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Mikuláš

Od nástupu tretieho primátorovania Jána Blcháča získalo mesto z externých zdrojov už 2,5 milióna eur.

Z eurofondov tak financuje radnica od začiatku roka až 15 projektov. Ide predovšetkým o podporu v oblasti školstva, projekty zo sociálnej oblasti  
a revitalizáciu verejných priestranstiev. Vedenie mesta spolu s odborníkmi na prípravu projektov súčasne pracuje na ďalších 50 projektoch.
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členeniu žiaka do praktického života a na trh 
práce,“ podotkla Jana Kormaníková z  odde-
lenia projektového manažmentu mestského 
úradu. Na túto učebňu mesto dostalo 55 tisíc 
eur.

Modernizáciou jazykového laboratória za 
10 tisíc eur prejde učebňa v Základnej škole 
s  materskou školou Demänovská. „V  miest-
nosti pre 18 žiakov zavedieme moderné infor-
mačno - komunikačné technológie, zakúpi-
me didaktickú techniku a študijnú literatúru. 
Vytvoríme podmienky pre samovzdelávanie, 
zvýši sa podiel e-learningu vo vyučovaní cu-
dzích jazykov,“ ozrejmila Kormaníková.

Podporu v hodnote 115 tisíc eur dostala aj 
modernizácia učební v Základnej škole s ma-
terskou školou Okoličianska. K inovácii dôjde 
vo výučbe prírodovedného vzdelávania, a to 
prostredníctvom nového materiálno-tech-
nického vybavenia fyzikálnej a  chemickej 
učebne. V  priestoroch vzniknú laboratórne 
pracoviská s  interaktívnymi tabuľami a  da-
taprojektormi pre 36 žiakov.

K modernizácii dôjde aj na Základnej škole 
Janka Kráľa, za 71 tisíc vznikne interaktívne 
vybavená moderná jazyková učebňa aj bio-
logicko  – chemická učebňa s  laboratórnymi 
stolmi a biochemickým pracoviskom.        -vč-

Mobilná aplikácia Ubian, do ktorej je za-
radené už aj mesto Liptovský Mikuláš, vám 
podá informácie, ktoré zjednodušujú cesto-
vanie v mestskej autobusovej doprave. V apli-
kácii nájdete cestovné poriadky MAD Liptov-
ský Mikuláš, aktuálne online polohy vozidiel 
MAD na mape aj s informáciou o prípadnom 
meškaní a zároveň navigáciu z/do adresy pro-
stredníctvom spojov MAD.

 Tieto riešenia nadväzujú na modernizáciu 
odbavovacieho systému v  autobusoch, na 
ktorú bude mesto postupne prechádzať. 

Cieľom je skvalitniť autobusová dopravu 
tak, aby bola pre cestujúcich príťažlivejšia 
a  konkurencieschopná voči individuálnej 

osobnej doprave, ktorá je zdrojom doprav-
ných problémov v meste.

  Mobilná aplikácia funguje pre 
smartfóny so systémom Android aj pre IOS 
a je pre užívateľov bezplatná. Taktiež funguje 
aj webové rozhranie tejto aplikácie na: htt-
ps://www.ubian.sk/navigation.

Takéto smart riešenie v  oblasti dopravy 
v meste nie je prvé. Už viac ako rok je spus-
tená mobilná aplikácia Parkdots, ktorá umož-
ňuje platiť za parkovanie na mestských par-
koviskách v Liptovskom Mikuláši. Ponúka tiež 
navigáciu na parkovacie státia aj na miesta 
vyhradené pre ZŤP.        -js-

Kuchyne za 300 tisíc eur
Najväčšie stavebné úpravy sa robia v Oko-

ličnom. „Sem musíme investovať spolu 
s  technickým vybavením kuchyne až 200 ti-
síc. Do zvyšných dvoch kuchýň pôjde 30 a 45 
tisíc eur,“ vysvetlil vedúci investičného odbo-
ru na mestskom úrade Miloš Berník. Podľa 
slov vedúceho odboru školstva Jána Hučíka 
prispôsobuje mesto stavebné činnosti počas 
prázdnin chodu materských škôl. „Pracovať 
môžeme, až keď sú detičky v inej škôlke, kto-
rá má prázdninovú službu. Chceme však, aby 
už od 2. septembra boli kuchyne a  jedálne 
pripravené na stravovanie žiakov, na ktoré 
ministerstvo bude dávať príspevok na žiaka 
euro dvadsať,“ priblížil Hučík. Mesto Liptov-
ský Mikuláš je zriaďovateľom šiestich základ-
ných a deviatich materských škôl. Zásobovať 
ich výdajom jedla budú tri školské kuchyne, 
od ktorých sa očakáva varenie pre 2 100 detí.

Telocvik v opravenom
Rekonštrukcii sa teší aj telocvičňa na Zá-

kladnej škole Dr. Aurela Stodolu. Mesto tu 
vymieňa poškodené parkety, v  priestore sa 
bude rekonštruovať elektroinštalácia a nové 
bude aj osvetlenie cvičebného priestoru. 
Dôjde aj k rekonštrukcii strechy, ústredného 
kúrenia a vymenených bude 34 vykurovacích 
telies. Deti sa môžu v telocvični tešiť aj na vy-
novené sociálne zariadenia a  bezbariérový 
prístup. Telocvičňu využívajú aj žiaci z ďalších 

základných škôl, deti z  mestského Centra 
voľného času a  členovia športových klubov.

Pribudnú zážitkové učebne
V  druhej polovici nového školského roka 

sa polepší aj ďalším štyrom mestským základ-
ným školám v Liptovskom Mikuláši. Financie 
vo výške bezmála 250 tisíc eur, ktoré sa pora-
dilo získať radnici z eurofondov, poputujú na 

modernizáciu a vybavenie učební.
Moderná polytechnická učebňa s  kapa-

citou 16 žiakov pribudne v  Základnej škole 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Učebňa bude 
disponovať aj pracoviskom na obrábanie 
kovov a  dreva, pílenie, brúsenie a  vŕtanie. 
„Zriadenie učebne bude prínosné z hľadiska 
podpory rozvíjania tvorivosti, zážitkového 
učenia, zručností a prispeje k úspešnému za-

Prázdniny prinesú deťom do nového školského roku 2019/2020 zrekonštruované kuchyne, telocvičňu aj moderné učebne. Sta-
vebnému ruchu sa aktuálne tešia priestory školskej kuchyne v jedálni Základnej školy s materskou školou v Okoličnom, v mo-
dernizácii ju budú nasledovať kuchynské priestory Materskej školy Agátik. Aby boli školy pripravené na vydávanie obedov, 
ktoré dotuje štát, k rekonštrukcii muselo dôjsť aj v školskej kuchyni Materskej školy Stodoláčik. V ďalších školách zasa pribudnú 
zážitkové učebne, moderné laboratóriá, technické vybavenie tried. Všetko so zámerom modernizácie vyučovacieho procesu, 
aby sa z formálnej výučby prechádzalo na nové metódy spojené s reformou školstva. Zlepšiť by sa mali predovšetkým kompe-
tencie žiakov.

Kým deti prázdninujú, na školách sa pracuje

Cykloboxy, ktoré pribudli v  dvoch loka-
litách nášho mesta, si už môžete prenajať. 
Žiadosť o  ich výpožičku môžete podať na 
oddelení dopravy mestského úradu. Ná-
sledne bude medzi žiadateľom a  mestom 

podpísaná bezodplatná zmluva o výpožič-
ke cykloboxu na dobu určitú v trvaní jeden 
rok. Po podpísaní zmluvy dostane žiadateľ 
jedinečný kľúč k svojmu cykloboxu a bude 
ho môcť používať na uzamknutie svojho bi-

cykla. Záloha pre prípad straty jedinečného 
kľúča alebo pre prípad poškodenia zariade-
nia je 30 eur. Po ukončení výpožičky bude 
vrátená.                             -js-

Cykloboxy sú tu pre vás

Aplikácia zjednoduší 
cestovanie



54

ROZHOVOR

Obštrukcie poslancov 
už pociťujú ľudia. 
ČO S TÝM, PÁN PRIMÁTOR?

Zloženie Mestského zastupiteľstva 
v  Liptovskom Mikuláši po komunálnych 
voľbách v roku 2018 zamiešalo karty a do-
pady na chod mesta začínajú byť citeľné aj 
pre obyvateľov. Mesto nemôže prideľovať 
nájomné byty, poslanci zastavili Blcháčom 
plánované komplexné rekonštrukcie ciest, 
nepribúdajú parkoviská, projektové doku-
mentácie sú zatvorené v šuplíkoch zamest-
nancov investičného oddelenia a  odboru 
dopravy. Dôvodom sú obštrukcie, bojkot 
a nesúhlas – jedným slovom politika. 

Primátorom sa totiž v  minuloročných voľ-
bách stal opäť Ján Blcháč (SMER-SD, SNS, NK) 
a  mestské zastupiteľstvo tvorí 25 poslancov, 
ktorí sa však rozdelili na dva tábory. Jeden 
tvoria poslanci, ktorí sa stotožnili s  tým, ako 
chce staronový primátor napĺňať svoj vo-
lebný program Dobre spravované mesto 2 
a  podporujú prácu mestského úradu, orga-
nizácií mesta aj návrhy, s  ktorými do zastu-
piteľstva prichádza staronové vedenie mesta 
(to sú siedmi poslanci z klubu SMER-SD, SNS, 
NK a štyria poslanci z klubu Nezávislí poslan-
ci  – spolu 11 poslancov). Opozičný tábor, 
ktorý brzdí každú aktivitu a  nepodporuje 
návrhy radnice ani vedenia mesta, tvoria štr-
násti poslanci (sú to jedenásti poslanci z klu-
bu Nový Mikuláš – SaS, OĽANO, KDH, NOVA, 
ŠANCA a  traja poslanci z  klubu Skutočne 
nezávislí poslanci). Na schvaľovanie návrhov, 
ktoré vychádzajú z  dielne vedenia mesta 
a zamestnancov mestského úradu, je potreb-
ná nadpolovičná väčšina z  celkového počtu 
poslancov, teda 13 hlasov, aby návrhy rad-
nice, projekty či potrebná agenda, ktorú za-
stupiteľstvo schvaľuje, mala zelenú. Červené 

tlačidlo však spravidla stláčajú štrnásti. Kvôli 
dvom chýbajúcim hlasom sa z rokovaní zastu-
piteľstiev stalo blokovanie základného chodu 
mesta. V duchu nesúhlasu, bojkotu a obštruk-
cií sa tak nesie každé rokovanie mestského za-
stupiteľstva. Práca primátora Jána Blcháča nie 
je ľahká, keďže na napĺňanie svojho prísľubu 
o ďalšom rozvoji Liptovského Mikuláša potre-
buje častokrát aj odobrenie mestského zastu-
piteľstva. Opýtali sme sa preto primátora, kto-
rý predstavuje jeden z dvoch orgánov mesta, 
ako vníma spoluprácu s mestským zastupiteľ-
stvom, ktoré je ako celok druhým orgánom 
mesta Liptovský Mikuláš.

 

• Mestské zastupiteľstvo zvyklo bý-
vať po minulé roky v priemere 12× ročne. 
Odkedy sa však zmenilo jeho zloženie, 
absolvovali ste s  poslancami už 17 roko-
vaní, a to ubehlo ešte len pol roka. Na toto 
množstvo rokovaní sa sťažujú už aj samot-
ní poslanci. Viete nám vysvetliť, prečo bolo 
potrebných už tak veľa zasadnutí?

V prvom rade je potrebné uviesť, že sa sťa-
žujú výlučne poslanci z  dvoch opozičných 
klubov  – z  klubu Nový Mikuláš a  z  klubu 
Skutočne nezávislí poslanci. A  sú to práve tí 
poslanci, ktorí rokovania či jednotlivé body 
programu rokovaní bojkotujú, a práve preto 
sa musíme stretávať ako na hodinách klaví-
ra. Viete, keby mestské zastupiteľstvo bolo 
prijalo bez zbytočných obštrukcií tohtoročný 
rozpočet mesta na prvý raz, mohli sme ušetriť 
až šesť jeho prerokovávaní. Keby v júni tohto 
roku opoziční poslanci nevylúčili z programu 
rokovania záverečný účet mesta za rok 2018, 
ktorý bolo zo zákona povinné prerokovať do 

konca júna a keby nerobili okolo neho ďalšie 
obštrukcie počas ďalších dvoch zasadnutí, 
mohli sme ušetriť ďalšie tri rokovania. Keby 
neodchádzali tí istí poslanci zo zasadnutia 
a  keby vyťahovaním hlasovacích kariet ne-
robili zastupiteľstvo uznášania neschopné, 
teda také, ktoré bez ich prítomnosti nemôže 
pokračovať, mohlo byť o ďalšie dve rokovania 
menej. To je o  desať rokovaní navyše, ktoré 
som musel zvolať, aby malo mesto rozpočet, 
aby malo mesto zo zákona povinný záverečný 
účet, aby mohlo mesto vôbec elementárne 
fungovať. A títo poslanci, ktorí toto spôsobu-
jú, sa ešte sťažujú? Majú byť pre nich prvoradí 
obyvatelia a rozvoj mesta, nie politické hry.

 

• Okrem množstva zastupiteľstiev sa 
poslanci sťažujú aj na čas ich zvolávania. 
Žiadajú rokovania popoludní, odvolávajú 
sa na to, že sú zamestnaní a  dopoludnia 
pracujú…

Všetci predsa dopoludnia pracujeme, rov-
nako pracujú všetci zvyšní jedenásti poslanci, 
ktorí sa nesťažujú na dopoludňajšie rokova-
nia a sú si vedomí, že do mandátu poslanca 
ich nikto nenúti, preto sa zariaďujú tak, aby 
ho vykonávali! Program rokovaní býva pláno-
vaný na sedem hodín a častokrát sa rokovanie 
reálne pretiahne aj o dve hodiny. V apríli som 
zvolal zasadanie na 17.00 popoludní a  z  ro-
kovacej miestnosti sme odchádzali po pol-
noci, prerokovávame často fi nančne náročné 
a závažné ekonomické záležitosti, na ktoré je 
potrebná jasná myseľ, zároveň aj prítomnosť 
vedúcich oddelení, ktorí zastupiteľstvá mu-
sia povinne absolvovať, pretože predkladajú 
jednotlivé body rokovaní a  chodia do práce 

už na 7.00 hod. Poslanci by si mali uvedomiť, 
že pokiaľ im nie je práca pre ľudí tohto mes-
ta jednou z priorít, môžu uvoľniť miesto tým, 
ktorí svoje poslanecké povinnosti začnú brať 
vážne a  prestanú sa vyhovárať na dopolud-
ňajšie rokovania. V susednom Ružomberku sa 
rokuje aj od 8.00 ráno, v Martine od 9.00 ráno, 
do tohto roku nemali v  našom meste prob-
lém absolvovať rovnakí poslanci rokovania 
o 10.00 h, kým nezískali krehkú prevahu v za-
stupiteľstve. Na robenie obštrukcií si nájdu 
akýkoľvek dôvod. Je v poriadku, že poslanci, 
ktorí sa sťažujú na zasadania o  10.00 v  Lip-
tovskom Mikuláši, bez problémov chodia na 
rokovania župy do Žiliny, ktoré začínajú tiež 
o  desiatej? Argumentujú pracovnými povin-
nosťami. Ja som však písomne komunikoval 
so všetkými zamestnávateľmi týchto poslan-
cov, ktorí sú zo zákona povinní uvoľňovať ich 
zo zamestnania na zasadnutia zastupiteľstiev. 
Všetci títo zamestnávatelia spomínaných 
poslancov mi potvrdili, že nemajú jedinú 
námietku na uvoľňovanie ich kvôli zastupi-
teľstvám, veď predsa ide o chod mesta, takže 
na žiadne pracovné povinnosti sa vyhovárať 
nemôžu. Môžem vás ubezpečiť, že aj bojkot 
dopoludňajších zastupiteľstiev je len obyčaj-
ná hra opozície. Je normálne, že poslanec, 
ktorý „nemôže“ prísť o desiatej na rokovanie 
zastupiteľstva pre pracovné povinnosti, sto-
jí v parku a čaká na pokyn či má vojsť alebo 
odísť, aby sa rokovanie zmarilo? A  kolegyňa 
poslankyňa, ktorá má pracovné povinnosti 
v tom istom čase pije kávu na terase v blízkej 
kaviarni a čaká na pokyn či má na rokovanie 
prísť alebo nie, aby sa rokovanie zmarilo? Je 
normálne, že jedenásti poslanci prídu a  ani 
jeden z  opozičných klubov nemôže, ani len 
jeden jediný a ešte majú tú drzosť, že ospra-
vedlnenie zašlú skopírované, navlas rovnaké? 
Hrajú nerozvážne hry, v ktorých sa porazený-

mi stávajú samotní Mikulášania.
 

• Dlhodobo sa na rokovaniach rieši 
otázka vzniku komisií, pre ľudí je dôležité 
predovšetkým prideľovanie bytov, ktoré 
mesto nemôže spustiť bez komisie sociál-
nej a bytovej. Prečo mesto stále túto komi-
siu nemá? Mestská kasa predsa stráca na 
nájomnom k poslednému júlu už sedemti-
síc eur, byty sú prázdne a ľudia pritom ne-
majú kde bývať. Ako to chcete riešiť?

Návrh na zloženie sociálnej a  bytovej ko-
misie som do zastupiteľstva predkladal už 
osemkrát. Miešajú sa vo mne pocity sklama-
nia a hnevu, pretože osem pokusov a žiadna 
zhoda pre mňa znamená len fakt, že toto 
mestské zastupiteľstvo nefunguje, alebo 
nechce pracovať pre naše mesto. Raz sa im 
dokonca podarilo schváliť členov komisie, pri 
rokovaní však porušili rokovací poriadok a ja 
som toto uznesenie nemohol podpísať. Po-
kúšal som sa preto obísť potrebu vytvorenia 
komisie, ktorá by udeľovala byty a  navrhol 
som zmeniť všeobecné záväzné nariadenie, 
ktoré upravuje udeľovanie bytov, ale ani to 
neschválili. Tak som opäť predložiť návrh na 
zloženie bytovej komisie, ale odmietli o ňom 
rokovať a  vylúčili ho z  programu rokovania. 
Komisie sú už nočná mora a my sa kvôli neo-
chote opozície točíme dookola v jednom kru-
hu. Riešenie? Vyzývam obyvateľov, ktorí majú 
záujem o prácu v poradných orgánoch, ktoré 
by suplovali komisie, cítia sa odborne zdatní 
a majú aspoň trochu chuť pracovať pre naše 
mestečko, aby mi napísali. Vytvorím z obyva-
teľov poradné orgány, ktoré budú nahrádzať 
prácu chýbajúcich komisií. Čo sa týka komisie 
bytovej, ktorá je potrebná pre udeľovanie by-
tov, budem návrh na jej zloženie predkladať 
poslancom do rokovaní mestských zastupi-
teľstiev dovtedy, pokiaľ nepochopia, že ľudia 

v tomto meste potrebujú bývať.
 

• Na poslednom zastupiteľstve poslan-
ci neschválili rekonštrukciu ciest, chod-
níkov a parkovísk, ktorú ste avizovali už 
od minulého roka a vaši ľudia už na tieto 
komunikácie mali aj pripravené projek-
ty a  stavebné povolenia. Do redakcie 
nám píšu nahnevaní Mikulášania, kto-
rým okolo bytoviek dnes mali robiť hluk 
očakávané ťažké mechanizmy a po lete 
sa mohli tešiť na komplexne urobené 
odstavné plochy či cesty. Čo teraz?

Nuž, teraz už nič. Stratený čas na vyspo-
riadavanie majetkov, vyhodené peniaze na 
projekty v  šuplíkoch, vynaložená práca za-
mestnancov mesta na prípravu rekonštrukcií 
a čo je najhoršie, sklamanie ľudí, ktorí už ako 
soľ potrebujú kde parkovať, neničiť si podvoz-
ky na výtlkoch či opätky na jamách – nech sa 
za toto zodpovedajú všetci tí poslanci, ktorí 
nestlačili zelené tlačidlo pri hlasovaní za náš 
návrh. Do rozpočtu na rok 2020 budeme opäť 
navrhovať tieto isté komunikácie, i  keď sme 
stratili rok času, pretože toto leto už plánova-
ný zoznam mohol byť hotový a  nasledujúci 
rok sa mohla robiť ďalšia etapa, ďalší zoznam. 
Ja verím, že poslanci z  klubu Nový Mikuláš 
a  z  klubu Skutočne nezávislí poslanci, ktorí 
dokázali jednohlasne zrušiť dvojmiliónovú 
pripravenú rekonštrukciu komunikácií, sa 
dovtedy umúdria a  uvedomia si, že politika 
možno patrí do parlamentu, nie však do náš-
ho mestečka. Majú tu byť pre ľudí a  ich po-
treby. Sme mesto turizmu. Potrebujeme na-
predovať, pracovať a zlepšovať sa. Nie brzdiť, 
bojkotovať, manipulovať a ľudí ukracovať. Na 
toto tu nie sme.     -vč-

Staňte sa členmi odborných komisií!
Cítite sa odborne zdatní, máte záujem stáť pri rozvoji mesta, chcete prinášať 

iniciatívne návrhy a byť súčasťou poradného tímu vedenia nášho mesta? 

Staňte sa členmi nasledujúcich odborných poradných komisií:
- komisia pre fi nancie a nakladanie s majetkom mesta

- komisia pre dopravu a životné prostredie
- komisia pre územné plánovanie a investičný rozvoj

- komisia pre sociálne veci
- komisia pre cestovný ruch a regionálny rozvoj

- komisia pre kultúru
- komisia pre šport

V prípade záujmu stať sa členom jednej z komisií neváhajte poslať váš motivačný mail na adresu: primator@mikulas.sk, 
alebo svoj motivačný list prineste osobne na podateľňu mestského úradu, prípadne zašlite poštou na adresu: Kancelária 
vedenia mesta, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. Na obálku napíšte Členstvo 

v odbornej komisii. Na vaše návrhy čakáme do 30. septembra 2019.
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Pod petíciu za schválenie opráv a  rekon-
štrukcií miestnych komunikácií na rok 2019 
sa podpísalo v  priebehu troch dní až 1500 
ľudí. Poslanci z  klubov Nový Mikuláš a  Sku-
točne nezávislí poslanci však petíciu odig-
norovali. Na mestské zastupiteľstvo, počas 
ktorého sa malo o  petícii rokovať, neprišli 
a na nasledujúcom zasadnutí na vyzbierané 
podpisy neprihliadli. Ani jeden z nich nestla-
čil zelené tlačidlo a nehlasoval za pripravenú 
rekonštrukciu, ktorú si obyvatelia vyžiadali. 
„Napľuli ste nám do tvárí,“ odkázal Mikulášan 
Jozef Gonda poslancom z  dvoch poslanec-
kých klubov počas rokovania zastupiteľstva.

Za rekonštrukciu ulíc hlasovali všetci prí-
tomní poslanci z klubu SMER – SD, SNS, NK 
a všetci prítomní nezávislí poslanci. Hlas ces-
tám nedal ani jeden poslanec z klubu Nový 
Mikuláš (SaS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) 
ani žiadny zo Skutočne nezávislých poslan-
cov. Opravy komunikácií sa tak v tomto roku 
realizovať nebudú napriek tomu, že v minu-
lom roku mesto prvú etapu prác uskutočnilo 
úspešne.                      

1. Rekonštrukciu a modernizáciu 
     odstavných plôch na ul. Jilemnického
2. Rekonštrukciu a modernizáciu 
     ulice Zgútha Vrbického
3. Chodník pozdĺž cyklochodníka pri 
     ceste I/18 od križovatky Jánošík 
     po diaľničný privádzač
4. Obnovu parkoviska a chodníkov 
     na ul. Vrbická
5. Chodník pri ceste III. triedy na 
     Podbrezinách
6. Chodník popri ceste I/18 od pekární 
     po Rachmaninovo námestie – II. etapa
    

7. Chodníky Pod dielom 
     v Liptovskej Ondrašovej
8. Výstavbu nových parkovacích miest 
     na sídlisku Podbreziny — ul. Hradišská
9. Rekonštrukciu a modernizáciu 
     odstavných plôch na ul. Borbisova
10. Rekonštrukciu a modernizáciu 
       parku pred Kultúrnym domom Iľanovo
11. Odstavné plochy na ul. Vrlíkova
12. Rekonštrukciu a modernizáciu 
       ul. Majerská - II. etapa

Historické centrum Liptovského Mikuláša 
bolo v júli dejiskom dvojdňového cestovateľ-
ského festivalu Infofest. Priniesol prednášky 
profesionálnych cestovateľov o  známych 
i  neznámych miestach zo všetkých kútov 
sveta. Nechýbala ani prehliadka krásnych 

historických automobilov v  rámci akcie Ral-
lye Retro Prague Classic, ktorá prechádzala 
mestom. V sprievodnom programe festivalu 
vystúpila česká skupina Verona, folklórny 
súbor Kriváň i  Dominika Mirgová. Najväčší 
záujem bol o koncert Vaša Patejdla s kapelou.

Frekventované priechody pre chodcov 
budú viditeľnejšie a  trvácnejšie. Mestskí 
cestári ich tento rok natierajú novou plasto-
vou technológiou. Postupne takto ošetria 27 
priechodov, ktoré patria mestu Liptovský Mi-

kuláš. Pohyb po nich bude bezpečnejší a far-
ba by nemala vyblednúť niekoľko rokov. Nie 
všetky priechody v Liptovskom Mikuláši však 
spravuje mesto cez Verejnoprospešné služby, 
o niektoré sa stará štát alebo župa.                -js-

Skejtpark pri plavárni mesto zrenovovalo. 
Mladým skateboardistom ho radnica odo-
vzdá do užívania ešte v priebehu prázdnin. 
Ihrisko samospráva zrekonštruovala už pred 
štyrmi rokmi, v rámci projektu Skateboard 
bez hraníc v celkovej sume takmer 41.000 eur 
vtedy v areáli vybudovalo mesto tri nové pre-
kážky, zrekonštruovalo štyri staré a zorgani-
zovalo dve medzinárodné súťaže - v Novom 
Targu a v Liptovskom Mikuláši. Zamestnanci 
Verejnoprospešných služieb teraz v areáli 
opravili všetky športové prvky. „Skejtpark bol 
poškodený, používať sa mohli len niektoré 
rampy. Chceme, aby bol areál z technického, 
ale aj vizuálneho hľadiska na slušnej úrovni, 
keďže sa objavujú skupinky mladých ľudí, 
ktorí by ho opäť radi využívali,“ vysvetlil riadi-
teľ VPS Dušan Grešo.                -vč-

Realizácia protipovodňových opatrení je 
už od júla rozbehnutá v  mestskej časti Plo-
štín, ktorá je počas prívalových dažďov kaž-
doročne vysoko riziková.

Ploštínka, ktorá tečie celou prímestskou 
časťou, je zvyčajne tichý potok, dažde ju 
však zvyknú zmeniť na obávaný živel, ktorý 
zaplavuje a ničí. Preto mesto Liptovský Miku-
láš v  spolupráci s  aktivačnými pracovníkmi, 
mestskými Verejnoprospešnými službami 
a Správou povodia Váhu už realizujú protipo-
vodňové opatrenia.

„V  jednej časti od urbárskeho domu až 
poniže ihriska smerom k  mestu sa bude 
o  koryto starať Slovenský vodohospodársky 
podnik, budú musieť koryto vykosiť, vybag-
rovať a  upraviť. Vo vyšnej časti Ploštína ho 
musíme aj betónovať, aby prívalová voda ne-
vymyla steny, pretože sú v havarijnom stave. 
Ak by prišla taká voda, ako pred rokmi, ne-
chceme už mať obavy, že tieto staré oporné 

múry padnú a vytopí celý Ploštín, “ vysvetlila 
poslankyňa za Iľanovo a Ploštín Soňa Čup-
ková. Niektorí obyvatelia Ploštína prikladajú 
ruku k dielu a čistia koryto potoka poza svoje 
pozemky sami. „Vediem aj svoju rodinku, aj 
susedov k  tomu, aby aj okolie Ploštína bolo 
upravené. Pravideľne, aspoň trikrát ročne čis-
tíme celá rodina aj koryto Ploštínky. Aby breh 
nielen vyzeral slušne, ale aby sme zabránili 
prípadným povodniam,“ povedal obyvateľ 
Ploštína Jaroslav Tomčík.

S veľkými protipovodňovými opatreniami 
začalo mesto v Ploštíne už pred dvoma rokmi 
vybudaním betónového potrubia s  vtoko-
vým objektom, ktorý sťahuje prívalové daž-
de nad lokalitou Tretiny do potoka Ploštínka. 
Protipovodňové opatrenia v  lokalite Ploštín 
aj v ďalších tokoch bude mesto Liptovský Mi-
kuláš realizovať až do jesene, kedy sa očakáva 
najväčší nápor na korytá miestnych potokov 
a riek.        -vč-

I/2019/08/02Vašo Patejdl hral aj spieval
I/2019/08/01Vašo Patejdl hral aj spieval

I/2019/08/03Vašo Patejdl hral aj spieval

Vašo Patejdl hral aj spievalPriechody budú trvácnejšie

Skejtpark 
zrekonštruovali

Ploštínka by už nemala ohrozovať

Sochou mikulášskeho rodáka, národného 
buditeľa, básnika, ktorá sa nachádza na Ná-
mestí osloboditeľov v blízkosti kostola sv. Mi-
kuláša, nechalo mesto zrekonštruovať. Socha 
je národnou kultúrnou pamiatkou a bola po-
škodená grafi tmi. Na podeste odstránili gra-
fi tové prvky, obnovili písmo a zároveň urobili 
antigrafi tový náter. Bol to náročný úkon, keď-
že celý pomník je z pieskovca a teda citlivý na 
akékoľvek mechanické zásahy, poznamenala 
Dana Guráňová z radnice. V auguste príde na 
rad aj oprava samotnej sochy.      -js-

Návštevníci cintorína v Demänovej už ne-
budú musieť parkovať svoje autá v bočných 
uličkách či okolo hlavnej cesty. Pribudli tu 
nové odstavné plochy. Až 18 miest, ktoré 
poslúžia pozostalým počas pohrebných ak-
tov či návštevy cintorína vzniklo na pozemku 
mesta popri prístupovej ceste k cintorínu. Re-
alizácia stála mestskú kasu približne 15 000 
eur. „V  rozpočte pre budúci rok chceme na-
vrhnúť na agendu cintorínov vyšší objem fi -
nancií, pretože máme v pláne riešiť cintoríny 
v celom meste – niekde je potrebná oprava 
oplotenia, inde výsadba zelene či možnosť 
užívania vody na čistenie hrobových miest 
alebo zalievanie,“ povedal primátor Ján Bl-
cháč. V Liptovskom Mikuláši sa nachádza 13 
pohrebísk a  dva cintoríny, kde sa už nepo-
chováva. Všetky majú v  správe Verejnopro-
spešné služby mesta Liptovský Mikuláš.    -vč-

Sochu Janka Kráľa 
opravujú

Komplexné opravy komunikácií 
tento rok nebudú!

Milan Blaňar: Som zvedavý na ich obhajobu. Na Borbisovej ulici na parkovanie, 
bez vystupovania do vody po daždi, čakáme viac ako 10 rokov. Veľká vďaka.
Miroslav Moravčík: V prvom rozpočte vyhodili cestu Ponad ohrady v Iľanove a zmenila sa 
priorita na park pred KD a teraz nebude ani ten park. Asi sme zle volili.
Betka Michalek: Veľká „vďaka“ páni poslanci, obyvatelia vám to nezabudnú, že na nich 
kašlete…     

Napísali ste nám svoj názor na facebook.com/MestoLM

Poslanci z klubu Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci 
nepodporili nasledujúce projekty:

   -red-

Poslanci z klubu Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci 
nepodporili nasledujúce projekty:
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Mikulášska synagóga každoročne ponúka 
svoje priestory pre výstavy výtvarných diel. 
Tento rok dostali príležitosť prezentovať 
svoju tvorbu dvaja umelci, fotografi , Peter 
Španko a Miró von Laugaricio.

Mikulášsky rodák Peter Španko sa ostat-
né roky venuje takmer zabudnutým spôso-
bom spracovania a  tlače fotografi í, najmä 
technike olejotlače. Rawlinsowa olejotlač, 
technika zo začiatku dvadsiateho storočia, 
mu učarovala a naplno spĺňa jeho umelec-
ké zámery. Pre výstavu v synagóge pripra-
vil Peter Španko 60 olejotlačí vo viacerých 
cykloch, ktoré sa dotýkajú existenciálnych 
tém a ako tvrdí, nútia nás premýšľať o zmy-
sle a podstate bytia, o tom, ako ho naplní-
me, akú stopu po sebe zanecháme. „Svet 
je dnes presýtený fotkami. Ľudia ho pro-
stredníctvom internetu denne zaplavujú 
miliardami fotografi í, ktoré by ešte pred pár 
desaťročiami skončili, v  lepšom prípade, 
v  rodinnom albume. Prstom prelistujeme 
fotky v  mobile, dáme páčika a  zabúdame 
na to, čo sme videli. Trvalo mi dlho, kým 
som pochopil, že fotografi a nemusí byť 
technicky dokonalá, najostrejšia do po-
sledného pixelu, aby sprostredkovala to, čo 
chcem ňou povedať. Olejotlač mi poskytu-
je práve tú mieru nedokonalosti, aby som 
sústredil divákovu pozornosť na podstatu 
Vyrobiť jednu olejotlač trvá asi týždeň. Baví 
ma to tajomstvo, ktoré sa naplno odhalí 
až ku koncu výroby,“ hovorí Peter Španko. 
Fotografi i sa venuje od detstva. Svoje foto-
grafi cké zručnosti nadobudol ako samouk, 

zdokonaľoval sa na viacerých workshopoch 
poriadaných Domom fotografi e v Poprade 
pod vedením skúsených fotografov, ako sú 
prof. Jindřich Štreit, Andrej Bán a Colin Ja-
cobson. Za svoje fotografi e získal niekoľko 
ocenení.

Druhý fotograf, ktorý svoju tvorbu pre-
zentuje v  mikulášskej synagóge, Miró von 
Laugarício, nás svojou rafi novanou hrou 
tvarov, farieb, motívov a materiálov vťahu-
je do svojho bohatého vnútorného sveta. 
V  kolážach rozpráva svoje imaginárne prí-
behy, experimentuje s  mnohými motívmi, 
ako je architektúra, vtáky, kvety, motýle, 

sochy a  necháva voľný priebeh svojej ne-
konečnej fantázii. Vytvára snové krajiny 
a  prostredia, experimentuje s  rôznymi 
veľkosťami, tvarmi, materiálmi, dimenzia-
mi, farbami a témami. Koláže, ktoré vytvá-
ra, sú citlivo digitálne upravované, použité 
fragmenty sú cielene inscenované už pri 
ich fotografovaní a  dotvárané ilustráciami 
vytvorenými pomocou vektorovej grafi ky. 
Sú skombinované s fotografi ami, ktoré au-
tor nafotil v priebehu 25 rokov.

Výstavu Impresie si môžete pozrieť v sy-
nagóge na Hollého ulici do 30. októbra.
                  -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
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Večnosť do času – Peter Španko.

Amuse Me – Miró von Laugaricio.

Ani dážď počas úvodného programu ne-
pokazil veľmi vydarený druhý diel Poľovníc-
kej nedele. Poľovníci si týmto podujatím pri-
pomenuli 50. výročie založenia Slovenského 
poľovníckeho zväzu.

Michalovi Neštickému Slovenský poľovníc-
ky zväz udelil vyznamenanie Zlatý kamzík za 
významné zásluhy o  rozvoj poľovníctva na 
Slovensku. Odovzdané boli aj zlaté, striebor-

né a  bronzové medaily Slovenského poľov-
níckeho zväzu za významné zásluhy o rozvoj 
poľovníctva na Slovensku.

„Po úspešnej vlaňajšej premiére som or-
ganizátorov nabádal k tomu, aby z podujatia 
spravili tradíciu. Som veľmi rád, že stovky ľudí 
aj dnes navštívili prekrásny areál pri dreve-
nom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva vnútra 

SR a viceprimátor Liptovského Mikuláša Ru-
dolf Urbanovič.

Poľovnícku nedeľu 14. júla pripravila 
Okresná organizácia Slovenského poľovníc-
keho zväzu v Liptovskom Mikuláši, Poľovníc-
ke združenia Siná a  Chabenec, Lesy SR (od-
štepný závod Liptovský Hrádok) a obec Svätý 
Kríž.                         -red-

Leto je obdobím, kedy sa zvieratám 
okolo nás žije o  čosi ľahšie, ako počas 
zimných mesiacov. Kým je v zime dôle-
žité zver a  vtáky prikrmovať, v  lete im 
táto naša aktivita môže uškodiť. Zvie-
ratá si na prikrmovanie rýchlo zvyknú, 
preto môžu zlenivieť.

Medvede lákame kvôli fotkám
V ostatných rokoch je obľubou pozorovať 

a fotografovať voľne žijúce zvieratá. Ľudia ich 
kvôli dobrej fotografi i radi lákajú na rôznu po-
travu. „Niektorí nezodpovední ľudskí jedinci 

v  snahe získať čo najlepšie zábery zvieratá 
prikrmujú, aby ich prilákali. Tie si na potravu 
zvyknú a začnú ju vyhľadávať blízko ľudských 
obydlí. Príkladom je medveď,“ reagovala zo-
ologička Viera Kacerová na jeden z dôvodov 
častého výskytu šelmy v blízkosti sídlisk.

 
Vtáky poteší kúpalisko

Prikrmovanie nie je žiadúce ani pre spevav-
ce. „Sú známe prípady, kedy začali niektoré 
druhy vtákov slnečnicovými semenami kŕmiť 
svoje mláďatá a  tým sa kvôli nedostatočné-
mu príjmu bielkovín vytvorili určité defor-

mácie pri vývoji. Vtáctvo si mimo zimy hravo 
poradí samé,“ vysvetlila zoologička Viera Ka-
cerová a poradila radšej v rámci starostlivosti 
o vtáčiky v  letnom období zriadiť kúpalisko. 
„Na parapet či do záhradky umiestnime mis-
ku, ktorú naplníme vodu. Dôležité je vodu 
pravidelne obmieňať a vytrvať v tejto aktivite 
počas celého leta. Voda vtáčikov poteší, kým 
prikrmovanie im môže uškodiť,“ pripomenu-
la. Riaďme sa preto v  lete všeobecným pra-
vidlom  – Nekŕmiť zver a  vtáky počas vege-
tačného obdobia, kedy je v prírode dostatok 
potravy.    -red-

Vydarená Poľovnícka nedeľa

Prikrmovaním v lete zvieratám ubližujeme  Foto KuUl

Impresie v mikulášskej synagóge
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Počas tretieho júlového víkendu odštarto-
val ďalší ročník druhej najvyššej slovenskej 
futbalovej súťaže. MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš na zrekonštruovanom štadióne v derby 
zápase privítal rezervu MFK Ružomberok, 
ktorá je nováčikom súťaže. Po góloch Kruž-
liaka a Dopatera Ružomberok viedol po pol-
hodine hry 2:0 a tento stav ostal nezmenený 
až do konca zápasu, ktorý sledovalo 645 di-
vákov.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš  – MFK Ru-
žomberok B 0:2 (0:2) v  prvom kole druhej 
futbalovej ligy

Góly: 12. R. Kružliak, 30. Dopater.
Žlté karty: 26. Kucharčík, 78. Bartoš  – 51. 

J. Kudlička, 68. Dopater. Rozhodcovia: Ruc - 
Čajka, Košecký. Divákov: 645.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Gábriš - 
Čery, Krčík, Kucharčík, Bartoš, Gerát, Laura 
(63. Kotora), Staš (68. Porubän), Kačerík (68. 
Lukáč), Krčík, Nemergut.

MFK Ružomberok: Kohár - Ondrek, Mário 
Mrva, Holub, Madleňák, J. Kudlička (65. Zsig-
mund), Múdry, Mário Almaský (52. Kmeť), 
Dopater, V. Jedinák, R. Kružliak (46. T. Bobček).

    -red-

Známa obec si pripomenula 55. výročie 
založenia. Popriať všetko najlepšie do ďalších 
rokov prišli na pozvanie starostky Ľubomíry 
Klepáčovej aj štátny tajomník rezortu vnútra 
a  viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič a predseda Združenia miest a obcí 

Liptova a  primátor Liptovského Mikuláša 
Ján Blcháč.

V Demänovskej Doline privítali aj predsed-
níčku Žilinského samosprávneho kraja Eriku 
Jurinovú a  prednostku Okresného úradu 
v Liptovskom Mikuláši Lenku Mitrengovú.

Demänovská Dolina oslavovala

Cenu primátora si Jakub Grigar odniesol 
za vynikajúcu reprezentáciu mesta po absol-
vovaní tohtoročného európskeho šampioná-
tu do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši. „Toto 
vyznamenanie ma veľmi teší, pretože človek 
strávi naozaj veľa času zavretý na tréningoch, 
v posilňovni a teda je to ocenenie úspechu, 
za ktorým je veľa tvrdej práce,“ uviedol na 
stretnutí Jakub. „Takéto významné ocene-
nie som Jakubovi udelil za prínos v  oblasti 
športu a  šírenie dobrého mena mesta," po-
znamenal primátor. Jakub Grigar sa narodil 
v roku 1997 v Liptovskom Mikuláši. Vodnému 
slalomu sa venuje od deviatich rokov, súťaží 
v disciplíne K1. V roku 2015 získal striebornú 
medailu na Majstrovstvách sveta v Londýne. 

Kvalifi koval sa na Letné olympijské hry 2016 
v  Riu de Janeiro, kde obsadil piate miesto. 
Získal tiež zlato ICF Junior World Champion-
ships v rokoch 2013/2015. V roku 2016 získal 
zlato ICF Junior & U23 World Championships 
v Krakowe, ktoré v roku 2017 obhájil na Slo-
vensku v Čunove. Tento rok zvíťazil v K1 na 
európskom šampionáte do 23 rokov v  Lip-
tovskom Mikuláši. Jakub sa vo voľnom čase 
venuje horolezectvu, skialpinizmu či jazde 
na horskom bicykli. Mimo športu rád varí, 
počúva hudbu, alebo ju sám skladá na svo-
jich gitarách. Jakub je členom vrcholového 
strediska Dukla Banská Bystrica, zázemie mu 
vytvára Kanoe Tatra klub Liptovský Mikuláš.   
    -red-

Cena primátora pre Jakuba Grigara 

V  tomto roku dosiahol na najvyššie méty 
hneď v  juniorskej aj v  seniorskej kategórii. 
Liptovskomikulášskemu rodákovi za tento 
úspech vzdal hold Cenou primátora aj prvý 
muž mesta. Michal v  Mikuláši vedie akadé-
miu, v ktorej k pohybu vedie široké spektrum 
detí a  mládeže. Z  pouličných športov ako 
freerunning, parkúr sa tak v podstate po roku 
príprav dostal hneď na stupne víťazov vo fi t-
nes (prvý majstrovský titul získal už v minu-
lom roku v Poľsku).        -js-

Michal Barbier je 
majstrom Európy

Nový ročník 
odštartovalo derby

Atléti z mestského Centra voľného času ne-
oddychujú ani cez prázdniny. V letných horú-
čavách sa pripravovali na vrcholné podujatie 
atletickej sezóny - majstrovstvá Slovenska. 
V  kategórii dorastencov skončil v  behu na 
110 metrov na 1. mieste reprezentant Sloven-
ska a účastník Európskeho olympijského fes-
tivalu v  Azerbajdžane Ladislav Lubelec, čím 
potvrdil svoj osobný rekord 14,36 sekundy. 

V  hode kladivom prekvapila Viky Yssersian, 
keď si zlepšila svoj osobný rekord o neuveri-
teľných 8 metrov a  zvíťazila výkonom 43,06 
metra. Matúš Grieš v  trojskoku skončil na 2. 
mieste výkonom 12,60 metra. Výborné 5. 
miesto si vybojovala štafeta na 4x100 metrov 
v zložení Gries, Móres, Revaj, Lubelec (na foto-
grafi i). Michal Móres sa v behu na 400 metrov 
prekážok dostal na 7. miesto a Tomáš Revaj 

v behu na 110 metrov prekážok na 5. miesto. 
Všetci medailisti sa kvalifi kovali na reprezen-
tačné medzištátne stretnutie do Trnavy.

V juniorskej kategórii skončila na 6. mieste 
v behu na 100 metrov prekážok Romana Krá-
liková, ktorá sa kvalifi kovala na medzištátne 
stretnutie do maďarského Gyoru.     
    -cvč-

Atléti zbierajú medaily 
aj cez prázdniny

Nad mestom horela 
Vatra zvrchovanosti 

Udalosti spred 27 rokov, kedy bola prijatá Deklarácia Slovenskej národnej 
rady o Zvrchovanosti Slovenskej republiky, si pripomenuli aj v Liptovskom 
Mikuláši. Stalo sa tak v piatok 19. júla 2019. Dejiskom stretnutia bola tradične 
lokalita Hája – Nicovô. Po príhovoroch hostí došlo k zapáleniu tradičnej päť 
a pol metrovej Vatry zvrchovanosti, ktorá nad mestom horela niekoľko hodín.  
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ABBY ART, MOSTY-GESHARIM o. z. 
a MOSTY n. f. v spolupráci s ROzHLASOM A TELEVízIOU SLOVEnSKA

autor projektu: 
Ladislav Snopko

produkcia: 
Jana Vachová

VSTUP VOĽNÝ

2019

Synagóga Liptovský Mikuláš

27.8. 2019
utorok

o 19:30

28. vyrocie

ˆ

`

Koncert sa koná pri príležitosti slovenského  
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.

Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová Sisa Fehérová ((SKSKSK))

Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél Fekete-Kovács Kornél ((HUHUHUHU))

DADADADAnnn BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE  BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE (C(C(Czz)))

Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia Mojse Band a priatelia (SK)(SK)(SK)(SK)(SK)

Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł Piotr Wyleżoł (PL)(PL)(PL)(PL)(PL)
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Tenisový turnaj Peter Open napísal počas 
druhej júlovej soboty už 35. kapitolu. Na te-
nisových kurtoch pri plavárni sa súťažilo vo 
dvojhre. Na otvorení pretekov sa zúčastnil 
aj viceprimátor Rudolf Urbanovič. V  hlavnej 

kategórii vyhral Roman Trochta pred Micha-
lom Mravcom (obaja sú príslušníci mestskej 
polície), tretí bol Pavel Balážik. V  seniorskej 
kategórii uspela Alena Vechterová, druhý bol 
Igor Šlachta a tretí skončil Stastny Janos.  -red-

Poriadna tenisová tradícia

Bezmála 90 plavcov z 13 klubov 
hostila Krytá plaváreň v Liptovskom 
Mikuláši. Plavci o čo najlepšie 
umiestnenie bojovali v rámci 
Majstrovstiev Slovenska 
stredoslovenskej oblasti. Pozdraviť 
ich bol v sobotu 29. júna 2019 
viceprimátor Rudolf Urbanovič.
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Projekt je �nancovaný s podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky.

Kevin unesie tri študentky a uväzní ich u seba v pivnici. Do podzemia za ním chodí 
aj jeho matka a malý Hedwig, no ani tí mladým ženám nepomôžu. Sú totiž produk-
tom Kevinovej psychickej poruchy. V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb a každú 
chvíľu sa má objaviť dvadsiata štvrtá.

Poľské hnutia odporu a jeho Zemská armáda (Armia Krajowa) začali 1. augus-
ta1944 ozbrojené povstanie, ktoré malo oslobodiť Varšavu z područia nacistického
Nemecka. Naši hrdinovia pod vedením charizmatického vodcu Kobry vytvoria 
jeden z najodvážnejších oddielov povstania. Je medzi nimi aj Stefan  Zawadski, 
ktorý miluje ošetrovateľku, ale zároveň cíti náklonnosť k spolubojovníčke Kame. Sú 
svedkami aj aktérmi situácií obetovania sa, hrdinstva, ale aj krutosti, zrady a vraždy. 
Učia sa láske a zistia, čo je to nenávisť.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predov-
šetkým Freddieho Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všekým 
stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov svojej doby. 
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revo-
lučného zvuku a ikonických skladiebako napr. „We Will Rock You“, „We Are the 
Champions“ alebo práve „Bohemian Rhapsody“. Ich príbeh začína bleskovým 
štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí nezabudnuteľným, 
strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985.

21. 8.  MESTO 44 
Dráma / Historický / Romantický / Vojnový
Poľsko, 2014, 127min
Réžia: Jan Komasa
Hrajú: Józef Pawłowski, Zo�a Wichłacz, Anna Próchniak

28. 8.  ROZPOLTENÝ 
Thriller / Psychologický
USA/Japonsko, 2016, 117min
Réžia: M. Night Shyamalan
Hrajú: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson
.

v záhrade

Múzea Janka  Kráľa

začiatok
predstavení

Diela holandského fauvistu a expresionistu Vincenta Van Gogha patria k tomu
najhodnotnejšiemu, čo výtvarné umenie kedy splodilo – nachádzajú sa vo sveto-
vých galériách i súkromných zbierkach a ich cena sa ráta v miliónoch. Van Gogho-
ve práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali tisícky ďalších auto-
rov a sú predmetom živej odbornej diskusie aj 127 rokov po jeho smrti. Poľská 
režisérka a kritička umenia Dorota Kobiela, v spolupráci s britským producentom 
Hughom Welchmanom, nakrútila prvý �lm, vytvorený len z olejomalieb umelca.            

7. 8.     S LÁSKOU VINCENT
Animovaný / Životopisný / Krimi / Dráma
Veľká Británia/Poľsko/USA, 2017, 94min
Réžia: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Hrajú: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Helen McRory

14. 8.  BOHEMIAN RHAPSODY  
Životopisný / Dráma / Hudobný
Veľká Británia/USA, 2018, 134min
Réžia: Bryan Singer
Hrajú: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

v záhrade

Múzea Janka  Kráľa

predstavení
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 Po predložení kupónu zľava 15 percent.
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci jún 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Martin SMATANA, Sofi a PLEVOVÁ, 
Alžbeta DANEKOVÁ, Nicolas DOB-
RÍK, Valentína MURGOŠOVÁ, Michal 
POLÁK, Emma HYBENOVÁ, Mia SE-
NAJOVÁ, Ivan BALÁŽ, Filip PAVUK, 
Marco BALÁŽ, Eliška KONDVÁROVÁ, 
Jakub HUSÁRIK, Tobias BALÁŽ, Pe-
ter REPČÍK, Lenka MRÁZIKOVÁ, Sofi a 
GROMOVÁ, Adam SUSÍK, Jakub BEN-
ČO, Adam ANTOŠKA, Vanida HUBKA, 
Oliver ČIERNIK, Jaroslav SENDECKÝ, 
Šimon BARTÁNUS, Veronika VYŠŇA-
NOVÁ, Tobias HLAVATÝ.

A všetko sa začalo tým, že ruky moje 
vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

  Michal MATEJKA – Mgr. Antónia MI-
ŠEKOVÁ, Michal KUBÁŇ – Veronika 
KOVÁČIKOVÁ, Juraj KUBO – Monika 
VANČOVÁ, Miroslav DZURECH – Bar-
bara ŠPANKOVÁ, Jozef BEDNARČÍK 
– Nikoleta MINAROVIČOVÁ, Peter 
MATIS – Ivana STRIŠKOVÁ, Martin 
BENICKÝ – Martina ČIERNA, Ivan PA-
CHER – Ľudmila GOBDOVÁ, Tomáš 
BELKO – Miroslava LÍŠKOVÁ, Dominik 
FICO – Lucia CIBÁKOVÁ,  Ing. Tomáš 
HERMÁNEK – Mgr. art. Oľga DOŠO-
VÁ, Matúš PELACH – Natália RYBÁR-
SKA, Peter BADINKA – Mária BO-
ŽOŇOVÁ, Martin FONGUS – Veronika 
ZAŤKOVÁ, René MAJERNÍK – Angeli-
ka KOVÁČIKOVÁ, Richard MORAVČÍK 
– Monika GREŠOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné...
bez neho však končí život.

Opustili nás:

  Marta ŠMOLOVÁ 82 r., Milan GEJDOŠ 
91 r., Regina BAŽÍKOVÁ 80 r., Tatiana 
KIEBELOVÁ 56 r., Jaroslava ŠEDIVÁ 
86 r., Monika GEJDOŠOVÁ 81 r., Ján 
GUOTH 89 r., Dušan DEVEČKA 62 r., 
Anna KUCHÁRIKOVÁ 74 r., Johana ŤA-
PÁKOVÁ 90 r., Veronika LÍŠKOVÁ 65 r., 
Koloman ŠTOLLER 86 r., Irena KUBÍ-
KOVÁ 90 r., Jarmila STAROŇOVÁ 76 
r., Margita ZAJACOVÁ 87 r., Jindrich 
POČTA 64 r., Vladimír MARKO 62 r., 
Perla KOŽKOVÁ 88 r., Bohuš CHLEBO 
92 r.

Občiansky servis
JÚN 2019

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
9. augusta  2019 o 12.00 hodine 

bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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Mesto Liptovský Mikuláš predkladá ná-

vrh „Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné 

mesto - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš“ za úče-

lom zverejnenia a  verejného pripomienkovania.

Mesto Liptovský Mikuláš má  územný plán schválený 

uznesením mestského zastupiteľstva č.115/2010 dňa 

16.  12.  2010 s  vyhlásením jeho záväznej časti VZN č. 

7/2010/VZN zo dňa 16.  12.  2010 s  účinnosťou dňom 

1. 1. 2011 v znení zmien a doplnkov. Podľa tohto VZN čl. 

4.ods.4. 2. je potrebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja 

mesta a racionálneho využívania jeho územia pre „lokalitu 

č.11 Zóna Južné mesto “ zabezpečiť vypracovanie podrob-

nejšej územno-plánovacej dokumentácie, územný plán 

zóny. Územný plán zóny je územno-plánovací dokument, 

ktorý podrobnejšie stanovuje zásady a regulatívy priesto-

rového usporiadania a  funkčného využívania pozemkov, 

stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia 

územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany 

a  tvorby životného prostredia. Riešeným územím je časť 

„lokality č.11 Zóna Južné mesto“ vymedzená schváleným 

územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Zo severu, 

západu a z juhu je územie vymedzené hranicami tejto lo-

kality a z východnej strany je ohraničené líniou vedenou 

východne od objektu OC TESCO Kamenné pole, Liptovský 

Mikuláš v smere od vodného toku Váh po teleso diaľnice 

D1. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený 

na www.mikulas.sk. Spracovateľom návrhu „Územný plán 

zóny lokality č. 11 Zóna Južné mesto - Kamenné pole, Lip-

tovský Mikuláš“ je Ing. arch. Stanislav Barényi, Liptovský 

Mikuláš. Komplexný materiál návrhu „Územný plán zóny 

lokality č. 11 Zóna Južné mesto - Kamenné pole, Liptov-

ský Mikuláš“ je zverejnený na internete www.mikulas.sk 

a k nahliadnutiu je na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, 

útvare hlavného architekta.

Vyzývame fyzické a právnické osoby, ktorých vlast-
nícke práva sú návrhom „Územný plán zóny lokality 
č.11 Zóna Južné mesto - Kamenné pole, Liptovský Mi-
kuláš“ dotknuté, aby sa k nemu vyjadrili.

Pripomienky a podnety je možné predložiť písom-
ne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš v  termíne do 19.
augusta 2019.

Na námietky, podané po uplynutí určenej lehoty, sa 

neprihliada.

V zmysle § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto 
Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou

V zmysle § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto 
Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať obchodnou verejnou súťažou

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán 
zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto - Kamenné pole, Liptovský 

Mikuláš“  a žiadosť o zaslanie stanoviska

nehnuteľnosti  – nebytový priestor č. 13 vchod č. 1 su-
terén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp.č. 
430 stojaceho na pozemku parc.č. KN-C 422/87 a  spo-
luvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach 
a  spoločných zariadeniach domu a  na príslušenstve 
1500/190100, nachádzajúce sa v k. ú. Okoličné. Minimál-
na požadovaná cena za nehnuteľnosti je 6 000,– eur.

nehnuteľnosti  – stavbu: „OBCHOD A  SKLADY“ súp.č. 
4046 postavenú na pozemku parc.č. KN-C 5269/89 a po-
zemok parc.č. KN-C 5269/89 zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 378 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti 
je 110 000,– eur.

nehnuteľnosti – stavbu: „SPOLOČENSKÝ PAVILÓN“ súp.č. 
1577 postavenú na pozemku parc.č. KN-C 5269/73 a po-
zemok parc.č. KN-C 5269/73 zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 208 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti 
je 85 000,– eur.

nehnuteľnosť  – pozemok parc.č. KN-C 1327/23 ostat-
né plochy o  výmere 6 124 m2, nachádzajúci sa v  k. ú. 
Okoličné. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosť 
je 244 960,– eur.

nehnuteľnosť  – pozemok parc.č. KN-C 783/26 ostat-
né plochy o  výmere 7 580 m2, nachádzajúci sa v  k. ú. 
Okoličné. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosť 
je 204 000,– eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/95 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova. Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosť je spolu 1 612 eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/96 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova. Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosť je spolu 1 612 eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/97 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova. Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosť je spolu 1 612 eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/98 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova. Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosť je spolu 1 612 eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 364/99 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 31 m², nachádzajúcu sa
v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štefánikova. Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosť je spolu 1 612 eur.

nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 3326/657 ostatné 
plochy o výmere 20 m², nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský 
Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu. Minimálna požadovaná 
cena za nehnuteľnosť je spolu 900eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie majetkovoprávne. Celé 
znenie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na úradnej tabuli 

a internetovej stránke mesta.

nehnuteľnosti  – časť pozemkov parc. č. KN-C 422/165 
zastavané plochy a nádvoria a KN-C 422/166 zastavané 
plochy a nádvoria (spolu o výmere 11,02 m² v zmysle vy-
tyčovacieho náčrtu č. 54/2019), nachádzajúcich sa v k. ú. 
Okoličné, ul. Pobrežná. Minimálna požadovaná cena za 
prenájom nehnuteľností je spolu 66,12 eur/rok.

nehnuteľnosť v k. ú. Liptovský Mikuláš – nebytový prie-
stor o  výmere 60,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí 
stavby „ROD.DOM“ súp. č. 194 na parcele č. KN-C 788/1 
zastavené plochy a nádvoria o celkovej výmere 468 m2 
v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres 
Liptovský Mikuláš (LV č. 4401). Minimálna požadovaná 
cena za nájom je 176 eur/mesiac.

Projekt je �nancovaný s podporou 
Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky.

Zmena programu vyhradená.

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 Commedia Poprad - Zabíjačka
Námestie osloboditeľov Jednoduchý pohľad do reálnej kuchyne, akých je vôkol nás  
    neúrekom. 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 – Šansónové a iné piesne z rokov minulých.
07. 08.                   21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  S láskou Vincent– Animovaný/Životopisný/Krimi/Dráma
    Veľká Británia/Poľsko/USA, 2017.
09. 08.                   20:00  Street music night 
Námestie osloboditeľov Noc plná hudby a tanca na pešej zóne. Duchoňovci,  
    D.J.Public, Six Foxes, Juraj Bača & Natália Hatalová  
    & PARTY BEAT.
10. 08.       13:00  Ondrašovská fazuľa 
Kultúrny dom   Akcia plná zábavy spojená so súťažou v jedení fazuľovice
v Liptovskej Ondrašovej s bohatým sprievodným programom. 
10. 08.       19:30 Akordeónový orchester
Námestie osloboditeľov  Podvečer v znamení vážnej hudby.
11. 08.       19:30  Tanečný orchester Valaská
Námestie osloboditeľov  Slovenské a svetové hity a evergreeny v podaní  
    23-členného orchestra.
14. 08.        16:00  Hudobná streda
Fontána metamorfózy Spectrum – Slovenské, české a svetové známe piesne  
    v podaní domácej mikulášskej kapely.
14. 08.       21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  Bohemian Rhapsody – Životopisný/Dráma/B/USA/2018.
16. 08.         16:00 Mikulášske jednohubky
Námestie osloboditeľov Umelci prezentujú svoju tvorbu v celej pešej zóne.
17. 08.       06:00 Národný výstup na Kriváň
Vysoké Tatry-Kriváň  Tradičný národný výstup na malebný vrch Kriváň.  
17. 08.       19:30  Revival víkend - The Minority
Námestie osloboditeľov - GREEN DAY TRIBUTE 
    Tribute band svetoznámej americkej punk rockovej kapely.
18. 08.       19:30 Revival víkend -Jaro Filip Revival 
Námestie osloboditeľov Jedinečný hudobný projekt, ktorý prináša   
    najznámejšie skladby J.Filipa.  
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  Miasto 44 – Dráma/Historický/Poľsko/2014.
22. 08.     08:00 Oldtimer Rallye Tatry 2019
Námestie osloboditeľov  Výstava historických vozidiel.

22. 08.      10:00 Športový deň zdravotne postihnutých
Areál Hotela Lodenica  V príjemnom prostredí areálu Hotela Lodenica sa  
    opäť stretnú ľudia so zdravotným postihnutím, ale 
    i ich príbuzní a známi.
23. 08.      20:00  Retrotančiareň
Múzeum Janka Kráľa   Tanečný večer plný legendárnych evergreenov.  
    Dobový dress code vítaný. 
24. 08.      11:00 Mikulášska Pohoda
Ploštín – pri urbárskom dome  Tradičné kultúrno športové podujatie, spojené so  
    stredoeurópskym pohárom silných mužov, MMA  
    zápasmi a ARM wrestlingom. 
24. 08.     09:30 Oldtimer Rallye Tatry 2019
Námestie osloboditeľov  Štart III. Etapy  9:30.                                                            
    Cieľ III. Etapy 15:30 - 16:45.                                                          
    Spanilá jazda mestom 18:00. 
25. 08.      19:30  BONBON TRIO
Námestie osloboditeľov *  Dievčenské hudobné zoskupenie hrá   piesne z parížskych  
    kaviarní, plné emócií a silných melódii, ale aj svetové hity.
27. 08.      19:30  Mosty Gesharim
Synagóga    Tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá,  
    kultúry a 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  – Thriller/Psychologický/USA/Japonsko/2016.
30. 08.      17:00  Pozvánka na festival    
Námestie osloboditeľov Pod Skalkou Ploštín 2019 
     Zahraničný hosť festivalu, DFS Furmička z Maďarska.
30. 08.      14:00  Rozlúčka s prázdninami
Námestie osloboditeľov  14:00 BUBLI BUBLI BUM - zábava s klaunami.                           
    15:00 UsmievAnka - detská speváčka, zabávačka.                                                                         
    16:00 Divadielko  o Fúzatej Snehulienke 
    (alebo "O bublinkovom kráľovstve").                                    
    17:00 Športové súťaže s klaunami.
    19:30 Koncert speváčky JANAIS, ktorej charakteristický  
    indie pop s prvkami folku a šansónu si získava poslucháčov  
    všetkých vekových kategórií. 
31. 08.      14:30  Detský folklórny festival  
Ploštín    Pod Skalkou - Ploštín 2019
    14:30 kladenie vencov k pomníku SNP.             
    15:00 vystúpenie  DFS Furmička, DFS Cindruška, DFS  
    Pramienok, DĽH Primášikovia vystúpenie zo sprievod- 
    ného podujatia "Muzikantské dielničky", DFS Majerán.      
    17:30 pálenie symbolickej partizánskej vatry.
    31. 08.                  16:00  Divadlo Gasparego - Jean Favoritka 
Nádvorie Múzea Janka Kráľa*  Príbeh jedného z najvýznamnejších francúzskych  
    humoristov a ilustrátorov Sempého, rozpráva dojemný  
    príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o veľkej láske  
    k cyklistike, spracovaný do podoby pre detského diváka.

KAŽDÝ UTOROK Organová polhodinka
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 * okrem 29.8.2019 

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

22. 08.      10:00 

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

    piesňami.    piesňami.

Podvečer v znamení vážnej hudby.Podvečer v znamení vážnej hudby.Podvečer v znamení vážnej hudby.

    v podaní domácej mikulášskej kapely.    v podaní domácej mikulášskej kapely.

Umelci prezentujú svoju tvorbu v celej pešej zóne.Umelci prezentujú svoju tvorbu v celej pešej zóne.Umelci prezentujú svoju tvorbu v celej pešej zóne.Umelci prezentujú svoju tvorbu v celej pešej zóne.

Výstava historických vozidiel.Výstava historických vozidiel.Výstava historických vozidiel.Výstava historických vozidiel.

    i ich príbuzní a známi.

*  V prípade nepriaznivého počasia sa program koná v Dome kultúry. 
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SERVIS

 LABKOVÁ PATROLA 
(Americký fi lm, MP, 66 min., slovenský dabing) 
Št. 1. 8.  18.00  5 € | Pi. 2. 8.  18.00  5 € | 
So. 3. 8.  18.00 5 € | Ne. 4. 8.  18.00  5 € 

 Neohrozená Labková patrola zažije svoje najnovšie 
a špeciálne dobrodružstvo v kinách na veľkom plátne. 

 RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS A SHAW 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 136 min.) 
Št. 1. 8.  19.30  5 € | Pi. 2. 8.  19.30  5 € | So. 3. 8.  19.30 5 € | 
Po. 5. 8.  17.30  4 €  Dwayne Johnson a Jason Statham 
vyvádzajú v akčnej jazde, ktorá je zase o niečo rýchlejšia a 
zbesilejšia.
  

 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 105 min.) 
Ne. 4. 8.  19.30 4 € | Po. 5. 8.  20.00  4 €  Veľká cesta okolo 
sveta končí! Posledná výprava uzatvára cesty žltých 
trabantov naprieč kontinentmi vo veľkom štýle. 

 LOLI PARADIČKA 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 89 min.) 
Ut. 6. 8.  17.30  5 € | St. 7. 8.  17.30  5 € | 
Št. 8. 8.  20.00  5 €  Romantická komédia o láske dvoch 
,,nešťastníkov“ z Východného Slovenska. Smiešno-smutný 
príbeh o nádeji a trpkosti života. 

 SLNOVRAT 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 130  min.) 
Ut. 6. 8.  19.30  5 €  | Ut. 7. 8.  19.30  5 €  Hrôzou 
nasiaknutý príbeh, v ktorom sa tentoraz temnota ukáže už 
za bieleho dňa a raj na zemi sa začne meniť na čoraz 
hrozivejšie peklo.

 KRÁĽOVNÉ ZLOČINU 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 102  min.) 
Št. 8. 8.  18.00  5 € | Pi. 9. 8.  20.00  5 €   Príbeh manželiek 
New Yorských gangstrov, ktoré preberajú ich špinavé kšefty 
do vlastných rúk potom ako ich manželov zatkne polícia.

 TOY STORY 4 
(Americký fi lm, MP, 114 min., Slovenský dabing) 
Pi. 9. 8.  18.00  5 € | Ne. 11. 8.  18.00  5 € | 
Po. 12. 8.  18.00  5 € |   Ďalšie pokračovanie dobrodruž-
stiev Woodyho a Buzza v animáku Toy Story 4 pre celú 
rodinu.

 NOČNÉ MORY Z TEMNÔT 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 90 min.) 
Ne. 11. 8.  20.00  5 € | Po. 12. 8.  20.00  5 €    V opustenom 
dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, 
ktorá je strašnejšia, než čokoľvek, čo si kedy dokázali 
predstaviť...

 IBIZA  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 86 min.) 
Ut. 13. 8.  18.00  5 € | St. 14. 8. 20.00  5 €   Philippe je 
ideálnym tatkom na poriadnu párty a vďaka nemu dostáva 
fi lmový žáner „zničené prázdniny“ úplne nový rozmer.

 FREE SOLO  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Ut. 13. 8.  20.00  5 € | St. 14. 8.   18.00    5 €     Americký 
športovec zdoláva zložité strmé vrcholy sám a bez 
akéhokoľvek istenia. Oscarom ovenčený dokumentárny 
thriller .

 VTEDY V HOLLYWOODE 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 159 min. ) 
Št. 15. 8.  18.00  5 € | Pi. 16. 8.  18.00  5 € | Po. 19. 8.  18.00  
4 € |So. 17. 8.  19.00 5 € | Ne. 18. 8.  19.00  5 €    V 
deviatom fi lme režiséra Quentina Tarantina sa televízny 
herec a jeho dlhoročný kaskadér rozhodnú presadiť pri fi lme 
na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles.

 DIEGO MARADONA 
(Britský fi lm, od 12 rokov, 130 min.) 
Ut. 20. 8.  17.45  5 € | St. 21. 8.   20.00   5 €    Príbeh 
chlapca z predmestia, ktorý miluje futbal a plní sny sebe, 
svojim blízkym i fanúšikom po celom svete. A zničujúca 
špirála sa roztáča... 

 PAVAROTTI 
(GB - USA, od 12 rokov, 114 min.) 
Ut. 20. 8.  20.00   5 € | St. 21. 8.   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...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 SKLENENÁ IZBA  

(ČR - SR, od 12 rokov, 104 min. ) 
Št. 22.8.  14.00  2 €   O ľuďoch, ktorých životy, lásku a 
priateľstvo poznamenali dramatické udalosti doby, rámcuje 
vznik - brnianskej vily Tugendhat.

 TOY STORY 4 
(Americký fi lm, MP, 114 min., Slovenský dabing) 
Št. 22. 8.  18.00  5 € | Pi. 23. 8.  18.00  5 € | 
So. 24. 8.  18.00  5 € |   Ďalšie pokračovanie dobrodruž-
stiev Woodyho a Buzza v animáku Toy Story 4 pre celú 
rodinu.

 KTO JE ĎALŠÍ 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 22. 8.  20.00  5 € | Pi. 23. 8.  20.00  5 € | 
So. 24. 8.  20.00  5 €  Skutočné príbehy hlavných hrdinov 
zmenil internet a priviedol ich až na hranicu života a smrti. 
Stať sa to môže každému! Kto je ďalší?

 NEVESTA NA ZABITIE 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 96 min.) 
Po. 26. 8.  18.00  5 € | Ut. 27. 8.  20.00  5 €   Dlhoročná ale 
veľmi zvláštna svadobná tradícia, kde si každý nový člen 
rodiny musí zahrať náhodne vylosovanú hru. Tú však 
nakoniec nemusí ani prežiť.

 LOLI PARADIČKA 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 89 min.) 
Po. 26. 8.  20.00  5 € | Ut. 27. 8.  18.00  5 € | 
  Romantická komédia o láske dvoch ,,nešťastníkov“ z 
Východného Slovenska. Smiešno-smutný príbeh o nádeji a 
trpkosti života. 

 PLAYMOBIL VO FILME 
(Americký fi lm, MP, 99 min., Slovenský dabing) 
Št. 29. 8.  18.00  5 € | Pi. 30. 8.  18.00  5 € | 
Ne. 1. 8.  18.00  5 €    Prostredníctvom akčného 
dobrodružstva si Marla a Charlie uvedomia, že bez ohľadu 
na to, ako sa ich život odohráva, dosiahnete čokoľvek, keď 
veríte v seba! 

 CEZ PRSTY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 101 min.) 
Št. 29. 8.  20.00  5 € | Pi. 30. 8.  20.00  5 € | So. 31. 8.  19.00  
5 €  |  Ne. 1. 8.  20.00  5 €   Drsne romantická komédia o 
vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volejbale a tikajúcich 
biologických hodinách ...

 LOVENIE (FKS) 
Pi. 2.8.  14.30  2 €  romantická komédia ČR - 2019 - (12) - 
106 minút - Bontonfi lm Titulky/ originálna verzia - česky 

 TERORISTKA (FKS) 
Pi. 16.8.  14.30  2€  komédia, dráma ČR - 2019 - (12) - 94 
minút - CIN Titulky/ originálna verzia - česky  

 ZAMILOVANÁ GLÓRIA (FKS) 
Pi. 30.8.  14.30  2€  romantická dráma USA- 2018 - (12) 
- 102 minút - ITA Titulky/slovenské titulky 

 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. 

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

 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. 

 24.07.2019 | 08.09.2019     
Z VÝTVARNÝCH ZBIEROK MÚZEA - JASKYNE| Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 
Po.,Str.,Štv.,Pia.:09.00-17.00 (posl.vstup 16.00); Ut.: 
zatvorené; So.,Ne.: 11.00-18.00 (posl.vstup 17.00) | 1€   
od 6 rokov 1€ | Prezentácia výtvarných diel zo zbierok 
múzea s tematikou jaskýň. 

 25.07.2019 | 31.08.2019     
ÚLOHA MOKRADÍ V MESTSKÝCH SÍDLACH| Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 
Po.,Str.,Štv.,Pia.:09.00-17.00 (posl.vstup 16.00); Ut.: 
zatvorené; So.,Ne.: 11.00-18.00 (posl.vstup 17.00) | Čo sú 
to mokrade, aké mokrade poznáme v mestských sídlach a 
aká je ich úloha. 

 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.  

 01.08.2019 | 31.08.2019    
VÝSTAVA OBRAZOV| STOP SHOP Liptovský Mikuláš | 
Jedinečná výstava obrazov aj v mesiaci august.

 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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