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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Mesto sa na dotované obedy pre žiakov dôkladne pripravilo. 

Počas prázdnin sa vedeniu mesta úspešne podarilo nachystať školské kuchyne na zvýšený záujem o stravu kvôli obedom z dotácie. 
V minulom roku školy pripravovali obedy pre 2100 stravníkov. V tomto roku zaznamenávajú nárast o 1580 obedov oproti minulému roku. 
Či stravovanie z dotácie funguje, bol v zrekonštruovanej kuchyni Materskej školy Agátik na Podbrezinách preveriť aj primátor Ján Blcháč. 
                                          (pokračovanie strana 2)
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(pokračovanie z titulky)
Ešte pred prázdninami nám kapacita škol-

ských vývarovní chýbala, do nového škol-
ského roku sa nám však podarilo zabezpečiť 
stopercentné stravovanie v  našich školách 
a  škôlkach. Podarilo sa nám aj personálne 
obsadiť miesta v  kuchyniach a  kuchárky sa 
medzičasom už zaučili pracovať s  technolo-
gickým vybavením, prezradil primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč.

Mikulášska radnica prijala ešte pred novým 

školským rokom potrebné opatrenia, aby boli 
všetky školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
nachystané na stopercentný štart dotačné-
ho stravovania v  školskom roku 2019/2020. 
„Opatrenia sme začali systematicky robiť 
hneď po ohlásení vyplácania dotácií na stra-
vu. V  našom meste rozsiahle investície do 

priestorového a  technologického vybavenia 
smerovali počas letných prázdnin do dvoch 
materských škôl a do Základnej školy s mater-
skou školou Okoličianska. Už v minulom roku 
sme tiež prezieravo investovali do kuchyne 
v  Materskej škole Žirafka,“ povedal primátor 
médiám, ktoré prezentovali vo svojich medi-
álnych výstupoch mesto Liptovský Mikuláš 
ako vzorové na Slovensku v oblasti zavedenia 
dotovaných obedov v školách.

Deťom upiekli osie hniezda
Mesto do rekonštrukcií kuchýň a technolo-

gického vybavenia materských a základných 
škôl z vlastných zdrojov v tomto roku investo-
valo približne 300 tisíc eur. Na kontrolný deň 
sa vybralo vedenie mesta do Materskej školy 
Agátik, kde bolo potrebné vynaložiť 44 tisíc 

eur na nákup technologického vybavenia. 
„Stravu pre 139 detí a  25 zamestnancov vy-
dávame v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili 
ako výdajňa, a preto neboli potrebné staveb-
no-technické úpravy,“ informoval vedúci od-
boru školstva Ján Hučík. V tejto materskej ško-
le pribudol konvektomat, sporák, elektrický 
kotol, univerzálny robot, drez, pracovný stôl, 
mraziace boxy, výdajný stôl, umývací stôl, di-
gestory, pomocné stoly, váha, panvica, škrab-
ka a  k  tomu sieťová predpríprava. Školská 
jedáleň má štyroch zamestnancov, kuchárku, 
pomocnú silu, ekonómku a  vedúcu školskej 
jedálne. „Kuchárku a pomocnú silu sme prijali 
cez úrad práce,“ podotkol Hučík a prezradil, že 
kuchárky v prvý deň deťom pripravili na de-
siatu vďaka novým strojom v kuchyni domáce 
osie hniezda.

Obedy spájajú
Vedenie radnice sa zo zavedenia dotácie 

na obedy pre deti teší. „ Vďaka nim sa môže 
pri obede stretávať viac detí a majú možnosť 
si tvoriť aj počas obedov spoločenstvo bez 
ohľadu na status rodiny, z ktorej pochádzajú, 
pretože si obedy pre svoje deti teraz môžu 
dovoliť aj rodičia, ktorí doposiaľ nemohli,“ 
vysvetlil pozitívum dotovaných obedov pri-
mátor.

V zariadeniach školského stravovania v Lip-
tovskom Mikuláši boli od roku 1991 postupne 
zavádzané a  uplatňované Zásady správnej 
výrobnej praxe, vrátane HACCP. Všetky mest-
ské školské jedálne spĺňajú najprísnejšie hy-
gienické a  technické normy a  sú pravidelne 
kontrolované.    

-vč-

Robotníci v  oranžových vestách začali 
s  komplexnou rekonštrukciou vnútrobloko-
vej komunikácie a  parkovacích plôch na ul. 
Štefánikovej. Priestor bol v  nevyhovujúcom 
stave, dostáva preto nový povrch. Mesto tu 
vyrieši odvodnenie, prostredníctvom zamest-
nancov Verejnoprospešných služieb mesta 
Liptovský Mikuláš upravia parkovacie státia 
a dôjde aj k zmene dopravného značenia. Prá-
ce by mali trvať približne do konca septem-

bra. Je to ďalší krok k úprave vnútroblokov na 
ul. Štefánikovej, v tejto časti už radnica v uply-
nulom období realizovala nové kontajnerové 
stojiská a  nechala rozšíriť aj detské ihrisko.

Desiatky miest v Starom meste
Práce na výstavbe nových parkovacích 

plôch na Jilemnického sú tiež v plnom prúde. 
Mesto tam dalo vybudovať 38 nových prieč-
nych parkovacích miest a  dve nové kontaj-

nerové státia. V  tejto lokalite Starého mesta 
sa doteraz parkovalo na ceste, pretože par-
kovacie plochy tu chýbali, čo sťažovalo pre-
mávku a neraz znemožňovalo aj údržbu. Ide 
o  investičnú akciu, ktorá je zahrnutá v pláne 
na rekonštrukciu a  výstavbu miestnych ko-
munikácií v meste Liptovský Mikuláš na roky 
2018 – 2023.

    -vč-

Ako ďalej s cyklochodníkom smerom na 
západ do Liptovskej Ondrašovej, prípadne 
čo mesto podniklo ohľadne pokračovania 
cyklochodníka popri Liptovskej Mare? Od-
poveď na tieto otázky nám v nasledujúcich 
riadkoch poskytol Gabriel Lengyel z odde-
lenia dopravy mestského úradu:
„Prepojenie Liptovskej Ondrašovej so 
súčasným cyklochodníkom jeho ďalším po-
kračovaním je pripravené projekčne, vráta-
ne potrebných povolení. V  súčasnosti sme 
podali žiadosť o fi nancovanie tohto projek-
tu z eurofondov. V prípade schválenia sme 
pripravení začať s  verejným obstarávaním 
a  následnou realizáciou. Proces schvaľova-

nia eurofondov však nie je v  kompetencii 
nášho mesta a nevieme predpokladať jeho 
trvanie, môže trvať aj mesiace až rok,“ vy-
svetlil Lengyel.

Bicyklom okolo severného brehu Mary
Zamestnanci radnice spolu s predstaviteľmi 
dotknutých samospráv pracujú na projekte 
cyklochodníka po severnej strane Liptov-
skej Mary. „Naším zámerom je vytvoriť cy-
klochodník, ktorý bude spájať naše mesto 
s  jednotlivými obcami až po Liptovské 
Vlachy. Tam sa spojíme s  cyklochodníkom, 
ktorý bude viesť z Ružomberka na hranicu 
nášho okresu,“ opisuje Gabriel Lengyel. Vo 

fáze rozpracovanosti je aj príprava samo-
statnej cyklistickej komunikácie z Mikuláša 
do Hrádku. „Keďže obidve trasy prechádza-
jú katastrálnymi územiami rôznych obcí, je 
potrebné s nimi spolupracovať. Na septem-
brové rokovanie mestského parlamentu 
sme preto predložili návrhy na zriadenie 
dvoch združení obcí, ktoré poslanci pod-
porili. Následne sa budú tieto združenia 
uchádzať o zdroje z eurofondov a štátneho 
rozpočtu na prípravu aj realizáciu stavieb. 
Je to však tiež časovo veľmi náročný proces, 
s  predpokladom realizácie na niekoľko ro-
kov,“ dodáva Lengyel.   
     -red-
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Cyklochodník ďalej do Liptovskej Ondrašovej? 
Sme pripravení, čakáme na eurofondy.

Parkovanie na Štefánikovej a Jilemnického
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Po polročnej preventívnej akcii, ktorá 
bola zameraná na informovanie vodičov 
o  správnom parkovaní v  jednotlivých 
častiach mesta Liptovský Mikuláš, prišli 
mestskí policajti s  aktívnou kontrolou. 
Informačné letáky a  upozornenia vodi-
čov na nesprávne parkovanie v častiach 
s rodinnými domami nahradili kontroly 
a pri porušení aj sankcie.

V  súčasnosti mestská polícia vykonáva
v uliciach celomestský dozor nad dodržiava-
ním zákona o cestnej premávke. Príslušníci sa 
zameriavajú na nezákonné parkovanie mo-
torových vozidiel na chodníkoch pre peších 
a miestnych komunikáciách v lokalitách, kde 
by majitelia motorových vozidiel mali využí-
vať na parkovanie vlastné dvory.

Pre bezpečnosť chodcov
„Postupne budeme vykonávať kontrolu vo 

všetkých mestských častiach. V  poslednom 
období sa totiž v  lokalitách s  rodinnými do-
mami čoraz viac stretávame s  preplnenými 
ulicami, kde motorové vozidlá stoja na chod-
níkoch a  miestnych komunikáciách, pričom 
nenechávajú zákonne stanovený priestor pre 
chodcov na chodníku v šírke 1,5 metra a pre 
premávku motorových vozidiel na obojsmer-
ných komunikáciách v šírke šesť metrov. Také-
to konanie obmedzuje výkon údržby komuni-
kácií a obmedzuje premávku na nej, zároveň 
však ohrozuje a neraz aj zamedzuje bezpečný 
pohyb chodcov,“ vysvetlil náčelník mestskej 
polície Marián Jančuška.

Mikulášania sa sťažovali
Podľa slov zástupcu primátora Ľuboša Tri-

znu sa aj na mestskom úrade často stretávali 

s  mnohými sťažnosťami od obyvateľov na 
nezákonné konanie motoristov. „Chodci sú 
obmedzovaní nesprávnym parkovaním na 
chodníkoch, iní motoristi zasa nesprávnym 
parkovaním na cestách v  úzkych uličkách. 
Pritom stačí, aby si ľudia uvedomili dôsledky 
svojho konania a vtiahli si vozidlá do svojich 
dvorov.“

Od apríla tohto roku vykonávala mestská 
polícia v  tejto súvislosti preventívnu akciu. 
Vo všetkých mestských častiach s  lokalitami 
s rodinnými domami upozorňovali majiteľov 
motorových vozidiel na správne parkovanie 
podľa zákona o cestnej premávke.

Parkovať v dvore sa oplatí
„Doposiaľ sa naše konanie zaobišlo bez 

sankcií, cieľom bolo vodičov informovať či 
napomenúť a vyzvať ich k náprave. Do určitej 
miery k  náprave aj došlo, avšak stále sa náj-
de veľká časť motoristov, ktorí zákon nedo-
držiavajú, preto sme pristúpili ku kontrolnej 

akcii, ktorá už je ale zameraná aj na riešenie 
priestupkov, a  to aj formou sankcií. Situácia 
s parkovaním sa po tomto našom kroku zlep-
šuje, autá z chodníkov miznú do dvorov,“ pri-
blížil náčelník mikulášskych mestských poli-
cajtov. V  prípade opakovaného porušovania 
predpisov sa môže pokuta vyšplhať do výšky 
50 eur v rámci blokového konania. Pokiaľ dôj-

de k správnemu konaniu, vec sa odstupuje na 
štátnu políciu, kde sú už následky porušenia 
zákona vážnejšie.

Policajti vám zazvonia
V  prípade, že nedodržiavate zákon a  par-

kujete nesprávne, príslušníci mestskej polície 
vás budú kontaktovať. „Vždy sa s  majiteľom 
auta spojíme. Zazvoníme, vysvetlíme mu situ-
áciu, požiadame o vtiahnutie vozidla do dvora 
a upozorníme ho na porušenie zákona. Prvú 
sankciu si zapíšeme ako napomenutie, ďalšou 
sankciou v prípade opakovania porušenia je 
už pokuta,“ upozornil náčelník Jančuška.     -vč-

Cykloraňajky, Retro Tour či deti, ktoré orga-
nizovali dopravu. Mikulášska radnica sa spo-
lu s  partnermi už tradične v  druhej polovici 
septembra zapojila do Európskeho týždňa 
mobility. „Prvé dva dni v  tomto týždni sa pri 
základných školách deti s mestskou políciou 
na desiatich priechodoch pre chodcov starali 
o bezpečnosť svojich spolužiakov a chodcov. 
Keď chodci potrebovali prejsť cez priechod, 
deti za účasti polície zastavili premávku, záro-
veň sa zodpovedným vodičom poďakovali za 
ich ohľaduplnosť formou banerov s  nápismi 
ďakujeme. „Aj takýmto spôsobom sme chce-
li pre deti vytvoriť bezpečné podmienky pri 

pešom dochádzaní do škôl a tým podporiť aj 
iný spôsob dopravy, ako automobilom, a tak-
tiež učiť vodičov ohľaduplnosti voči chodcom 
a  cyklistom,“ odôvodnil aktivity odboru do-
pravy na mestskom úrade zástupca primátora 
Rudolf Urbanovič.

V stredu v týždni mobility nechýbali v na-
šom meste obľúbené Cykloraňajky pri odpo-
čívadle pri Vrbickom moste. Týždeň zakončilo 
podujatie Retro Tour, čo sú etapové preteky 
na bicykloch v retro štýle. Po nedeľnom obe-
de obyvatelia podporili športovo-humanitné 
podujatie Na kolesách proti rakovine, keď na 
centrálne námestie prišli na bicykloch, kolo-

bežkách či kolieskových korčuliach. Výťažok 
z podujatia putoval pre nadáciu, ktorá sa za-
oberá výskumom rakoviny.

Do európskeho týždňa sa zapojili aj zák-
ladné školy. Základná škola Miloša Janošku 
vyhlásila súťaž O najuchodenejšiu triedu. Trie-
dy medzi sebou súťažili tak, že ich hodnotili 
podľa toho, ktorá trieda bude mať viac žiakov, 
ktorí prídu do školy inak, ako osobným au-
tom. V Základnej škole Janka Kráľa zase triedy 
súťažili v počte žiakov, ktorí prišli do školy na 
bicykli.

     -red-

NEZABÚDAJME parkovať správne
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy – spolu 6 metrov. Státím sa rozumie uvede-
nie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

 3 metre pre oba smery jazdy. Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie 
alebo na vystúpenie prepravovaných osôb, alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
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Prevencia a kontrola prináša ovocie: 
autá na chodníkoch nezavadzajú Deti organizovali dopravu

SPRAVODAJSTVO

Veľkolepé Mosty Gesharim v synagóge
„Mosty sú moja srdcovka, keďže som pri organizácii už od zrodu tohto 

podujatia, čo je už 28 rokov. Môžem preto potvrdiť, že nie je klišé, keď 
hovoríme, že práve tieto Mosty sú jedno z mála podujatí, ktoré skutočne spájajú. 
O kvalite podujatia svedčí nielen návštevnosť a obsadenie účinkujúcimi. Od ich 
počiatku robí záznam z podujatia aj verejnoprávna televízia, ktorá ho vysiela 
vždy v čase vianočných sviatkov. Je to veľké podujatie s hlbokou myšlienkou, 
“ uviedla organizátorka za mesto Liptovský Mikuláš Dana Guráňová.
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FOTOREPORTÁŽ

Takmer 400 účastníkov z  celého okresu si 
v auguste prišlo zasúťažiť na jubilejný 10. roč-
ník Športového dňa zdravotne postihnutých. 
„Ide o  rekordnú účasť,“ hlásila za organizá-
torské súkolie Dana Guráňová z  mikulášskej 
radnice. Program namixovali ako prepojenie 
vystúpenia zdravých a  súťažného zápolenia 
znevýhodnených. Ústrednou myšlienkou 
bolo odstraňovanie bariér medzi oboma svet-
mi v našom regióne.

Nový životný rozmer
„Pri športových aktivitách sa zdravotne 

znevýhodnení dostávajú do kontaktu s  ľuď-
mi s  rovnakým alebo s  iným znevýhodne-
ním. Účasťou na športovom dni môžu získať 
nový životný rozmer, zlepšovať svoju sociálnu 
adaptáciu. V  rámci nášho regiónu ide o  oje-
dinelé podujatie. Projekt je zároveň súčasťou 
pridanej hodnoty pri prekonávaní sociálnych 
a psychických bariér,“ zhrnula Dana Guráňová.

Svetové štatistiky uvádzajú, že 3 až 5 per-
cent obyvateľov tvoria telesne hendikepova-
ní. „K tomu musíme prirátať ľudí postihnutých 

civilizačnými chorobami, nevidiacich, parkin-
sonikov, kardiakov a  ďalších. Šport, ako lie-
čebnú metódu pre telesne znevýhodnených, 
zaviedli už v starovekom Grécku. Preto sme sa 
rozhodli zrealizovať športový deň aj v Liptov-
skom Mikuláši,“ naznačila Guráňová.

Hry aj zápolenia
Počas dňa si znevýhodnení mohli zasúťažiť 

v  hode šípkami, loptičkami do plechoviek, 
v  hode granátom, v  hmatovej identifi kácii 
predmetov, v  slalome pomedzi kužele či 
v lukostreľbe. Doplnkovým programom bola 

fotobúdka, kozmetické poradenstvo, maľo-
vanie na tvár, meranie tlaku a  hladiny cukru 
v  krvi. „Súťaže už nerozširujeme kvôli tomu, 
že na zápolení sa zúčastňujú ľudia s rôznymi 
znevýhodneniami. Súťaže prispôsobujeme 
tomu, aby ich mohli absolvovať všetci. Pridá-
vame však kategórie, kým kedysi sme začí-
nali len s  kategóriami muži, ženy, deti, dnes 
máme aj vozičkárov a  účastníkov s  mentál-
nym znevýhodnením,“ priblížila novinky. Na 
podujatie zaregistrovali pozitívne odozvy. 
„Pre mnohých je to jediný deň, počas ktorého 
sa stretnú s takým množstvom ľudí, radi súťa-
žia, tešia sa z každej výhry. Pre ďalších to bol 
deň plný emócií, radosti a prekonania samých 
seba,“ dodala.

          -js-
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Rekordný deň plný emócií 
a prekonávania vlastných hraníc

Švábka na všetky spôsoby

Pečený zemiakový závin s bryndzou 
a kôprom, dezert zo zemiakovej lokše či 
domáci zemiakový granadír boli v ponuke 
tohtoročného Švábkafestu. Špeciality 
pripravovali kulinárski mágovia Ivan 
Rusina a Marcel Ihnačák v šou, ktorá 
napĺňala atraktívny program podujatia na 
oslavu jednej z najpoužívanejších plodín 
liptovskej kuchyne. Okrem chuťových 
pohárikov si na svoje počas Švábkafestu 
prišli aj milovníci hudby – predstavili sa 
kapely Silband aj Ščamba. Na podujatí 
venovali nášmu mestu Mince vo fontáne 
svoju pieseň, skladbu Liptovský Mikuláš 
od mikulášskej kapely pokrstil šéf radnice 
na námestí.       -red-
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Pri príležitosti začiatku októbra, ktorý sa 
traduje ako mesiac úcty k  starším, vám pri-
blížime, akú starostlivosť venuje seniorom 
mikulášska radnica.

Mesto zriadilo a  prevádzkuje deväť den-
ných centier. V nich pôsobí desať klubov se-
niorov. Prostredníctvom klubov umožňuje 
radnica seniorom, aby sa stretávali s  roves-
níkmi, kolegami, priateľmi a vyhli sa sociálnej 
izolácii. V kluboch im poskytujú sociálne po-
radenstvo. Kluby sa riadia štatútom, členstvo 
je dobrovoľné, podmienené len dovŕšením 
dôchodkového veku.

Aktivita a rozmanitosť v kluboch
Aktivity si kluby plánujú a  prispôsobu-

jú na podmienky a  potreby členov. Okrem 
bežných klubových dní pripravujú výročné 
členské schôdze pri príležitosti sviatkov, na-
príklad na Mikuláša či počas Medzinárodné-
ho dňa žien. „Medzi ich aktivity patria rôzne 
prednášky, besedy, výlety, opekačky, návšte-

va historických pamiatok, športových a  kul-
túrnych podujatí. Seniori sa venujú ručným 
prácam, na jeseň sa stretávajú pri výstavách 
ovocia a zeleniny, ktoré vypestovali vo vlast-
ných záhradách,“ zhrnula Erika Sabaková 
z mestského úradu. Členovia klubov seniorov 
oplácajú starostlivosť mestu dobrovoľníckou 
činnosťou – zúčastňujú sa napríklad na čiste-
ní vojnových hrobov na Háji Nicovô.

Spolu organizujú aj riešia
Seniori a  mesto spolupracujú aj na or-

ganizovaní podujatí. Vydarenou akciou je 
napríklad program Sami sebe. V  októbri sa 
seniori stretávajú aj na hudobnom poduja-
tí určenom pre staršie ročníky. „Tradíciou sa 
stalo organizovanie fašiangovej zábavy. Ich 
účasť cítiť aj na podujatiach, ako sú Mikuláš-
sky jarmok, Deň otvorených dverí mestského 
úradu, Stoličné dni či oslavy pre jubilantov. 
Mesto v  lete prispieva na dopravu na výlet 
po Slovensku. Seniori sú členmi Rady star-

ších, ktorá je poradným orgánom primátora,“ 
uviedla Erika Sabaková.

Infraštruktúra sa zlepšuje
Vedenie mesta každoročne investuje do 

zlepšenia infraštruktúry klubov. V  predo-
šlých rokoch sa tak vynovených priestorov 
dočkali v  Demänovej, v  Bodiciach, v  Lip-
tovskej Ondrašovej či v  Klube seniorov II, 
modernizácia sa realizuje v  Ploštíne. Mesto 
taktiež fi nancuje prevádzku denných centier.
„Spoluprácu so seniormi môžem hodnotiť 
ako nadštandardnú vo všetkých ohľadoch 
a verím, že zostane taká aj v ďalších rokoch. 
Odrazom toho je aj neustály záujem o člen-
stvo v kluboch,“ dodala Sabaková.

V mikulášskych kluboch seniorov je orga-
nizovaných vyše tisíc členov. Najväčšie sú 
kluby v Starom meste, na Nábreží a v Demä-
novej.

        -js-

Starostlivosť o seniorov je v Mikuláši nadštandardná

Na dvore pri Materskej škole Palúčanská 
pribudli náučné interaktívne tabule, ktoré 
najmenších zaujmú dizajnom a ručne maľo-
vanými obrázkami. Tabule umožňujú pozná-
vať prírodu a svet okolo nás. Škôlkari hravou 
formou hľadajú a  určujú správne riešenie 
úloh na obrázkoch. Tabule vytvoril jeden z ro-
dičov. „Tešíme sa, že aj vďaka jeho šikovnosti 
môžeme deťom spríjemniť pobyt v  našej 
materskej škole,“ povedala Miroslava Jurčová 
z Materskej školy Palúčanská.

-red-

I/2019/08/06Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Deti bavia 
interaktívne tabule

Stretnutie jubilantov
Primátor Liptovského Mikuláša a poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom

Mikuláši vás srdečne pozývajú na stretnutie jubilantov, ktorí v tomto roku oslavujú životné
jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov. Stretnutie je ocenením celoživotného
prínosu jubilujúcich obyvateľov pre naše mesto.

Stretnutia sa uskutočnia v týchto termínoch:
Mestská časť Dátum stretnutia Čas Miesto konania

Iľanovo 20.10.2019 14:00 Kultúrny dom Iľanovo
Bodice 21.10.2019 14:00 Kultúrny dom Bodice
Demänová 22.10.2019 14:00 Kultúrny dom Demänová
Liptovská Ondrašová 23.10.2019 14:00 Kultúrny dom Lipt. Ondrašová
Palúdzka, Andice, Benice 25.10.2019 14:00 Kultúrny dom Palúdzka
Ploštín 26.10.2019 14:00 Kultúrny dom Ploštín
Staré mesto

27.10.2019 14:00 Dom kultúry Lipt. Mikuláš
Podbreziny, Vitálišovce
Okoličné, Stošice
Nábrežie, Vrbica 

V prípade záujmu jubilujúcich obyvateľov o účasť na stretnutí pre jubilantov doručte
vyplnenú návratku na mestský úrad, a to osobne, poštou, prostredníctvom klubu seniorov
alebo poslancov zastupujúcich vašu mestskú časť. Adresa pre doručenie: Mestský úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor sociálny, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš; č. dv. 25.
Návratku môžete zaslať aj mailom na adresu: e.sabakova@mikulas.sk

Návratka „Stretnutie jubilantov 2019“
                                      
Meno a priezvisko: _____________________

Adresa bydliska: _____________________

Dátum narodenia: _____________________

Svojím podpisom na tejto návratke dobrovoľne  udeľujem mestu Liptovský Mikuláš súhlas
so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska
a dátum narodenia pre účely organizovania Stretnutia jubilantov 2019.

___________________
      podpis jubilanta

Vyplnenú návratku prosíme doručte na Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Odbor sociálny, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš; č. dv. 25.
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Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti, mož-
nosť aktívneho športového vyžitia počas ce-
lého roka, výrazné zníženie nákladov mesta 
na prevádzku,  údržbu a  zatraktívnenie pro-
stredia. To všetko by mala ponúknuť menšia 
ľadová plocha s rozmermi 40 x 20 metrov na 
najväčšom mikulášskom sídlisku.

Radnica chce získať 290 tisíc eur na jej vy-
budovanie od spoločnosti Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja Infra (SZĽH).

Návrh na poskytnutie pozemkov do pod-
nájmu za účelom postavenia plochy a schvá-
lenie podmienok spolupráce odobrili poslan-

ci mestského parlamentu na septembrovom 
rokovaní.

Súčasťou dodania multifunkčnej špor-
tovej plochy so zabudovaným chladením 
by mala byť aj rolba, osvetlenie, súprava 
bránok a  mantinelov a  elektrorozvody. Na 
ľade sa každoročne budú realizovať školské 
korčuliarske programy. Plochu bude možné 
využiť aj v lete na hokejbal či fl orbal. „Mesto 
si ju prenajme za 5 000 eur ročne plus nákla-
dy na energie a  vodu. Po desiatich rokoch 
ostane plocha s  príslušenstvom majetkom 
samosprávy,“ uviedla Jana Kormaníková z od-

delenia projektového manažmentu radnice. 
Mesto bude fi nancovať prípravné práce, ako 
sú montáž prívodného kábla, studne, od-
vodňovacieho žľabu a iné. Presné náklady na 
prípravné práce budú jasné až po verejnom 
obstaraní dodávateľa plochy, ktoré vyhlásil 
SZĽH na 20 plôch do všetkých krajov Sloven-
ska.

Súčasná multifunkčná ľadová plocha na 
Podbrezinách je v  prevádzke už 13 rokov 
a každoročne si vyžaduje vysoké náklady na 
opravy a údržbu.

       -js-
Vo viacerých lokalitách Liptovského Miku-

láša pribúdajú kontajnerové stojiská. Vďaka 
tejto investícii sa zlepší manipulácia s  kon-
tajnermi pri ich vysýpaní a  zníži sa riziko 
prípadných škôd z  poškodenia kontajnera. 

Neprehliadnuteľné je aj estetické hľadisko. 
Kontajnery sa presunuli z  trávnatých plôch 
a  chodníkov na upravené plochy, vymeno-
vala Mária Lošonská z  oddelenia životného 
prostredia mestského úradu. Nové stojiská 

pribudli v  Starom meste pri Dominante, na 
Štefánikovej, Družstevnej, Garbiarskej a Hur-
banovej. Ďalšie využijú obyvatelia Palúdzky, 
Nábrežia, Demänovej, Ploštína, Bodíc či Jab-
loňovej ulice na Podbrezinách. -red-

Nevyprázdňované modré kontajnery na 
zber šatstva v Liptovskom Mikuláši vystrieda-
li béžové od spoločnosti Humana People to 
People Slovakia o. z. Mesto podpísalo zmluvu 
na zber použitých textílií s  podmienkou, že 
nový dodávateľ bezodplatnej služby bude 
vyprázdňovať kontajnery pravidelne, mini-
málne dvakrát za mesiac a v prípade potreby 
aj častejšie.

Kontajnery na oblečenie, obuv, doplnky 
a  textílie sú rozmiestnené po celom meste, 
Humana nechala v  Liptovskom Mikuláši 19 
kontajnerov. V Andiciach, Beniciach, Iľanove, 

Ploštíne a Demänovej sa nachádzajú zberné 
nádoby na oblečenie pri kultúrnych domoch. 
Podbrezinčania môžu využiť kontajnery na 
Dubovej a  Brezovej ulici, v  Liptovskej On-
drašovej pribudli na uliciach S. B. Hroboňa 
a Medze. Aj v Palúdzke sú dve miesta na ulo-
ženie použitého šatstva, nájdete ich na ulici 
Parková a Palúčanská. V Okoličnom je kontaj-
ner na Sihotskej, na Nábreží na uliciach Kol-
lárova a Vrbická a v Starom meste na Kuzmá-
nyho. Po dva kontajnery na textil a  obuv 
pribudli tiež na oboch zberných dvoroch  – 
na Podtatranského a  Okoličianskej ulici.

Zbierajú všetko použité
Spoločnosť Humana zbiera pánske, dám-

ske aj detské odevy pre všetky sezóny. Do 
kontajnerov môžete uložiť oblečenie, topán-
ky, doplnky aj kožené a  kožušinové odevy, 
zbierajú aj stolnú bielizeň, lôžkoviny či domá-
ci textil. Veci však musia byť čisté a zabalené. 
Humana ich používa na recykláciu a komerč-
né export, profi t následne putuje na podporu 
a  fi nancovanie charitatívnych a  sociálnych 
projektov rozvojových krajín.   
     -vč-

Kroky k modernej ľadovej ploche

Nové stojiská na kontajnery v meste

Pomocného anjela 
nahradila Humana

Mesto v  uplynulom roku hospodárilo s  prebytkom 3,4 milióna eur, prírastok mestského majetku za 
minulý rok je približne 8 miliónov eur.

Liptovský Mikuláš patrí medzi najlepšie separujúce mestá,  vďaka čomu mesto dosahuje nízke poplatky 
za skládkovanie odpadu.

Dlh mesta na konci roka 2019 je 23 percent, čo je najnižšie číslo za posledných 10 rokov (na konci roka 
2018 bol dlh na úrovni 28 percent) a zadlženosť mesta stále klesá. 

Poslanci Nového Mikuláša a  Skutočne nezávislí poslanci opäť vylúčili z  programu rokovania zriadenie 
sociálnej a bytovej komisie, ktoré im predložil primátor. Škody z neprenajímania bytov predstavujú pre 
mesto ku koncu septembra 11 500 eur, mesto má 17 prázdnych bytov.  

Poslanci nevyhoveli ani petícii obyvateľov za opravu a rekonštrukciu ciest, ktorú podpísalo 1532 ľudí. Za 
schválenie vybavenia petície nezahlasovali poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci. 

Okresný prokurátor vydal upozornenie na porušenie zákona, pretože poslanci Nového Mikuláša 
a Skutočne nezávislí  odmietli prerokovať návrh záverečného účtu za rok 2018 v zákonnej lehote.

+
+
+

-
-
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Partia hokejistov MHK 32 Liptovský Mikuláš a realizač-
ný tím nastúpili do sezóny 2019/2020 na vynovenom 
zimnom štadióne v domácom zápase so Slovanom Bra-
tislava (prvý zápas sa hral v Michalovciach – pozn. aut.).

Doposiaľ mesto na štadióne opravilo strechu, vymeni-
lo opláštenie, kompletnou rekonštrukciou prešla sever-
ná tribúna, čiastočne západná tribúna, kde vznikli nové 
šatne.

Rekonštrukcia bude sfi nalizovaná do začiatku budú-
coročnej sezóny. Návštevníci sa môžu tešiť na novú juž-
nú tribúnu, vzduchotechniku aj veľkoplošnú obrazovku. 
     -red-

Novinky na štadióne 
pribudnú aj v budúcom roku



Práve v našom meste, vo vtedajšom Lip-
tovskom Svätom Mikuláši, založili pred 
175 rokmi oddaní slovenskí národní 
buditelia, zoskupení okolo popredných 
predstaviteľov štúrovskej generácie, 
prvý slovenský kultúrno-spoločenský 
spolok Tatrín, predchodcu Matice slo-
venskej. Historicky prvé zasad-
nutie Tatrína hostil 26. až 28. 
augusta 1844 na tunajšej evan-
jelickej fare Michal Miloslav 
Hodža.

Prvý podnet na založenie spolku 
vznikol pri stretnutí Štúra, Hurbana 
a Hodžu, ktorí sa pri svojom stretnutí 
na fare v  Hlbokom, kde vtedy pô-
sobil Hurban ako evanjelický kňaz, 
zhodli na potrebe zriadenia spolku 
s  účelom vydávania slovenských 
kníh a organizovania kultúrneho ži-
vota Slovákov.

Všetci rovní Hurbanovi, Hodžovi 
aj Štúrovi

Zakladatelia spísali Stanovy Tat-
rína a  Pozvanie k Tatrínu, ktoré boli 
zárukou, že členmi tohto spolku sa mohli stať 
jednotlivci bez ohľadu na náboženskú či sta-
vovskú príslušnosť. Za predsedu si zvolili Mi-
chala Miloslava Hodžu, pokladníkom sa stal 
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Šesťčlenný 

výbor dopĺňali Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav 
Hurban, Matej Tučko a  Ctiboh Zoch. Jadro 
Tatrína, do ktorého patrili napríklad aj Janko 
Kráľ, Ján Francisci, Samo Chalupka, Samuel 
Bohdan Hroboň, Viliam Paulíny Tóth či Štefan 
Marko Daxner, sa zaviazalo platiť individuál-
ne ročné členské minimálne päť zlatých.

Náuka reči slovenskej
Uhorskou vrchnosťou nikdy ofi ciálne ne-

povolený spolok zanikol v  revolučnom roku 
1848. Napriek veľmi krátkej existencii dokázal 

Tatrín svoje opodstatnenie vydávaním slo-
venských kníh. Vydali Náuku reči slovenskej 
od Ľ. Štúra, Dobruo slovo Slovákom súcim na 
slovo od M. M. Hodžu, takisto ku koncu svojej 
činnosti spolok vydal aj 5000 Žiadostí sloven-
ského národa. Spolok podporoval sloven-
ských študentov, zvyšoval národné povedo-

mie organizovaním divadelných predstavení, 
zábav, výletov do hôr a jaskýň, zbieraním sta-
rožitných pamiatok – rukopisov.

    MJK

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Národní buditelia pôsobili v našom meste

12

Mikulášania z  Iľanova a  Ploštína sa sťažu-
jú na návštevy medveďa. Šelmy navštevujú 
ich záhrady kvôli sladkému dozrievajúcemu 
ovociu, v  ceste k  ľahko dostupnému zdroju 
potravy im nestojí ani oplotenie. „V prípade, 
že zistíte, že bol medveď vo vašej záhrade, 
ale aj v blízkosti vášho obydlia, je to potrebné 
hlásiť na mestský úrad, odbor životného pro-
stredia. Oznámenia postupujeme organizácii 
štátnej ochrany prírody, ktorá takéto hlásenia 
prikladá k  žiadostiam poľovného združenia 
o  výnimku na odstrel medveďa,“ informo-
vala Mária Lošonská z  odboru životného 
prostredia na mestskom úrade. Pokiaľ vám 
medveď spôsobí dokonca škodu, žiadosť 

o  jej náhradu spolu s  dokumentáciou mô-
žete podať na Okresný úrad Liptovský Miku-
láš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Odpad musí byť zabezpečený
Podľa vyhlášky si Mikulášania z  piatich 

mestských častí musia dávať pozor na zabez-
pečenie komunálneho odpadu pred medve-
ďom. Tejto vyhláške sa bude v blízkej budúc-
nosti prispôsobovať aj všeobecne záväzné 
nariadenie mesta. „Podľa zákona o odpadoch 
si musia ľudia zabezpečiť kontajnery s odpa-
dom pred prístupom medveďa v  Bodiciach, 
Demänovej a  vo Svätom Štefane na celom 
území obce. V  Iľanove a  Ploštíne sa to týka 

obyvateľov, ktorí bývajú viac ako 500 metrov 
od zastavaného územia,“ priblížila Mária Lo-
šonská. Pred šelmou je potrebné zabezpečiť 
len dva druhy kontajnerov – na zber zmeso-
vého komunálneho odpadu, láka ich aj bio-
logicky rozložiteľný odpad. Mesto zároveň 
upozorňuje, že v  spomínaných mestských 
častiach je povolené vykladať kontajnery 
pred brány len v deň vývozu odpadu. „Pokiaľ 
majitelia kontajnerov nemajú pozemok oplo-
tený, je potrebné ich zabezpečiť uzamknu-
tím.“ Mesto bude zabezpečenie kontajnerov 
pred medveďom hnedým kontrolovať.

    -red-

Navštívil vás medveď? Ohláste to!
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 Foto: KuUl

V  parku Márie Rázusovej Martákovej mô-
žete vidieť práce na ďalšej etape vnútromest-
skej cyklotrasy. Súčasťou projektu je výstavba 
cyklopešieho chodníka aj oddychovej zóny. 
"Z cesty I/18 v smere do mesta robí radnica 
na plynulom nájazde na tento chodník, dôj-
de aj k rekonštrukcii ostrovčekov v križovatke 
na Ulici kapitána Nálepku tak, aby bol tento 
nový úsek cyklostrasy plynule prepojený na 
už existujúcu trasu na Rachmaninovom ná-
mestí. Rovnako,  ako v  prípade prvej etapy 
výstavby vnútromestskej cyklotrasy, ktorá 
spája železničnú stanicu s  Rachmaninovim 
námestím, aj na tento projekt mesto získalo 
fi nancie z  eurofondov. "Pripravené máme 
ešte ďalšie dve etapy, a to na ulici Štefániko-
vej a Alexyho. Taktiež žiadame na tieto etapy 
prostriedky z  eurofondov," prezradil primá-
tor Ján Blcháč budúcnosť vnútromestskej 
cyklotrasy. Po realizácii všetkých etáp bude 
centrum mesta prepojené cyklistickými ko-
munikáciami s  existujúcim cyklochodníkom 
z  východnej strany od ul. Alexyho, aj zo zá-
padnej strany od ul. Štefánikovej.     -js-

Ulice prepája 
vnútromestská 
cyklotrasa

Bankovka s kostolom ako darček
Euro souvenir bankovka mesta Liptovský 

Mikuláš je stále v predaji. Ponúka ju Informačné 
centrum za tri eurá za kus. Bankovka má nulovú 
nominálnu hodnotu. Je na nej vyobrazená 
najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčšia 
ranogotická stavba Liptova - Kostol sv. 
Mikuláša, ktorý sa nachádza na Námestí 
osloboditeľov. Spoločne so sochou Naša matka 
od akademického sochára Alojza Štróbla 
dotvára vizuál bankovky. Socha je zapísaná na 
zozname v Louvri ako jedna z najdokonalejších 
sôch sveta. Bankovka je vhodná ako darček či 
suvenír z nášho mesta.             -ic-
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Oslavy 75. výročia Slovenského národného 
povstania vyvrcholili v našom meste pietnym 
aktom kladenia vencov k Pamätníku vojakov 
Červenej armády. Na slávnostnom zhromaž-
dení primátor Ján Blcháč ocenil priamych 
účastníkov povstania. Pamätný list a plaketu 
udelil Jánovi Iľanovskému, Michalovi Kočano-
vi, Pavlovi Chrapčiakovi, Zuzánkovi Kulinovi, 
Vojtechovi Rázusovi, Artúrovi Skaviniakovi, 
Jánovi Pacigovi, Ambrózovi Kovčičovi, Ru-
dolfovi Haragovi (in memoriam) a Oldřichovi 
Vaněkovi za celoživotný prínos v oblasti po-
znávania vojenskej histórie.

SNP vážne aj rockovo
Organizátori oslavy každoročne inovujú. 

Do programu zakomponovali premietanie 
fi lmu Vojna je svinstvo, medailón o generálo-
vi Jánovi Iľanovskom. Nechýbala čestná stráž 
s vlajkou, zaznela vážna hudba, ale aj trochu 
rocku s cieľom pritiahnuť mladšiu generáciu. 
Hymnu tento rok zaspievali folkloristi. Spo-
mienka na Slovenské národné povstanie sa 
konali v komornom duchu aj v  jednotlivých 
častiach mesta a  na Háji Nicovô. „Povstanie 
je nepopierateľne významný sviatok pre 
každého Slováka, ukrýva v  sebe dôležitý 
medzník slovenských dejín,“ upozornil zá-
stupca primátora Rudolf Urbanovič. Rozsiah-
lym spektrom podujatí vzdalo mesto úctu 
obetiam, ktoré chceli budovať mier, dobro 
a slobodu. „Povstanie patrilo medzi udalosti, 
ktoré ovplyvnili históriu a činy celých ďalších 
generácií. Bol to zápas o národnú dôstojnosť, 
o česť národa a skúška zrelosti Slovákov,“ po-
vedala o  povstaní organizátorka osláv SNP 
Dana Guráňová.

Pohľad historika Oldřicha Vaněka na 
SNP v našom meste a okolí

Sedemdesiatpäť rokov. Toľko nás delí od 
čias Slovenského národného povstania. Je 
to doba, po ktorej sa na mnohé zabudlo, 
mnohé ostalo neobjasnené, zdeformované 

v subjektívnom videní jednotlivcov. Preto sa 
treba vrátiť k archívnym prameňom, svedec-
tvám a  historickým faktom, aby sme získali 
obraz o tom, ako to vtedy bolo v Liptovskom 
Mikuláši v poslednom augustovom a prvom 
septembrovom týždni roku 1944.

Na oslavách ocenili 
aj priamych účastníkov povstania

Od roku 1939 sa v Liptovskom Sv. Mikuláši, 
podobne ako na celom Slovensku, formovalo 
protinemecké a protiľudácke odbojové hnu-
tie na širokom sociálnom a  politickom zák-
lade. Hlavnými predstaviteľmi občianskeho 
odboja boli Ondrej Voskár v dolnom Liptove, 
Miloš Janoška v  strednom Liptove a  senior 
evanjelickej cirkvi augburského vyznania Ľu-
dovít Šenšel v  hornom Liptove. Najhustejšiu 
organizačnú sieť mala ilegálna Komunistická 
strana Slovenska (v  Lipt. Mikuláši najmä Ru-
dolf Sokol, Rudolf Zrník a  Vladimír Nemec). 
Do rodiaceho sa protifašistického odboja sa 
aktívne zapojili aj skupiny a jednotliví sociálni 
demokrati. Zárodky protifašistických organi-
zácií vytvorili tiež študenti, učni  a  Sokoli. Na 
jar 1944 bol ustanovený ilegálny Revolučný 
okresný národný výbor, ktorého hlavnou úlo-
hou bolo vytváranie podmienok v  príprave 
ozbrojeného vystúpenia proti nemeckej nad-
vláde a  poskytovanie pomoci partizánskym 
skupinám.

Výbor vyhlásil povstanie a prijal opatrenia 
na mobilizáciu mužov do zbrane. Hlavnými 
úlohami výboru bolo okrem iného zabezpe-
čiť dodávky výrobkov a potravín a preniesť ich 
na povstalecké územie do Banskej Bystrice 
a Brezna. Za týmto účelom boli vybudované 
tajné sklady potravín a  materiálu. V  Demä-

novskej doline boli zriadené dve ošetrovne, 
jednu z nich založili medici praxujúci v palú-
čanskej nemocnici, medzi nimi aj syn drama-
tika Ivana Stodolu.

Dodnes nemáme presné čísla účasti oby-
vateľov mesta v povstaleckej armáde a v par-
tizánskych zoskupeniach. Obyvatelia Liptov-
ského Sv. Mikuláša boli zastúpení azda vo 
všetkých partizánskych oddieloch, roztrúse-

ných po liptovských dolinách. Masívnu účasť 
v povstaní, priamu či nepriamu, počet obetí, 
ťažko vyjadriť percentami. Možno by to ani 
nebolo správne. Rozhodujúce boli ich osob-
né postoje, presvedčenie. V tomto ohľade ani 
jedna obeť nebola márna. Nesmieme však na 
nich ani na okamih zabúdať.     -js-

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši absol-
vovali odbornú stáž v  Čechách. Dvanásti študenti odboru masér 
a zdravotnícky asistent sa stali na tri týždne členmi odborných pra-
covných tímov v Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe. 

Žiaci odboru zdravotnícky asistent pracovali na oddeleniach 
„následní intenzívní péče“ a „dlouhodobá intenzívní ošetřovatelské 
péče“. Študenti odboru masér si svoje zručnosti overili na úsekoch 
masáží, vodoliečby, teploliečby, fototerapie a magnetoterapie.

Po ukončení projektu získali žiaci Europass – mobilita, ktorý po-
tvrdzuje absolvovanie stáže v zahraničí. Pri hľadaní budúceho za-
mestnania ním zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu prá-
ce.  Projekt absolvovali s podporou programu Erasmus a Odborné 
vzdelávanie a príprava.

Koordinátorky projektu: Ivana Bartánusová, Ľubomíra Halková

Za novými zručnosťami 
do Európy

klady potravín a  materiálu. V  Demä- všetkých pa

Navrhnite ocenenia za rok 2019
Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš vy-
zývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návr-
hov na udelenie nasledovných ocenení.

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena mesta Liptovský Mikuláš
3. Cena primátora mesta
4. Iné vyznamenania

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného, 
b) životopis,
c) zdôvodnenie odporúčania (zhodnotenie doterajšej činnosti, 

dosiahnuté úspechy, príp. vyznamenania, ktoré už boli navrhova-
nému udelené a pod.),

d) návrh na druh ocenenia (okrem Ceny primátora mesta Lip-
tovský Mikuláš). Návrh predkladá mestskému zastupiteľstvu pri-
mátor, resp. ním poverený člen mestskej rady,

e) súhlas so spracovaním osobných údajov nominovaného.

• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši 
  – kancelária vedenia mesta, 3. poschodie
• poštou na adresu Mestský úrad,Štúrova 1989/41, 
  031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na sekretariat@mikulas.sk

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte osobne, prostredníc-
tvom pošty alebo elektronickou poštou v termíne do 15. 11. 2019 
nasledovne:
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stop-shop.com
s podporou mesta

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

sobota 19.. 10. 2019
o 10.00 hod.
ulica 1. máája 41

polma

Guláš

OZNAMY
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2.10.
KANDRÁČOVCI

(streda) 21:00 hod

POSLEDNA MIL'A
LIPTOVA 2019 

` `

12. október 2019  (sobota) 
NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

ROZLÚČKOVÁ JAZDA MOTOCYKLOVEJ SEZÓNY 2019

WWW.MOTOKLUBLIPTOV.SK

PREZIDENT KLUBU
MIL AN ŠIMKO
0 9 0 5  5 5 4  9 1 6

 
11.00 h. Zraz účastníkov 
 a prehliadka motocyklov
 Námestie osloboditeľov
 Liptovský Mikuláš 

11.45 h. Ofi ciálne otvorenie
 Poslednej míle Liptova

12.00 h. Odchod účastníkov
 na spanilú jazdu 
 krásami Liptova

Rudolf Urbanovič 
štátny tajomník MV SR

viceprimátor mesta L. Mikuláš

Ján Blcháč 
primátor mesta L. Mikuláš

Ľuboš Trizna
viceprimátor mesta L. Mikuláš

Juraj Smrečan
prezident Slovenskej asociácie Route 66

Milan Šimko
prezident Motoklubu Liptov

P R O G R A M 
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dodávate lektro-technológií

predpredaj: www.bit.ly/spevtebe

Robert Pospiš

Martin Sillay

Richard Csino
Taru Alexander (USA)

12. 10. 2019
19:00, Route 66



    

UTOROK 01.10.2019  

 ALTERNATÍVY DEŠTRUKCIE - VERNISÁŽ VÝSTA-
VY  Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa   

 16:30  Vernisáž výstavy piatich autorov z 
krajín V4 na tému deštrukcia umenia.

 UTOROK 01.10.2019 | SOBOTA 05.10.2019  

 OKTÓBER NAFEST 2019  Námestie oslobo-
diteľov    9. ročník Liptovských pivných dní.  

 STREDA 02.10.2019 

 CHUŤ ŽIŤ Liptovská knižnica G.F. Belo-
potockého   8:00 - 12:00   Beseda s Valentí-
nou Sedilekovou o poruchách príjmu potravy. 

 ŠTVRTOK 03.10.2019  

 JAREK NOHAVICA - VYPREDANÉ
 Veľká sála DKLM    18:00  25€  Vý-

znamný, český, folkový pesničkár a osobitý spevák 
a jeho hostia: Robert Kuśmierski (PL), Pavel Planka 
(CZ). 

  PIATOK 04.10.2019    

 DEŇ CHÔDZE - HORE VÁHOM DOLU VÁHOM
 breh rieky Váh    9:00  Tradičné jesenné 

športové podujatie so zaujímavými stanovišťami 
popri rieke Váh.

  SOBOTA 05.10.2019  

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI  CVČ, 
Nábr.Dr.A.Stodolu 1932    9:00  Sobotnajšie 
šachové podujatie v Centre voľného času. 

  NEDEĽA 06.10.2019     

 FILATELISTICKÁ BURZA  Dom Matice 
slovenskej, Nábrežie A.Stodolu 1918   8:00 
- 12:00  Klub fi latelistov pozýva na tradičnú fi late-
listickú burzu, informácie: 0905 100 888

 KOLLÁROVCI  Veľká sála DKLM   15:00  
Sekcia I. 18€, sekcia II. 15€, balkón 14€  Origi-
nálne zoskupenie mladých ľudí, ktorých repertoár je 
zameraný na slovenskú ľudovú pieseň. Vstupenky v 
predaji v INFORMAČNOM CENTRE a Dome kultúry.

  UTOROK 08.10.2019 

 ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA V CEZ-
POĽNOM BEHU  CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 
1932    10:00    Školská postupová súťaž na 
majstrovstvá Slovenska, organizovaná Centrom 
voľného času. 

 SLOBODA PRE EMOCIONÁLNU BLÍZKOSŤ
Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný dom   
17:00  Túžite po tom, aby ste si boli vo vzťahu 
emocionálne blízki? Interaktívna prednáška.  

 ŠTVRTOK 10.10.2019  

 NIEČO PRE LÍDROV  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom   17:00  Video pred-
náška pre všetkých, ktorí pracujú na pozíciách alebo 
niekoho vedú. 

  PIATOK 11.10.2019   

 ZRKADLENIE SO SLÁVKOU HALČÁKOVOU
 FUN FABRIC   18:00      9€, na mieste 

12€   Talk show v zrkadlení otázok a odpovedí 
tentokrát od herectva k ekológii duše.

 SOBOTA 12.10.2019   

 POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA 2019  Námestie 
osloboditeľov, Liptovský Mikuláš   11:00     

 Symbolické ukončenie motocyklovej sezóny 
2019 na Liptove. 

  SLALOM NA ROZLÚČKU  Areál vodného 
slalomu Ondreja Cibáka     10:30 štart slalomu 
- 1. a 2. jazda  Rozlúčkové slalomy.  

 POSPIŠ/NIKITIN/SILLAY: SPEV TEBE LIVE (SK, 
USA)  Route 66    19:00   14€ Hudobná 
pocta básňam amerického poeta Walta Whitma-
na s Hankou G a Taru Alexandrom.

 NEDEĽA 13.10.2019  

 OSLAVY 175. VÝROČIA ZALOŽENIA SPOLKU 
TATRÍN Evanjelický kostol a.v.    16:00

 Oslavy 175. výročia založenia spolku Tatrín. 

 UTOROK 15.10.2019   

 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY 
ALTERNATÍVY DEŠTRUKCIE  Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa    16:30   2€  1€   
Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy 
Richardom Gregorom. 

 STREDA 16.10.2019   

  SPIEVAJÚCE MISY  FUN FABRIC    18:30  
  8€    Vibračný kúpeľ - koncert tibetských 

mís a gongov a prastarých hudobných nástrojov. 

 ŠTVRTOK 17.10.2019  

  SNEHOVÁ METELICA 37 KM OD ROVNÍKA 
 Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-

niarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš   14:30   
 Cestopisné rozprávanie S. Kaľavského o jeho 

dobrodružnej ceste do Kene a Ugandy.

 SOBOTA 19.10.2019   

 POLMARATÓN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  STOP 
SHOP L.Mikuláš   10:00 štart   VIII. ročník 
polmaratónu.  

 ŠAMANSKÉ LIEČENIE A RITUÁLY S ANDRES 
NAVARRETE   FUN FABRIC  10:00  88€ 

 Pozývame Vás na workshop s terapeutom a 
šamanom z Mexika. 

 UTOROK 22.10.2019  

 190. VÝROČIE VEREJNÉHO SÚDU A POPRAVY 
LIPTOVSKÉHO ZBOJNÍKA MATEJA TATARKU   
Námestie osloboditeľov  10:00  Rekonštruk-
cia historickej udalosti. 

 ANNA HANESOVÁ: SLNIEČKOVE DOB-
RODRUŽSTVÁ  Liptovská knižnica G.F. Belo-
potockého   13:45  Beseda so spisovateľkou 
Annou  Hanesovou spojené so zážitkovým 
čítaním pre deti. 

 ŠTVRTOK 24.10.2019  

 NESKORO VEČER - TALKSHOW PETRA MARCI-
NA A JEHO HOSTÍ  Veľká sála DKLM   18:00  

    17€, balkón 15€  Peter Marcin prichádza 
do Liptovského Mikuláša so zájazdovou verziou 
najpopulárnejšej a najúspešnejšej slovenskej 
TalkShow! Vstupenky v predaji v INFORMAČNOM 
CENTRE a Dome kultúry.

 SOBOTA 26.10.2019 | NEDEĽA 27.10.2019    

 ČAROVNICE  FUN FABRIC    9:00  
   160€   2-dňový seminár slovanskej jogy - 

gymnastiky slovanských žien pre zdravie a krásu. 
 
 UTOROK 29.10.2019   

 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY 
ALTERNATÍVY DEŠTRUKCIE  Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa   16:30   2€  1€   
Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy 
Richardom Gregorom. 

 ÔSMY SVETADIEL Veľká sála DKLM   
 19:00    33€, balkón 29€, vozíčkar 15€  

Najúspešnejší slovenský muzikál všetkých čias sa 
VRACIA.  Vstupenky v predaji v INFORMAČNOM 
CENTRE a Dome kultúry.
 
 STREDA 30.10.2019   

 PAMIATKA ZOSNULÝCH  14:00 NKP 
Háj Nicovô, 15:00 Vrbický cintorín  Pietna 
spomienka pri hroboch významných rodákov, 
osobností nášho mesta a vojnových obetí.
 
 ŠTVRTOK 31.10.2019   

 MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČ-
NÁ SHOW  Klubová scéna DKLM    18:00  

   1€   Miro Kasprzyk a jeho pokračovanie v 
pravidelnom cykle pantomimicko-improvizačnej 
one man show. 

KALENDÁR PODUJATÍ

OKTÓBER
2019

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...

  
V mesiaci august 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Daniela BALÁŽOVÁ, Matúš JANEČEK, 
Michaela KOVÁČOVÁ, Aneta TUR-
ČIAKOVÁ, Emma PIŠTOVÁ, Katarína 
ŠTRICOVÁ, Rebeka BLEY, Ján POLIAK, 
Jakub NAGY, Eva ČERVENKOVÁ, Samu-
el ČONKA, Sára JAKUBCOVÁ, Ondrej 
ŠIMO, Jozefína BALÁŽOVÁ, Adrián 
MARTIŠKA, Lucia PAJONGOVÁ, Ondrej 
JANOVČÍK, Sofi a MORAVČÍKOVÁ, Peter 
OCHODNICKY, Juliana HARANDZOVÁ, 
Jakub BALÁŽ, Nela ČUPKOVÁ, Dorota 
DANČÍKOVÁ, Mia JURÁŠOVÁ, Valentí-
na HRADSKÁ, Mathias PÚPLAVA, Ján 
Špirec, Zuzana ŠKOLKOVÁ, Alexandra 
VÉBEROVÁ, Matej JAŠKO.

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

Manželstvo uzavreli:

  Bc. Ján POPRAC – Bc. Monika ANDRÍS-
KOVÁ, Ing. Peter JANTOŠÍK – Mgr. Jana 
PETRÝDESOVÁ PhD., Lukáš ŠICHTA 
– Andrea PIVKOVÁ, Ing. Jaroslav PRO-
CHÁZKA – Soňa PROCHÁZKOVÁ, Jaro-
slav LUPTÁK – Eva LUPTÁKOVÁ, MUDr. 
Michal KOVÁČIK – Jana BALCÁRKOVÁ, 
Zdeno ONDRUŠ – Anna KOLESÁROVÁ, 
Dušan GALLO – Eva KRÁĽOVÁ, Robert 
ŠVARC – Helena HAJKOVÁ, Radoslav 
BELLA – Zuzana MAJERČIAKOVÁ, Mgr. 
MUDr. Ján BALÁŠKA – Mgr. art. Karolí-
na BARÉNYIOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť. Život 
vyhasol, zostáva spomienka... 

Opustili nás:

  Ján PAŠKO 62 r., Ľudmila GUOTHOVÁ 
83 r., Milan ERHARDT 71 r., Mária ŽIA-
RANOVÁ 90r., Darina ŠUTAROVÁ 74 r., 
Mária LACOVÁ 86 r., Anna DROPPOVÁ 
85 r., Albín MARO 58r., Marta HUBKO-
VÁ 82 r., Alojzia SANIGOVÁ 70 r., Dušan 
KÚKOL 49 r., Darina JANÍKOVÁ 90 r., 
Igor KRÁĽ 64 r., Božena NESTOROVÁ 90 
r., Ing. Ján MARCINČIN 67 r., Júlia GEJ-
DOŠOVÁ 80 r., Ján ANTL 89 r., Emília 
KUBALIAKOVÁ 74 r., Mária SLUKOVÁ 92 
r., Ľudmila MAŠKOVÁ 70 r., Mária BLIŠ-
ŤANOVÁ 91 r.

Občiansky servis
AUGUST 2019

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
11. októbra  2019 o 12.00 hodine 

bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk

Nájdete nás na:

facebook.com/MestoLM

 KLUB FILATELISTOV 53-06 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI VÁS POZÝVA NA

TRADIČNÚ FILATELISTICKÚ BURZU,
ktorá sa uskutoční dňa

6. 10. 2019   od 8:00 h do 12:00 h
v DOME MATICE SLOVENSKEJ, 

Nábrežie A. Stodolu 1918
Informácie: 0905 100 888

Ostatné zberateľské odbory sú vítané

VIAC ČASU PRE VEREJNOSŤ NA KRYTEJ PLAVÁRNI 
Verejnosť má v otváracích hodinách plavárne vyčlenený väčší časový priestor v 25 metrovom 
plaveckom bazéne. V novom časovom harmonograme sa verejnosť dostane do plaveckého ba-
zéna v popoludňajších hodinách už od 16:00 a do 17:00 budú v bazéne vyčlenené pre návštevní-
kov plavárne dve dráhy.  Doposiaľ mali k dispozícii v popoludňajších hodinách bazén až od 17:00. 
Od augusta ponúka mestská plaváreň aj novú službu, je ňou aerosolový morský kúpeľ, ktorý 

môžu návštevníci využiť za nízky poplatok.

OTVÁRACIE HODINY KRYTEJ PLAVÁRNE
Po - Ne: 9:00 – 12:00, 13:00 – 21:00 hod.

Ranné plávanie – utorok, streda, štvrtok: 06:00 – 08:00 hod.
V čase od 15:00 do 16:00 v  pondelok – piatok je bazén rezervovaný pre športové kluby.
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 NECH JE SVETLO 
(SR - ČR, od 15 rokov, 93 min.) 
Ut. 1. 10.  18.00  4 € | St. 2. 10.  18.00  4 €  |  Pi. 4. 10.  20.00  
4 € | Po. 7. 10.  20.00  4 €   Mimoriadne výstižný a aktuálny 
príbeh o rodine, do ktorej sa vplietla polovojenská 
mládežnícka skupina. Syn je zapletený do šikanovania a 
usmrtenia spolužiaka... 

 AFRIKA NA PIONIERI 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 100 min.) 
Ut. 1. 10.  20.00  5 € | St. 2. 10.  20.00  5 €   Prvý slovenský 
motorkársky Road Movie o ceste piatich Slovákov naprieč 
africkým kontinentom...
  

 JOKER 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 122 min.) 
Pi. 4. 10.  17.45  5 € | Po. 7. 10.  17.45  4 €  | So. 5. 10.  19.30  
5 € | Ne. 6. 10.  19.30   5 €  Skrachovaný komediant Arthur 
Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a 
šialenstvom. Postupne sa mení v ikonického zločinca, 
ktorého svet pozná pod menom Joker.

 WEBSTEROVCI 2 ZO ŽIVOTA PAVÚKOV 
(SR - Poľsko, MP, 66 min., Slovenský dabing) 
So. 5. 10.  18.00  5 € | Ne. 6. 10.  18.00  5 €  Pavúčia 
rodinka Websterovcov je späť! Spoznajte ich nové príbehy, 
ktoré ste ešte nevideli. 

 BÚRLIVÉ VÝŠINY  
(Britský fi lm, od 15 rokov, 129 min.) 
Ut. 8.10.   18.30   5 €    Ďalšia adaptácia slávneho 
rovnomenného románu Emily Brontëovej.

 VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 94 min.) 
St. 9. 10.  18.00  5 € | Št. 10. 10.  18.00  5 € | 
Ne. 13. 10.  19.30  5 € |   Každý má tajomstvá, ktoré 
neprezradí ani tej najlepšej kamarátke. Emma, však v návale 
paniky vyklopí všetky svoje tajnosti neznámemu mužovi ...

 SPITFIRE 
(Britský fi lm, od 12 rokov, 99 min.) 
St. 9. 10.  20.00  5 € | 
  Príbeh lietadla Spitfi re, ktorý zmenil  svetové dejiny, 
vyrozprávajú poslední doteraz žijúci veteráni II. svetovej 
vojny.

 BLÍŽENEC  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 117 min.) 
Št. 10. 10.  20.00  5 € | Pi. 11. 10.  20.00  5 €   Henry 
Brogan, elitný nájomný zabiják, prenasledovaný tajomným 
mladým vrahom, ktorý dokáže predpovedať jeho každý 
ťah... 

 ZLATOKOPKY 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 110 min. ) 
Pi. 11. 10.  18.00  5 € | Po. 14. 10.  20.00  4 € | 
Ut. 15. 10.  18.00  5 €    Jennifer Lopez, ktorú už nebavilo 
tvrdo makať pri tyči, sa so svojimi kolegyňami rozhodne 
okrádať zbohatlíkov z Wall Street...

 WEBSTEROVCI 2 ZO ŽIVOTA PAVÚKOV 
(SR - Poľsko, MP, 66 min., Slovenský dabing) 
Ne. 13. 10.  18.00  5 €  Pavúčia rodinka Websterovcov je 
späť! Spoznajte ich nové príbehy, ktoré ste ešte nevideli. 

 CEZ PRSTY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 101 min.) 
Po. 14. 10.  18.00  4 €  |  St. 16. 10.  20.00  4 €   Drsne 
romantická komédia o vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom 
volejbale a tikajúcich biologických hodinách ...
  

 JIŘÍ SUCHÝ 
(Český fi lm, od 12 rokov, 102 min.) 
Ut. 15. 10.  20.00  5 €  |  St. 16. 10.  18.00  5 €   Muž 
deviatich remesiel, divadelník, spevák, hudobník, textár, 
básnik, skladateľ, spisovateľ, fi lmár, grafi k, výtvarník, 
divadelný režisér… 

 VLÁDKYŇA ZLA 2 
(Americký fi lm, od 7 rokov, 119 min., Slovenský dabing) 
Pi. 18. 10.  17.45  5 €  |  So. 19. 10.  17.45  5 € |  Ne. 20. 
10.  17.45 5 €   Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej 
krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. No nečakaný zvrat 
udalostí preverí ich rodinné putá.

 PRAŽSKÉ ORGIE 
(Český fi lm, od 15 rokov, 112 min.) 
Pi. 18. 10.  20.00  5 € | So. 19. 10.  20.00  5 €  |  
Ne. 20. 10.  20.00  5 € | Po. 21. 10.  18.00  4 €    Zákutia 
Prahy, o ktorých ste možno nemali ani tušenia, večierky plné 
neviazaného sexu a totalitný režim ČSSR zo 70. rokov...

 CASINO. $K 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 107 min.) 
Po. 21. 10.  20.00  4 €  |  Ut. 22. 10.  20.00  5 € | St. 23. 
10.  17.30  5 €  Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá 
sám. Príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a 
hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta.

 DIEGO MARADONA 
(Britský fi lm , od 12 rokov, 130 min., Slovenský dabing) 
Ut. 22. 10.  17.30  5 € | St. 23. 10.  19.30  5 €   Príbeh chlap-
ca z predmestia, ktorý miluje futbal a plní sny sebe, svojim 
blízkym i fanúšikom po celom svete. A zničujúca špirála sa 
roztáča... 

 POSLEDNÁ ARISTOKRATKA 
(Český fi lm, od 12 rokov, 110 min.) 
Pi. 25. 10.  18.00  5 € | So. 26. 10.  20.00  5 €  | Ne. 27. 
10.  20.00  5 € | Po. 28. 10.  20.00   4 € | St. 30. 10.  18.00  
5 €|  Františkovi Kostkovi bol v reštitúcii vrátený zámok a 
tak sa s celou rodinou vráti do Čiech. Ich predstavy sú tak 
idealizované a romantické, že už samotný stret s českou 
realitou prinesie veľa zábavných situácií.

 ZOMBIELAND: RANA ISTOTY 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 96 min.) 
Pi. 25. 10.  20.00  5 € | St. 30. 10.  20.00  5 €   Columbus, 
Tallahasse, Wichita a Little Rock sa v pokračovaní kultovej 
hororovej komédie vydávajú na cestu naprieč postapoka-
lyptickou Amerikou. 

 SNEŽNÝ CHLAPEC 
(Americký fi lm, MP, 97 min., Slovenský dabing) 
So. 26. 10.  18.00  5 € | Ne. 27. 10.  18.00  5 €   Chcete zažiť 
parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na 
strechu vášho domu. Rozprávkový príbeh, ktorý vás chytí za 
srdce.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 LOLI PARADIČKA 

(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 89 min.)  
Št. 31. 10.  14.00  2 €     Romantická komédia o láske dvoch 
,,nešťastníkov“ z Východného Slovenska. Smiešno-smutný 
príbeh o nádeji a trpkosti života. 

 PODFUKÁRKY (FKS) 
Pi: 11.10.  14.30  2 €  komédia USA - 2019 - (12) - 94 minút 
- FOR Titulky/dabing: slovenské titulky

 TURANDOT 
So:  12.10.   18:55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 202 minút (2 prestávky) Titulky/
dabing: taliansky s anglickými a slovenskými titulkami

 YESTERDAY (FKS) 
Pi: 25.10.   14:30  2 €  hudobná komédia, romantický VB/
USA - 2019 - (12) - 116 minút - CIN Titulky/dabing: slovenské 
titulky

 MANON 
So. 26. 10.  18:55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 252 minút (2 prestávky) Titulky/
dabing: francúzsky s anglickými a slovenskými titulkami. 

 12.06.2019 | 31.10.2019     
IMPRESIE | Synagóga | na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa Po – Ne: 10:00 – 18:00 |  2€  1€ |  Výstava fotografi í 
autorov Mira von Laugaricio a Petra Španka. 

 27.06.2019 | 10.01.2020      
VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A DRÔTU - LADISLAV 
JUROVATÝ ST. |Múzeum Janka Kráľa  | Po – Ne: 10:00 – 
18:00 |0,50€ | Tvorba umeleckého kováča a drotárskeho 
majstra Ladislava Jurovatého st. 

 29.06.2019 | 03.10.2019    
SKLOMAĽBY | Liptovské múzeum - NKP Čierny orol L. 
Mikuláš   | Po – Pi: 8:00-16:00, So – Ne: na objednávku | 
0,50€   0,30€ | Výstava ľudových malieb na skle prevažne s 
náboženskou tematikou zo zbierok múzea. 

 30.07.2019 | 20.10.2019     
ZÓNA 22 MINÚT 50,28 SEKUNDY| Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa  | Ut – So: 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.  

 23.08.2019 | 30.11.2019    
NA PRELOME| Rumanský Art Centre |  Ut – Pi: 
13:00-17:00  | 1,50€   1€ | 

 11.09.2019 | 12.10.2019    
EXOTICKÝ HMYZ| Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva  | Po,St -Pi:09.00-17.00; So:10.00-16.00, 
Ne: na objednávku (9:00 – 11:00); Ut: zatvorené. 
Posledný vstup hodinu pred zatvorením. | 1€   deti od 6 
rokov 1€ | Výstava, zameraná na exotický hmyz, chrobáky a 
motýle. 

 02.10.2019 | 16.11.2019    
ALTERNATÍVY DEŠTRUKCIE| Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa  | Ut – So: 10:00 – 17:00  | 2€   1€ | Výstava 
piatich umelcov z krajín V4 na tému deštrukcia umenia.

 03.10.2019 | 04.10.2019  
VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV - KVETY OVOCIE ZELENINA| 
CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 1932  | 9:00  | Výstava najlepších 
vypestovaných plodín našich záhradkárov. 

 14.10.2019 | 31.01.2020      
ĽUDOVÝ ODEV| Liptovské múzeum - NKP Čierny orol L. 
Mikuláš |Po – Pi: 08:00-16:00, So – Ne: na objednávku | 
0,50€   0,30€ | Výstava ľudových odevov a doplnkov zo 
zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.  

 12.09.2019 | 09.10.2019     
NAKRESLITE NÁM KNIŽNICU| Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého  | Výtvarná súťaž pre deti. 

 17.09.2019 | 19.11.2019     
TRÉNING PAMÄTI S MARKÉTOU| Liptovská knižnica G. 
F. Belopotockého | 13:00 | 10€ | Cyklus prednášok a 
praktických cvičení trénovania pamäti najmä pre seniorov.

 13.10.2019      
MANDALKOVANIE VO FUN FABRIC| Fun Fabric | 15:00 | 
45€ | Cyklus intuitívneho maľovania mandál. Tentokrát 
OSOBNÉ MANDALY podľa dátumu narodenia. 

 17.10.2019       
VOŇAVÁ ŠKOLIČKA O BYLINKÁCH| Fun Fabric | 18:00 | 
15€ | Bylinkový workshop „Babie leto v prírodnej kozmetike“

 25.10.2019        
LITERÁRNY KLUB| Liptovská knižnica G.F. Belopotocké-
ho | 17:00 | | Stretnutie členov klubu.

 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.

 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.  

 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: 10:00-16:00, Ne: 
na objednávku (9:00 - 11:00). 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: 8:00 - 16:00, 
So-Ne: na objednávku   2 €   1 € | 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 8:00 - 16:00, 
So-Ne: na objednávku   0,20 €   0,10 € | Expozícia 
venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej 
nielen na Slovensku.
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