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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Deti sa budú na novom štadióne cítiť ako v oblakoch.

Špinavú a prašnú škváru nahradil mäkký gumený tartan. Slúžiť nebude len pre atlétov. Kondičku si na kvalitnej dráhe zlepšia aj záujemcovia o iné  športy. Atletický ovál s kom-
pletnou infraštruktúrou poslúži na  usporiadanie súťaží Slovenského atletického zväzu, pre prípravku, mladších a starších žiakov aj dorast. Trénovať tu budú aj žiaci Centra voľného 
času a školáci na telesnej výchove. Počas školských prázdnin vyplní deťom voľný čas.  Dostupný je aj pre rekreačné športovanie verejnosti.
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Milovníci piva, pozor! Druhá polovica 
októbra prinesie do nášho mesta atraktív-
ny pivný festival. Veľký dopyt verejnosti po 
tomto podujatí uspokojí mesto Liptovský 
Mikuláš svojou prvotinou. Príďte počas 
troch dní (20.10. – 22.10.) na Námestie oslo-
boditeľov a ochutnajte zlatý poklad našich 
predkov. 

Pivné špeciály a dobrá muzika
Mikulášsky pivný festival ponúkne široký 

sortiment piva, vrátane viacerých špeciálov 
a remeselných pív, výborné jedlo aj skvelý 
program. Uvoľnenú atmosféru spestria vy-
stúpenia kapiel a špeciálne zábavné súťa-
že. „Na Liptove sa pivo varilo už pred 800 
rokmi, no mnohí o našej bohatej histórii 
pivovarníctva ani netušia. I keď priemysel-
ný pivovar sme tu nikdy nemali, Liptáci sa 
vedeli vždy vynájsť a kultový nápoj si vyrá-
bali priamo v domácnostiach. Túto takmer 
zabudnutú históriu si chceme pripomenúť 
modernou formou,“ pozval primátor Ján 
Blcháč.

Poďte na pivo! Pripravili sme pre vás Mikulášsky pivný festival 
Varilo sa „v každom dome“
Podľa múzejnej pedagogičky Kataríny 

Verešovej má pivovarníctvo na Liptove 
dlhú tradíciu. Koncom 18. storočia už bolo 
v Mikuláši približne osem domácich pi-
vovarov. „Avšak rodín, ktoré si varili zlatý 
mok, mohlo byť v našom meste oveľa viac. 
Pomerne ľahko sa tu dali zohnať medené 
kotle, v nich si vedel navariť pivo takmer 
každý. Väčšina ho síce vyrábala len pre 
vlastnú spotrebu.“ 

Chceli monopol
Do vrbického hostinca Čierny Orol sa 

pivo dovážalo z panského pivovaru v Lip-
tovskom Hrádku. „Právo varenia piva získali  
aj mikulášski zemepáni Pongrácovci od pa-
novníka v rámci ďalších stredovekých vý-
sad ako právo trhov a jarmokov, právo mly-
nov a píl či výseku mäsa. Zaujímavosťou je, 
že Pongrácovci nútili poddaných, aby si ku-
povali pivo a pálenku v panských krčmách. 
Chceli si tak zabezpečiť pravidelné príjmy,“ 
opísala vtedajšie pomery. Za predaj dove-

zeného piva a alkoholu sa dokonca udeľo-
vali pokuty.

Rozšírené boli medené pivovary
Majiteľov malých medených pivovarov 

bolo v Mikuláši na konci 18. storočia naozaj 
mnoho, za svoje pivovary platili poplatky. 
Domáce pivovaríky boli najmä na začiatku 
Ulice 1. mája, vtedy nazývanej Hlavná (Fő 
utca), neskôr Panská (Úri utca). Podľa súpisu 
vybraných poplatkov za medené pivovary v  
rokoch 1772 – 1775, vlastnili medený pivo-
var richtár Andrej Višňovský, Pavol Muskuly, 
Samuel Hvezdár, Matej Holéci, Mikuláš An-
toška, František Augustíny, Ladislav Blahút, 
Martin Kráľ, Ján Dobek, vdova Sklenková, 
Michal Droppa, vdova Kellerová, Andrej 
Cupra, Pavol Hlaváč a Adam Muskuly st. s 
Adamom Muskulym ml. „Muškulyovci boli 
majetní mešťania, ktorí vlastnili dva domy 
pri východnom vjazde na námestie. Prav-
depodobne v ich blízkosti bol prevádzko-
vaný aj pivovar,“ prezradila Verešová.

-red-

Opustení štvornohí chlpáči, ktorí prišli o 
svoj domov a skončili na ulici, nájdu aj naj-
bližších osem rokov pomoc v útulku Očami 
psa v Okoličnom. Poslanci mestského za-
stupiteľstva im na augustovom rokovaní 
schválili predĺženie nájomnej zmluvy za 
symbolické jedno euro ročne. Dobrovoľníci 
investovali do projektu veľa financií, ale aj 
času. Dnes sú radi, že majú istotu na ďalšie 
roky.

Majú veľké plány
Najväčšou prioritou útulku je v súčas-

nosti vybudovanie sociálneho zázemia, 
ktoré im dodnes chýba. Plánujú preto za-
kúpiť kontajner so sociálnym zariadením. 
„Potrebujeme myslieť konečne aj na seba 
a vytvoriť miesto, kde sa dokážeme najesť, 
uvariť si teplý čaj a zohriať sa. Momentálne 
fungujeme bez toho všetkého, bez sociál-
neho zariadenia, obedujeme na kolene pri 
psoch a niekedy je to neúnosné,“ vysvetlila 
Martina Ratulovská z občianskeho zdru-
ženia Očami psa. V blízkej dobe tiež budú 
musieť pristúpiť k výmene viacerých koter-
cov v dezolátnom stave. „To bude obrovská 
položka,“ doplnila. Dobrovoľníci sa snažia 
útulok neustále zveľaďovať, avšak sú limito-
vaní chýbajúcimi financiami. 

Adopcie stagnujú
Očami psa sa stará priemerne o šesťde-

siat psov, rokmi sa toto číslo stále zvyšuje, 
pretože počet vyhodených psíkov stúpa. 
Navyše, v období zdražovania a vojny v 

Útulkáči majú istý domov na ďalších osem rokov
susedstve pociťujú útulkáči nižší záujem o 
adopcie. Kapacitu majú neustále naplnenú 
na maximum. Keď si jeden psík nájde do-
mov v novej rodine, jeho miesto ihneď na-
hradí iný.  „Ľudia nevedia čo bude a boja sa 
záväzku. Teraz sme mali také ťažšie obdo-
bie, kedy k nám prišlo naraz veľa psíkov, tak 
sme bojovali. Dali sme výzvu a urýchlene 
sme budovali a zväčšovali kapacitu útulku. 
Nemôžeme zvieratká nechať na ulici alebo 
v zlých podmienkach, to by sme asi ani jed-
na nespali.“

Čierne a staré sú nechcené
Najväčšiu šancu na adopciu majú podľa 

dobrovoľníkov šteniatka, no v útulku majú 
niekoľko psov, ktorí tam vyrástli a nedostali 
šancu na život v rodine. „Je to smutné, ale 
aj adopcia psa podlieha móde, niektoré psí-
ky sú in a o niektoré nie je žiadny záujem. 
Dlhodobo sa stretávame s tým, že čierne a 
staré psíky to majú ťažšie. Ľudia si totiž vy-
berajú očami a nie srdcom,“ skonštatovala 
Ratulovská. 

Pre jedného zastávka, pre druhého 
domov

V útulku našlo svoj domov niekoľko stá-
lic, zväčša sú to väčšie psíky so zlou minu-
losťou, ktoré sú opatrné k cudzím ľuďom. 
Potrebujú viac času a lásky, aby sa vedeli 
aklimatizovať a zžiť s novou rodinou. Má-
lokto to však chápe a akceptuje. „Našim 
stáliciam sa snažíme poskytnúť čo najlep-
šie možnosti na život. Nie sme len útulok, 

sme pre nich domov,“ zamyslela sa. Všimla 
si, že ľudia najviac zabúdajú na staré psíky. 
Nechcú si ich brať, lebo sa boja, že umrú. 
„Pritom im môžu ukázať krásu života, aj 
keď možno len na niekoľko posledných týž-
dňov či mesiacov. Adopcia starého psíka je 
adopcia srdcom.“

Dôležitá je súhra
Každý jeden psík, či je to šteniatko, do-

spelák alebo dokonca senior, je jedinečný. 
Pred adopciou je veľmi dôležité poradiť sa s 
dobrovoľníkmi v útulku. „Všetky naše psíky 
poznáme, dokážeme záujemcov navigovať 
a vybrať im toho, ktorý bude pre nich naj-
vhodnejší. Vždy nám ide o súhru, aby nový 
člen zapadol do rodiny a všetko fungova-
lo. Psíkovi po adopcii trvá približne tri dni, 
kým sa ukľudní, tri týždne, kým si zvykne na 
chod domácnosti a tri mesiace, kým sa cíti 
ako doma,“ povedala Ratulovská. 

Pomôcť môže každý
Občianske združenie Očami psa je tu 

pre všetky zvieratá v celom okrese. Nákla-
dy na krmivo a veterinárne ošetrenia sú 
mimoriadne vysoké, preto potrebuje pra-
videlnú pomoc. Bežní ľudia môžu pomôcť 
finančne, ale aj materiálne. Útulkáčom sa 
vždy hodia deky, uteráky, posteľná bieli-
zeň, čistiace prostriedky, vrecia na odpad, 
hračky či granuly. Taktiež môžu prísť vy-
venčiť psíkov, pomôcť s upratovaním ko-
tercov alebo sa zapojiť do brigády.

-red-

Rekonštrukcia frekventovaného Námes-
tia Ústavy SR na druhom najväčšom miku-
lášskom sídlisku priniesla so sebou ďalšie 
rozvojové plány. Na existujúcej asfaltovej 
ploche môžu už v budúcom roku stáť štyri 
stánky, v ktorých by predajcovia ponúkali 

Nové trhovisko na Nábreží ponúkne čerstvé ovocie a zeleninu
čerstvé ovocie a zeleninu od lokálnych pes-
tovateľov.

„V meste sú v súčasnosti k dispozícii len 
dve miesta, kde je možný trhový predaj. 
Prvé nájdeme pri bývalom Dome služieb, 
avšak tu má vlastník už iné investičné zá-

mery. Druhé trhovisko prevádzkuje mesto 
na Podbrezinách. Nábrežie je veľká mestská 
časť a menšie trhovisko v tejto lokalite má 
svoj potenciál,“ naznačil Gabriel Lengyel z 
mestského úradu.

-red-

Richard Müller daroval svoje narodeniny Mikulášanom
Jedinečné prostredie liptovskomikulášskej synagógy, v ktorom pred 31 rokmi vznikol projekt Mosty – Hidak – Gesharim - Phurta - Brid-

ges, aj tento rok zaplnili stovky divákov, aby prežívali neopakovateľné stretnutie s Richardom Müllerom, Lenkou Dusilovou, Joannou Duda 
a Oskarom Török. Richard si v synagóge vypočul od Mikulášanov aj Happy birthday, oslavoval 61 rokov.                    -red-
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Marián Székely na výstave v Múzeu Janka Kráľa.

Mikulášska radnica vytvára priaznivé 
podmienky pre nadšencov cyklistiky. Dlho-
dobo buduje cyklistickú infraštruktúru a aj 
vďaka pestrej palete marketingových cyk-
lopodujatí láka Mikulášanov k zdravému ži-
votnému štýlu. Najnovšie plánuje vedenie 
mesta spojiť cyklopeším mostom ponad 
Váh Palúdzku s Liptovskou Ondrašovou. 
„Aktuálne sme objednali štúdiu realizova-
teľnosti premostenia oboch brehov Váhu. 
Zjednodušíme tak spojenie pre peších a 
cyklistov medzi týmito mestskými časťami 
a ľudia nebudú musieť ísť naokolo popri 
frekventovanej ceste I/18. Realizáciu by 
sme chceli financovať z eurofondov, pred-
pokladáme ju na roky 2024-2025,“ priblížil 
plány primátor Ján Blcháč. 

Budeme stredom cyklistickej siete
V Okoličnom nebudete riskovať
Cyklistov, ktorí v Okoličnom prechádzajú 

cez večne preplnenú cestu I/18 na Podbre-
ziny, už nebudú ohrozovať autá. Od mest-
ského úradu môžeme každú chvíľu očaká-
vať nový projekt, ktorý cyklistov nasmeruje 
popod most popri Smrečianke. Podjazd by 
sme mohli využívať už za dva roky. V sú-
časnosti sa mesto snaží naplniť svoje jasné 
predstavy o sieti cyklochodníkov smerom 
na všetky svetové strany. Radnica pod ve-
dením Jána Blcháča iniciovala zriadenie 
združení s dotknutými obcami, jedno sa 
zaoberá cyklochodníkom od Liptovskej 
Ondrašovej po Vlachy, druhé úsekom od 
Okoličného smerom do Liptovského Hrád-
ku. K dnešnému dňu existuje projektová 

dokumentácia na jeden úsek (L. Ondrašová 
- L. Sielnica), na zvyšných sa pracuje.

Raňajky na cyklochodníku
Milovníci dvoch kolies sa v septembri ne-

chali zlákať na Večernú svetelnú cyklojazdu 
mestom. Ľudia na bicykloch aj kolobežkách 
rozžiarili historické centrum, program pri-
pravili mikulášski hasiči, BMX Team Liptov 
a cvičenie s vlastnou váhou predviedol Mi-
chal Barbier. Jazda odštartovala Európsky 
týždeň mobility, ktorý pokračoval Cyklo-
raňajkami a edukačným programom na 
dopravnom ihrisku pre deti. Cykloraňajky 
organizuje mesto dvakrát ročne ako poďa-
kovanie a motiváciu používať ekologickú 
formu dopravy aj v budúcnosti.                -red-

Spustiť sa z kopca s trochou adrenalínu. 
Takúto možnosť ponúkne kultúrno-oddy-
chová zóna na Háji od jesene. Stačí oprášiť 
svoj horský bicykel a o ostatné je už po-
starané. Z vrcholovej lúky na Háji povedú 
dve singletrailové trate, jedna pre širokú 
verejnosť a druhá pre skúsenejších cyklis-
tov a pretekárov. Trate povedú lesom po 
ľavej strane od kyslíkovej dráhy, finišovať 
budú pri cykloodpočívadle pri železničnej 
trati pod Hájom. Súčasťou tratí bude bo-
hatý mobiliár ako odpočívadlá, lavičky či 
infotabule. Jazdu osviežia atraktívne časti 
ako skoky či zákruty. Pridanou hodnotou 
je pekný výhľad na krajinu. 

Vybudovanie singletrailových tratí je 
spoločný projekt občianskeho združenia 
Fly high, mesta Liptovský Mikuláš a Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Re-
gion Liptov. 

-red-

Z kopca s trochou 
adrenalínu

Za napredovanie v kvalite a efektivite 
chodu Mestského úradu sme získali ako 
jedna z deviatich slovenských samospráv 
medzinárodne uznávaný titul Efektívny 
používateľ modelu CAF. Hlavným cieľom 
národného projektu je, aby samospráva 
zvýšila svoju efektivitu, výkonnosť a kvali-
tu riadenia mestského úradu, zamerala sa 
na zjednodušenie kontaktu obyvateľov s 
úradom a umožnila svojim zamestnancom 
rozvíjať sa. Oficiálne odovzdanie certifikátu 
bolo v čase uzávierky mesačníka Mikuláš 
avizované na 3. októbra.

Hodnotili nás odborníci
Výsledky činnosti nášho mestského 

Mestský úrad pracuje efektívne, potvrdzuje to certifikát
úradu hodnotili externí audítori na zákla-
de deviatich základných kritérií. Sledovali 
napríklad vedenie, víziu, stratégiu či ciele 
mesta. Hodnotili aj zlepšenie kvality po-
skytovaných služieb smerom ku klientom 
či podmienky zamestnancov. Pozreli sa na 
aktivity spoločenskej zodpovednosti, na 
to, ako mesto napreduje v napĺňaní cieľov 
v oblasti životného prostredia, zelenej do-
pravy a obnoviteľných zdrojov energie.

Nezaspíme na vavrínoch
Na všetkých dokumentoch môže radnica 

po novom používať logo Efektívneho pou-
žívateľa modelu CAF. „Tento certifikát sme 
získali na dva roky, neznamená to, že teraz 

môžeme poľaviť. Budeme pokračovať v na-
predovaní a zlepšovaní poskytovaných slu-
žieb voči všetkým stranám, ktorými nie sú 
len klienti. Mesto spolupracuje so štátom, 
ministerstvami, organizáciami, združenia-
mi, je to široká oblasť, z ktorej každá časť 
si vyžaduje odbornosť aj modernizáciu. V 
tejto chvíli sme si potvrdili, že náš smer je 
správny,“ skonštatoval zástupca primátora 
Rudolf Urbanovič.

Model CAF je medzinárodne uznávaný 
nástroj komplexného manažérstva kvality 
vyvinutý verejným sektorom pre verejný 
sektor a špeciálne prispôsobený pre potre-
by organizácií verejnej správy.

-red-

Obyvateľov Vitálišoviec a Podbrezín po-
trápili v ostatných mesiacoch dve bleskové 
povodne, ktoré spôsobili škody na verej-
nom, ale aj súkromnom majetku. Predsta-
vitelia radnice zvolali krízový štáb a našli 
spôsob, ako povodniam predchádzať a ich 
následky v budúcnosti eliminovať. Spolu-
pracovať pritom budú aj s družstevníkmi.

Nebudú sadiť rizikové plodiny
Ešte v septembri predstavitelia radnice 

rokovali so zástupcami Poľnohospodár-
skeho družstva Smrečany, ktoré obhospo-
daruje pole nad dotknutými mestskými 
časťami. „Dohodli sme, že družstvo nebu-
de na poli vysádzať rizikové plodiny ako 
sú zemiaky a kukurica. Zvolia vhodnejšie, 
ktoré dokážu zachytiť väčší objem zrážok. 
Taktiež kývli na prioritné pooranie tohto 
poľa, čo by malo zabrániť opakovaniu sa 
povodňovej situácie v tomto roku,“ priblí-
žil Gabriel Lengyel z mestského úradu a 
dodal, že družstevníci prisľúbili spoluprá-

Robíme opatrenia proti záplavam z polí 
nad Vitálišovcami a Podbrezinami

cu aj pri realizácii protipovodňových opat-
rení. Na odvodnenie lokality má už mesto 
spracovanú projektovú dokumentáciu, 
nasledovať bude získanie územného roz-
hodnutia a stavebného povolenia. Realizá-
ciou tohto projektu ochránime Vitálišovce 
pred povodňami. 

Voda zničila cestu pod cintorínom
Povodne v uplynulom období do Vitáli-

šoviec prichádzali po krátkych, ale výdat-
ných búrkach. Do ulíc naplavili zeminu z 
obhospodarovaného poľa nad mestskou 
časťou. Voda tiekla cez cintorín na prístu-
povú komunikáciu, ktorú kompletne zniči-
la a pokračovala na Zemiansku ulicu, kde 
vytopila záhrady súkromných vlastníkov. 
Časť vôd stiekla aj po ceste, ktorá vedie 
z Podbrezín do Veternej Poruby a zaliala 
komunikácie na Hruškovej. „Samozrejme, 
po povodniach sme okamžite nastúpili na 
záchranné a čistiace práce,“ dodal Lengyel.

-red-

Atletika má v Liptovskom Mikuláši vyše 
storočnú tradíciu. Pre vysoký záujem o ten-
to druh športu a úspechy, ktoré dosahujú 
mladí mikulášski atléti, inicioval úradujú-
ci primátor Ján Blcháč so svojím tímom 
z mestského úradu vybudovanie tohto 
centrálneho športového štadióna, ktorý 
by zastrešoval väčšie množstvo disciplín v 
jednom objekte. 

Doposiaľ boli totiž mladým atlétom k 
dispozícii len školské atletické dráhy, ktoré 
majú tréningový charakter. Tento ovál však 
spĺňa certifikované parametre na organi-
zovanie podujatí Slovenského atletického 
zväzu (napr. Majstrovstvá Slovenska mlad-
ších žiakov). Zároveň je jediný, ktorý je po-
stavený pri centre voľného času a vedenie 

Nový ovál urobí z detí profesionálnych atlétov
mesta ho odovzdalo do užívania celej širo-
kej verejnosti, nie len športovým klubom, 
ako to býva v iných mestách na Slovensku.  
„Ľudia, ktorí si chcú zabehať na novom tar-
tane, môžu využiť priestor pre verejnosť v 
ranných a večerných hodinách (pozn. red. 
od 6.00 – 8.00 h, 18.00 – 20.00h). Cez deň 
je ovál prístupný deťom z centra voľného 
času a školským zariadeniam,“ priblížil ria-
diteľ CVČ Roman Králik.

Atletické sektory majú tartanový povrch 
a bežecká trať má tristo metrov, štyri dráhy 
a cieľovú rovinku so šiestimi dráhami. Na 
štadióne nájdete sektor pre skok do diaľky 
a trojskok. Výškarsky sektor je disponova-
ný tak, aby sa skokani nerozbiehali oproti 
slnku a dĺžka rozbežiska je variabilná, dá sa 

ešte predĺžiť odstránením obrubníka. V are-
áli sa nachádza aj plocha pre hod oštepom 
a kriketovou loptičkou, guliarsky sektor a 
sektor pre hod diskom.

Na spolufinancovaní sa s mestom podie-
ľal aj Slovenský atletický zväz.

Na nový ovál sa pri slávnostnom otvore-
ní postavili aj niekdajšie mikulášske atlétky 
- Ľubica Hervartovská, Viera Bubelínyová, 
Anna Blahutová, Marcela Pavkovčeková, 
Bibiana Šmeringaiová, Božena Mikulášová. 
Niektoré z nich aj dnes pôsobia ako rozhod-
kyne, organizátorky atletických súťaží, sú 
aktívne pri Centre voľného času či v Olym-
pijskom klube Liptova.

-red-



V spojených voľbách rozhodneme až štyrikrát: zvolíme si primátora, 
župana aj mestských a krajských poslancov
Prvýkrát v histórii Slovenska sa budú 

konať dvoje voľby v jeden deň. Spojené 
komunálne voľby aj voľby do vyšších územ-
ných celkov (VÚC) sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra. Volebné miestnosti budú otvo-
rené od 7.00 do 20.00 h. Voliči síce kvôli 
dvom voľbám pôjdu k urnám iba jeden 
raz, no musia sa pripraviť na to, že dostanú 
do ruky až štyri volebné hárky. Na jednom 
z nich si zvolia starostu obce či primátora 
mesta, na druhom poslancov obecného 
alebo mestského zastupiteľstva, na treťom 
župana VÚC a na štvrtom poslancov zastu-
piteľstva samosprávneho kraja.

Ako to bude prebiehať?
Podľa adresy trvalého pobytu má každý 

volič priradenú volebnú miestnosť. Po prí-
chode do miestnosti sa preukážete okrsko-
vej volebnej komisii predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu o pobyte 
pre cudzinca. Komisia vám vydá dve obálky 
– bielu a modrú, a tiež štyri hlasovacie lístky, 
dva biele a dva s modrými pruhmi. Modrá 
obálka a hlasovacie lístky s modrými pruh-
mi sú určené pre voľby do vyšších územ-
ných celkov, biela obálka a biele hlasovacie 
lístky zas pre komunálne voľby. „Volebné 
komisie budú počas celého dňa usmerňo-
vať voličov, aby sa nepomýlili pri upravovaní 
hlasovacieho lístka, ako aj pri jeho vkladaní 
do hlasovacej schránky,“ podotkol vedúci 
organizačného odboru Jaromír Kudláček.

Volí sa krúžkovaním

Za plentou následne zakrúžkujete na 
volebných lístkoch čísla vybraných kandi-
dátov. Pri voľbe primátora alebo župana 
si vyberiete len jedného kandidáta. Počet 
poslaneckých kandidátov, ktorých môžete 
voliť, nájdete na volebnom lístku. Zakrúž-
kovať môžete menej kandidátov, nikdy však 
viac, než je povolené. Potom vložíte modrú 
obálku s hlasovacími lístkami do modrej 
schránky na hlasovanie pre voľby do orgá-
nov samosprávnych krajov a bielu obálku 
do bielej schránky na hlasovanie pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí. Ak vložíte 
obálku do nesprávnej schránky na hlaso-
vanie, je takéto hlasovanie neplatné. „Ak 
sa voliči pri vyplňovaní hlasovacích lístkov 
pomýlia komisia im musí poskytnúť ná-
hradné volebné lístky. Tie chybne vyplnené 
sa budú vhadzovať do špeciálnej schránky,“ 
doplnil. Za výzvu pre komisie považuje sčí-
tavanie hlasov, členia budú totiž po uzavretí 
miestností počítať za sebou dvoje výsledky 
volieb. Obe voľby budú jednokolové. To 
znamená, že víťazom na každom volenom 
poste sa stane človek, ktorý získa najväčší 
počet hlasov. Len v prípade nerozhodného 
výsledku by sa voľby museli opakovať.

Voličské preukazy sa nevydávajú
V jesenných spojených voľbách budú 

môcť voliči hlasovať iba v obci svojho trvalé-
ho pobytu. Hlasovacie preukazy, vďaka kto-
rým sa v iných voľbách dá voliť kdekoľvek na 
Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Je to 
tak preto, lebo pri komunálnych a župných 
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voľbách sa volí lokálne veľké množstvo kan-
didátov, zatiaľ čo pri prezidentských a parla-
mentných voľbách je ich počet obmedzený 
a celé Slovensko má na výber rovnaký počet 
kandidátov. Pri komunálnych voľbách by 
lístky museli cestovať do správneho mesta 
či obce ešte počas volebného dňa, aby boli 
správne zarátané.

Môžete požiadať o volebnú schránku
V prípade, že sa volič zo závažných, naj-

mä zdravotných dôvodov, nemôže dosta-
viť do volebnej miestnosti svojho trvalého 
pobytu, môže požiadať okrskovú volebnú 
komisiu, aby mu vyslala prenosnú volebnú 
schránku. O schránku smie volič požiadať 
iba v rámci okrsku, kde má trvalý pobyt. 
Pokojne tak môže urobiť aj priamo v deň 
volieb. 

Príďte voliť, zvýšte nízku účasť
Volieb do VÚC sa v roku 2017 na celom 

Slovensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených 
voličov. V Mikuláši bola volebná účasť o nie-
čo vyššia, dosiahla 31,45 %. Nielen na Slo-
vensku, ale aj v našom meste to bola dosiaľ 
najvyššia volebná účasť vo voľbách do VÚC. 
O komunálne voľby je v slovenských mes-
tách a obciach vyšší záujem, tradične zazna-
menávajú najvyššiu účasť. V roku 2018 sa 
ich na Slovensku zúčastnilo 48,67 % voličov. 
V Liptovskom Mikuláši to bolo 43,19 %. S 
5756 hlasmi vyhral vtedy boj o primátorskú 
stoličku po tretí raz Ján Blcháč.

-red-

PRIPRAVUJEME PREDVOLEBNÚ DISKUSIU 
všetkých kandidátov na primátora mesta Liptovský Mikuláš. 

Sledujte TV Liptov a facebook.com/MestoLM

KDE SÚ MILIÓNY Z EUROFONDOV?
Za uplynulé obdobie bolo mesto Liptovský Mikuláš opäť úspešné v získavaní eurofondov. Predstaviteľom 
samosprávy sa podarilo za štyri roky získať pre mestskú kasu šesť miliónov eur, ďalšie dva milióny v súčasnosti 
žiadajú vo výzvach pre rôzne oblasti rozvoja nášho mesta. Vďaka týmto dotáciám zrealizoval mestský úrad 
približne 70 projektov. Prinášame vám prehľad najväčších z nich aj so sumami, ktoré na ich realizáciu získalo 
mesto z externých zdrojov. O tieto financie sa totiž navýšila aj hodnota mestského majetku. Na zvyšné 

projekty získala radnica financie v stovkách a tisíckach eur.

Vzdelávanie

Modernizácia

Životné prostredie
 a zeleň Šport a voľný čas

Sociálna oblasť

Od roku 2018 pokračovala klesajúca tendencia úverovej zadlženosti mesta, zároveň sa 
zvýšila hodnota mestského majetku vďaka investíciám – v roku 2021 na úroveň 97 miliónov 
eur, v prvom polroku 2022 až na 100 miliónov. Majetok zhodnotilo vedenie mesta 
získavaním eurofondov, nie úvermi.

Kultúra a história

AKO MESTO HOSPODÁRILO?

Asistenti a inkluzívny tím 
pre základné školy 

526.000 eur

Modernizácia učební
v základných školách

261.000 eur

Rekonštrukcia telocvične
ZŠ na Nábreží A. Stodolu

124.000 eur

Športové zázemie 
v mestských školách

 11.500 eur

Zhodnocovanie
 kuchynského odpadu

858.000 eur

Zelené verejné
priestranstvá
195.000 eur

Dažďové záhrady
 v základných 

a materských školách
 102.000 eur

Nízkouhlíková
 stratégia mesta

26.000 eur

Rekonštrukcia
 zimného štadióna

 1.121.000 eur

Výstavba
 cyklochodníkov

 a cykloinfraštruktúry
 488.000 eur

Futbalový štadión
 122.000 eur

Atletický štadión
 80.000 eur

Ihriská
 30.000 eur

Rekonštrukcie
verejných budov 

415.000 eur

Revitalizácia vnútrobloku
 na Nábreží

 357.000 eur

Novostavba Komunitného
 centra

 304.000 eur 

Podpora opatrovateľskej
 služby

 302.000 eur

Obnova kultúrnych pamiatok
 a vojnového cintorína

1.000.000 eur

Nová expozícia v synagóge
10.000 eur

Pokles úverovej zadlženosti Hodnota majetku mesta

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2018                        2019                         2020                          2021                          2022

28,37%

23,07%
20,17%

17,32% 17,03%

% zadlženosti

2019                         2020                          2021                         2022

101 000 000,00 €

101 000 000,00 €

99 000 000,00 €

98 000 000,00 €

97 000 000,00 €

96 000 000,00 €

95 000 000,00 €

94 000 000,00 €

96 634 252 € 97 204 948 €

96 932 275 €

100 006 327 €

Majetok
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš uverejňuje podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zoznam kandidátov, zaregis-
trovaných pre voľby primátora mesta: 
 poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany. Kandidáti sa uvádzajú v abecednom poradí podľa priez-
viska.
 
1. Ján Blcháč, Ing., PhD., 63 r., primátor, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
2. Lucia Cukerová, Ing., 45 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
3. Ján Laco, 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Tomáš Martaus, JUDr., 31 r., právnik, nezávislý kandidát

Mesto Liptovský Mikuláš uverejňuje podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zoznam kandidátov, zaregistro-
vaných pre voľby do mestského zastuputeľstva 
podľa jednotlivých volebných obvodov:
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany. Kandidáti sa uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. 
 
Volebný obvod č. 1 Staré Mesto
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
1. Ján Blcháč, Ing., PhD., 63 r., primátor, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
2. Katarína Čápová, Mgr., 38 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
3. Viliam Dolinský, 28 r., bezpečnostný expert, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
4. Oldřich Drahovzal, MUDr., 70 r., primár gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
5. Michaela Ďubeková, 42 r., koordinátorka jazykovej školy, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Ob-
čianska konzervatívna strana
6. Matej Géci, Ing., 37 r., generálny riaditeľ, nezávislý kandidát
7. Rudolf Hoffmann, 69 r., podnikateľ, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
8. Roman Janči, PhDr., Bc., 52 r., vedúci oddelenia, nezávislý kandidát
9. Martin Kögel, Ing., 48 r., ekonóm, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
10. Vincent Kultan, Mgr., 40 r., geofyzik, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatív-
na strana
11. Milan Matula, 48 r., tréner, nezávislý kandidát
12. Jarmila Mišurová, Mgr., 70 r., dôchodkyňa, Komunistická strana Slovenska 
13. Boris Palovič, Bc., Ing., 44 r., osobný tréner, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
14. Ľubomír Raši, Ing., 41 r., pedagogický pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
15. Ivan Rusina, 55 r., kreatívny kuchár, nezávislý kandidát
16. Táňa Šufliarská, Mgr., 46 r., lektorka, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
 
Volebný obvod č. 2 Vrbica-Nábrežie
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
1. Marián Áč, Ing., PhD., genpor. v. v., 65 r., výsluhový dôchodca, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
2. Matej Blaňar, Ing., 33 r., manažér investičného nákupu, nezávislý kandidát
3. Martin Cibák, 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Lucia Cukerová, Ing., 45 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
5. Vladimír Čonka, 57 r., SZČO, REPUBLIKA
6. Peter Hyriak, Ing., 42 r., riaditeľ úradu práce, SME RODINA
7. Renata Igľarová, 51 r., maklérka, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
8. Mária Kultanová, MUDr., 71 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzerva-
tívna strana
9. Martin Lichardus, Ing. arch., 46 r., autorizovaný architekt, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
10. Tomáš Medveď, Ing., 37 r., marketingový manažér, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
11. Jaroslav Micenko, Mgr., 47 r., právnik, REPUBLIKA
12. Miroslav Neset, Mgr., 55 r., záchranár, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
13. Andrej Ohraďan, Ing., 47 r., manažér súkromnej školy, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Ob-
čianska konzervatívna strana
14. Marcela Pavkovčeková, Mgr., 45 r., projektová manažérka regionálneho rozvoja, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
15. Ján Smieško, Mgr., 52 r., biochemik, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
16. Alžbeta Smiešna, MUDr., 71 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzerva-
tívna strana
17. Ľubica Staroňová, Ing., 61 r., ekonómka obecného úradu, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana
18. Rastislav Strcula, Ing., 57 r., SZČO, nezávislý kandidát
19. Stanislav Švanda, Mgr., 48 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzer-
vatívna strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

20. Ľubomír Švec, JUDr., 72 r., dôchodca, Slovenská národná strana
21. Marta Voštináková, MUDr., 71 r., všeobecná lekárka pre dospelých, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
22. Peter Vrlík, 58 r., kultúrno-osvetový pracovník, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
23. Andrea Žideková, MUDr., 50 r., lekárka, SZČO, nezávislá kandidátka 

Volebný obvod č. 3 Podbreziny, Vitališovce, Svätý Štefan
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
1. Jaroslav Barok, MUDr., 66 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
2. Miroslav Boďa, MUDr., 60 r., lekár – gynekológ, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
3. Peter Bonko, Bc., 31 r., technický manažér, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
4. Jaroslav Čefo, Ing., 56 r., riaditeľ hotelov, nezávislý kandidát
5. Peter Čerstvík, Bc., 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Anna Dvorščáková, Mgr., 49 r., riaditeľka školy, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
7. Ján Garaj, 61 r., výsluhový dôchodca, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
8. Jakub Haluška, Ing., 37 r., prijímací technik, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
9. Marián Juríček, 49 r., predajca, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
10. Lukáš Kelo, 30 r., skladník, REPUBLIKA
11. Richard Kuna, 33 r., robotník, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
12. Marek Masarik, Mgr., 28 r., kultúrny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
13. Ladislav Pardel, Mgr., 61 r., štátny zamestnanec, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
14. Michal Paška, 36 r., redaktor, nezávislý kandidát
15. Renata Perašínová, Bc., 52 r., podnikateľka, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
16. Michal Pružinský, prof., Ing., CSc., 70 r., vysokoškolský učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana
17. Ľubica Staroňová, Mgr., 59 r., pôrodná asistentka, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
18. Rudolf Urbanovič, Ing., 62 r., zástupca primátora, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
19. Ľudovít Urbanovský, Ing., 62 r., podnikateľ, ŽIVOT - národná strana

Volebný obvod č. 4 Okoličné, Stošice
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
1. Jaroslav Grešo, 59 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
2. Jozef Repaský, Ing., 64 r., prednosta okresného úradu, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občian-
ska konzervatívna strana

Volebný obvod č. 5 Iľanovo, Ploštín
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
1. Miroslav Burgel, 63 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
2. Vladimír Kubo, 63 r., dôchodca, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia

Volebný obvod č. 6 Demänová, Bodice
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
1. Marta Jančušová, 70 r., predsedníčka dozornej rady, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
2. Lucia Záhorská, Ing., Mgr., 43 r., konateľka, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 7 Palúdzka, Andice, Bendice
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
1. Jozef Bobák, Ing., 64 r., včelár, nezávislý kandidát
2. Jaroslav Čulík, 60 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
3. Ivan Gajdár, 45 r., záchranár, nezávislý kandidát
4. Dušan Grešo, Ing., 72 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
5. Lukáš Havlík, 23 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
6. Ľuboš Ladislav Kováč, Ing., et. Ing., 53 r., obchodný manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA
7. Michal Luníček, MUDr., 56 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna 
strana
8. Tomáš Martaus, JUDr., 31 r., právnik, nezávislý kandidát
9. Marek Nemec, Bc, 34 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
10. Juraj Piatka, 30 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
11. Ján Pleva, Bc., 48 r., profesionálny tréner ľadového hokeja, nezávislý kandidát
12. Peter Poleč, 52 r., revízny technik, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
13. Vladimír Sochor, 61 r., vedúci, SME RODINA
14. Gabriela Tkáčová, Ing., 48 r., policajtka, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 8 Liptovská Ondrašová, Ráztoky
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
1. Albín Gonšenica, Ing., 52 r., chemický inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana
2. Ľuboš Trizna, 38 r., zástupca primátora, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia
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V uplynulých dvoch rokoch nahlásili Mi-
kulášania pracovníkom mestského úradu 
427 podnetov na zlepšenie, z nich radniční 
už 402 úspešne vyriešili. Najväčšia časť po-
žiadaviek sa zväčša týka zelene a životného 
prostredia, detských ihrísk či miestnych ko-
munikácií. „Aby sme mali lepší prehľad o pl-
není všetkých podnetov, zaviedli sme pred 
dvomi rokmi podrobnú evidenciu. Vďaka 
tomuto manažérskemu prístupu sústreďu-
jeme podnety prehľadne na jednom mies-
te a dynamicky riadime ich rýchle plnenie. 
Všetkým pripomienkam od obyvateľov sa 
náležite venujeme od ich zaevidovania až 

Za dva roky efektívne vyriešili viac ako 400 podnetov od obyvateľov
po vyriešenie a nemôže sa nám stať, že na 
nejakú požiadavku pozabudneme,“ vysvet-
lil Gabriel Lengyel z mestského úradu.

Mikulášska samospráva sa komunikáciu s 
obyvateľmi snaží systematicky skvalitňovať 
a zefektívňovať. Na všetky podnety rých-
lo reaguje, má modernú webovú stránku, 
mobilnú aplikáciu a tiež je aktívna na soci-
álnych sieťach. „S podnetmi od obyvateľov 
sa stretávame prakticky denne, prichádzajú 
nám prostredníctvom rôznych komunikač-
ných kanálov, emailom, telefonicky, listom 
či cez sociálne siete. Sme radi, že Mikuláša-
nia sú aktívni a prejavujú záujem o zlepše-

nie verejného priestoru,“ doplnil.
Všetky nápravy, ktoré obyvatelia svojimi 

podnetmi požadujú, zabezpečuje príspev-
ková organizácia mesta Verejnoprospešné 
služby Liptovský Mikuláš. Okrem toho pra-
covníci VPS realizujú aj plánované rozvojo-
vé aktivity a zabezpečujú základné činnosti 
ako zber a vývoz odpadu, údržbu zelene, 
miestnych komunikácií, verejného osvetle-
nia, detských ihrísk či mestského mobiliáru.

Podnety radnica prijíma na emailovej ad-
rese g.lengyel@mikulas.sk.

-red-

SPRAVODAJSTVO

Tradičný Švábkafest tento rok pritiahol ti-
síce návštevníkov z Liptova, niektorí dokon-
ca pricestovali zo vzdialených regiónov. So 
zemiakarským podujatím sa spája unikát 
Liptovské droby, ktoré už v niektorých pre-
vádzkach dobiehajú v predaji aj bryndzové 
halušky. Špeciálny obrí drob pred očami 

divákov pripravili a rozdávali gastronomic-
kí špecialisti Ivan Rusina a Gabriel Kocák. 
Ľudia si mohli pochutnať aj na vanilkovej 
zemiakovej kaši, ktorú servírovali kuchári 
priamo na námestí.  Tisícka účastníkov si z 
podujatia odniesla publikáciu Putovanie za 
Liptovskými drobmi z Liptovského Miku-

láša do Dubaja. Dočítali sa v nej aj veršíky, 
ktoré dokazujú častú konzumáciu zemia-
kov v regióne: Švábku pod polievku, šváb-
ku v chlebe máme, švábku miesto mäsa 
švábkou zajedáme.

-red-

Presne 41 inscenácií, 360 ochotníkov a 
viac ako 4000 divákov. Taká je bilancia Diva-
delného festivalu Ivana Stodolu po šiestom 
ročníku, ktorý sa konal 9. - 10. septembra 
v Liptovskom Mikuláši. Putovnú cenu pre 
absolútneho víťaza si z podujatia odnieslo 
Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana 
so svetoznámou komédiou Pyžamo pre 
šiestich.

Rozšírili ponuku
Neprofesionálni divadelníci z rôznych 

regiónov Slovenska odprezentovali svoju 
aktuálnu tvorbu pred viac ako 400 náv-
števníkmi, vymenili si skúsenosti a vytvorili 
výnimočnú umeleckú atmosféru. „Keď sme 
pred siedmymi rokmi pripravovali prvý roč-
ník festivalu určený bol primárne pre ochot-
nícke súbory, ktoré pôsobia pod hlavičkou 
Divadelného odboru Matice slovenskej. Po-
stupne sme však spozorovali veľký záujem 
o účasť aj od nematičných divadelníkov, 
ktorí divákom ponúkajú iný typ inscenácií. 
Náš festival sa aj vďaka tejto rôznorodosti, 
ktorú ponúka, stal stálicou na mape sloven-
ských ochotníckych divadelných podujatí,“ 
povedal podpredseda Matice slovenskej, 
hlavný organizátor Marek Nemec a pripo-
menul, že šiesty ročník akcie sa koná v roku 
stého výročia vzniku Ústredia slovenských 
ochotníckych divadiel na Slovensku. „Vznik 
tejto organizácie iniciovala v povojnovom 
období Matica slovenská s cieľom pomoci 
slovenským ochotníkom.“

Ľubeľci chcú pobaviť
O priazeň divákov tento rok bojovali DS 

Vartovka Krupina, Ľubeľské ochotnícke di-
vadlo K. O. Urbana, DS Jakuba Grajchma-
na Hybe, DS Divosud Rimavská Sobota, 
DS Factor Palúdzka a Matičná divadelná 
ochotnícka scéna. Po sčítaní hlasov od po-
roty aj samotných divákov sa z víťazstva 
tešili Ľubeľci. Ako vysvetlila režisérka Jana 
Mlynarčíková, pri výbere hier prihliadajú 
hlavne na to, či inscenácie ľudí zabavia a 
rozosmejú. „Vždy nás oslovia také hry, ktoré 
sú situované do súčasnosti, majú humorný 
podtext a hlavne zápletku. Máme obrovskú 
radosť a potešenie z toho, keď vidíme rozo-
smiatych a aj interaktívnych divákov. Nie 
raz sa nám stalo, že divák začal spontánne 
spolupracovať s hercom. Našich hercov 

Divadelný festival Ivana Stodolu uviedla netradičná fujarová znelka
táto spätná väzba veľmi baví a zatiaľ sa 
nestalo, že by ich to vykoľajilo z repliky a z 
deja,“ podotkla a zároveň poďakovala orga-
nizátorom za pozvanie na festival. „Vždy sa 
tu cítime ako doma,“ dodala Mlynarčíková.

Prekvapila fujara
Každú inscenáciu uviedla premiérovo 

nová festivalová znelka, ktorú zahral na 
fujare hlavný organizátor Marek Nemec. 
Novú znelku si inak, ako z tónov kráľovnej 
ľudových nástrojov, ani nemožno predsta-
viť. Veď fujara a fujarová hudba je zapísaná 
do zoznamu nehmotného kultúrneho de-
dičstva UNESCO.

Prilákali aj deti
Aktuálny ročník si podobne ako tie pred-

chádzajúce našiel skalných fanúšikov, ktorí 
absolvovali celý sedemhodinový divadelný 
maratón. „Niekoľkí návštevníci si poctivo 
pozreli všetky divadelné hry a prežili spolu 
s nami obidva festivalové dni. Na predsta-
venia prišlo niekoľko rodín s deťmi. Možno 
o pár rokov sa na festivale predstavia ako 
účinkujúci,“ dodal Nemec. Zážitok z dvoj-

dňového divadelného festivalu nezhatilo 
podľa neho ani premenlivé počasie. Deti 
sa zabavili na nafukovacom hrade, dospelí 
si pochutnali na fazuľovici aj guláši, zatan-
covali si na zábave, pozreli si ukážku histo-
rických bojov v podaní Mojmírovej družiny 
a domov odchádzali plní umeleckých zážit-
kov. 

Uchovávajú divadelné tradície
Okrem predstavenia aktuálnej tvorby 

slovenských divadelných súborov je posla-
ním podujatia nájsť nové divadelné talenty, 
rozvíjať a posúvať umelecké kvality talen-
tov už objavených a zachovávať tradície 
amatérskeho divadla. Festival organizova-
ný pod taktovkou Matice slovenskej nesie 
meno známeho liptovskomikulášskeho 
rodáka Ivana Stodolu - popredného dra-
matika, spisovateľa a lekára. Pomenovanie 
má vzdať hold  osobnosti jedného z naj-
významnejších slovenských dramatikov, 
ako aj množstvu jeho úspešných divadel-
ných hier, ktoré sa často uvádzali aj na scé-
nach v zahraničí. 

-red-

Malé diváčky po divadelnom predstavení vyhladli. Guláš a fazuľovica rozvoniavali v celej Palúdzke.
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Mestský basketbalový klub Liptovský Mi-
kuláš vstupuje do svojej jubilejnej dvadsia-
tej súťažnej sezóny. Začiatkom septembra 
mladé talenty naplno rozbehli tréningový 
proces, stretávajú sa na Základnej škole 
Janka Kráľa na Podbrezinách. „V posledný 
septembrový víkend sa začal zápasový ko-
lotoč pre družstvá mladších a starších žia-
kov. V polovici októbra odohrá svoje prvé 
zápasy aj družstvo juniorov,“ skonštatoval 
manažér klubu Martin Králik.

Mladší žiaci sa pod jeho vedením pokúsia 
postúpiť do celoslovenskej skupiny, v ktorej 
sa spoja najlepšie tímy z východu, stredu a 
západu, aby zabojovali o titul. Základnú 
časť odohrajú v rámci východnej skupiny 
v spoločnosti siedmych družstiev. Do celo-
slovenskej skupiny postúpia prvé tri najlep-

Jubilejná sezóna basketbalistov môže byť 
jedna z najúspešnejších

šie tímy. „Našou ambíciou je minimálne ob-
hájiť celkové siedme miesto na Slovensku z 
minulej sezóny,“ doplnil. 

Starší žiaci vedení trénerským duom To-
máš Császári a Gabriel Lengyel sa rovnako 
pokúsia prebojovať cez kvalifikačnú sku-
pinu východ do skupiny o titul. Nadviazali 
by tak na sezónu spred dvoch rokov, keď 
skončili na piatom mieste v rámci najvyššej 
slovenskej súťaže.

Juniori, ktorých majú pod krídlami Mar-
tin Sochor a Martin Profant, sa predstavia 
v druhej najvyššej súťaži s cieľom umiest-
niť sa na popredných priečkach. „Všetky 
družstvá majú kvalitu na to, aby svoje ciele 
splnili. Jubilejná sezóna by tak bola jednou 
z najúspešnejších v histórii klubu,“ dodal 
manažér Martin Králik.                      -red-

Martin Chovanec z Atletického klubu Kri-
váň zaknihoval v septembri veľký úspech 
pre mikulášsku atletiku. Z Majstrovstiev 
Slovenska v atletike staršieho žiactva v 
Košiciach si vďaka kvalitnému výkonu od-
niesol bronzovú medailu. V behu na 300 
metrov prekážok dosiahol čas 42,85 s. Dob-
rú formu potvrdil aj v šprinte na 60 a 150 
metrov, kde sa po rozbehoch prebojoval do 
finále. V ňom dobehol na siedmom, respek-
tíve na šiestom mieste. 

Martin sa pod dohľadom trénera Dra-
hoša Lahodu pripravuje na medzinárodnú 
súťaž staršieho žiactva v Českej republike. 
Ďalšia reprezentantka atletického klubu 
Lenka Stromková sa zúčastnila behu na 800 
metrov a 2000 metrov. 

-ac kriváň-

Bronzový úspech 
mladého Mikulášana

SPRAVODAJSTVO
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Chystáte sa na jeseň upratovať svoje 
pivnice a domácnosti? Nepotrebný objem-
ný odpad napríklad starý nábytok, skrine, 
koberce, sedačky či okná a dvere, môžete 
vyhodiť do 21 veľkoobjemových kontajne-
rov, ktoré mesto poskytne obyvateľom bez-
platne. Kontajnery radnica rozmiestni do 
všetkých mestských častí na celý týždeň od 
10. do 17. októbra. Počas jesenného upra-
tovania sa môžu Mikulášania zbavovať aj 
konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú 
ukladať do veľkoobjemových kontajnerov, 
ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené 
a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe 
verejnej zelene.

„Starý nábytok je pred vyhodením dôle-
žité rozobrať na menšie časti, aby zaberal 
čo najmenej miesta. Všetky stanovištia bu-
deme monitorovať a kontajnery budeme 
priebežne vyprázdňovať. Odpad, ktorý 
obyvatelia nestihnú umiestniť do veľko-
objemového kontajnera, alebo ktorý nie 
je predmetom tohto zberu, môžu odviezť 
celoročne na zberné dvory,“ upozornila 
vedúca oddelenia životného prostredia a 
poľnohospodárstva Mária Lošonská. Záro-
veň vyzvala, aby Mikulášania po skončení 
jesenného upratovania nevozili odpad na 
miesta, kde boli predtým umiestnené kon-
tajnery. Takto vyhodený odpad je čiernou 
skládkou, ktorej likvidáciu v konečnom dô-
sledku zaplatia všetci obyvatelia mesta.

Kontajnery na objemný odpad neslúžia 
na zber starých pneumatík, stavebného 
odpadu, elektroodpadu, ani na odpad s 
výskytom nebezpečných látok.               -red-

Jesenné upratovanie zjednodušia veľkoobjemové kontajnery
KALENDÁROVÝ ZBER objemného a biologicky rozložiteľného zeleného 

odpadu lokality umiestnenia kontajnerov:

Liptovský Mikuláš
Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.

Nábrežie 4. apríla – smer Nábrežie J. Kráľa
Podbreziny – parkovisko pri Tatrane

Liptovská Ondrašová Pri závorách Tehliarska ul.
Otočka MHD – za výmenníkom

Demänová Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice a Benice Pri trafostanici
Kultúrny dom

Bodice Pri cintoríne
Bodická ul. – križovatka pri pamätníku

Iľanovo Za kultúrnym domom

Ploštín Otočka autobusu

Okoličné Mierová ul.

Stošice Pri trati

Vitálišovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka Demänovská cesta, Vranovská ul., Petrovičovo nábre-
žie, Žuffova ul., Jánošíkova ul.

Pred 22 rokmi našiel pôsobisko v našom 
meste Marián Bochnička, predsedajúci zbo-
rový farár Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania v Liptovskom Mikuláši. Stál pri 
rozsiahlej rekonštrukcii Evanjelického kos-

Svoj domov našiel v Liptovskom Mikuláši
tola na Tranovského ulici, areálu Betánie pri 
Rachmaninku či pri prístavbe pri kostole v 
lľanove. Venuje sa práci s mládežou aj výuč-
be náboženstva na školách. Široko-ďaleko 
je známy tým, že vždy podá pomocnú ruku 

každému, kto ju potrebuje. Za výbornú 
spoluprácu s mestom, za prínos v duchov-
nej oblasti a v oblasti vzdelávania získal 
Cenu mesta Liptovský Mikuláš.

-red-
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POUŽI  
MA&
OBJAV VIAC!

OTVÁRAME 20. OKTÓBRA!
O 7.00 hodine, Garbiarska 4118

NÁJDETE UŽ AJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI!

 VÁŠ NAJOBĽÚBENEJŠÍ 
HOBBYMARKET

DOKÁŽETE
ČOKOĽVEK
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UŽITE SI JESEŇ DOMA SO ZĽAVAMI

Liptov Region Card

• Surfing v Tatralandii 20 %
• Rodinná návšteva Slovenského múzea  
 ochrany prírody a jaskyniarstva 11 %
• Let v balóne ponad mesto 10 % 
• Večera v reštaurácii Liptovar 10 %
• Návšteva Golden Apple Cinema 1,30 €

TIPY PRE VÁS: 

visitliptov.sk/liptov-region-card
Viac zliav nájdete:

KARTA AJ V MOBILE

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Alexandra ŽUFAJ, Liliana VÁLEKOVÁ, 

Tomáš JAKUBEC, Paulína ŠPANKOVÁ, 

Angel Rafael MIKULANINEC, Nina GRI-

GAROVÁ, Tamara Mária MIHOKOVÁ, 

Rumya MIRGOVÁ, Natália CABÚKOVÁ, 

Fatih DEMIR, Lívia MATISOVÁ, Tomáš 

GRIEŠ, Timotej KYSEĽ, Oliver KOŽÍŠEK, 

Marion GÁBRIŠOVÁ, Lea BAĎUROVÁ, 

Dária SEKANOVÁ, Teo BŐHMER,  Adam 

MACHAJDÍK, Rebecca Janka MITOŠIN-

KOVÁ. 

Manželstvo uzavreli:

 Juraj SZABO – Katarína RUMANSKÁ, 

Ľuboš HALAHIJA – Zuzana GONDOVÁ, 

Jakub SPIŠÁK – Renáta LOJKOVÁ, Lu-

káš RUŠIN – Veronika ŠEVČÍKOVÁ, Ri-

chard KURTA – Jana SEKANOVÁ, Lukáš 

BLANÁR – Lenka MADAJOVÁ, Ľuboš 

HESTERIAK – Martina ILLOVÁ, Andrej 

SLAFKOVSKÝ – Anna CABANOVÁ, Ro-

bert BELLA – Katarína FABOVÁ, Michal 

MARKO – Lenka DUTKOVÁ, Peter KU-

LICH – Michaela BAĎURIKOVÁ.

Navždy nás opustili:

 

Albína OSADSKÁ – 69 r., Elena JANE-

KOVÁ – 85 r., Martin DANČO – 68 r., Ele-

na VADOVICKÁ – 92 r., Marta ŠEĎOVÁ 

– 77 r., Marta BALÁŽOVÁ – 63 r., Mária 

ČAJKOVÁ – 76 r., Viliam PETRÁŠKO – 

77 r., Adam BARANEC – 89 r., Zoltán 

PETÖCZ – 86 r., Dobruša KRÁLOVÁ – 93 

r., Jozef HORVÁTH – 58 r., Jozef ŽAT-

KUĽÁK – 63 r., Mariana PETRÍKOVÁ – 45 r. 

Občiansky servis 
AUGUST 2022 

Za obsah Občianskeho servisu zodpovedá 
matrika, tel. 044/5565174.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je 
milované.

Vlastníš to, čo nemá nikto iný na 
svete. Kľúč od môjho srdca.

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou 
musíme ísť...
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POSLEDNÁ
MÍĽA LIPTOVA
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
8. október 2022 

PROGRAM
09.00 h -  10.00 h
Zraz účastníkov 
na Námestí osloboditeľov

10.00 h
Spoločný odchod
na spanilú jazdu
obcami Liptova

INFO: +421 905 554 916                 www.motoklubliptov.sk O
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Mesto Liptovský Mikuláš 
pozýva všetkých seniorov pri 
príležitosti mesiaca úcty k 
starším na kultúrny program

MIKULÁŠSKA ÚCTA
13. októbra 2022 o 10.00 h 
v Dome kultúry

Vstup zadarmo. 
Počet miest je limitovaný kapacitou sály Domu kultúry.

Jubilanti dostanú na podujatí darčekovú poukážku. V prípade neúčasti 
si môžete poukážku vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom svojich 

blízkych (po predložení OP) na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, číslo 
dverí 25 a 26 v pracovných dňoch od 23. októbra do konca novembra 2022.

Pozývame seniorov, ktorí v tomto roku 
oslavujú životné jubileum

70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov na

VYSTÚPENIE
PRE JUBILANTOV

Dom kultúry Liptovský Mikuláš 
9. októbra o 14.00 h pre jubilantov z Nábrežia – Vrbica
a jubilantov zo Starého Mesta
23. októbra o 14.00 h  pre jubilantov zo všetkých 
ostatných mestských častí



202

 PIATOK – NEDEĽA 30.09.2022 | 02.10.2022 
HORY A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Dom kultúry, 
veľká sála   17:00    1 deň/6 €  2. ročník festivalu 
horského � lmu a dobrodružstva

 SOBOTA – NEDEĽA 01.10.2022 | 02.10.2022 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V SCRABBLE  Hotel 
KLAR 

 SOBOTA 01.10.2022 
ROZLÚČKOVÉ SLALOMY  Areál vodného slalomu 
Ondreja Cibáka  Príďte povzbudiť vodných slalomárov 
na posledný slalomový pretek v tejto sezóne.

 SOBOTA 01.10.2022 
DEMÄNOVSKÝ PEDÁL Demänová Rezort  Pozýva-
me Vás na 2. ročník rodinných cyklopretekov.

 SOBOTA 08.10.2022
POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA 2022  Námestie 
osloboditeľov  10:00   Symbolické ukončenie 
motocyklovej sezóny 2022 na Liptove. 

 UTOROK 11.10.2022  
NESKORO VEČER PETRA MARCINA  Dom kultúry, veľká 
sála   19:00    19 €  Talkshow Petra Marcina a jeho 
hostí.

 STREDA 12.10.2022
70.VÝROČIE ZALOŽENIA CENTRA VOĽNÉHO ČASU

 Dom kultúry  17:00  1952-2022 sedemdesiat 
ročná cesta od Pionierskeho domu k Centru voľného času.

 ŠTVRTOK 13.10.2022
KAROL FEŇVEŠ – VÝBER Z TVORBY  Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa  17:00  Predstavenie monogra� e akade-
mického maliara vydanej pri príležitosti 100 r. od jeho 
narodenia.Účinkuje: Spevácky zbor Tatran.

 PIATOK – SOBOTA 14.10.2022 | 15.10.2022  
OKTÓBER FEST V MALADINOVE  Maladinovo 

 Októberfest na štýl Bernarda v Maladinove! - víkend plný 
piva a jedla v Maladinove

 SOBOTA 15.10.2022  
JAREK NOHAVICA Dom kultúry, veľká sála   18:00  

  29 €  Sólový recitál jedného z najznámejších 
pesničkárov s gitarou a heligónkou.

 SOBOTA 15.10.2022  
JÚLIA KOZÁKOVÁ - MANUŠA KaSS, Tranovského 4  

 19:00  10 €  Manuša sú tradičné staré rómske 
piesne a ich príbehy zo Slovenska a strednej Európy.

 PIATOK 21.10.2022  
JAZZ V MESTE: ESTER WIESNEROVÁ - BLUE JOURNAL
KaSS, Tranovského 4   19:00   12 €  Štartujeme 
jesennú klubovú sezónu s novým medzinárodným projektom 
Ester Wiesnerovej!

 PIATOK 21.10.2022  
VODA (A KRV) NAD VODOU - PRESUNUTÉ Z 23.10.2020 
- VYPREDANÉ  Dom kultúry, veľká sála  19:00    
prízemie 34 €, balkón 29 €  Druhý muzikál so slávnymi 
piesňami legendárnej skupiny Elán - VODA (a krv) NAD 
VODOU.

 SOBOTA 22.10.2022  
DOBEHNITE, BUDE POLMARATÓN  STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš  10:00   11 €  Všetkých 
nadšencov športu pozývame na 9.ročník STOP SHOP 
Polmaratónu.

 SOBOTA 22.10.2022  
VODA (A KRV) NAD VODOU  Dom kultúry, veľká sála 

 19:00  prízemie 34 €, balkón 29 €   Pre veľký 
úspech pridávame 2. predstavenie.

 UTOROK 25.10.2022  
PETER LIPA & BAND  Synagóga  19:00   20 € 

 Legenda slovenského jazzu so svojim bandom ponúkne 
fanúšikom tie najlepšie hity. Vstupenky v predaji v 
Informačnom centre.

 ŠTVRTOK 27.10.2022  
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW

 Dom kultúry, klubová scéna  18:00    2 € 
 Pantomimicko - improvizačná show Miroslava Kasprzyka.

 ŠTVRTOK 27.10.2022  
PAMIATKA ZOSNULÝCH  NKP Háj Nicovô  14:00 

 Pietna spomienka Akadémie ozbrojených síl vojnovým 
obetiam.

 PIATOK 28.10.2022  
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  Námestie osloboditeľov, Ul. 
1. mája, Tranovského ulica, Námestie Žiadostí 
slovenského národa, Baťova ulička, Námestie 
osloboditeľov  17:00  Tradičné jesenné podujatie pre 
malých aj veľkých, obyvateľov i návštevníkov mesta.

 PIATOK 28.10.2022  
PAMIATKA ZOSNULÝCH  Vrbický cintorín, NKP Háj 
Nicovô  15:00  Pietna spomienka pri hroboch 
významných rodákov, osobností mesta a vojnových obetí.

 NEDEĽA 30.10.2022   
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - VČIELKA EJKA  Dom kultúry, 
klubová scéna  16:00    5 €  Činoherno – bábkové 
divadelné predstavenie.
 

 SVETLONOC 
(SR-ČR, od 15 rokov, 109 min.) 
Po. 3. 10.  18.00   6 € | Ut. 4. 10.  18.00   6 €| St. 5. 10.  20.00   
6 €| Pi. 7. 10.  20.00   6 €|  Šarlota sa vracia do rodnej dediny 
v slovenských horách. No miestny sa boja, že svojím 
príchodom prebudí bosorku, ktorá podľa legiend straší v 
okolitých lesoch.

 VRAŽDA V DIVADLE 
(Americký � lm, od 12 rokov, 88 min.) 
Po. 3. 10.  20.00   6 € | Ut. 4. 10.  20.00   6 €|  Vo West Ende 
v Londýne 50. rokov je zavraždený hollywoodsky režisér � lmu. 
Prípadu sa ujmú inšpektor Stoppard a policajná nováčka 
Stalkerová.

 KDE RAKY SPIEVAJÚ 
(Americký � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
St. 5. 10.  17.30   6 € | Št. 6. 10.  19.00   6 €|  Tajomná dráma 
natočená podľa celosvetovo úspešného knižného bestselleru.

 ZAMESTNANEC MESIACA 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 83 min., Český dabing) 
Pi. 7. 10.  18.00   5 € | Ne. 9. 10.  20.00   5 €|  Vincentov život 
sa jedného dňa obráti naruby a keďže odmieta dať výpoveď a 
nemožno ho prepustiť, jeho šéf ho presunie na tie 
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najnemožnejšie miesta...
 MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 

(Americký � lm, MP, 127 min., Slovenský dabing) 
Ne. 9. 10.  18.00   5 €|  Najžltšia a najúspešnejšia animovaná 
� lmová séria sa vracia do kín vo svojom absolútne kľúčovom 
momente.

 MOONAGE DAYDREAM 
(Americký � lm, od 12 rokov, 140 min.) 
Po. 10. 10.  19.00   6 €|  Vzrušujúca výprava do života jedného 
z najoriginálnejších a najvýznamnejších muzikantov všetkých 
čias – Davida Bowieho.

 NEBOJ SA ZLATKO 
(Americký � lm, od 15 rokov, 123 min.) 
St. 12. 10.  19.00   6 €|  Žena v domácnosti z 50. rokov žijúca v 
utopickej experimentálnej komunite sa začína obávať, že 
očarujúca spoločnosť môže skrývať znepokojujúce tajomstvá.

 PÁNSKY KLUB (SENIORSKY  FILMOVÝ  ŠTVRTOK) 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 13. 10.  14.00   3 €|  Terapia pre „eroticky závislých“ skĺbi 
dohromady nesúrodú päticu a nie príliš skúsenej psychologičke 
Linde sa terapia čoskoro vymkne z rúk.

 ČIERNE NA BIELOM KONI 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 94 min.) 
Št. 13. 10.  18.00   6 € | Pi. 14. 10.  20.00   6 €| Po. 17. 
10.  20.00   6 €|  Romantická gangsterka z Novohradu a 
Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase kdesi na juhu 
Slovenska.

 PANI HARRISOVÁ IDE DO PARÍŽA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Št. 13. 10.  20.00   6 € | Pi. 14. 10.  18.00   6 €|  50. roky 
minulého storočia, ovdovená londýnska upratovačka sa 
bláznivo zamiluje do šiat od Diora a rozhodne sa, že si ich musí 
zaobstarať...

 WEBSTEROVCI VO FILME 
(SR-ČR, MP, 70 min.) 
Ne. 16. 10.  18.00   5 €|  Školáčka Lili už zažila viacero 
dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a najnebezpečnejšie:  
stretnutie s človekom! 

 DOBRÝ ŠÉF 
(Španielsky � lm, od 12 rokov, 119 min.) 
Ne. 16. 10.  19.30   5 €| Po. 17. 10.  17.30   5 €|  Javier Bardem 
exceluje v tejto tak trochu čiernej komédii ako človek, ktorého 
by si v práci nad sebou želal mať každý... 

 KRVAVÉ POMARANČE 
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 102 min.) 
Ut. 18. 10.  18.00   4 €|  Vysoko zadĺžený pár na dôchodku sa 
snaží vyhrať tanečnú súťaž. Minister je podozrivý z daňového 
podvodu a tínedžerka stretne úchyla. 

 SVÄTÝ PAVÚK 
(Dáns., Nem., Švédsko, Franc., od 15 rokov, 116 min.) 
Ut. 18. 10.  20.00   4 €|  Novinárka sa vydáva do temného 
podsvetia posvätného iránskeho mesta Mašhad, aby vyšetrila 
sériové vraždy sexuálnych pracovníčok.

 PREDTÝM, TERAZ A POTOM 
(Indonézia, od 15 rokov, 103 min.) 
St. 19. 10.  18.00   4 €|  Nana najskôr uniká pred násilnou 
protikomunistickou čistkou. Potom žije šťastne ako druhá 
manželka bohatého Sundanesa, ale jej sny ju vracajú do 
minulosti. 

 JFK NÁVRAT: ZA ZRKADLOM 
(Americký � lm, od 15 rokov, 118 min.) 
St. 19. 10.  20.00   4 €|  Odtajnené spisy o atentáte na 
prezidenta Kennedyho v oveľa širších súvislostiach, ktorých 
cieľom je objasniť, čo sa v roku 1963 skutočne stalo. 

 CHLAPEC Z  NEBA 
(Švéds., Franc., Fínsko, Dánsko, od 15 rokov, 126 min.) 
Št. 20. 10.  17.30   4 €|  Po návrate z prázdnin sa veľký imám 
zrúti a zomrie pred očami svojich študentov na prestížnej 
káhirskej univerzite. Začína neľútostný boj o vplyv a svoje 
miesto. 

 R.M.N. 
(Rum., Franc., Belg. Švédsko, od 15 rokov, 125 min.) 
Št. 20. 10.  20.00   4 €|  Po odchode z práce v Nemecku sa 
Matthias vracia do svojej multietnickej transylvánskej dediny a 
na na povrch vyplávajú frustrácie, kon� ikty a vášne. 

 NEUVERITEĽNÉ, ALE PRAVDIVÉ 
(Francúzsko, Belgicko, od 15 rokov, 74 min.) 
Po. 24. 10.  18.00   4 €|  Alain a Marie sa presťahovali do 
svojho vysnívaného domu. Realitný agent ich však varoval: to, čo 
sa nachádza v suteréne, môže všetko zmeniť. 

 NA PRACH SA OBRÁTIŠ 
(Čínsky � lm, od 12 rokov, 133 min.) 
Po. 24. 10.  19.30   4 €|  Pokornú a skromnú Ma a plachého 
Kui-jinga ich rodiny odmietli a prinútili ich uzavrieť dohodnuté 
manželstvo. Aby prežili, musia sa spojiť a vytvoriť si domov.

 ALCARRÁS 
(Špan., Tal., od 15 rokov, 120 min.) 
Ut. 25. 10.  17.30   4 €|  Život rodiny pestovateľov broskýň v 
malej dedinke v Katalánsku sa zmení, keď majiteľ pozemku 
zomrie a jeho dedič sa rozhodne pozemok predať.

 UDALOSŤ 
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 100 min.) 
Ut. 25. 10.  20.00   4 €|  Príbeh fyzického a emocionálneho 
boja mladej ženy o nelegálny potrat v zúfalom závode s časom.  

 KÚSOK NEBA 
(Nemecko, Švajčiarsko, od 15 rokov, 137 min.) 
St. 26. 10.  18.00   4 €|  V napätých vzťahoch v dedinskej 
komunite a po Marcovej chorobe Anne bojuje o zachovanie 
lásky, ktorá nakoniec zatieni aj smrť. 

 HÁDKOVCI (SENIORSKY  FILMOVÝ  ŠTVRTOK) 
(Český � lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Št. 27. 10.  14.00   3 €|  Keď sa rodina zíde pokope, je to vždy 
radosť. Alebo nie? Vo vzduchu visí dedičstvo po dedkovi, ale 
otec obidvoch bratov príde s dôležitou novinkou...

 MÁRA IDE DO NEBA 
(Český � lm, od 12 rokov, 80 min.) 
Št. 27. 10.  20.00   5 €| Pi. 28. 10.  20.00   5 €|  Marek Holeček 
patrí medzi najvýznamnejších českých aj svetových horolezcov 
súčasnosti. Snímka ukazuje cestu do oblakov a pozrie sa tiež 
hlboko do ľudskej duše.

 WEBSTEROVCI VO FILME 
(SR – ČR, MP, 70 min.) 

So. 29. 10.  18.00   5 €| Ne. 30. 10.  18.00   5 €|  Školáčka Lili 
už zažila viacero dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a 
najnebezpečnejšie:  stretnutie s človekom!

 BUKO 
(Český � lm, od 12 rokov, 112 min.) 
So. 29. 10.  19.30   6 €| Ne. 30. 10.  19.30   6 €|  Jarmila sa 
ocitne v bode, keď sa musí rozhodnúť, či “prečkať” zvyšok života 
trpezlivo a poslušne alebo sa vzoprieť očakávaniam...

 BLACK ADAM 
(Americký � lm, od 12 rokov, 100 min., Slovenský dabing) 
Po. 31. 10.  19.00   6 €| Ut. 1. 11.  18.00  6 €|  Takmer 5000 
rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov – a 
následne bol uväznený– je Black Adam  oslobodený zo svojej 
hrobky...

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA       
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 | 4 €, 2 € 
|Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň, Historická 
knižnica – expozície múzea prevádzajú viac ako 735-ročnými 
dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA       
Tranovského 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa pre 
vopred ohlásené návštevy | Po-Ne: 10:00-18:00 |  2 €, 1 € 
|Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje 
obdobie 40. rokov 19. stor.

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV       
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa alebo 
na tel. č. 0944 536 985 (správca) | 2 €, 1 € | Expozícia 
venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na 
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00  | 1 €, 
0,50 € | Expozícia venovaná poštovému holubárstvu na 
Slovensku.

 SYNAGÓGA       
Hollého 4 | otvorené na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | 
2 €, 1 € | Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg na 
Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity.

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA       
Školská 4 | Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 10:00-17:00 | 
Posledný vstup hodinu pred zatvorením | 8 €, 4 € | Kras a 
jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto pre 
život - Moderné interaktívne expozície v jedinom 
špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA       
Tranovského 3 | Ut-So: 10:00-17:00 | všetky stále expozície 
6 €/ 3 € | Pôvod maľby (maľby, ikony, skulptúry 15.-19. stor.); 
Bohúňova sieň; 19. stor. – Portrét krajina, žáner, 20. stor. - Mo-
derna; Liptov - domov aj exil.

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 
| Ut-So: 10:00-17:00 | 3 €, 1,50 € | Diela významného gra� ka a 
maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši.

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL       
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi: 9:00 – 16:00, Ne: 12:00 – 16:00  
len pre ohlásené skupiny | 3 €, 1,50 € | Poľovníctvo a 
rybárstvo v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia 
ľudovej liečiteľky Eleny Badovej.

 3.3.2022 | 31.12.2022     
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ FOTOGRAFIE | 
Rázusovie dom| Výstava pri príležitosti 160. výročia 
narodenia Pavla Socháňa. 

 19.05.2022 | 15.02.2023     
90 ROKOV ĽADOVÉHO HOKEJA V LIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI | Múzeum Janka Kráľa, výstavná sieň |10:00 - 
18:00 2€/1€ | Výstava predstaví najvýznamnejšie medzníky, 
úspechy a osobnosti spojené s nesmierne bohatou históriou 
najrýchlejšej kolektívnej hry v srdci Liptova.

 5.7.2022 | 5.11.2022     
DIANE VICTOR | Galéria Kolomana Sokola | 10:00 - 17:00  
3€/1,50€ | Monogra� cká výstava juhoafrickej autorky Diane 
Victor.

 2.9.2022 | 16.11.2022     
MARIÁN ČIŽMÁRIK – CEZ BRÁNY | Rumanský Art Centre | 
Ut-Pi: 13:00-17:00 | 3 € / 1 € | Výstava Cez Brány predstavuje 
ťažiskovo novú tvorbu maliara Mariána Čižmárika.

 7.9.2022 | 1.11.2022     
100 ROKOV OBJAVOVANIA VAŽECKEJ JASKYNE | 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 
Po-Pi: 9:00 -17:00, So-Ne: 10:00-17:00 | 1€ / do 4 rokov 
bezplatne | Výstava venovaná objavovaniu Važeckej jaskyne.

 8.9.2022 | 28.10.2022     
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | Po-Pi: 8:00 
-15:00 | 0,50€   0,20€ | Výstava z tvorby členov Klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.

 30.9.2022 | 19.11.2022     
JÁN TRIAŠKA | Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 
10:00 - 17:00  5€/2,50€ | Výstava rodáka z Nového Sadu, Jána 
Triašku.

 30.9.2022 | 21.1.2023     
KATARÍNA HLÁDEKOVÁ - PUSTINA | Liptovská galéria P. 
M. Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 17:00  3€/1,50€ | Výstava súčasnej 
umelkyne Kataríny Hládekovej.

 1.10.2022 | 31.10.2022     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš |  
Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 ZAKLIATA JASKYŇA (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Rozprávka/Fantasy/Rodinný, Slovensko/Česko/Maďarsko - 
2022 - 102 min. 3,50 €
Pi. 7. 10.  14.30    

 KEBY RADŠEJ HORELO (FILMOVÝ KLUB SENIOROV)  
Komédia/Dráma, Česko - 2022 - 87 min. 3,50 €
Pi. 21. 10.  14.30   

 MADAM BUTTERFLY  
Záznam predstavenia z Kráľovskej opery v Londýne, Veľká 
Británia - 2022 - (12) - 190 min. (1 prestávka) - Pannonia Ent. 
titulky/dabing: taliansky s českými titulkami
So. 29. 10.  18.30   12,00 € 
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