
Staré Mesto so svojim centrom je perlou Liptovského Mikuláša.
Za ostatné štyri roky preinvestovala radnica v tejto mestskej časti tri milióny z 20 miliónov eur, ktoré išli do celého mesta a ostatných 
jeho častí. Viac ako polovicu financií získalo mesto z externých zdrojov, takže zveľaďovanie Liptovského Mikuláša nemalo negatívne 
dopady na mestskú kasu.

Foto: Gabriel Lipták
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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

MIKULÁŠ
ZADARMO

Švábkafest potvrdil, že mesto žije naplno.
Oslava zemiakov na liptovský spôsob si získava čoraz vyšší kredit a návštevnosť. Švábkafest zaplnil námestie nielen vôňou zemia-
kových produktov, ale aj dobrou náladou a množstvom návštevníkov. Ivan Rusina si z podujatia odniesol od primátora plaketu za 
šírenie dobrého mena mesta.
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Radnica za roky 2015 až 2018 investo-
vala do rozvoja a  zveľadenia Liptov-
ského Mikuláša závratnú sumu. Až 
20 miliónov eur išlo na zabezpečenie 
rozvojových aktivít v celom meste a vo 
všetkých jeho častiach. 

Vyše polovicu finančných prostriedkov získali 
radniční z externých zdrojov. „Mesto spravuje 
majetok, ktorý je o polovicu vyšší, ako celo-
slovenský priemer. Veľká časť tohto majetku 
bola vybudovaná v  rokoch 1945 až 2001, 
preto je už opotrebovaná a vyžaduje si kaž-
doročné investície do rekonštrukcie a údržby. 

V  Liptovskom Mikuláši máme mnoho kul-
túrnych pamiatok, pamätníkov, kultúrnych 
domov, športových klubov, cintorínov či 
požiarnych zbrojníc. Toto všetko potrebuje 
systematickú obnovu, ktorej sa aj venujeme, 
o čom jasne hovorí suma 20 miliónov, ktoré 
sme už preinvestovali,“ uviedol viceprimátor 
Rudolf Urbanovič.
Hospodárili s cieľom zveľadiť
„Hospodárenie mesta možno zhodnotiť ako 
vyvážené, stabilne prebytkové s  významný-
mi výsledkami v  oblasti zveľaďovania ma-
jetku, ktorý slúži širokej verejnosti,“ skonšta-
tovala prednostka mestského úradu Marta 

Gutraiová. Predstavitelia radnice sa postarali 
o zabezpečenie financií na obnovu mestské-
ho úradu, zimného a  futbalového štadióna, 
kultúrnych domov, požiarnych zbrojníc, ciest, 
chodníkov, parkovísk, verejného osvetlenia, 
veľa sa investovalo do životného prostredia.

Celomestské investície, ktoré poslúžia 
v  prospech všetkým obyvateľom mesta, 
predstavovali 10 miliónov eur, rovnaká čiast-
ka putovala aj do jednotlivých mestských 
častí. Najviac sa za tieto roky preinvestovalo 
v Starom Meste – do tejto mestskej časti išli 
až tri milióny eur.   -fin-

Obnovené štadióny, kultúrne domy,  
požiarne zbrojnice aj komunikácie -  
do rozvoja investovalo mesto  
20 miliónov eur

Zvýšenie bezpečnosti a ochranu verejného 
majetku prinesú do mesta nové moderné ka-
mery. Mikulášska radnica totiž získala dotáciu 
25  tisíc eur na projekt prevencie kriminality 
pre rok 2018. „V rámci projektu vymeníme ka-
mery a monitory, ktoré boli montované v ro-
koch 2008 a 2009 a sú už zastarané, prípadne 
nefunkčné. Modernejšie kamery pribudnú na 
ulici 1. mája, Priebežnej, Štefánikovej, Vrbic-
kej, na Námestí osloboditeľov či na Bohúňo-
vej galérii. Nová kamera bude umiestnená 
v blízkosti Základnej školy Márie Rázusovej – 
Martákovej. Bude monitorovať športový are-
ál pri škole,“ konštatoval zástupca primátora 
Ján Bonko. Peniaze získalo mesto od  minis-
terstva vnútra.

Koncom októbra predstavitelia Liptovského Mikuláša a Terchovej podpísali 
dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Stalo sa tak symbolicky  
v Jánošíkovom dome v osade U Jánošov (časť Terchovej). Partnerstvo miest 
odsúhlasili poslanci obidvoch samospráv.

Na areál dohliadne 
technické oko
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Vyše 50 praktických riešení, projektov, 
inovácií, ihrísk a  športovísk priniesla 
spolupráca samotných Mikulášanov, 
ktorí dodali nápad a mesta, ktoré ho fi-
nancovalo z participatívneho rozpočtu. 
Kooperácia radnice s  obyvateľmi našla 
vo verejnosti aktívnu odozvu.

 
V  meste vďaka participácii pribudli detské 
a  workoutové ihriská, športoviská, radnica 
prispela na psí útulok. V  tomto roku sa už 
zrealizovali kyslíkové trasy na Háji, revitalizo-
val sa park pri evanjelickom gymnáziu a pri 
ZŠ  M. R. Martákovej, pribudli interaktívne 
prvky na Háji, čitáreň pod gaštanmi za knižni-
cou, zmyslový chodník, či druhá fáza detské-

ho ihriska pri MŠ Demänová. Obnovuje sa aj 
detské ihrisko v Ploštíne, v Palúdzke pribudlo 
sedenie a stan na ihrisku. Pri ZŠ J. Kráľa sa ob-
noví živý plot, zrenovujú sa lavičky v Zelenej 
oáze pri vode na Podbrezinách, modernizo-
vali sa a  doplnili ďalšie ihriská na Podbrezi-
nách, pribudlo nové v Stošiciach.

Za tri roky išlo do „projektov z  ľudu“ 
125 tisíc
Participatívny rozpočet začalo mesto uplat-
ňovať v roku 2016 s objemom financií 25 ti-
síc eur. O  rok na to mesto vyčlenenú sumu 
zdvojnásobilo, na realizáciu nápadov a pod-
netov z radu obyvateľov tak išlo ostatné dva 
roky (2017 a 2018) po 50 tisíc eur. „Rovnako 

sa medziročne zdvojnásobil aj počet realizo-
vaných projektov, pričom sme začínali na 10 
projektoch. Záujem pomôcť zveľadiť mesto 
prejavili obyvatelia individuálne, prostred-
níctvom združení, klubov, ale aj rôzne orga-
nizácie, aktivisti, školy či poslanci mestského 
zastupiteľstva,“ zrekapituloval koordinátor 
participatívneho rozpočtu Matej Géci. Pro-
jekty, ktoré vznikli z participatívneho rozpoč-
tu, sú hojne využívané, preto do budúcnosti 
uvažuje súčasné vedenie mesta o vyčlenení 
ešte vyššej sumy na participatívny rozpočet. 
    -js-

Zamestnanci radnice celé štyri roky 
systematicky pracovali na obnove in-
teriérov, technického zázemia, ale aj 
vzhľadu objektov kultúrnych domov 
v mestských častiach. Na kultúrno-spo-
ločenské či športové vyžitie a organizá-
ciu podujatí dostali obyvatelia príťažli-
vé, moderné a  predovšetkým funkčné 
priestory.

Mesto Liptovský Mikuláš má sedem kul-
túrnych domov. Jedným z najmenších je ob-
jekt v Beniciach. Najvyššie finančné položky 
predstavovala výmena okien a  dverí, ale aj 
celková oprava fasády. V Palúdzke začal kul-
turák po dlhých rokoch slúžiť svojmu účelu. 
Rozsiahle investície šli do budovania vykuro-
vania, montáže osvetľovacej a  javiskovej 
techniky či inštalácie inžinierskych sietí. Po 
celkovej rekonštrukcii sociálnych zariadení, 
oplotenia a  vykurovania majú k  dispozícii 

Kultúrny dom v  Demänovej. Nové sociálne 
zariadenia rovnako pribudli aj v  Kultúrnom 
dome v Bodiciach, kde sa tiež tešia z nových 
okien a  kazetového stropu či osvetlenia. 
V  Liptovskej Ondrašovej urobili moderný 
soklový obklad, nový strop, nové LED osvet-
lenie a taktiež sociálne zariadenia. V Ploštíne 
je objekt odizolovaný, odvodnený s  novými 
WC. V  Iľanove mesto investovalo do rekon-
štrukcie kuchynky a  priestoru pre mladých, 
rovnako sa montoval kazetový strop. Celkovo 
vedenie radnice do kultúrnych domov za os-
tatné štyri roky dalo vyše 280 tisíc eur.

Moderný je aj vstupu do kina 
Vstupná hala do kina a klubovej sály hlavné-
ho Domu kultúry sa tiež zaskvela v  novom 
šate. Okrem zvýšenia estetického komfortu 
znížili energetickú náročnosť sály. V klubovej 
sále v tomto roku nadviazali na práce z  mi-

nulého roka (vynovenie svetelnej réžie LED 
technológiou, doplnenie scénického osvetle-
nia v klubovej sále, výmena vnútorných dverí 
vstupu). Presklili vstup do klubovej sály, čím 
znížili straty vykurovania týchto priestorov. 
Zároveň presklili priestory balkóna, ktorý sa 
nachádza na južnej strane Domu kultúry.

„V  treťom štvrťroku sme doplnili scénic-
ké osvetlenie a  namontovali bezpečnostné 
kamery. Do konca roka plánujeme opraviť 
umelecké dielo Hra od akademického ma-
liara Pavla Gromnicu pod jeho autorským 
dozorom,“ vymenoval riaditeľ Domu kultúry 
v Liptovskom Mikuláši René Devečka a dodal, 
že v Dome kultúry v tomto roku obnovili to-
alety pre účinkujúcich na druhom poschodí 
a  zrekonštruovali stmievacie osvetlenie veľ-
kej sály. Celkovo tak investovali už 90 tisíc eur.

    -js-

Aktívni Mikulášania: Cez participatívny rozpočet  
pribudlo v Mikuláši vyše 50 projektov

Spoločenské dianie ožilo 
vďaka investíciám do 
kultúrnych domov

knihy bližšie k ľuďom, zadarmo 
a ešte aj relax v priestore, 
ktorý bol revitalizovaný v rámci 
participatívneho rozpočtu. Všetko 
to ponúka Čitáreň pod gaštanmi 
za Liptovskou knižnicou Gašpara 
Fejérpataky - Belopotockého.
Neváhajte, žánrovo široké spektrum 
literatúry je pre vás k dispozícii 24 
hodín denne. Knihu jednoducho 
vyberiete, posedíte si v parku, 
počítate a vrátite do búdky.

Tri búdky  
a v nich knihy

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v 
Beniciach.

Históriu výsadkového vojska 
a výsadkárov, ktorí padli v SNP, si už 
tradične 24.-krát pripomenuli na Háji 
Nicovô členovia Klubu výsadkárov. 
Vence prišli položiť príslušníkom 2. 
čs. para brigády, ktorí boli zostrelení 
v roku 1944 na Slemä a jedenásti 
z nich ležia v IX. rade na cintoríne na 
Háji. Každoročne realizujú členovia 
klubu v rámci zachovania bojových 
a revolučných tradícií národa aj výstup 
na Slemä.
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V Mikulášiku vymenili okná,  
zlepšujú vybavenievlastnej kuchyne

SPRAVODAJST VO SPRAVODAJSTVO

V priestoroch kina Nicolaus je zavedený sys-
tém Eurokľúč, ktorý umožní zdravotne zne-
výhodneným ľahší prístup k  toalete. Mesto 
Liptovský Mikuláš okrem jeho inštalácie za-
kúpilo eurokľúče, ktoré jeho predstavitelia 
odovzdali klubom zdravotne postihnutých 
pôsobiacich na území mesta. Výhodou eu-
rokľúča je, že je prenosný a možno ho použiť 
v rámci celej Európskej únie. Podrobnejšie in-
formácie získate na stránke: eurokluc.sk.  
    -red-

V Základnej škole s materskou školou Demä-
novská ulica otvorili nové priestory pre Škol-
ský klub detí. Využili tak pivničné priestory 

skladu na uhlie, ktoré si škola zrekonštruova-
la a zariadila. Žiaci majú po vyučovaní k dis-
pozícii herňu so zázemím, pribudnú stoly 
na ping-pong. V troch miestnostiach nájde 
vyžitie 40 až 50 detí, uviedla riaditeľka Emília 
Čudejková. 

V škole robia aj úžitkovú záhradu. Žiaci za-
sadili cibuľoviny, v budúcom roku pribudnú 

vyvýšené záhony, ovocné stromy a kríky. Ve-
denie školy v roku 2019 zrealizuje aj zelenú 
triedu s altánkom, ktorá poslúži na vyučo-
vanie v exteriéri. V elokovanom pracovisku 
školy v Demänovej sa deti môžu tešiť na re-
vitalizáciu areálu v podobe nových záhonov 
byliniek, oddychovej zóny a políčok.
    -vč-

Radniční si zobrali za svoje vypestovať v de-
ťoch lásku k  prírode. Rozhodli sa zapojiť 
mesto do projektu na vytváranie dažďo-
vých záhrad, ktoré by v  prípade získania fi-
nančných prostriedkov z  eurofondov mohli 
vzniknúť v  areáloch ZŠ  M. Janošku, ZŠ  M. 
Rázusovej-Martákovej, ZŠ s  MŠ Demänov-
ská, ZŠ s MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská, MŠ 
Ondrašovská a  Základná umelecká škola J. 
L. Bellu, teda v areáloch, kde je to technicky 
možné.

Ide o systémy, ktoré sú určené na zachytáva-
nie dažďovej vody. Záhrady budú bohaté na 
rastlinstvo, vtáctvo a  hmyz, takže vytvoria 
samostatný biotop a zapojíme ich aj do vy-
učovacieho procesu. Ich existencia zároveň 
prispeje k udržateľnosti klímy, zavlažovaniu, 
zvlhčovaniu ovzdušia, ako aj k  zadržiavaniu 
vyparenej vody v  lokalite. Hlavným dôvo-
dom, prečo zamestnanci mestského úradu 
aktívne pracujú na projekte, je pestovať v de-
ťoch lásku k prírode a pripraviť ich na rieše-

nie rozličných problémov v  oblasti ochrany 
prírody. 

Predstavitelia mesta chcú žiadosť na pro-
jekt dažďových záhrad v meste podať v no-
vembri. Realizácia sa po získaní peňazí pred-
pokladá na jar budúceho roka. Technické 
riešenie je jednoduché, nevyžaduje si vý-
znamné stavebné zásahy a  prevádzka škol-
ských zariadení nebude nijako obmedzená. 
  
       -js-

V dome kultúry 
máme Eurokľúč

Budova Klubu seniorov na Komenského v Starom Meste má nové okná aj vynovenú fa-
sádu. Pôvodné staré drevené okná už boli po dobe životnosti a nespĺňali potrebné tepel-
noizolačné vlastnosti nahradili plastové. Mesto tak zlepšilo podmienky seniorom v klube 
a zároveň zvýšilo energetickú efektívnosť budovy a znížilo náklady na vykurovanie.

Seniori v Starom Meste majú lepší výhľad

Dažďové záhrady v školách

Na pôde Strednej odbornej školy poly-
technickej sa konalo prvé kolo 7. ročníka 
medzinárodnej súťaže Interliga. Otvoril 
ho viceprimátor Liptovského Mikuláša 
Ján Bonko. Študenti z Mikuláša, Kežmarku, 
Nového Jičína a Rožnovy pod Radhoštěm 
súťažili vo volejbale, florbale či v stolnom 
tenise. Nechýbala ani jazda zručnosti.     -js-

Viceprimátor  
Ján Bonko otváral 
prvé kolo Interligy

Školský klub  
zo skladu uhlia

Tohtoročné podujatie Sami sebe, ktoré pripravujú kluby seniorov na území mesta pre svojich 
rovesníkov, napísalo už 10. ročník. Radnica ocenila pamätným listom a plaketou činovníkov, 
ktorí sa okrem iného podieľali na príprave tohto podujatia. Za nápadom organizovať ho stojí 
od jeho vzniku Oľga Lehotská. Ďalšími ocenenými boli Emil Hižnay, Jozef Bátora, Mária 
Zvarová, Helena Bátorová, Vlasta Miškovičová, Mária Nováková, Emília Dzúriková, Viera 
Demenčíková, Viera Jančušková, Ján Mráz, Zuzka Mudroňová, Darina Beťková, Ivan Oško, 
Tatiana Smerčiaková a Tatiana Milrádová.

Cyklochodníkový podjazd popod most v Okoličnom je možný. Potvrdila to štúdia realizovateľ-
nosti od Dopravoprojektu. Mesto preto začína pracovať na projektovej dokumentácii podjazdu, 
ktorý nahradí nebezpečný prechod cyklistov z cyklochodníka cez cestu I/18.                   -red-

Deti, rodičov, ale aj vychovávateľky mesto 
koncom septembra potešilo novinkami 
v Detských jasliach Mikulášik. Za sponzorské 
a mestské peniaze vymenili okná a dvere na 
hlavnom vchode do budovy. Jasle sa rozvíja-
jú aj iným spôsobom. Deti do troch rokov tu 
majú vyváženú stravu s  ohľadom na vývin 
a vývoj imunity. "Chceme pokračovať v tren-
de prípravy zdravých a  čerstvých pokrmov, 
z  ktorých časť nesie označenie bio. Nespor-
nou výhodou je vlastná kuchyňa. Nepouží-
vame polotovary, varenie je zdravšie aj vďaka 

novému konvektomatu. Pre rodičov je úspo-
rou času aj naša práčovňa a poskytovanie ob-
lečenia pre deti," vymenovala riaditeľka jaslí 
Iveta Kubáňová.

V októbri dovybavili kuchyňu ďalšími spot-
rebičmi. Investície mesta do jaslí od roku 2015 
predstavovali približne 44 tisíc eur. Za tieto fi-
nancie vymenili napríklad okná na práčovni 
a sklade potravín, zakúpili ohrádku na terase, 
elektrický sporák, vymenili ventily na vykuro-
vacích telesách, pribudlo interiérové vybave-
nie, hračky, knihy a učebné pomôcky. -      vč-
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Na Strednej zdravotníckej škole v  Liptov-
skom Mikuláši vyrastá generácia zdravotní-
kov, ktorí sa budú už čoskoro starať o  naše 
zdravie. O tom, že prípravu na budúce povo-
lanie berú zodpovedne, svedčí aj každoročná 
účasť na medzinárodných súťažiach. 

Študenti 3. ročníka odboru masér sa 18. 
októbra zúčastnili na medzinárodnej súťaži 
Zlatý masér v kúpeľoch Klimkovice v  Čes-
kej republike. Študentky Lea Michaličko-
vá a  Klaudia Prochádzková obsadili druhé 
miesto v  kategórii havajská masáž. Porotu 
zaujali nielen vysoko profesionálne vykona-
nou masážou. Svoje vystúpenie nazvali Ha-
vajská masáž spod Kriváňa a prispôsobili mu 
aj odev. Krojmi a doplnkami priniesli na súťaž 
aj kúsok nášho kraja pod Tatrami.               -szs-

Už 12. ročník Mestskej športovej olympiá-
dy základných škôl sa uskutočnil na športo-
viskách v Liptovskom Mikuláši v prvej polo-
vici októbra. Ide o  akciu, ktorá má v  meste 
tradíciu a  teší sa vysokej popularite, pozna-
menal viceprimátor Ján Bonko. Na olympiá-
de ukázali schopnosti aj žiaci zo základných 
škôl z partnerského mesta Opava. Súťažilo sa 

v atletike, vo futbale a vo volejbale. V atletike 
získala najviac pódiových umiestnení part-
nerská škola z Opavy, vo futbale si víťazstvo 
odniesli žiaci ZŠ Okoličianska. Vo volejbale 
dominovali športovci z Opavy, druhá skončila 
ZŠ Janka Kráľa a bronz získala ZŠ Miloša Jano-
šku.         -js-

Aktuálny stav: začalo sa s  opláštením 
severnej tribúny, začiatok novembra 
prináša aj opláštenie preskleného vstu-
pu, dokončené sú šatne pre mládež 
a tiež strecha.

Zhotoviteľovi, ktorý rekonštruuje náš zimný 
štadión (spoločnosť Betpres), vznikli pri pre-
rábke budovy práce naviac. Tie predlžujú čas 
rekonštrukcie, a znamenajú aj ďalšie náklady 
na modernizáciu športového stánku.

„Práce naviac sú tie, ktoré dodávateľ 
stavby nemohol predvídať počas prípravy 
rekonštrukcie a  realizácia týchto prác je ne-
vyhnutná pre funkčnosť a  prevádzkyschop-
nosť objektu štadióna v  zmysle požiadaviek 
Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ 
vysvetlil bližšie viceprimátor Ján Bonko. Rad-
nica ich uhradí z predaja prebytočného ma-
jetku, čím vlastne zveľadí mestský majetok – 
samotný štadión.

Korene v kanalizácii
V  200  tisícovej sume za práce naviac je za-
hrnutá napríklad rekonštrukcia vonkajšej 
kanalizačnej prípojky na severnej a západnej 
strane a  vodovodnej prípojky pre požiarny 
vodovod. „Kanalizácia bola prerastená ko-
reňmi stromov. V  projekte jej rekonštrukcia 
zahrnutá nebola, po jej odkrytí však zhotovi-
teľ zistil, že je nutné rekonštruovať aj tú. Tieto 
práce mu musí mesto samozrejme zaplatiť,“ 
prezradil bližšie zástupca primátora príčiny 
naviac prác. Ďalšie financie si vyžiadala aj 
protipožiarna presklená stena, zabezpeče-
nie plynotesnosti kolektora, náter obnaženej 
existujúcej oceľovej konštrukcie, zväčšenie 
snežnej jamy a  terénne úpravy spevnených 

plôch pri východnej fasáde, prekládka dre-
nážnych potrubí či deliaca bezpečnostná 
stena medzi striedačkami a ďalšie zásahy na 
oceľových väzníkoch.

Projekt pripravovali 3 roky
„Ak by sme práce naviac zhotoviteľovi neza-
platili, reálne by mestu hrozilo, že by sa rekon-
štrukcia štadióna dočasne zastavila a tým by 
sme prišli o dotáciu 1,5 milióna eur z Úradu 
vlády SR. Podmienkou totiž je, aby bola do-
tácia preinvestovaná do konca kalendárneho 
roka,“ povedala Alena Vlčková z  finančného 
oddelenia mestského úradu.

Zástupca zhotoviteľa - spoločnosti Betpres 
- sa v máji pri odovzdávaní staveniska vyjadril, 
že sa pokúsi stavbu dokončiť v predstihu – už 
v  októbri. Vzhľadom na neočakávané práce 
naviac musí stavbu dokončiť až v zmluvnom 
termíne. „Mesto venovalo príprave projektu 
takmer tri roky, počas ktorých sa nám poda-

rilo získať finančný príspevok z  Úradu vlády 
vo výške 1,5 milióna eur na rekonštrukciu 
stavebných objektov severnej, západnej 
tribúny a  strechy. Približne milión sme už 
preinvestovali. Sme radi, že sme získali takúto 
vysokú dotáciu, najvyššiu zo všetkých miest 
a  v  priebehu pár mesiacov nám rastie pred 
očami z našej starej kôlničky krásny moderný 
dvojmiliónový štadión. Buďme trpezliví, do-
dávateľ mi prisľúbil, že zmluvné termíny do-
drží, veď sa už začína s opláštením severného 
vstupu,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Rekonštrukcia zimného štadióna je najväč-
šou investičnou akciou v tomto roku. Mesto 
na ňu získalo peniaze z Úradu vlády už v roku 
2015, ale komplikovaný administratívny pro-
ces umožnil začať realizáciu až na jar tohto 
roku. Dvojmiliónová stavba sa tak musí zrea-
lizovať v priebehu pár mesiacov.   
                       -red-

Zimný štadión: Dodávateľ eviduje práce  
naviac, dostavia ho však v termíne

Masérky so 
striebornými 
rukami sú 
z Liptova

Na mestskej športovej olympiáde sa  
darilo žiakom z partnerskej Opavy

Len v Liptovskom Mikuláši sa môžeme 
pochváliť podujatím, ktoré je na Slovensku 
jediné svojho druhu. Hore Váhom – dolu 
Váhom sa v rámci Dňa chôdze konalo už 22.-

krát. Deti, mládež a tisícky ľudí z nášho mesta 
každoročne v tento deň prejdú určitú dĺžku 
cyklochodníka, popri tom si zasúťažia v rôz-
nych disciplínach či pozrú si na stanoviskách 

ukážky z činnosti organizácií, ktoré pôsobia v 
meste. Priemerne sa na tejto zdravej aktivite 
zúčastňuje 3 000 ľudí.      -js-

Hore Váhom– dolu Váhom, 
cyklochodníkom
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Okrúhle 130. výročie narodenia významného 
mikulášskeho rodáka Martina Rázusa sme si 
počas októbra pripomenuli viacerými podu-
jatiami. V  Maroškovej záhrade vynoveného 
Rázusovie domu vo Vrbici boli 17. októbra 
účastníkmi podujatia desiatky návštevníkov. 
Po celý deň ich expozíciami domu sprevádzali 
hosťujúci lektor Dušan Rázus, synovec Martina 
Rázusa a Štefan Packa, správca rodného domu 
súrodencov Rázusovcov. V úvode akcie sa Hore-
hronské múzeum predstavilo literárno-slovným 
pásmom Ja a moji Hugáni, ktorým prítomných 
oboznámili s deväťročným pôsobením Martina 
Rázusa v Brezne. Potom Peter Mišák, podpred-
seda Spolku slovenských spisovateľov, besedo-
val so zakladajúcimi členmi Rázusovie klubu 

spisovateľov Jozefom Daníkom, Štefanom 
Packom a Petrom Vrlíkom na tému Odkaz Mar-
tina Rázusa v tvorbe slovenských spisovateľov. 
Pocta Rázusovi

V ďalšej časti programu predseda Rázusovie 
klubu spisovateľov Štefan Packa oboznámil prí-
tomných s  výsledkami literárnej súťaže Pocta 
Rázusovi 2018. V detskej kategórii sa na 1. mies-
te umiestnila Veronika Mikulová z Liptovského 
Mikuláša, na 2. mieste Viktória Daníková z Nitry 
a tretia bola Dominika Smitková z Liptovského 
Mikuláša. Diplom a vecné odmeny za 1. miesto 
v kategórii dospelí získala Patrícia Slosiar z Lip-
tovského Mikuláša. Zaujímavým sprievodným 
podujatím bola výstava unikátnych kníh Marti-
na Rázusa zo zbierky Michala Šimičáka.

Hoj, zem drahá
O deň na to sa dianie presunulo k pomní-

ku Martina Rázusa na Rázusovo nábrežie 
v  Bratislave. Liptáci a  prívrženci tohto veli-
kána spolu s  vedením mikulášskej radnice 
a zástupcami Spolku Martina Rázusa si uctili 
pamiatku na významného spisovateľa, kňa-
za, politika, rodáka z Liptovského Mikuláša - 
z Vrbice. Týždeň osláv zakončilo mesto v ne-
deľu 21. októbra takzvaným Dňom Martina 
Rázusa. Vedenie mesta s úctou položilo ven-
ce k pamätníku Martina Rázusa, popoludnie 
patrilo hudobno  – literárnemu pásmu Hoj, 
zem drahá v evanjelickom kostole na Tranov-
ského ulici a prezentácii kníh tohto veľkého 
rodáka z Vrbice.   -vč-

Liptovský Mikuláš žil 5. a 6. októbra ochotníc-
kym divadlom. Divadelný odbor Matice slo-
venskej (MS) v spolupráci s Domom Matice 
slovenskej v Liptovskom Mikuláši usporiadal 
už tretí ročník Divadelného festivalu Ivana 
Stodolu. 
Divadelný odbor MS združuje v súčasnosti 
37 divadelných súborov z celého Slovenska. 
Práve festival v Liptovskom Mikuláši je pre-
hliadkou matičných súborov. Festival sa za 
tri roky stal tak známym, že vôľu vystúpiť na 
ňom prejavujú aj súbory, ktoré nie sú členmi 
divadelného odboru. Tento rok sa na ňom 
zúčastnilo celkom šesť divadelných súborov. 

Uskutočnil sa v Kultúrnom dome v mestskej 
časti Palúdzka. Po prvý raz sa v tomto kultúr-
nom dome v rámci podujatia premietala roz-
právka Spievaj, a teda začalo v ňom fungovať 
kino.

Po skončení posledného divadelného pred-
stavenia sa laická i odborná porota poradila, 
vo svojom hlasovaní zohľadnila aj hlasova-
nie divákov a nakoniec rozhodla. Na štvrtom 
mieste sa umiestnili tri súbory - DOS Braxatoris 
z Krupiny, DS Podzámčok, DS Okno Liptovský 
Ján. Na treťom mieste sa umiestnili Lunetrdlo 
Partizánska Ľupča a na druhom SOS Sása. 
Putovnú cenu Ivana Stodolu za rok 2018 získal 

DS Prameň Detvianska Huta za hru Ženský 
zákon. Ukázalo sa, že klasická hra s dobrou 
réžiou a hereckými výkonmi dokáže osloviť aj 
súčasného diváka.    „Verím, že štvrtý ročník di-
vadelného festivalu bude aspoň taký úspešný, 
ako tohtoročný. Celkovo si na festival v tomto 
ročníku našlo cestu viac ako 400 divákov, pre 
ktorých sme pripravili osem divadelných ho-
dín,“ prezradil riaditeľ Domu Matice slovenskej 
a zároveň podpredseda Matice slovenskej Ma-
rek Nemec.     
    -red-

Na Martina Rázusa sme spomínali počas celého týždňa

Mesto a Rázusovie klub spisovateľov oživili Maroškovu záhradu pri Rázusovie dome skrášlením 
prostredia aj organizáciou pravidelných podujatí.
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Otvorili unikátnu expozíciu poštového holubárstva

Divadelný festival v Palúdzke prilákal 400 divákov

Čo nenájdete v  okolitých krajinách, nájdete 
v  Liptovskom Mikuláši  – práve v  priesto-
roch Pongrácovskej kúrie bola v  sobotu 20. 
októbra 2018 otvorená unikátna Expozícia 
poštového holubárstva na Slovensku. Ako je 
známe, práve v Liptovskom Mikuláši bol pred 
95. rokmi založený prvý spolok chovateľov 
poštových holubov na Slovensku: Spolok 
chovateľov a priateľov chovu poštových ho-
lubov Liptovský Mikuláš – Vrbica.

„Nesmierne nás teší, že naša myšlienka 

našla u predstaviteľov mesta i Múzea Janka 
Kráľa, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu, veľ-
mi pozitívnu odozvu a môžeme sa tešiť z vy-
darenej expozície. Našim cieľom je zmapovať 
bohatú históriu a predstaviť chov poštových 
holubov verejnosti,“ povedal Daniel Dudzik, 
prezident Slovenského zväzu chovateľov 
poštových holubov, ktorý priestory slávnost-
ne otvoril spolu s primátorom Jánom Blchá-
čom, jeho zástupcom Rudolfom Urbanovi-
čom a  Jánom Včelom, jedným z  hlavných 

iniciátorov myšlienky zriadenia expozície.
„Keď nás oslovil jeden z  chovateľov, Ján 

Včela, ktorého následne prišla podporiť zvä-
zová delegácia, neváhali sme ani na chvíľu. 
Múzeum Janka Kráľa týmto spôsobom zá-
roveň rozšírilo pestrú paletu svojich expozí-
cií,“ povedal riaditeľ mestského Múzea Jan-
ka Kráľa Jaroslav Hric. Dlhodobý prenájom 
priestorov za symbolické euro jednomyseľne 
schválili poslanci mestského zastupiteľstva. 
    -red-

SPRAVODAJST VO
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Na polmaratóne 
175 bežcov
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Výbornou účasťou sa môže pýšiť siedmy 
ročník polmaratónu, ktorého štart a  cieľ bol 
počas tretej októbrovej soboty pred nákup-
ným centrom v Liptovskom Mikuláši. Primá-
tor Ján Blcháč so svojim zástupcom a štátnym 
tajomníkom rezortu vnútra Rudolfom Urba-
novičom mohli pred štartom v  našom mes-
te privítať i  Petra Ďurčeka, ktorý je štátnym 

tajomníkom ministerstva dopravy. Vedenie 
mikulášskej radnice s  ním intenzívne rieši 
problematiku opravy cesty I/18 do Liptovské-
ho Mikuláša (prvá etapa je už zrealizovaná) 
i prekládky železničnej trate. Polmaratón bol 
zároveň 20. ročníkom Memoriálu Vlastimila 
Jaroša a  13. ročníkom Majstrovstiev Sloven-
ska profesionálnych hasičov.   -red-

Tradičnému večernému požiarnemu úto-
ku dobrovoľných hasičských zborov patrilo 
v  závere septembra historické centrum Lip-
tovského Mikuláša. Na súťaži, ktorej otvore-
nia sa zúčastnil aj zástupca a štátny tajomník 
ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič, štar-
tovalo 17 tímov. Po súťaži prišlo na rad aj vy-
hodnotenie už 17. ročníka Okresnej hasičskej 

ligy. Večerný útok vyhrali muži z  Trsteného, 
u žien boli najrýchlejšie hasičky z Liptovskej 
Lužnej. Celkovým víťazom Okresnej hasičskej 
ligy sú dobrovoľní hasiči z Partizánskej Ľupče 
pred Liptovskou Kokavou, tretí skončil tím 
Trsteného. V  ženskej kategórii vyhrala Lip-
tovská Ondrašová, druhé bolo Trstené pred 
Uhorskou Vsou.    -red-

Reprezentanti liptovskomikulášskeho hokej-
balu z klubu Funky Monkeys vykročili do svo-
jej tretej sezóny v rámci Turčianskej hokejba-
lovej únie. Po minuloročnom 4. mieste, ktoré 
obsadili ako nováčik, by minimálne rovnaký 
úspech chceli zopakovať. Po odohratí piatich 
kôl sú momentálne na 4. mieste so ziskom 9 
bodov za tri výhry.

Tomáš Paprčka, manažér tímu: „V  rámci 
turčianskej hokejbalovej extraligy momen-
tálne pôsobí desať mužstiev, tímy sa podľa 
môjho názoru doplnili a zvýšili svoju kvalitu. 
Som rád, že máme naďalej zdravé jadro hrá-
čov, ktorí chcú hrať hokejbal a naďalej cesto-
vať a  obetovať svoj čas pre šport. Verím, že 
sa prebojujeme do osemčlenného play off 
a v ňom zabojujeme o čo najlepší výsledok. 
Mojím veľkým prianím je vrátiť hokejbal späť 
do Mikuláša. Verím, že nájdeme spôsob, ako 
to urobiť.“    -lm-

Majsterkou Slovenska do 15 rokov na at-
letickom štadióne v  Trnave sa spomedzi 
453 účastníkov z  59 klubov  stala šprintérka 
v  behu na 60 metrov Petra Krotáková, keď 
časom 7,84 zaostala za slovenským žiackym 
rekordom len jednu desatinu sekundy a pri-
dala aj bronz v  behu na 150 metrov. Zlatú 
medailu si vybojovala aj Adriana Pavelicová, 
ktorá zvíťazila v behu na 1500 metrov preká-
žok a Ladislav Lubelec, ktorý vyhral v behu na 
100 metrov cez prekážky vo veľmi kvalitnom 
čase 13,56 s  (päť desatín za slovenským re-
kordom). Všetci pretekali za Centrum voľné-
ho času Liptovský Mikuláš.

V  celkovej medailovej bilancii majstrov-
stiev Slovenska medzi oddielmi boli atléti 
Centra voľného času tretím  najúspešnejším 
klubom na Slovensku. Víťazi Krotáková, Lu-
belec, Pavelicová si okrem zlatej medaily 
vybojovali miestenku do mládežníckej repre-
zentácie a  účasť na medzištátnom stretnutí 
v Maďarsku.

V medzištátnom stretnutí atletického žiac-
tva do 15 rokov skončil Ladislav Lubelec na 
3. mieste v behu na 100 m prekážok v osob-
nom rekorde 13,37, Vesna Hynková bola na 8. 
mieste vo vrhu guľou a Petra Krotáková na 10. 
mieste v behu na 100 metrov.

Námestie večer ovládli dobrovoľní hasiči

Funky Monkeys 
Liptovský Mikuláš 
začali svoju druhú 
sezónu v Turčianskej 
Hokejbalovej únii

Tri zlaté z majstrovstiev 
Slovenska pre atlétov 
CVČ 

O
/2

01
8/

11
/0

3 

OZNAMY



15

KOMUNÁLNE 
VOĽBY

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Mikulášania si 10. novembra zvolia pri-
mátora a  25 poslancov mestského  za-
stupiteľstva. Vyberať si budú z troch 
kandidátov na primátora a  zo 62 kan-
didátov na poslancov. Mesto Liptovský 

Mikuláš je v tohtoročných komunálnych 
voľbách rozdelené na osem volebných 
obvodov, celkom 32 okrskov a 32 voleb-
ných miestností. Oznámenia o čase ko-
nania volieb, volebnom okrsku, voleb-

nej miestnosti so stručným spôsobom 
úpravy hlasovacieho lístka a uvedením 
povinnosti voliča preukázať sa pred hla-
sovaním preukazom totožnosti boli do-
mácnostiam doručené do 15. októbra. 

1. Ján Blcháč, Ing., PhD., 59 r., primátor, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Národná koalícia 

2. Martin Chrapčiak, Ing., 55 r., masér, výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
 
3. Vincent Kultan, Mgr., 36 r., geofyzik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Nova, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Spolu - občianska demokracia

Volebný obvod č. 1
1. Sylvia Cukerová, Ing., 44 r., asistentka 

riaditeľa, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Národná koalícia

2. Oldřich Drahovzal, MUDr., 66 r., lekár 
– primár gynekologicko-pôrodníckeho od-
delenia, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Národná koalícia

3. Matej Géci, Ing., 33 r., riaditeľ spoloč-
nosti, nezávislý kandidát

4. Lucia Homolová, 44 r., účtovníčka, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

5. Jiří Kolínský, Mgr., 40 r., marketingový 
manažér, nezávislý kandidát

6. Vincent Kultan, Mgr., 36 r., geofyzik, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova, Šanca

7. Kata Piačková, PhDr., 55 r., klinická psy-
chologička, Smer - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Národná koalícia

8. Ľubomír Raši, Bc., 37 r., kultúrny pra-
covník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťansko-
demokratické hnutie, Nova, Šanca

9. Jozef Szebellai, MBA, 30 r., konateľ sro, 
Most - Híd

10. Marek Šlosár, 41 r., SZČO, nezávislý 
kandidát

11. Táňa Šufliarská, Mgr., 42 r., lektorka, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-

vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova, Šanca

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 2
1. Miroslav Antol, 40 r., záchranár, Zmena 

zdola, demokratická únia Slovenska
2. Vladimír Antoška, Bc., 32 r., živnostník, 

Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
3. Ján Blcháč, Ing., PhD., 59 r., primátor, 

Smer - sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Národná koalícia

4.Peter Cibák, 60 r., tréner, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, 
Nova, Šanca

5. Lucia Cukerová, Ing., 41 r., ekonómka, 
nezávislá kandidátka

6. Gabriela Erhardtová, Mgr., PhDr., 42 r., 
psychologička, terapeutička, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská národná strana, 
Národná koalícia

7. Zuzana Marcineková, Ing., 28 r., pro-
jektová manažérka, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľa-
no), Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, 
Šanca

8. Jaroslav Micenko, Mgr., 43 r., právnik, 
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

9. Jarmila Mišurová, Mgr., 66 r., dôchod-
kyňa, Komunistická strana Slovenska 

10. Ladislav Mlynarčík, 52 r., technik, Slo-
boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, Nova, Šanca

11. Miroslav Neset, Mgr., 51 r., záchranár, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Národná koalícia

12. Tomáš Paprčka, 29 r., vedúci krytej 
plavárne, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Národná koalícia

13. Ján Smieško, Mgr., 48 r., biochemik, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova, Šanca

14. Alžbeta Smiešna, MUDr., 67 r., lekárka, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova, Šanca

15. Ľubica Staroňová, Ing., 57 r., štátna za-
mestnankyňa, Sloboda a solidarita, Obyčaj-
ní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Nova, Šanca

16. Rastislav Strcula, Ing., 53 r., SZČO, ne-
závislý kandidát 

17. Štefan Tahotný, Bc., 50 r., konateľ, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

18. Marta Voštináková, MUDr., 67 r., vše-
obecná lekárka pre dospelých, Smer - soci-
álna demokracia, Slovenská národná stra-
na, Národná koalícia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Liptovský Mikuláš

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

19. Peter Vrlík, 54 r., kultúrny pracovník, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Národná koalícia

20. Andrea Žideková, MUDr., 46 r., lekárka, 
gynekologička-pôrodníčka, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Ná-
rodná koalícia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 3
1. Jaroslav Barok, MUDr., 62 r., lekár, Slo-

boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova, Šanca

2. Miroslav Boďa, MUDr., 56 r., lekár, Smer 
- sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Národná koalícia

3. Ján Bonko, Ing., 63 r., zástupca primá-
tora, Smer - sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Národná koalícia

4. Jaroslav Čefo, Ing., 52 r., riaditeľ hotelov, 
nezávislý kandidát

5. Anna Dvorščáková, Mgr., 45 r., riaditeľ-
ka školy, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťansko-
demokratické hnutie, Nova, Šanca

6. Jana Júdová, RNDr., PhD., 48 r., vysoko-
školská pedagogička, výskumná pracovníč-
ka, Spolu – občianska demokracia

7. Vladimír Klein, Ing., 37 r., business intel-
ligence specialist, Demokratická strana

8. Jozef Korený, Ing., 36 r., finančný ma-
nažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskode-
mokratické hnutie, Nova, Šanca

9. Peter Kramarčík, RSDr., 66 r., výsluhový 
dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Národná koalícia

10. Michal Paška, 32 r., redaktor, nezávislý 
kandidát

11. Renáta Perašínová, 48 r., SZČO, Smer 
- sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Národná koalícia

12. Radovan Stanislav, 43 r., súkromný 
podnikateľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťan-

skodemokratické hnutie, Nova, Šanca
13. Ľubica Staroňová, Mgr., 55 r., pôrodná 

asistentka, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťan-
skodemokratické hnutie, Nova, Šanca

14. Michal Šarafín, Mgr., 36 r., manažér, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova, Šanca

15. Rudolf Urbanovič, Ing., 58 r., štátny ta-
jomník MV SR, Smer - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Národná koalícia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4
1. Jaroslav Grešo, 55 r., konateľ spoločnos-

ti, Smer - sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Národná koalícia

2. Jozef Repaský, Ing., 61 r., technik, Slo-
boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova, Šanca

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Volebný obvod č. 5
1. Miroslav Burgel, 59 r., živnostník, Slo-

boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova, Šanca

2. Soňa Čupková, 53 r., detská sestra-špe-
cialistka, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Národná koalícia

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Volebný obvod č. 6
1. Štefan Ganoczy, Ing., PhD., 66 r., vyso-

koškolský učiteľ, Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná strana, Národná 
koalícia

2. Marta Jančušová, 67 r., predsedníčka 

dozornej rady, nezávislá kandidátka 
3. Eva Kubáňová, Mgr. art., ArtD., 37 r., ria-

diteľka reklamnej agentúry, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, 
Nova, Šanca

4. Andrej Marko, 26 r., zamestnanec, 
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Volebný obvod č. 7
1. Jozef Bobák, Ing., 61 r., technik, nezá-

vislý kandidát
2. Oľga Čellárová, Bc., 59 r., verejná zdra-

votníčka, samostatná radkyňa, Smer - soci-
álna demokracia, Slovenská národná strana, 
Národná koalícia

3. Dušan Grešo, Ing., 68 r., riaditeľ príspev-
kovej organizácie, Smer - sociálna demok-
racia, Slovenská národná strana, Národná 
koalícia

4. Ľuboš Kováč, Ing., 49 r., produktový 
manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťan-
skodemokratické hnutie, Nova, Šanca

5. Michal Luníček, MUDr., 52 r., lekár, Slo-
boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova, Šanca

6. Marek Nemec, Bc., 30 r., riaditeľ, Smer 
- sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Národná koalícia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 8
1. Jozef Gonda, Ing., 41 r., stavebný inži-

nier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskode-
mokratické hnutie, Nova, Šanca

2. Ľuboš Trizna, 35 r., obchodný zástupca, 
nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

10. NOVEMBER 2018! 
ROZHODNITE O BUDÚCNOSTI VÁŠHO MESTA.  

VÁŠ HLAS SA POČÍTA. 

KOMUNÁLNE VOĽBY
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INZERCIA

Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský 
Mikuláš každoročne uskutočňuje vyhodno-
tenie najlepších športovcov roka za pred-
chádzajúci kalendárny rok. V roku 2018 
bude opäť K Komisia športu a mládeže pri 
Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mi-
kuláši vyberať v zmysle stanovených krité-
rií z nominovaných športovcov tých, ktorí 
budú ocenení primátorom mesta Liptovský 
Mikuláš. Slávnostný akt sa uskutoční v janu-
ári 2019. Ocenených bude desať jednotliv-
cov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 
rokov, jeden mládežnícky kolektív, jeden 
seniorsky kolektív, osobnosť v športe za dl-
horočné aktivity a talent roka.  

 
„Žiadame všetky telovýchovné jednoty, 

športové kluby a občianske združenia, kto-
ré pôsobia v oblasti športu na území mesta 

Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich 
športovcov na ocenenie Najlepší športovec 
mesta za rok 2018.   Nominácie môžu po-
sielať športové kluby, občianske združenia 
i obyvatelia mesta pri dodržaní podmienok 
prijatých Komisiou športu, ktoré určujú, že 
nominovaný môže byť iba športovec, ktorý 
reprezentuje klub so sídlom na území mes-
ta Liptovský Mikuláš,“ vysvetlila Dana Gu-
ráňová z  mikulášskeho mestského úradu. 

 
Tlačivá nominácií jednotlivcov a  kolektívov 

za rok 2018 nájdete na webe mesta pod bane-
rom Nominácie na športovcov mesta Liptovský 
Mikuláš. Nominácie je potrebné poslať najne-
skôr do 30. novembra 2018 poštou na Mestský 
úrad, odd. mládeže, športu a  kultúry, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mai-
lom na zuzana.gregorova@mikulas.sk. 

stop-shop.com
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

8. narodeniny
s Oteckami, so Smejkom a s Tanculienkou 
či Freeze. Nedeľa 11. novembra 2018 
o 15.00 hod.

SS-18013-Oteckovia_inzercia182x124mm.indd   1 17/10/2018   14:09
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Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta 
Liptovský Mikuláš vyzývajú obyvateľov mesta 
i širokú verejnosť na predkladanie návrhov na 
udelenie nasledovných ocenení.

1. Čestné občianstvo mesta  
         Liptovský Mikuláš

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš
3. Cena primátora mesta
4. Iné vyznamenania

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský 
Mikuláš – udeľuje mestské zastupiteľstvo 
fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť význam-
ným spôsobom zaslúžili o hospodársky, so-
ciálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho pro-
pagáciu a šírenie dobrého mena Slovenska v 
zahraničí, o porozumenie, mier a  priateľstvo 
medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi 
partnerskými mestami, alebo ktorí oboha-
tili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými 
výkonmi. Čestné občianstvo mesta sa môže 
udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš – sa 
môže udeliť občanom mesta s trvalým poby-
tom na území mesta Liptovský Mikuláš. Ude-
ľuje ju mestské zastupiteľstvo, za mimoriadne 
výsledky pri zveľadení a rozvoji mesta, šírení 
dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce 
výsledky v oblasti vedy, kultúry, športu, vzde-
lávania, spoločenského a duchovného života, 
v hospodárstve, zdravotníctve, ochrane život-

ného prostredia, publicistike.

3. Cena primátora mesta – sa môže udeliť 
občanom mesta s trvalým pobytom na území 
mesta Liptovský Mikuláš za ich záslužnú čin-
nosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja 
mesta a za vynikajúce výsledky pri reprezen-
tácii mesta na celosvetových, európskych a 
svetových podujatiach. Cenu udeľuje primá-
tor mesta Liptovský Mikuláš.

4. Iné vyznamenania – primátor mesta 
Liptovský Mikuláš môže udeliť obyvateľom 
mesta za aktívnu činnosť v orgánoch samo-
správy, podiele na rozvoji mesta, za vynikajú-
ce výsledky a vzornú reprezentáciu mesta na 
regionálnej a miestnej úrovni, za mimoriadne 
pedagogické výsledky a pedagogickú anga-
žovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania Pa-
mätnú plaketu ako morálne ocenenie, môže 
oceniť prijatím u primátora mesta a odovzda-
ním Pamätného listu.

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte 
osobne, prostredníctvom pošty alebo elek-
tronickou poštou v termíne do 15. 11. 2018 
nasledovne:

• osobne na Mestský úrad v Liptov-
skom Mikuláši – kancelária vedenia 

mesta, 3. poschodie

• poštou na adresu Mestský úrad,  
Štúrova 1989/41,  

031 42 Liptovský Mikuláš

• e-mailom na sekretariat@mikulas.sk

Návrh musí obsahovať:

a) osobné údaje navrhovaného, 
b) životopis,
c) zdôvodnenie odporúčania (zhodnotenie 

doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, príp. 
vyznamenania, ktoré už boli navrhovanému 
udelené a pod.),

d) návrh na druh ocenenia (okrem Ceny 
primátora mesta Liptovský Mikuláš). Návrh 
predkladá mestskému zastupiteľstvu primá-
tor, resp. ním poverený člen mestskej rady,

e) súhlas so spracovaním osobných údajov 
nominovaného.

Nominujte športovcov mesta za rok 2018

Navrhnite ocenenia 
za rok 2018

OZNAMY

I/2
01

8/
11

/0
1 

Výkon opatrovateľskej služby v  Liptovskom 
Mikuláši má zlepšiť nové auto. Financie na 
jeho nákup získala radnica ako dotáciu na 
podporu rozvoja sociálnych služieb od mi-
nisterstva práce. Auto má zefektívniť proces 
poskytovania opatrovateľskej služby. Výška 
dotácie predstavuje 9 000 eur, spolufinanco-
vanie mesta je na úrovni 10 percent. V súčas-
nosti je v Liptovskom Mikuláši 45 opatrova-
teliek, ktoré poskytujú opatrovateľské služby 
66 prijímateľom. Na radnici opatrovateľskú 
službu riešia traja zamestnanci sociálneho 
odboru. Auto využijú predovšetkým opatro-
vateľky, ale aj zamestnanci odboru.           -red-

Nové auto 
pre zlepšenie 
opatrovateľskej služby
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OZNAMY

Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe nová 
hviezda. Tak vitaj, človiečik...    

V mesiaci september 2018 sa  
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Sára HADVIDŽIAKOVÁ, Tamara PILÁRIKOVÁ, 
Martin MRÁZ, Ema HAJDU, Denis PUŠKA, Lea 
GRMANOVÁ, Jakub FEKETÍK, Michaela CABÚ-
KOVÁ, Ema ŠÚRYOVÁ, Michal  PAČAJ, Dominik 
GAZDIČ, Miroslav TARAGEĽ, Filip VONDRÁK? 
Michaela JANEČKOVÁ, Richard FLÓRO, Laura 
ŠÍPKOVÁ, Ondrej BULIAK, Zuzana ČÁNIOVÁ,  
Maxim ZIMMERMANN, Natália KLIMOVÁ, Len-
ka HOLAZOVÁ, Tomáš MICHLÍK, Natália ŠVIH-
ROVÁ, Anna MIKUŠIAKOVÁ, Richard OZDÍNYI, 
Viktória MAJERECHOVÁ, Michal MAJERECH, 
Martin CIGLER

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

Manželstvo uzavreli:

  Ing. Pavol KLUKÁN – Bc. Karin BENECOVÁ, René 
JANEK – Adriana KOVÁČOVÁ, Mgr. Patrik LACH 
– Mgr. Zdenka SPIŠÁKOVÁ, Ing. Dušan TR-
NOVSKÝ – Daša ZIMÁNIOVÁ,  Michal ORAVEC 
– Marta JURINOVÁ, Tomáš PAUKOVČEK – Anna 
JANIGLOŠOVÁ, Lukáš MELEK – Ivana BENDO-
VÁ, Ing. Ján STUPKA – Ing. Ľubica DZURIAKO-
VÁ, Peter KONDELA – Nikola DOLEŽALOVÁ, 
Jiří ŠAJAR – Bc. Daniela LIČKOVÁ, Martin ŠTRIC 
– Ing. Zuzana BURANOVSKÁ, Vlastimil HORÁK 
– Lucia JEŽÍKOVÁ, Pavel CHAMULA – Janka 
ČULÍKOVÁ, Peter MAJERČIAK – Katarína HARI-
CHOVÁ, Radoslav KRÁLIK – Silvia STRAPKOVÁ, 
Martin NOVÁK – Iveta OŠKOVÁ, Peter PLENC-
NER – Anna MIČÁŇOVÁ, Vladimír KUBÍK – Mgr. 
Jana GREŠÍKOVÁ, Ing. Richard PORUBÄN – Mi-
roslava IĽANOVSKÁ, Miroslav KRÚPA – Dáša 
KAPITÁŇOVÁ, Peter PETRÁŠ – Jana VYPARI-
NOVÁ, Patrik ADAMČIAK – Mária BARÁTHOVÁ, 
Peter PASTOREK – Mgr. Ivana NEMCOVÁ, Jozef 
ŠPITA – Rút ZAREVÚCKA, Pavol RADENA – Vik-
tória HALUŠKOVÁ

Kto v srdci žije, neumiera...

Opustili nás:

  Ľudmila DUCHAJOVÁ 95 r., Zdenka VEĽKÁ 77 
r., Milan KRÁĽ 61 r., Ladislav KIDO 86 r., Ing. 
Ján ŠEVČÍK 82 r., František BARAN 57 r., Mária 
KOMPIŠOVÁ 86 r., Ernest NÉMETH 79 r., MUDr. 
Renáta KAĽAVSKÁ 74 r., Ľudovít SEDLIAK 79 r., 
Pavel ŠTETINA 63 r., Daniela MIKULÁŠOVÁ 66 r., 
Július MAKOVICKÝ 84 r., Ing. Anton GALLIS 89 
r., Magda ČOPKOVÁ 64 r., Vladimír PUCHÝ 75 r., 
Anna MRAVCOVÁ 52 r.,  Matilda HAZUCHOVÁ 
92 r., Pavel JAŠKA 68 r., Vladimír ANTOŠKA 61 r., 
JUDr. Agneša DŽONLIČOVÁ 77 r., Milan SOKOL 
79 r.,  Stanislav KÁČER 61 r., Margita KLIMKOVÁ 
76 r., Gizela JANČUŠOVÁ 89 r., Emília ŽOFČÁ-
KOVÁ 86 r. 75 r., Alžbeta ČENKOVÁ 87 r., Iveta 
BRUNČIAKOVÁ 53 r., Dušan MIKYTA 32 r., La-
dislav HLADIŠ 74 r., Ing. Vojtech BEŇO 84 r.  

Občiansky servis 
SEPTEMBER 2018

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
9. 11. 2018 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 

preskúšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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SERVIS

   
 

SOBOTA 03.11.2018  
 HALLOWEEN SHOW TATRALANDIA
 Aquapark Tatralandia    12:30 
 Zažite zábavu v bazénoch, bláznenie na 

toboganoch a Halloween show! 
 PONDELOK 05.11.2018  

 FÍHA TRALALA - ROK (COMFY TOUR)
 Dom kultúry - veľká sála  17:00 

  prízemie 11€, balkón 10€  Pozýva-
me Vás na predstavenie pre najmenších 
v podaní Fíhy. Predpredaj vstupeniek 
v Informačnom centre mesta. 
 UTOROK 06.11.2018  

 RANNÁ HODINKA PRE ŽIENKY  FUN 
FABRIC   07:45 (každý utorok a štvr-
tok)   2€  Ranná „štartovačka“ pre 
žienky, ktoré chúc byť zdravé, krásne a 
usmiate. 

 TABATA  FUN FABRIC   19:00  (kaž-
dý utorok a štvrtok) 

 4€  TABATA - dynamický kondičný 
tréning s Mirkou.   

 STREDA 07.11.2018  
 JOGA PRE RADOSŤ  Fun Fabric  
 18:30  (každú stredu)  4€   Stre-

dy večer JOGA pre radosť: každý týždeň 
iná motivačná téma - aj pre začiatoční-
kov.  
 ŠTVRTOK 08.11.2018 

 COUNTRY LINE DANCE  Fun Fabric  
 17:30 (každý štvrtok) 
 5€  COUNTRY LINE DANCE - štvrtko-

vé tančiarne v rytme country. 
 SOBOTA 10.11.2018  

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Au-

rela Stodolu 1932/47   8:00-14:00 
 Šachová súťaž v Centre voľného času 

pre malé deti. 
 JAZZ V MESTE: HANKA G NYC QUAR-

TET (SK, USA)  Route 66    19:00
 15€   Hudobný výlet naprieč dvomi 

odlišnými kultúrnymi tradíciami: sloven-
skou a americkou. 
 NEDEĽA 11.11.2018  

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH 
VETERÁNOV  pamätník Matka, Vrbica

 11:11  Spomienkový pietny akt obe-
tiam 1. svetovej vojny a ďalších vojnových 
konfl iktov. 

 OSLAVY 100. VÝROČIA VEĽKEJ VOJNY
 Evanjelický kostol Zbierka, Vrbica  
 17:00  Slávnostný program.

 8. NARODENINY  STOP SHOP Liptov-
ský Mikuláš   15:00  Oslávme spoloč-
ne 8.narodeniny so skvelým programom. 
  PONDELOK 12.11.2018  

 KLIMAKTÉRIUM  Dom kultúry- veľ-
ká sála    18:00 16€  KLIMAKTÉ-

RIUM...a čo!? komédia – kabaret – fraška 
s pesničkami. Predpredaj vstupeniek 
v Informačnom centre mesta a Dome 
kultúry LM. 

 SI PODVEDOME NASTAVENÝ NA 
ÚSPECH?  Fun Fabric   19:00  In-
špiratívna prednáška s Tiborom Michal-
kom.

 UTOROK 13.11.2018 
 NIEČO PRE LÍDROV  Centrum pre 

rodinu a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 
L. Mikuláš   17:00  Video prednáška 
„Odkiaľ kam“ - ako zmysluplne viesť ľudí a 
dosiahnuť cieľ. 
 STREDA 14.11.2018 

 STROM  Dom kultúry- veľká sála  
 19:00   prízemie 29€, balkón 

26€   Nové naštudovanie strhujúceho 
tanečného divadla, ktoré čerpá námet v 
histórii slovanstva. Predpredaj vstupeniek 
v Informačnom centre mesta a Dome 
kultúry LM.
 ŠTVRTOK 15.11.2018 | PIATOK 16.11.2018  

 FILIPÍNSKE LIEČENIE  FUN FABRIC  
 10:00  Filipínska liečiteľka ESTELA 

PALARIS ORBITO na Slovensku - v Liptov-
skom Mikuláši. 

 ŠTVRTOK 15.11.2018  
 ĽUDOVÁ KULTÚRA V KNIHÁCH IVETY 

ZUSKINOVEJ  Liptovská knižnica GFB 
Liptovský Mikuláš    16:00 

 Beseda s etnografi čkou a spisovateľ-
kou Ivetou Zuskinovou. 

 PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MANŽEL-
STVU V.  Centrum pre rodinu a vzťahy, 
Župný dom   17:00   Video seminár 
pre tých, ktorí sa chcú pozrieť na manžel-
stvo zábavnou formou.  

 ZUZANA SMATANOVÁ TURNÉ ECHO
 Dom kultúry- veľká sála    19:00   

15,90 €  Pozývame Vás na vystúpenie 
popovej stálice Zuzany Smatanovej. Pred-
predaj vstupeniek v Informačnom centre 
mesta. 

 SOBOTA 17.11.2018  
 POHÁR LIPTOVA V MODERNEJ GYM-

NASTIKE  Liptov Aréna  9:00  
28.ročník O pohár Liptova Memoriál Vlasty 
Fialovej. 

   NEDEĽA 18.11.2018  
 PAMIATKA NA OBETE DOPRAVNÝCH 

NEHÔD  Hlavný evanjelický kostol   
 9:00  Spomienkové služby Božie za 

účasti záchranných zložiek Ministerstva 
vnútra SR.

   PONDELOK 19.11.2018 
 ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV
 Fun Fabric  18:30 11,11€  

Workshopy pre šťastný život s Miriam 
Štolfovou. 

   UTOROK 20.11.2018  
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STRED-

NÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE  telo-
cvičňa GMMH    8:30-12:00  Postu-
pová školská súťaž. 

 STREDA 21.11.2018 
 PRÁVNA POMOC  Centrum pre rodi-

nu a vzťahy, Župný dom    
 16:00-17:00  Na právne poraden-

stvo je potrebné sa prihlásiť do 20.11.2018 
do 15:00 na 0905 346 061 

 TAJOMSTVÁ V STARÝCH FILMOCH 
UKRYTÉ  Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 
Liptovský Mikuláš     14:30  143. 
podujatie - šport a turistika v Tatrách pro-
stredníctvom zbierok múzea. 
 PIATOK 23.11.2018  

 ZRKADLENIE S FITNESS ŠPORTOVCA-
MI  FUN FABRIC 18:00 

 5€   Talk show Janky Šipekovej tento-
krát s úspešnými reprezentantmi vo fi tnes.
 SOBOTA 24.11.2018  

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO 
VIACBOJI VŠESTRANNOSTI  mestská 
plaváreň   10:00  Viacboj o naj-
všestrannejšieho športovca v disciplínach 
plávanie, šplh, beh, skok, hod.  
 PONDELOK 26.11.2018   

 PYŽAMO PRE ŠIESTICH  Dom 
kultúry- veľká sála    18:00  18€  

 Divadelná hra ktorá obletela celý svet! 
Je voľným pokračovaním hry Tri letušky v 
Paríži. Predpredaj vstupeniek v Informač-
nom centre mesta a Dome kultúry LM. 
 UTOROK 27.11.2018 

 KEĎ POHÁR PRETEČIE  Centrum pre 
rodinu a vzťahy, Župný dom  17:00  

 Interaktívna prednáška o tom, prečo 
niekedy nedokážeme prijímať to, čo 
potrebujeme.

 PAVOL HAMMEL A PRÚDY - THE BEST 
OF 2018  Dom kultúry - veľká sála  

 18:00  17€   Pavel Hammel a Prú-
dy vyrážajú na turné The Best of Tour 2018. 
Predpredaj vstupeniek v Informačnom 
centre mesta a Dome kultúry LM. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLAD-
NÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE ŽIAČOK

 telocvičňa GMMH  8:30-12:00  
 Postupová školská súťaž. 

 ŠTVRTOK 29.11.2018  
 ASTROSTOP - ASTRONOMICKÁ 

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY  Centrum voľného 
času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47 

 8:30-12:00    Školská postupová sú-
ťaž organizovaná Centrom voľného času.

 LÁSKA A REŠPEKT  Centrum pre 
rodinu a vzťahy, Župný dom    17:00   

 Video prednáška o dvoch najdôležitej-
ších potrebách muža a ženy. 
 PIATOK 30.11.2018   

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLAD-
NÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE CHLAP-
COV  Centrum voľného času Nábr.
Dr.Aurela Stodolu 1932/47  8:30-
12:00    Školská postupová súťaž organi-
zovaná Centrom voľného času.
PIATOK 30.11.2018   

 ĎUMBIER - 50. VÝROČIE ZALOŽENIA 
SÚBORU  Dom kultúry - veľká sála  

 17:00    5€  Slávnostný program 
pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. 
30.11. pre členov súboru. 1.12. pre verejnosť. 

KALENDÁR PODUJATÍ

NOVEMBER
2018
www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

 FUNKČNE INTERAKTÍVNE UNIKÁTNE

REVOLUTION TRAIN
ČESKO-SLOVENSKÁ TOUR

JESEŇ 2018

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
6. 11. 2018
Vlak bude pristavený v železničnej stanici Liptovský Mikuláš  

Vstup pre verejnosť od 15.30 do 18.00 – bezplatne
Program pre školy na základe rezervácie od 08.00 do 14.20

Základná organizácia  Vojenských táborov 
nútených prác – PTP v Liptovskom  Mikuláši  

a mesto  Liptovský Mikuláš organizujú: 

spomienku na obete VTNP – PTP  
17. novembra o 14. hod.  
Námestie osloboditeľov,  

pamätná tabuľa na Župnom dome.
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 LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ  

(Americký fi lm, MP, 100 min., Slovenský dabing) 
št. 1. 11.  17.30  5 € | Pi. 2. 11.  17.30  5 € 
So. 3. 11.  17.30  5 €   Disneyovka zvláštneho a 
záhadného sveta s Keirou Knightley a Morganom 
Freemanom ohuruje vizuálom a magickou atmo-
sférou.

 BOHEMIAN RHAPSODY  
(Americký fi lm od 12 rokov 134 min.) št. 1. 11.  19.30  
5 € | Pi. 2. 11.  19.30  5 € 
So. 3. 11.  19.30  5 € | Ut. 6. 11.  17.30  5 €   Queen. 
Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho 
príbeh. ...   

 PRINCEZNÁ A DRÁČIK  
(Ruský fi lm, MP, 75 min., Slovenský dabing) Ne. 4. 
11.  17.30  5 €   Keď princezná Barbara nájde čarov-
nú knihu prenesie ju do krajiny zázrakov, kde zažije 
neuveriteľné dobrodružstvá.

 TIEŇ JAGUÁRA  
(Slovenský fi lm od 12 rokov, 96 min.) Ne. 4. 11.  19.30  
4 € | Po. 5. 11.  20.00  4 € 
Ut. 6. 11.  20.00  4 € | St. 7. 11.  18.00  4 €   Doku-
mentárny fi lm Pavla Barabáša nie je len o  expedícii 
do ďalekej Venezuely ale nás prinúti zamyslieť sa 
nad tým, ako žijeme.

 TIESŇOVÉ VOLANIE  
(Dánsky fi lm, od 15 rokov, 85 min.) St. 7. 11.  20.00  
4 €   Jeden z tvorcov dánskej fi lmovej generácie, 
Gustav Möller, experimentuje s ľudskou predsta-
vivosťou a presvedčením, že najsilnejšie fi lmové 
momenty, sú tie, čo nevidíte.

 TEN KTO ŤA MILOVAL  
(Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.) Št. 8. 11.  17.30  5 € 
| Pi. 9. 11.  17.30  5 €  |So. 10. 11.  18.00  5 € | Ne. 11. 
11.  19.30  5 € | Po. 12. 11.  20.00  4 €  Komediálne 
ladený príbeh o kpt. Kalinovi – nepodplatiteľ-
nom policajtovi, milujúcom manželovi, skvelom 
otcovi, ktorý však iróniou osudu umrie na začiatku 
príbehu...

 DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 150 min.) Št. 8. 11.  19.30  
5 € | Pi. 9. 11.  19.30  5 €   Lisbeth Salanderová, 
kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milé-
nium Stiega Larssona sa vracia na plátna kín. 

 GRINCH  
(Americký fi lm, MP, 86 min., Slovenský dabing) So. 10. 
11.  16.15  5 € | 
Ne. 11. 11.  17.30  5 €   Na svete sa nájde veľa ľudí, 
ktorí Vianoce nemajú radi. Medzi nimi vyniká 
Grinch, večne namosúrený zelený chlpáč. Zábavný 
animák pre celú rodinu.

 ZRODILA SA HVIEZDA  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.) So. 10. 
11.  20.00  5 € | 
Ut. 13. 11.  19.30  5 €   V novom spracovaní roman-
tickej drámy, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného 
muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje 
sa do začínajúcej speváčky Ally...

 SRDCOVÍ REBELI  
(Nemecký fi lm, od 12 rokov, 104 min., Český dabing) 
Ut. 13. 11.  17.30  4 €   Nezodpovedný fl ákač Lenny 
sa má postarať o Davida s vážne chorým srdcom. 
Rozhodne sa, že Dávid si musí užívať, kým môže...

 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČI-
NY 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 133 min., český dabing) 
Pi. 16. 11.  17.30  5 € | So. 17. 11.  17.30  
5 € | Ne. 18. 11.  19.00  4 € | Po. 19. 11.  19.30  4 €   V 
druhej časti z čarodejníckej série Fantastické zvery: 
Grindelwaldove zločiny sa Grindelwaldove vyhrážky 
naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť...

 BALÓN  
(Nemecký fi lm, od 12 rokov, 120 min., Český 
dabing) Pi. 16. 11.  20.00  5 € | So. 17. 11.  20.00  5 €  

 Napínavý príbeh o vzdore a túžbe po slobode a 
pokuse o prekonanie železnej opony s podomácky 
vyrobeným teplovzdušným balónom.

 GRINCH  
(Americký fi lm, MP, 86 min., Slovenský dabing) So. 
17. 11.  16.00  5 € | Ne. 18. 11.  17.15  5 €   Na svete 
sa nájde veľa ľudí, ktorí Vianoce nemajú radi. Medzi 
nimi vyniká Grinch, večne namosúrený zelený 
chlpáč. Zábavný animák pre celú rodinu.

 THE PERFECT KISS  
(Kanadský fi lm, od 12 rokov, 83 min., Český dabing) 
Ut. 20. 11.  20.00  5 €   Každý hľadá šťastie, no keď 
vám ťahá na tridsať a stále žijete s rodičmi, hľadáte 

ešte intenzívnejšie. 
 PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVO  

(Český fi lm, MP, 60 min.) Ne. 25. 11.  17.30  5 €  
 Blíži sa zima a naši kutilovia Pat a Mat to nemôžu 

nechať len tak, a o to viac ak ich “zaskočí“ snehová 
nádielka...

 ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV  
(Český fi lm, od 15 rokov, 92 min.) Ne. 25. 11.  19.30  5 
€ | Ne. 2. 12.  19.30  5 € 
Po. 26. 11.  20.00  4 € | St. 28. 11.  20.00  5 € 
Št. 29. 11.  18.00  5 €  Úsmevy smutných mužov 
priblížia príbehy úspešných chlapov, ktorí sa cez 
dno fľaše dostali na samotné dno života.  

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 

(Americký fi lm, od 12 rokov, 114 min.) Št. 29. 
11.  14.00  2 €   Mamma Mia! Najväčšia letná fi lmo-
vá párty je späť

 AŽ PŘIJDE VÁLKA  
(ČR-Chorvátsko, od 15 rokov, 76 min.) Št. 29. 
11.  20.00  4 €   Hovoria si Slovenskí branci a pýšia 
sa tým, komu všetkému chcú pomáhať. Napriek 
tomu z nich mrazí v chrbte...

 Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi  (FKS)  
Pi. 2.11.  14.30  2 €  rodinný FR - 2018 - (U) - 91 minút 
- slovenský dabing

 Marnie  
So. 10.11.  18.55  12€  Priamy prenos Metropolitnej 
opery z New Yorku  (12) - 197 minút / 1 prestávka Titul-
ky/dabing: anglicky so slovenskými titulkami

 Sylfi da  
Po. 11.11.  15.45  10€  Priamy prenos z Bolšoj baletu 
v Moskve, 120 minút.  

 Po čom muži túžia (FKS)  
Pi. 16.11.   14.30  2€  komédia ČR - 2018 - (12) - 95 
minút - originálna verzia

 Mamma Mia! Here We Go Again (FKS)  
So. 30.11.   14.30  2€  hudobná komédia USA - 2018 - 
(U) - 114 minút - slovenské titulky

 24.08.2018 | 16.11.2018  
JÁN ĎURINA, ONDREJ JÓB, DAVID KALATA  
Rumanský Art Centre | Výstava troch autorov. 

 12.09.2018 |17.11.2018  
100. VÝROČIE GYMNÁZIA M.M. HODŽU | Múzeum 
Janka Kráľa | 10:00-18:00 | 

 01.10.2018 | 30.11.2018  
SVEDECTVO DOKUMENTOV | Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš - študovňa regionálnej 
literatúry - NKP Čierny orol | 9:00-18:00| 
Výstava k 100. výročiu vzniku ČSR. 

 02.10.2018 | 23.11.2018  
STANISLAV KIČA | Galéria Kolomana Sokola | 10:00-
17:00 | 2€ /1€ | 

 04.10.2018 | 02.11.2018  
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
Po-Pi: 8:00-15:00 | 0,50€/0,20€ | Výstava členov 
Klubu neprof. výtvarníkov s hosťom Aktywna Grupa 
Twórców z Rzeszowa. 

 12.10.2018 | 23.11.2018  
KOVÁČI V LIPTOVE | NKP Čierny orol L. Mikuláš |
08:00-16:00 | Výstava prezentuje súčasných kováč-
skych majstrov a je doplnená zbierkami Lipt. múzea. 

 25.10.2018 | 19.01.2019   
KAROL BARON | Liptovská galéria P.M. Bohúňa |
10:00-17:00 | 2€/1€ |  

 25.10.2018 | 19.01.2019   
PALUGYAY, BAZOVSKÝ, ALEXY | Liptovská galéria 
P.M. Bohúňa | 10:00-17:00 | 1€/0,50€ | 

 05.11.2018 | 02.11.2018  
VLKOLÍNEC VČERA A DNES | STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš | V mesiaci november sa môžeme tešiť na 
jedinečnú výstavu „Vlkolínec včera a dnes“.

 16.11.2018  
IT EXPO 2018 - NAJVÄČŠIA VÝSTAVA IT NA LIPTOVE 
| RGB Liptov |12:00 - 18:00 | Druhý ročník najväčšej IT 
výstavy na Liptove. 

 16.11.2018 | 07.01.2019   
SPELEOFOTOGRAFIA 2018 | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptov-
ský Mikuláš | Po,Str,Št,Pia: 9:00-17:00 (posl. vstup 
16:00); Ut: zatvorené; So: 10:00-16:00 (posl. vstup 
15:00) | 1€ / do 6 rokov bezplatne | Vernisáž výstavy 
16.11. o 15:00. 

 28.11.2018  |18.12.2018   
100 ROKOV POŠTOVEJ ZNÁMKY- 100 ROKOV ČSR | 
Múzeum Janka Kráľa  | Po- Ne: 10:00-18:00 | 0,50€ | 
Vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročia českoslo-
venskej poštovej známky sa uskutoční 28.11. o 15:00. 

 29.11.2018 | 11.01.2019   
BETLEHEMY | NKP Čierny orol L. Mikuláš  | 08:00-
16:00 | 0,40€ / 0,20€ | Výstava betlehemov zo zbierok 
Liptovského múzea - Národopisného múzea L. Hrádok.

 30.11.2018 | 01.12.2018   
MINERÁLOVO 2018  | RGB Liptov  | 09:00 - 17:00 | 
Štvrtý ročník jedinečnej predajnej výstavy minerálov 
a skamenelín.

 05.11.2018 | 29.11.2018   
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV | 
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) | mesačne 5 
€  | Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s 
lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom. 

 25.11.2018  
ROK S MANDALOU | Fun Fabric | 15:00 (každý 
mesiac 1 workshop)  | 35€ | Cyklus intuitívneho ma-
ľovania mandál. Tentokrát TERAPEUTICKÉ MANDALY 
- MIESTO LIEKOV. 

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | 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 

 1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Šimerová, 
Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. storočia - 
gotika, renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je pomenovaná 
samotná galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 
€ /  0,50 € | Diela významného slovenského grafi ka a 
maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKU-
LÁŠ + JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ 
+ SÚDNA SIEŇ 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | 
Po-Ne: 10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy  
3 € / 1,50 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac 
ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA ZÁHRADA  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 Novo otvorená Jánošíkova záhrada so zábavnými 
aktivitami (hľadanie Jánošíkovho pokladu, streľba na 
terč, skladanie pexesa, ...) bezplatne prístupná počas 
otváracích hodín múzea.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 

 2 € / 1 € | Jedna z najväčších synagóg na Slovensku 
približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Otvorený na požiadanie na tel. č. 
(044) 55 22 749, 0915 317 490, 0944 536 985, mail: 
muzeumjk@mjk.lm.sk.  1 € / 0,50 € | Expozícia veno-
vaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred 
ohlásené výpravy 1 € / 0,50 € | Expozícia v priesto-
roch 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 € | Jedi-
nečná vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov 
poštových holubov. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 
10:00-16:00, Ne: 9:00-11:00 (len na telefonickú 
objednávku 3 dni vopred, min. 20 osôb) 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-Pia 
8:00-16:00, So - Ne len pre ohlásené skupiny (min. 
10 osôb)   1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva dejiny 
poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po 
súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY 
BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 8:00-
16:00, So - Ne len pre ohlásené skupiny   0,20 € / 
0,10 € | Expozícia venovaná významnej bylinkárke, 
ľudovej liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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