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Mikuláš

Na vašich krúžkoch záleží. Závisí od nich budúcnosť nášho mesta.

Spojené regionálne voľby sa budú na Slovensku konať 29. októbra. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách a obciach i samosprávnych krajoch. 
Mikulášania si zvolia primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. Volebných miestností 
máme v Liptovskom Mikuláši 32 a budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.
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Televízia Liptov odvysielala v spoluprá-
ci s televíziou ta3 predvolebnú diskusiu 
kandidátov na primátora Liptovského 
Mikuláša. Vo verejnom záujme prináša-
me hlavné témy debaty aj čitateľom me-
sačníka Mikuláš.

Diskutovali len traja
O primátorskú stoličku mesta Liptovský 

Mikuláš zabojujú vo voľbách štyria kandi-
dáti, v Predvolebnej diskusii ta3 sa stretli 
traja z nich - súčasný primátor Ján Blcháč 
(HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociál-
na demokracia), Lucia Cukerová (nezávislá) 
a Tomáš Martaus (nezávislý). Štvrtý adept 
na primátora, bývalý hokejový brankár Ján 
Laco (nezávislý), sa z diskusie ospravedlnil. 
Slovný súboj s cieľom získať si hlasy voličov 
sa uskutočnil v Sobášnom paláci v Bytči.

Hroziaca ekologická katastrofa
„Skládku treba opäť uzavrieť, je to roz-

hodnutie Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia,“ odpovedal súčasný primátor 
Blcháč na otázku, ako sa doteraz v Liptov-
skom Mikuláši riešila problematika skládky 
vo Veternej Porube, pričom uviedol, že k 
jej uzatvoreniu malo dôjsť do konca roka 
2021. To sa podľa neho nepodarilo, preto-
že mestské zastupiteľstvo na to odmietlo 
schváliť finančné prostriedky.

Podľa Lucie Cukerovej situáciu okolo 
skládky treba vyriešiť, no je dôležité nechať 
to na orgány činné v trestnom konaní, keď-
že si to podľa nej vyžaduje hlbšiu analýzu a 
vyšetrovanie. Podľa Tomáša Martausa je to 
viac právny problém ako politický, pričom 
poukázal na niektoré právne kroky, ktoré 
by ako budúci primátor mohol v tejto veci 
uskutočniť. "Ja som si tie rozhodnutia štu-
doval. Výroky aj odôvodnenia sa prelínajú v 
tom, že prekrytie skládky, ktoré sa vykona-
lo, nezodpovedá projektovej dokumentácii 
a mesto je zaviazané realizovať následné 
prekrytie tejto skládky."

Obyvateľov trápia havrany
K problematike premnožených havranov 

V predvolebnej diskusii sa stretli traja kandidáti na primátora 
v meste uviedla Cukerová, že vo svojom 
volebnom programe má vypracovanie re-
vitalizácie mestských parkov a koncepcie 
pre verejnú zeleň. „Práve tieto koncepcie by 
nám mali povedať, aká zeleň je vhodná do 
verejných plôch,“ povedala s tým, že obrov-
ské topole, ktoré sú v parkoch teraz, môžu 
byť dôvodom výskytu týchto vtákov. 

„Bez odborného prístupu to nejde,“ uvie-
dol k tejto téme Blcháč a poukázal na to, že 
mesto zamestnalo dendrológa, komuniku-
je aj s ornitológom a snaží sa situáciu efek-
tívne riešiť. 

Martaus by na pozícii primátora riešil 
túto otázku v rámci kompetencií Analytic-
kého a inovačného centra, ktoré chce zria-
diť. „Plašil by som tie havrany,“ dodal. 

Záujem o byty je veľký
Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti 

585 mestských nájomných bytov. V porov-
naní s oveľa väčšími mestami ako sú Martin 
či Banská Bystrica, alebo krajské mesto Tren-
čín, je to nadštandard. „Chceme využiť tri 
formy: štátny fond rozvoja bývania, štátne 
nájomné byty a tiež existujú finančné inšti-
túcie, ktoré majú model výstavby nájom-
ných bytov, ale takých, kde môžeme ubyto-
vať aj občanov s vyššími príjmami,“ povedal 
súčasný primátor o svojich plánoch v tejto 
oblasti. Tiež prezradil, že už má vytipované 
lokality, kde by mohli nové byty vyrásť.

„Je to na zhode zastupiteľstva. Myslím si, 
že žiaden z poslancov, či už v súčasnosti ale-
bo tých, čo budú v budúcnosti, sa nebráni 
tomu, aby sa investovalo do budovania no-
vých nájomných bytov,“ povedala Cukerová. 
Podľa nej by výstavba nájomných bytov 
mohla pomôcť aj k vyriešeniu otázky absen-
cie odborníkov, napríklad lekárov v meste.

Martaus spomenul pripomienky k územ-
nej koncepcii. „Pokiaľ ide o bytovú politiku 
v meste, kritizujem umiestňovanie byto-
viek tam, kde nie sú vhodné. Je nevyhnutné 
prepracovať územný plán mesta,“ povedal. 
Uviedol tiež, že je potrebné prepracovať 
územný plán, ktorý bol podľa neho napo-
sledy prerábaný v roku 2005. Obaja zvyš-

ní kandidáti sa ohradili voči tejto výčitke. 
„Územný bol prijatý v roku 2010 jednomy-
seľne všetkými poslancami, takže bol kva-
litný,“ povedal súčasný primátor. „Prikláňam 
sa k tomu, že ak na pozemkoch vo vlastníc-
tve mesta prebieha bytová výstavba, treba 
naozaj citlivo zvažovať ďalšiu výstavbu v 
týchto lokalitách,“ dodala Cukerová. 

Rekonštrukcia a budovanie športovísk
„Je to pekný projekt, presne to, čo potre-

buje naše mesto,“ ocenil Martaus vybudova-
nie atletického oválu na Nábreží Aurela Sto-
dolu a dodal: "Treba vypracovať koncepciu 
na podporu všetkých odvetví športu.“ 

Cukerová k tejto téme zareagovala, že by 
bola opatrná v prípade nových investícií. 
„Máme športoviská, o ktoré sa treba sta-
rať, Každé jedno športovisko si vyžaduje 
prevádzkové náklady, ktoré musí mesto 
dotovať.“ Súhlasila pritom s tým, že okrem 
dominantných športov v meste existujú aj 
športové kluby, ktoré majú širšiu členskú 
základňu a nie sú zo strany mesta natoľko 
dotované, ako niektoré iné kluby, ktoré ani 
zďaleka nemajú toľko členov.

V prípade, že boj o primátorskú stoličku 
opäť vyhrá Ján Blcháč, chce podporiť re-
konštrukciu a opätovné spustenie lyžiar-
skeho vleku na Podbrezinách.

Každý s iným posolstvom
 „Mesto je zaseknuté v škriepkach,“ uvie-

dol v závere Martaus. „Som presvedčený, že 
treba prenechať priestor alternatíve, ktorú 
ponúkam. Rád by som priniesol do mesta 
rozvojovú atmosféru, aby sa mesto posu-
nulo ďalej,“ povedal. 

„Mojím cieľom je opätovne zažiť mesto, 
kde bude primátor partnerom mestského 
zastupiteľstva,“ uviedla na záver Cukerová.

Súčasný primátor Ján Blcháč v závere po-
ukázal na to, že občanov čaká ťažká doba a 
energetická kríza , a preto "je dôležité, aby vo 
vedení mesta boli ľudia, ktorí majú skúsenosti 
a prax.“       

 Zdroj: Predvolebná diskusia ta3, 
Sprac.: red. podľa www.ta3.com

Zdroj foto: ta3
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Centrum voľného času (CVČ) Liptovský 
Mikuláš, ktoré má v súčasnosti tisíc členov, 
si v tomto roku pripomína okrúhle výročie. 
Už sedem desaťročí vnášajú vychovávate-
lia a dobrovoľníci tejto organizácie radosť 
do života detí a mládeže. Históriu najdlh-
šie fungujúceho centra v našom meste si 
slávnostne pripomenulo jeho vedenie, 
zástupcovia mesta, deti aj rodičia 12. ok-
tóbra.

„Činnosť centra nadobudla v tomto škol-
skom roku ďalší rozmer vďaka novému at-
letickému oválu, ktorý využijú pri príprave 
nielen mladí atléti. Okrem budovania a 
zveľaďovania športovísk podporujeme ná-
dejné talenty stovkami tisíc eur, ktoré kaž-
doročne investujeme do mládežníckeho 
športu,“ povedal primátor Ján Blcháč a zá-
roveň poďakoval riaditeľovi Romanovi Krá-
likovi za to, že do práce vkladá svoju dušu.

Desiatky krúžkov
Voľnočasovú záujmovú činnosť CVČ v sú-

časnosti navštevuje tisíc členov v 80 krúž-
koch pod dohľadom 18 vychovávateľov. 

Všetko najlepšie Centru voľného času
Krúžky sú zamerané na šport, kultúru, ja-
zyky, prírodovedu, techniku a spoločenské 
vedy. Tradične najväčší záujem je aj v tom-
to roku o atletiku, plávanie a folklór. Veľké 
množstvo detí sa prihlásilo do Detského 
folklórneho súboru Ďumbier, ktorý pôsobí 
pod hlavičkou CVČ. Do centra sa môžu záu-
jemcovia prihlasovať po celý rok, podľa ria-
diteľa nikoho neodmietnu. Jediné kapacit-
né obmedzenie má z dôvodu bezpečnosti 
krúžok plávania.

Bohatá činnosť
CVČ organizuje ročne 50 školských špor-

tových súťaží, doteraz najvýznamnejšie boli 
školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom 
behu. Okrem toho pripravuje približne 20 
predmetových olympiád a 20 spontánnych 
aktivít. „Týchto aktivít sa ročne zúčastní 
okolo desaťtisíc detí z celého okresu. Veľ-
ký záujem je aj o naše prímestské tábory, 
ktoré organizujeme vždy počas školských 
prázdnin. Tu evidujeme priemernú účasť 
450 detí,“ doplnil riaditeľ CVČ.

Dlhé korene
História tejto organizácie je mimoriadne 

bohatá. Začína sa odvíjať v povojnových 
rokoch, prechádza obdobím budovania 
štátu, cez obdobie komunizmu a socializ-
mu, pionierskych dôb, masových podujatí 
celoslovenskej turistiky, prvomájových 
pochodov, následnej nežnej revolúcie až 
po dnešok. Názvy tejto inštitúcie sa vždy 
menili v spojitosti s režimom, aký tu bol. 
Od Domu pionierov až po dnešné Centrum 
voľného času.

Mikulášske CVČ vzniklo v roku 1952 ako 
Dom pionierov a sídlilo v terajšom Katolíc-
kom dome. Súčasný názov nesie od roku 
1993. Rozpočtovou organizáciou mesta, 
ktoré je aj jeho zriaďovateľom, sa stalo v 
roku 2002. O päť rokov sa presťahovalo 
do zrekonštruovaného objektu Základnej 
školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, kde síd-
li dodnes. Pri škole v tomto roku pribudol 
nový atletický štadión, je pýchou CVČ a do-
tvára komplex možností pre voľnočasové 
aktivity.

-red-

Činnosť CVČ ocenili aj olympionici a úspešní športovci

Jakub Grigar
olympijský medailista
„Žijeme v dobe, kedy máme každú jednu 

informáciu v dosahu pár klikov na telefóne 
a trávime veľmi veľa času vtiahnutí do sveta 
internetu. Z mojej skúsenosti nám tým ale 
uniká zábava, vzdelanie a produktivita, a 
preto si myslím, že Centrum voľného času 
je úžasná cesta, ako deťom ukázať, že svet 
vonku je zaujímavejší a zábavnejší, keď sa 
naň pozrieme vlastnými očami a nie cez 
displej telefónu alebo tabletu.“

Marcela Pavkovčeková
olympijská reprezentantka
„Centrum voľného času ponúka naozaj 

širokú paletu krúžkov, deťom sa tam venujú 
kvalifikovaní pedagógovia. Nakoniec, o ich 
kvalite hovorí mimoriadne bohatá členská zá-
kladňa a samozrejme, množstvo perfektných 
dosiahnutých výsledkov. Krúžková činnosť je 
finančne menej náročná, ako v súkromných 
kluboch, pre mnohé rodiny je tak oveľa do-
stupnejšia. Je to veľký benefit. Do budúcna 
im želám veľa spokojných a šikovných detí.“

V našom meste sa má v budúcom roku 
začať s výstavbou dvoch nových športovísk 
– skateparku a pumptracku. Skatepark síce 
máme, no patrí k najstarším na Slovensku. 
Pumptrack je moderné športovisko, za kto-
rým v súčasnosti Liptáci dochádzajú pri-
bližne hodinu cesty autom.

Skatepark bude väčší
Mesto každoročne investuje nemalé 

financie do opravy a údržby skateparku. 
Radšej, ako do opráv, chce však investo-
vať do nového projektu, ktorý bude spĺňať 
technické kritériá pre amatérske, ale aj sú-
ťažné športovanie. Nový skatepark bude 
svojou rozlohou a variabilitou napĺňať všet-
ky požiadavky modernej doby. Areál bude 
betónový, čím sa zníži potreba jeho údržby. 
Projekt radnica v súčasnosti pripravuje, po-
dieľajú sa na ňom aj ľudia z občianskeho 
združenia, ktoré zastrešuje skejtovú komu-
nitu v našom meste. 

Mikulášsky skatepark vznikol v roku 2000, 
mesto areál prebralo do správy prostred-
níctvom VPS v roku 2019. Prekážky, rampy 
a rôzne technické prvky sú z kovu alebo zo 
špeciálnej lepenky. Klimatické podmien-

ky Liptova si už vybrali svoju daň, pretože 
športovisko potrebuje častú údržbu. Jed-
notlivé prvky nového skateparku si môžete 
pozrieť vo vizualizácii vyššie.

teboardisti či korčuliari. Takéto športovis-
ko chce pre Mikulášanov postaviť vedenie 
mesta Liptovský Mikuláš na urbárskom 
pozemku v blízkosti garáží na Nábreží. „Od 
urbáru sme získali nájom, pripravili sme 
projekt a získali stavebné povolenie. Teraz 
už len stačí, aby nové mestské zastupiteľ-
stvo, ktoré vzíde z volieb, odsúhlasilo túto 
investíciu a novú dráhu môžeme začať bu-
dovať už o pár mesiacov,“ vysvetlil šéf rad-
nice Ján Blcháč.

Autorom dizajnu mikulášskej dráhy je 
známy pumptrackový dizajnér a staviteľ 
Roman Kaločay. Pri návrhu si dal záležať na 
výnimočnom skĺbení veľkého množstva roz-
dielnych prvkov. „Dráha je navrhnutá s dvo-
mi úplne oddelenými okruhmi. Základný 
okruh zvládne najširšie spektrum jazdcov, 
dopĺňa ho alternatívna línia so skokmi. 
Druhý, nízkoprofilový okruh, je určený pre 
začínajúcich jazdcov a deti a na zvýšenie 
kapacity areálu, nájdeme tu aj prepojovaciu 
líniu s prvkami pre kolobežky,“ vymenoval s 

Pumptrack 

Mládež dostane moderné športoviská

Šimon Nemec
profesionálny hokejista
„Podporujem aktivity, ktoré vyvíja v na-

šom meste Centrum voľného času, preto-
že má veľký význam podchytiť talent detí 
už v nízkom veku. Je skvelé, že CVČ je pre 
každého a nielen pre tých najtalentovanej-
ších. Členovia majú možnosť rozvíjať sa tam 
všestranne, mnohí si tam nájdu novú partiu. 
Centrum voľného času otvára mládeži nové 
možnosti, napomáha im nielen s telesným, 
ale aj duševným rozvojom. "  -red-

Skatepark 

Máme stavebné povolenie
Pumptrack je dráha pre jazdu na bicykli 

po terénnych vlnách bez použitia pedálov. 
Trénovať na nej môžu aj kolobežkári, ska-

tým, že navrhovaný hlavný pumptrackový 
okruh svojou dĺžkou a charakteristikou je 
mimoriadne atraktívny aj na usporiadanie 
pretekov národného významu.                       -red-

V pokojnej lokalite Liptovskej Ondrašo-
vej v októbri otvorili nové zariadenie pre se-
niorov, ktoré prinesie komplexnú starostli-
vosť na vysokej úrovni. V zariadení sa budú 
snažiť navodiť teplo domova a zapojiť na-
šich starkých čo najviac do života komunity. 
Ich cieľom je poskytnúť seniorom potrebné 
zázemie a starostlivosť, aby tam prežili čo 
najkrajšie dni, ako odmenu za roky, ktoré 

Starostlivosť o seniorov je opäť na vyššej úrovni
spoločnosti dali. Nové zariadenie bude mať 
kapacitu 12 samostatných lôžok, prácu v 
ňom nájde šesť nových zamestnancov. Sú-
časťou služieb bude lekárska starostlivosť, 
ubytovanie, stravovanie či sociálne pora-
denstvo.

Výstavba trvala približne trištvrte roka, 
investor plánuje v lokalite do dvoch rokov 
dobudovať denný stacionár približne pre 

30 starších ľudí, ktorí nevyžadujú celoden-
nú starostlivosť. Podľa vyjadrenia primá-
tora Blcháča plánuje mesto zabezpečiť aj 
stacionár pre zdravotne hendikepovaných 
obyvateľov. Vďaka tomu bude mať Mikuláš 
najširšie pokryté sociálne služby z okres-
ných sídel.

-red-
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Patríme medzi percento
Za vynikajúce výsledky v oblasti verejné-

ho obstarávania v uplynulom roku získalo 
mesto Liptovský Mikuláš certifikát Zodpo-
vedný obstarávateľ 2021. Ocenenie získalo 
len 229 najlepších verejných obstarávate-
ľov spomedzi 3904 hodnotených subjek-
tov. Naše mesto navyše dosiahlo hodno-
tenie A+, ktoré získalo menej než jedno 
percento obstarávateľov. 

Šetríme peniaze
Kvalitu a transparentnosť verejných ob-

starávaní na Slovensku hodnotili analytici 
z portálu Transparex. "Naše mesto dosa-
huje vynikajúce výsledky aj pri realizovaní 
verejných zákaziek. Financie šetríme vďaka 
kvalitnej príprave zákaziek a ich rýchlej re-
alizácii, čím sa zvyšuje dôveryhodné posta-
venie nášho mesta v očiach Mikulášanov aj 
obyvateľov celého Slovenska," skonštatoval 
primátor Ján Blcháč.

 
Robíme rýchlo a profesionálne
Analytici pri zostavovaní rebríčka hod-

notili viacero ukazovateľov, napríklad prie-
merné úspory vo verejnom obstarávaní, 
priemernú dĺžku procesu verejného obsta-
rávania či spoľahlivosť verejného obstará-
vateľa. "Z nášho hodnotenia vyplynulo, že 
verejné obstarávanie vo vašom meste ste 
uplynulý rok realizovali profesionálne s dô-
razom na vysokú hospodárnosť a zabezpe-
čenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky 
realizujete výrazne rýchlejšie než je celko-
vý priemer a vyhrávajú ich transparentní 
a spoľahliví dodávatelia," uviedol analytik 
portálu Matúš Džuppa.

-red-

Tatranská ulica patrila svojim technickým 
stavom k najhorším komunikáciám v mes-
te. Vhodný čas na jej opravu nastal počas 
výstavby nového mosta ponad Jalovčianku 
na ceste II/584. Počas nej bola z frekvento-
vanej ulice vylúčená najväčšia časť premáv-

Zrekonštruovali sme Tatranskú v Liptovskej Ondrašovej
ky, čo umožnilo obnovu. Na frekventovanej 
obojsmernej ulici dalo mesto odfrézovať 
starú asfaltovú vrstvu, upraviť kanalizačné 
vpusty a položiť nový povrch. Celkové ná-
klady na obnovu predstavovali 29-tisíc eur.

-red-

Prípravám na dušičkové obdobie sa 
venujú zamestnanci mestských Verej-
noprospešných služieb (VPS) už niekoľ-
ko týždňov. V spolupráci s aktivačnými 
pracovníkmi ukončujú kosbu cintorínov, 
hrabú napadané lístie a robia poslednú 
údržbu pred náporom návštevníkov, kto-
rí prejdú bránami všetkých trinástich cin-
torínov na území Liptovského Mikuláša. 
Správa mikulášskych cintorínov zabez-
pečuje aj služby, aké nemajú v cenníkoch 
ani niektoré krajské mestá.

Bližšie k odcestovaným či chorým
Počas dušičkového víkendu 29. a 30. ok-

tóbra budú poskytovať zamestnanci kance-
lárie aj predajne na Vrbickom cintoríne svoje 
služby až do večerných hodín. K dispozícii 
budú od 9.00 do 19.00 hod. a v rovnakom 
čase budú pracovať aj počas sviatočného 
1. novembra. V ostatné medzisviatočné dni 
ich na hlavnom cintoríne nájdete od 7.30 do 
19.00 hod., po Sviatku všetkých svätých sa 
vrátia do bežného režimu a pracovať budú 
do 15.30 hod. Ich služby sa nevzťahujú len 
na údržbu. Na Vrbickom cintoríne za pozo-
stalých hrob vyčistia, umiestnia naň kvety a 
zapália namiesto nich aj sviečku. „V prípade, 
že nemôžu prísť na hroby, postaráme sa o 
spomienku na ich blízkych. Ponúkame služ-
bu údržby hrobového miesta a po komu-
nikácii vieme zabezpečiť všetky konkrétne 
požiadavky pozostalého od očistenia hrobu, 
po položenie venčeka či kytice. Robíme to 
na základe objednávky. Túto službu využíva-
jú prevažne mladí ľudia, ktorí sú odcestova-
ní, ale nájdu sa aj klienti, ktorí sú chorí a ne-
môžu prísť osobne,“ priblížila Ivana Danková 
z VPS. Cintorínske služby si môžete objednať 
telefonicky na čísle 0918 607 443 alebo mai-
lom na dankova@vpslm.sk.

Overte si úhradu za hrob

Nemôžete ísť na hroby? Ľudia zo správy cintorína za vás zapália sviečku
Na každom prevádzkovanom cintoríne 

sa nachádza informačná tabuľa  hrobových 
miest, ktorá umožní návštevníkom nájsť 
konkrétne hrobové miesto. Najväčší nápor 
sa očakáva aj na mikulášskych cintorínoch 
v posledný víkend pred Dušičkami, záleží to 
však od počasia. V týchto dňoch sú pripra-
vení pracovníci kancelárie domu smútku aj 
na vyrovnávanie účtov za hrobové miesta. 
„Prosíme ľudí, aby sa u nás zastavili a overili 
si poplatky, či ich majú zaplatené, aby  sa 
tak vyhli nepríjemnej situácii, a to možné-
mu zrušeniu miesta,“ vyzýva Ivana Danko-
vá. Neplatičom zasiela správa cintorína aj 
písomnú výzvu k úhrade, po opakovanej vý-
zve označuje tabuľkou hrobové miesto ako 
zrušené. Ak neplatiči nezareagujú,  pracovní-
ci VPS odstránia celé hrobové príslušenstvo 
a ponúknu miesto inému nájomcovi. 

Viac zeleného odpadu
Obdobie okolo prvého novembra majú 

pracovníci VPS spojené aj so zvýšeným 
množstvom odpadu. Preto odbor životné-
ho prostredia posilňuje jeho vývoz, dopĺ-
ňajú veľkoobjemové kontajnery na zelený 
odpad a na najväčšom cintoríne sú okrem 
kontajnerov na zmesový odpad umiestnené 
aj triediace na plasty a sklo. Zamestnanci z 
dopravy VPS ich vyvážajú podľa potreby. 
„Na každom prevádzkovanom cintoríne je 
zabezpečená aj úžitková voda, buď je k dis-
pozícii z vodovodu, alebo je pripravená v 
nádrži. V prípade mrazov musíme  vodovod 
odpájať,“ priblížila Mária Lošonská, ktorá má 
na starosti problematiku životného prostre-
dia na mestskom úrade.   

V rozšírenej časti stojí nový kríž
Na centrálnom mikulášskom cintoríne 

tento rok pribudla rozšírená časť. Nový 
priestor pokryje potreby pochovávania na 
niekoľko desiatok rokov. Pýši sa v nej aj nový 

drevený kríž, ktorý bol vysvätený začiatkom 
októbra. V priebehu budúceho roka plánu-
je v tejto časti cintorína mesto zrealizovať  
výsadbu drevín, pribudnúť má osvetlenie, 
ozvučenie aj dobudovanie chodníkov.

Veľký záujem o kolumbárium
Na Vrbickom cintoríne od januára do po-

lovice októbra tohto roka pribudlo 25 no-
vých hrobov a 42 urnových miest. Mesto 
tu  pre záujem o umiestňovanie spopolne-
ných ostatkov plánuje vybudovať kolum-
bárium. „Máme už spracovanú projektovú 
dokumentáciu na jeho realizáciu, určené je 
miesto, kde bude stáť a už je vydané dokon-
ca aj povolenie na jeho výstavbu. Potrebné 
je len schváliť financovanie v mestskom 
zastupiteľstve a môžeme začať s prácami,“ 
priblížil primátor Ján Blcháč. Urny často ne-
chávajú pozostalí vkladať aj do existujúcich 
hrobov, robí sa to na základe súhlasu s ná-
jomcom hrobového miesta.

Starý cintorín v Palúdzke treba zrušiť
V Liptovskom Mikuláši sú aj staré cinto-

ríny, ktoré už nie sú v prevádzke. Hroby sú 
tam neudržiavané a vandali si z nich robia 
miesta na stretnutia a často aj vyčíňanie. 
„Takýto problém máme na starom cintorí-
ne v Palúdzke. Je to neúctivé a nedôstojné, 
ľudia chodia po hroboch, sú tam vyšliapané 
chodníčky, mládež sa stretáva a robí hluk 
a neporiadok,“ priblížila Mária Lošonská z 
mestského úradu a vysvetlila, že mesto sa 
už roky snaží skontaktovať s nájomcami 
hrobových miest, aby povolili exhumáciu a 
preloženie ostatkov zosnulých. „Ak by sa ná-
jomcovia prihlásili, ostatky preložíme podľa 
požiadaviek pozostalých na iný cintorín a na 
náklady mesta. Treba to však riešiť, pretože 
dôstojnosť z tohto cintorína dávno vymizla,“ 
ukončila.

-red-
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Oblastná organizácia cestovného ruchu 
REGION LIPTOV pripravuje v spolupráci s 
naším mestom nový cestovný poriadok ski-
busovej dopravy do Demänovskej doliny.

Spoločným cieľom je motivovať čo naj-
viac lyžiarov, aby necestovali do Jasnej au-
tami a využívali ekologickejšiu dopravu. 

„Túto zimu zvýšime frekvenciu prepravy 
skibusmi zo záchytného parkoviska. Naše 
autobusy budú odchádzať smerom do 
Jasnej každých 15 minút,“ povedala riadi-
teľka Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. 

Na lyžovačku do Jasnej aj z Podbrezín
Parkovanie na záchytnom parkovisku bude 
bezplatné. Mikulášania budú mať mož-
nosť dostať sa za lyžovačkou  do Jasnej 
skibusmi z celého mesta - z Podbrezín, z 
Okoličného, samozrejme z centra mesta  
a železničnej stanice, z Palúdzky, ako aj z 
Demänovej a Bodíc. 

Nový cestovný poriadok na zimnú se-
zónu 2022/23 bude zverejnený v nasledu-
júcom čísle mesačníka Mikuláš. Bezplatné 
skibusy do Jasnej začnú premávať  26. de-
cembra 2022.                       

-red-

Plody zo školskej záhrady
Klasický vidiecky ovocný sad, ktorý bol 

kedysi bežnou súčasťou usadlostí a záhrad, 
vyrástol v areáli Základnej školy s mater-
skou školou Demänovská ulica v Palúdzke. 
Pozemok, na ktorom dnes rastú jablone, 
hrušky, slivky, ringloty, čerešne aj višne, bol 
nevyužívaný, žiaci si v ňom v rámci mest-
ského projektu aktívne vytvorili záhradu. 
Vysadili stromy, kríky, sami pestovali zeleni-
nu a dnes zbierajú plody svojej práce.  Cie-
ľom projektu je podnietiť rozvoj osobnosti 
žiakov vo vnímaní krajiny, ktorá sa pre nich 
stáva zdrojom obživy. Záhrada starej mamy 
bola realizovaná ako jedna z pilotných in-
vestícií projektu Salute4CE, ktorý je spolu-
financovaný z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja.

-red-
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Podpisom memoranda o spolupráci 
mesto oficiálne nadviazalo partnerstvo s 
ambicióznymi mladými ľuďmi z Liptov Hub. 
Prvý coworking sídli priamo v historickom 
centre Liptovského Mikuláša. Stretávajú 
sa v ňom pracujúci na voľnej nohe alebo 
na diaľku, ktorí potrebujú priestor, kde by 
mohli rozvíjať svoje nápady, stretávať sa, 
spolupracovať a preklenúť tak priepasť me-
dzi samostatnou prácou a interakciou na 
pracovisku.

Neprehliadnuteľný malý asistent, kto-

Spolupracujeme s prvým coworkingom na Liptove
rý vás na fotografii určite zaujal najviac, 
je synom zakladateľa Liptov Hubu Petra 
Sedláka. Malé deti nie sú v coworkingovom 
centre ničím výnimočným, nájdete tam to-
tiž viacero rodičov, ktorí majú počas práce 
svoje malé poklady pri sebe.

Z budovy pri polievkarni pracuje na diaľ-
ku napríklad zakladateľ softvérovej spoloč-
nosti, ktorá vyvíjala programy na tvorbu sa-
telitných snímok pre NASA. Stretli by ste sa 
tam s teoretickým fyzikom a pedagógom 
na vysokej škole, ktorý chce spopularizovať 

fyziku a svoje miesto na výkon povolania 
tam našla aj redaktorka amerických inter-
netových novín, ktorá robí rozhovory so 
známymi ľuďmi na diaľku. Pre nemecký trh 
vypracováva projekty z centra na našom 
námestí aj konštruktér pozemných a inži-
nierskych stavieb a natrafíte tam aj na bez-
pečnostného a záťažového analytika, ktorý 
odtiaľ pracuje na skvalitňovaní IT systémov 
pre českú spoločnosť.

-red-

Hlavnou hviezdou októbrového teniso-
vého turnaja v Palúdzke bol oslávenec Ma-
rián Poláček. Všestranne nadaný športovec, 
ktorý dlhoročne pôsobí v našom meste, si z 
kurtov odniesol špeciálny pohár aj pamät-
nú plaketu mesta Liptovský Mikuláš. Veľa 
zdravíčka prajeme.

SPRAVODAJSTVO

Nebo nad Hájom obsadili uprostred októbra 
stovky rozprávkových postavičiek, motýľov, 
obrích včiel, morských potvor, drakov a  ruč-
ne vyrobených šarkanov. Rekordná účasť na 
Šarkaniáde presvedčila organizátorov, že ro-
dinné podujatie sa musí stať v Liptovskom 
Mikuláši tradíciou. „Máme za sebou tretí 
ročník tohto milého podujatia, ktoré orga-
nizujeme, aby sme ľuďom zatraktívnili Háj. 

Školstvo je jedna z oblastí, kde každo-
ročne putuje z mestského rozpočtu naj-
viac peňazí, priemerne je to 14 miliónov 
eur za rok. Cieľom vedenia mesta je pokra-
čovať nielen v skvalitňovaní samotného 
výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj 
v zlepšovaní vybavenia škôl po materiál-
no-technickej stránke. 

„Školy v našom meste sú stále moder-

Školy v našom meste sú stále modernejšie
nejšie. Na ich rekonštrukcii kontinuálne 
pracujeme. V oblasti školstva máme ešte 
naplánovaných viacero projektov. Zväč-
šíme kapacity materských škôl, zrekon-
štruujeme budovy, ktoré ešte neprešli 
obnovou a nezabudneme ani na priestory 
Základnej umeleckej školy,“ vysvetlil zá-
stupca primátora Rudolf Urbanovič.

Špecializované učebne sa osvedčili
Od septembra využívajú aj žiaci Základ-

nej školy Janka Kráľa na Podbrezinách dve 
nové špecializované učebne - interaktívnu 
jazykovú a biologicko-chemickú s laboratór-
nymi stolmi a biotechnickým pracoviskom. 
V poslednom období vzniklo v mikulášskych 
školách osem takýchto špecializovaných 
učební.                      -red-

SPRAVODAJSTVO

Tento rok sme deťom rozdali štyristo šišiek, 
zaparkovali sme 250 áut, v ktorých sa priviezli 
aj troj – štvorčlenné rodinky, viacerí spojili 
podujatie s prechádzkou, takže na vrchovinu 
došli aj pešo – z toho môžeme predpokladať 
účasť okolo 900 ľudí. Každým rokom sa záu-
jem o Šarkaniádu zvyšuje,“ vyjadril sa hlavný 
organizátor podujatia Ján Blcháč, ktorý ho pri-
pravuje už pravidelne so svojím tímom dobro-

voľníkov. Ľudia si z akcie odnášajú s cennými 
rodinnými zážitkami aj maškrty za najväčších 
či najfarebnejších šarkanov, organizátori oce-
ňujú aj kreativitu pri ich výbere, dĺžku šarka-
ních chvostov či doma vyrobené modely. Ten-
to rok zaujal porotu šarkan, ktorého majiteľ 
púšťal lietať do vetra na udici. Tá mu zaručila 
ocenenie za najvyššie lietajúceho šarkana. 

-red-

Máme memorandum s 
cyklokoalíciou
Liptovskomikulášski predstavitelia ako 

zástupcovia prvej samosprávy na Slovensku 
podpísali memorandum s Cyklokoalíciou. 
Združenie je na scéne 12 rokov a podporuje 
udržateľnú mobilitu na Slovensku, komuni-
kuje so štátom, tvorí národnú cyklistickú stra-
tégiu, definuje technické normy, podporuje 
mestá a obce pri zjednodušení čerpania zdro-
jov na cyklochodníky a cyklomobiliár. Sú tiež 
nápomocní pri upokojovaní dopravy ponú-
kajúc jednoduché riešenia v mestách tak, aby 
bola situácia bezpečná pre chodcov, vodičov 
aj cyklistov. Odborné kapacity, ktorými dispo-
nuje Cyklokoalícia, budú nápomocné ako po-
radný hlas pri príprave a podávaní projektov v 
oblasti cyklodopravy.  „V Liptovskom Mikuláši 
chceme v budúcom roku vypracovať straté-
giu cyklodopravy. Taktiež plánujeme na rôz-
ne projekty smerom do Žiaru, do Trnovca, do 
Okoličného čerpať financie napríklad z plánu 
obnovy. Pri rekonštrukciách ciest a chodní-
kov je potrebné brať na zreteľ požiadavky 
cyklistov či kolobežkárov, kde tiež môžeme 
využiť už pilotné projekty, ktoré vypracovali 
odborníci z Cyklokoalície,“ zhrnul prínosy me-
moranda viceprimátor Ľuboš Trizna.

-red-



Jesenné slnko sprevádzalo motorkárov na ich spanilej jazde Liptovom. Stovky účastníkov Poslednej míle sa v sobotu 8. októbra symbo-
licky rozlúčili s motocyklovou sezónou. Na Námestie osloboditeľov im prišlo zakývať veľké množstvo Liptákov, silné stroje najviac zaujali 
najmenších. Prajeme im, aby svoje mašiny dobre zazimovali a na jar úspešne odštartovali ďalšiu sezónu.                   -red-
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Pohľad na jeden svet viacerými očami. 
Týmito slovami by sme najlepšie vystihli 
poslanie unikátnej výstavy ľudového 
umenia, ktorú nainštalovala v priestoroch 
Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mi-
kuláši rodina Nemcovcov. Najstarší z rodiny 
– Ján Nemec je v regióne známy najmä vý-
robou fujár a drevorezieb, no v jeho zbierke 
nájdeme aj obrazy. Jeho syn, tiež Ján, zúro-
čil svoju lásku k drevu pri výrobe nábytku. 
Vnuk Marek je síce vyštudovaný umelecký 
rezbár, no pri časovo náročnej práci sa tejto 
činnosti stíha venovať len vo voľnom čase. 
Do všestranne nadanej rodiny pred takmer 
piatimi rokmi pribudla Marekova dcéra Ella. 
S umením sa zoznamovala od malička, dre-
vený salaš, ktorý vyrobil dedo, bol jej naj-
obľúbenejšou hračkou. Neskôr skúšala hrať 
na jeho fujarách a chcela ho potešiť svojimi 

Výstava štyroch generácií s maľbami štvorročnej umelkyne
obrázkami. Tieto maľby sú dnes milým oži-
vením výstavy štyroch generácií. 

Najmladšia z rodiny
Viaceré diela vyrábali traja chlapi spo-

ločnými silami. Do remesla im skúša liezť aj 
najmenšia pomocníčka, zatiaľ ako nádejná 
maliarka. "Kresba je prirodzeným prejavom 
každého dieťaťa a u nás v rodine je zaužíva-
né podporovať tvorivosť. Bez ohľadu na to, 
či sa z Ellinky stane umelkyňa, alebo pôjde 
úplne iným smerom, snažíme sa ukazovať 
jej všetky možnosti. Doma spievame, tancu-
jeme, recitujeme, maľujeme aj športujeme. 
Podporujeme ju vo všetkom, čomu sa chce 
venovať. Keď mi sama od seba navrhla, že 
by chcela mať vyvesené svoje obrázky pri 
našich rodinných dielach, jej nápad som zo-
bral do úvahy. A tak vznikla výstava štyroch 

generácií," vysvetlil Marek Nemec a doplnil, 
že tvorivosť nepatrí len do sféry umenia, ale 
aj do každodenného života.

Drevo, drevo, drevo
Súčasťou výstavy sú stovky drevených 

sošiek, plastík a rôznych vyrezávaných 
predmetov. Väčšina z nich je inšpirovaná 
životom salašíkov a poľnohospodárov. 
Najväčšou pýchou sú však fujary, píšťalky 
a bezdierové píšťaly zvané koncovky. Ta-
jomstvo ich výroby sa dedí z generácie na 
generáciu, v dnešnej dobe je však výrobcov 
ako šafranu. Návštevníci uvidia tiež niekoľ-
ko obrazov. Zbierku ľudového umenia si v 
Dome Matice slovenskej môžu záujemco-
via pozrieť do konca tohto roka.

-red-

Posledná míľa Liptova

Mikulášania trávia jeseň aktívne
Cyklochodník pri brehu Váhu vyhľadávajú rekreační aj profesionálni športovci počas celého roka. Príjemné tep-
loty, ktoré so sebou prinieslo babie leto spoločne s pestrofarebnou scenériou, prilákali aj stovky peších. Na pre-
chádzke si vychutnávali príjemné rodinné popoludnia. A mali sa kde prechádzať, dĺžka cyklochodníkov v našom 
meste dosahuje už desať kilometrov. Mesto totiž využíva každú eurofondovú výzvu na cyklodopravu, akú štát 
vyhlási a doposiaľ bola radnica pri týchto žiadostiach o financovanie vždy úspešná. Ľuďom, ktorí na mestskom 
úrade riešia vysporiadania pozemkov pod cyklistické chodníky, síce robí často ťažkú hlavu ich rozdrobenosť či 
neznámi vlastníci, mesto sa však môže pochváliť ďalšími projektami na cyklosieť, o ktorých sme písali už v pred-
chádzajúcom vydaní.

-red-
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Súťaž vo varení gulášu zorganizovali aj 
túto jeseň už tradične poslanci mestského 
zastupiteľstva. Podujatie, ktoré poznáme 
ako Mikulášsky kotlík, tento rok nachystali 
v Iľanove. Za každú mestskú časť vytvorili 
poslanci jedno družstvo a majstri varešky 
už pripravovali chute hodné Michelinskej 
hviezdy. 

Základom bolo mäso z diviny, z neho 

Mikulášsky kotlík s gulášom tento rok voňal v Iľanove
už osem súťažných družstiev čarovalo vo 
vlastnej réžii. Do kotlíkov putovali suroviny, 
ktoré gulášu dodali špecifickú chuť a vôňu. 
V kotloch skončila aj taká exotika ako per-
ník, lekvár či ihličie. Guláš prilákal na pod-
ujatie stovky záujemcov a veľkoobjemové 
kotlíky po niekoľkých hodinách ukázali už 
len mastné dno. Porota ochutnávačov hod-
notila tímy v kategóriách najlepší, najhus-

tejší, najvoňavejší, najzemiakovejší, najo-
riginálnejší, najmäsovejší či najfarebnejší 
guláš. 

Organizátori tohto tradičného podujatia 
nezabudli na to, že nielen gulášom je človek 
živý. Najmenší sa s radosťou vyskákali na 
nafukovacom hrade, potešil ich aj kúzelník 
Michal a nechýbala ani atraktívna tombola.

-red-

Vedenie Volejbalového klubu Rachma-
ninka aj túto sezónu prihlásilo svoje druž-
stvá do niekoľkých majstrovských súťaží. 
Už tradične sú to chlapčenské súťaže ka-
detov, starších žiakov a mladších žiakov v 
štvorkovom volejbale, pričom vo všetkých 
týchto kategóriách majú účastníci možnosť 
postúpiť na Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky. Novinkou pre mikulášsky volejbal sú 

Mladí volejbalisti a volejbalistky 
odštartovali súťaže

po niekoľkých dlhých rokoch aj majstrov-
ské súťaže dievčat - staršie žiačky II. triedy a 
mladšie žiačky v štvorkovom volejbale. Ve-
denie klubu verí, že budú hráči dosahovať 
v aktuálnej sezóne čo najlepšie športové 
výsledky a o súťažný volejbal v Liptovskom 
Mikuláši bude ešte väčší záujem. Mesto 
Liptovský Mikuláš ich v tom bude aj naďalej 
podporovať.                       -red-

Vzdali hold šedinám
Oslava života našich seniorov podujatím 

Mikulášska úcta sa uskutočnila cez hudbu a 
spev, ktoré zazneli ako obdiv k ich životné-
mu dielu. Mesto ju pripravilo v Dome kul-
túry pre všetkých mikulášskych starkých pri 
príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším. 
Program tvorila súťažná prehliadka spevo-
kolov z celého Slovenska, ktorú posudzo-

12

vala trojčlenná porota. Slávnostný punc 
dalo podujatiu ocenenie Verejné uznanie 
za zásluhy pre Michala Kotiana, predsedu 
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Ocene-
nie z rúk primátora si prevzal za dlhoročnú 
spoluprácu so seniormi a šírenie dobrého 
mena mesta Liptovský Mikuláš. Stalo sa tak 
pri príležitosti životného jubilea 75 rokov. 

Mesto si každoročne uctieva aj jubilujú-

cich seniorov nad 70 rokov, ktorí dosiahli 
päťročnicové a desiatkové životné výro-
čie. Aj tento rok si všetci, ktorí sa nemohli 
zúčastniť na programe v Dome kultúry, 
môžu vyzdvihnúť darčekovú poukážku 
na mestskom úrade, číslo dverí 25 a 26 v 
pracovných dňoch do konca novembra 
2022.  

-red-

Na súťaži v karate Polish Open 2022 
reprezentoval mesto Liptovský Mikuláš 
Richard Turčaník z Karate klubu Torade. 
Stretlo sa tam až 1700 pretekárov z 28 kra-
jín. Po piatich vyhratých zápasoch vo svojej 
kategórii sa prebojoval až do finále. Tam 
prehral najtesnejším rozdielom len o jeden 
bod. „Strieborná medaila a druhé miesto 
je vynikajúci úspech a je to odmena za ná-
ročnú prípravu. Na turnaji sme vyskúšali 
niektoré nové kombinácie a stratégie, ktoré 
žiadny tréning nedokáže preveriť dosta-
točne. Hoci nezdvihol nad hlavu pohár pre 
víťaza, stúpajúca forma je prísľubom ešte 
lepších výsledkov,“ povedal Richardov tré-
ner Michal Turčaník. Pre Richarda to bola 
posledná súťaž pred Majstrovstvami sveta 
kadetov, juniorov a U21, ktoré sa budú ko-
nať v koncom októbra v Turecku. Kvalifiko-
val sa na ne na základe svojich výborných 
výsledkov.                                         -red-

Karatisti v Poľsku



1514

OZNAMY

Nádych Vianoc bude v Liptovskom 
Mikuláši citeľný už na konci novembra, 
hrejivú atmosféru prinesie 27.11. prvý 
adventný koncert. Zvianočnievanie pocí-
time aj prvého decembra, kedy oficiálne 
odštartuje tradičný a obľúbený Mikulášsky 
jarmok. Vianočný punč a varené vínko tak 
ochutnáte hneď v úvode dvanásteho me-
siaca, darčeky blízkym môžete v predstihu 
nakúpiť priamo na jarmoku od trhovníkov 
so zimným tovarom. Aj tento rok poteší 
návštevníkov prezentácia slovenských re-
meselníkov, ich pracovných postupov a 
výrobkov v Remeselnej uličke.

Vôňa adventu vás očarí už na konci novembra
Prechádzky za výzdobou
Vianočnú náladu v meste umocní vý-

zdoba, ktorú začnú zamestnanci Verejno-
prospešných služieb inštalovať k adventu v 
druhej polovici novembra. Rozsvieti sa cen-
trum aj všetky mestské časti. Najrozsiahlej-
šiu obnovu vianočnej výzdoby za ostatné 
roky zabezpečilo vedenie mesta ešte vlani. 
U Mikulášanov zožala úspech, do centra sa 
chodili vo veľkom fotiť. Najviac vianočných 
fotografií vznikalo pri svetelných saniach s 
koníkom pred Župným domom či pri rámi-
ku s mašľou na Námestí mieru. Centrálne 
námestie ozdobia okrem svetelnej výzdoby 
aj desiatky nadrozmerných vianočných gúľ. 

Šmrnc dodajú listnatým stromom, ktoré tak 
nadobudnú úplne nový vzhľad.

Advent odštartuje tenorista Dvorský
Keďže adventné obdobie sa tento rok za-

čína prvou adventnou nedeľou 27. novem-
bra, tradičné adventné koncerty sa začnú v 
ten istý deň. Náladu najkrajších sviatkov v 
roku navodí prvý koncert Čas vďačnosti. V 
rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša sa 
predstavia slovenský akordeónový virtuóz 
Michal Červienka a operný spevák Jaroslav 
Dvorský v sprievode klaviristky Júlie Grejtá-
kovej. Celý program adventných koncertov 
nájdete na strane 15.                      -red-

Tradičné podujatie Športovec roka bude 
budúci rok netradičné. Mesto Liptovský Mi-
kuláš ocení najlepších športovcov nielen za 
rok 2022, ale aj za predchádzajúce dva roky, 
pretože počas pandémie koronavírusu ne-
bolo možné usporiadať podujatie a oceniť 
najlepších športovcov za roky 2020 a 2021. 

„Niektoré športy fungovali vo veľmi ob-
medzenej forme aj počas prísnych opatrení. 
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli, že v 
roku 2023 zrealizujeme podujatie Športo-
vec mesta tak trochu netradične. Oceníme 
športovcov za  tri roky, počas ktorých platili 
pandemické opatrenia,“ uviedla Dana Gu-
ráňová z mestského úradu.

Oceníme najlepších športovcov uplynulých troch rokov, 
nomináciu môže poslať každý

Nominovať môžete aj vy
Nominovať športovca môžu všetky te-

lovýchovné jednoty, športové kluby a ob-
čianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti 
športu na území mesta Liptovský Mikuláš. 
Nominácie môže posielať aj verejnosť, pri-
čom nominovaný môže byť iba ten športo-
vec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na 
území mesta Liptovský Mikuláš. Jednotliv-
cov za kolektívne športy je možné nomi-
novať len v tom prípade, ak sú zaradení v 
celoštátnej reprezentácii SR a zároveň v da-
nom športe pôsobia v klube registrovanom 
na území mesta Liptovský Mikuláš. Radnica 
ocení desať jednotlivcov do 18 rokov a je-
den mládežnícky kolektív, desať jednotliv-

cov nad 18 rokov a jeden seniorský kolektív, 
osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a 
talent roka do 18 rokov.

Tlačivo nájdete na webe
Tlačivá nominácií jednotlivcov a kolektí-

vov za roky 2020 - 2022 nájdete na webe 
mesta pod bannerom Nominácie na špor-
tovcov mesta Liptovský Mikuláš. Nominá-
cie je potrebné poslať poštou na oddelenie 
mládeže, športu a kultúry Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom 
na rudolf.zaruba@mikulas.sk, najneskôr do 
10. decembra 2022.

-red-

Foto z oceňovania v roku 2016.
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OTVÁRACIA PONUKA!
OBI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Po – Ne: 8:00 – 20:00 hod.

POUŽI  
MA&
OBJAV VIAC!

DOKÁŽETE
ČOKOĽVEK

*Pri rovnomernom zaťažení.
Platí pre OBI Liptovský Mikuláš od 1. 11. do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob.

DLAŽBA „SCANDINAVIA”
31 x 62 cm, 1. trieda, oter 4, protišmykovosť R9,  
bal. 1,54 m2. OBI č. 1383223

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL
Pozinkovaný, 5 políc, použitie aj ako dielenský 
stôl, š 90 x v 180 x h 40 cm. OBI č. 1054139

Top cena

24,99

AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA 
BLACK & DECKER „BDCDC18B-QW”
2 aku., nabíjačka 200 mA (8 h). OBI č. 1121664

Top cena

59,99

Top cena

12,99m2

mrazuvzdorná

18 V/1,5 Ah Li-Ion F5

nosnosť každej police 175 kg*

zásuvný systém bez skrutiek

Pozinkovaný

OZNAMSS-22002-19-narodeniny_centra_182x124_LM.indd   1 14/10/2022   10:37

0850 003 333  |  union.sk

Od 4. 10. 2022 sme presťahovaní
na ul. 1. mája 10, Liptovský Mikuláš

Navštívte nás a vybavte s nami čokoľvek 
v súvislosti so zdravotným poistením. 
Navyše u nás môžete uzavrieť poistenie 
domácnosti, cestovné poistenia, 
PZP a mnoho viac.

Zmeňte vďaka nám svoj život k lepšiemu.

NÁJDETE NÁS 
NA NOVEJ 
ADRESE 

B22314-321-UNION-oznam_LM_inzercia_182x124_1022.indd   1 11/10/2022   10:06
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Mateo BURDEL, Adela ČERYOVÁ, 
Thomas Julian BOOGAERTS, Diana 
DZÚROVÁ, Maroš BOBROVČAN, Emily 
Anna ŠTEFKOVÁ, Laura CELENGOVÁ, 
René BALÁŽ, Erik BALÁŽ, Ella DROPPO-
VÁ, Mária BALÁŽOVÁ, Patrik KRÁLIK, 
Katarína KOVÁČOVÁ, Shannaya BALÁ-
ŽOVÁ, Dominik KENDERA, Alexander 
ČERVEŇÁK, Vanda GÚGHOVÁ, Matej 
Joachim KYSEĽ, Filip ČONKA, Matej BU-
GOŠ. 

Manželstvo uzavreli:

 Ján VRLÍK - Ing. Eva SKUBÍKOVÁ, Pe-
ter ČERSTVÍK – Ing. Zuzana LEPIŠOVÁ, 
Jozef KAPINA – Ing. Michaela PIOVAR-
ČIOVÁ, Marek GOLÚCH – Michaela 
ANTOŠKOVÁ, Vladimír ŠOTNÍK – Bibiá-
na VARGOVÁ, Peter KOŠO – Stanislava 
BENČOVÁ, Ing. Michal HAJKOVSKÝ – 
Ing. Lucia BESTVINOVÁ MBA, Ľudovít 
PAČAJ – Edita BUČKOVÁ, Marek KUBÍK 
– Zuzana HÚSKOVÁ, Tomáš FIANTOK 
– Simona MACHÁČOVÁ, Milan VNUK 
– Jana KÁROLYIOVÁ, Bc. Jozef GRIEŠ – 
Lenka JURČOVÁ, Ján PLEVA – Matilda 
GOLIÁŠOVÁ, Ladislav HALAČ – Jana 
MEDVECKÁ, Michal KLEPÁČ – Raysi 
Sthefany UGARTEMENDIA VENTURA, 
Tomáš PAPRČKA – Mgr. Martina FUZIO-
VÁ, Miroslav MODROVSKÝ – Bc. Daša 
VÁLEKOVÁ.

Navždy nás opustili:
 

Miroslav KAŠÁK – 81 r., Jana POLÁ-
ŠEKOVÁ – 70 r., Peter JANČUŠKA - 60 
r., Martin BRUNOVSKÝ – 36 r., Ján MAJ-
STRÁK – 95 r., Terézia DOROCIAKO-
VÁ – 85 r., Róbert WEIS – 37 r., Jolana 
SPODNIAKOVÁ – 85 r., Anna KRÁĽOVÁ 
– 86 r., Emília CHRAPČIAKOVÁ – 77 r., 
Magdaléna LEJKOVÁ – 78 r., Margita 
BABJAKOVÁ – 82 r., Judita BALVOŇO-
VÁ – 66 r., Gizela VARTOVNÍKOVÁ – 82 
r., Miloš ULIČNÝ – 92 r., Miloš JUREČKA 
- 92 r., Ján ČONKA – 26 r., Ctibor BO-
ŽÍK - 62 r., Pavel KORBÍNI – 48 r., Vlas-
timil TARAGEĽ – 83 r.,  Ondrej DOBÁK 
– 81 r., Anastázia BUDZÁKOVÁ – 82 r., 
Emília MORÁVKOVÁ – 80 r., Gejza ŽIR-
KO – 24 r., Jana MURGOŠOVÁ – 56 r. 

Občiansky servis 
SEPTEMBER 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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 UTOROK 08.11.2022 
SESTRY BACMAŇÁKOVÉ, ZBOJNÁ, HRUŠTINEC 

 Dom kultúry, veľká sála   18:00    15 €
 Večer plný zábavy a smiechu.

 PIATOK 11.11.2022 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV 

 Pamätník Matka na Vrbickej ulici, Pomník 
obetiam zahraničných misií a operácií na Háji 
Nicovô  11:11  Spomienkový pietny akt 
obetiam 1. svetovej vojny a ďalších vojnových 
kon� iktov.

 PIATOK - NEDEĽA 11.11.2022 | 13.11.2022 
POTIAHNITE SI NARODENINOVÚ VÝHRU  STOP 
SHOP Liptovský Mikuláš   10:00 - 18:00  My 
máme narodeniny, ale darčeky dostanete vy.

 SOBOTA 12.11.2022 
JAZZ V MESTE: DAVID KOLLAR - THE BUZZFISH

 KaSS, Tranovského 4   19:00    12 € 
 Hudobná delikatesa v podaní trojice špičkových 

hudobníkov Kollar, Feliciati, Borlai.
 UTOROK 15.11.2022 

PI ČAJ, MILÁČIK! Dom kutlúry, veľká sála 
 18:00    19 €  Brilantná francúzska komédia z 

divadelného zákulisia, ocenená Moliérovou cenou ako 
KOMÉDIA ROKA. 

 ŠTVRTOK 17.11.2022
DEŇ SLOBODY A DEMOKRACIE  Námestie 
osloboditeľov  14:00   Pietny akt kladenia 
vencov. 

 STREDA - SOBOTA 23.11.2022 | 26.11.2022 
XXIX.PAN 2022 Dom kutlúry, veľká sála    3 € 

 Celoslovenská prehliadka pantomímy a 
pohybového divadla s medzinárodnou účasťou. 

 PIATOK 25.11.2022  
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  17:00  Stretnutie 
členov klubu.

 NEDEĽA 27.11.2022
ADVENTNÝ KONCERT  Rímskokatolícky kostol Sv. 
Mikuláša  16:00  Pozývame Vás na 1. adventný 
koncert.

 UTOROK 29.11.2022
ČITATEĽSKÉ STRATÉGIE A PRÁCA S LITERÁRNYM 
TEXTOM  Liptovská knižnica G. F. Belopotocké-
ho, Štúrova 56  13:30  Seminár pre učiteľov, 
knihovníkov a rodičov.

 UTOROK 29.11.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY JAN HÁLA  Galéria 
Kolomana Sokola  16:30  Vernisáž výstavy Jana 
Hálu (1890 - 1959), ktorý žil a tvoril v obci Važec.
 

 BLACK ADAM 
(Americký � lm, od 12 rokov, 100 min., Slovenský dabing) 
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...

 JAN ŽIŽKA 
(Český � lm, od 15 rokov, 125 min., Český dabing) 
St. 2. 11.  18.30   6 €|   Príbeh jedného z najväčších 
vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom 
Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka svojim činom 
legendou.

 ČIAPKA 
(SR–Slovin.–Lux., od 7 rokov, 86 min., Slovenský dabing) 
So. 5. 11.  17.30   6 €| Ne. 6. 11.  17.30   6 €|  Erik, ktorý 
nemá vôbec nič, a Lucka, ktorá má zdanlivo všetko, sa 
uprostred vianočnej noci vyberú po stopách Ježiška.... 
Vianočný príbeh pre celú rodinu.

 ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU 
(Český � lm, od 12 rokov, 105 min.) 
So. 5. 11.  19.30   6 €| Ne. 6. 11.  19.30   6 €| St. 9. 
11.  18.00   6 €| Št. 10. 11.  18.00   6 €|  Osobitá 
vzťahová komédia s hviezdnym hereckým obsadením a 
množstvom slovného aj situačného humoru.

 TROJUHOLNÍK SMÚTKU 
(Švéd.,-Franc.-GB-Nem., od 15 rokov, 142 min.) 
Po. 7. 11.  18.30   5 €|  Dvojnásobný víťaz Zlatej palmy 
z Cannes, Ruben Östlund, nakrútil satirickú komédiu o 
spoločenských rolách a opojnej sile moci, ktorá nenechá 
na nikom ani suchej nite.

 ARVÉD 
(Český � lm, od 12 rokov, 120 min.) 
St. 9. 11.  20.00   6 €| Št. 10. 11.  20.00   6 €|  Ako 
ďaleko sme schopní zájsť, aby sme dosiahli svoje ciele? 
Jiří Arvéd Smíchovský bol ochotný ísť až na hranice 
samotného pekla.

 STRIEDAVKA (SENIORSKY  FILMOVÝ  ŠTVRTOK)  
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 10. 11.  14.00   3 €|  Ako to dopadne, keď sa z malej 
rodiny stane veľká? Film sa s humorom a nadhľadom 
pozerá na fenomén striedavej starostlivosti.

 ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 161 min., Slovenský dabing) 
Pi. 11. 11.  18.00   6 €| Po. 14. 11.  18.00   6 €|  Kým sa 
Wakanďania snažia prijať ďalšiu kapitolu svojich dejín, 
naši hrdinovia sa musia spojiť s Vojnovým psom Nakiou 
a Everettom Rossom a spoločne vydláždiť novú cestu 
pre kráľovstvo Wakanda.

 KVIK + ZUZA V ZÁHRADÁCH 
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KALENDÁR PODUJATÍNOVEMBER 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

VÝ
ST

AV
Y

 
 M

UL
TIK

IN
O

 
 G

. A
. C

IN
EM

A

ST
ÁL

E E
XP

OZ
ÍCI

E

(Holandský � lm, MP, 72 min., Slovenský dabing) 
So. 12. 11.  17.30   5 €| Ne. 13. 11.  17.30   5 €| 

 Animovaný � lm o 9-ročnej Babs, ktorá dostane od 
svojho starého otca ako darček prasiatko menom Kvik.... + 
krátky � lm Zuza v záhradách.

 HRANICE LÁSKY 
(ČR - Poľsko, od 15 rokov, 95 min.) 
So. 12. 11.  19.30   5 €| Ne. 13. 11.  19.30   5 €| St. 16. 
11.  18.00   5 €|  Petr a Hana, partneri v živote aj práci, sa 
po rokoch otvoria zdieľaniu svojich nevypovedaných 
erotických fantázií. Čo začína ako nevinná konverzácia, 
postupne prechádza do experimentovania s nemono-
gamným pojatím vzťahu.

 IDENTITA ES 
(Český � lm, od 12 rokov, 81 min.) 
St. 16. 11.  20.00   6 €|  Neuveriteľný životný príbeh 
jedného z najuznávanejších svetových imunológov a 
genetikov, ktorý celý život zasvätil odhaľovaniu 
tajomstiev génov a pritom sám po desiatky rokov 
nepoznal svoju vlastnú identitu.

 PRINC MAMÁČIK 
(Český � lm, od 12 rokov, 80 min.) 
Št. 17. 11.  17.30   6 €| Pi. 18. 11.  17.30   6 €|  Príbeh 
rozmaznaného princa, ktorý celý svoj život trávi pri 
mamičkinej sukni, hoci má už 39 rokov. Jeho otec mu 
preto na narodeniny pripraví nečakaný „darček“...

 KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK 
(Francúzský � lm, od 12 rokov, 95 min., Český dabing) 
Št. 17. 11.  19.30   6 €| Pi. 18. 11.  19.30   6 €|  Jérôme je 
nenapraviteľný klamár. Zaplieta sa do lží čoraz viac, až 
kým ho nezasiahne kliatba a jeho klamstvá sa začnú 
stávať skutočnosťou...

 MALÝ WINNETOU 
(Nemecký � lm, od 7 rokov, 103 min., Slovenský dabing) 
So. 19. 11.  17.30   6 €| Ne. 20. 11.  17.30   6 €|  12-ročný 
Winnetou sa už vidí ako veľký bojovník.  Spolu so sestrou 
a novým kamarátom sa vydáva na nebezpečné 
dobrodružstvo, aby zachránil svoj kmeň...

 PIARGY 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 100 min.) 
So. 19. 11.  19.30   6 €| Po. 21. 11.  18.00   6 €|  Dedina 
Piargy bude žiť hriešnym životom, až kým za jednu 
fašiangovú noc úplne nezmizne. Milostný príbeh o 
nejasnej vine, láske a krutom treste.

 TURNAJ SNOV 
(Rumunsko - SR, od 15 rokov, 72 min.) 
Ne. 20. 11.  19.30   6 €| Po. 21. 11.  20.00   6 €| 

 Veselo-trpký príbeh o veľkých ambíciách jedného 
neveľkého futbalového mužstva, rozprávaný cez pokojný 
pohľad večne sa prizerajúceho manažéra.

 KROKODÍL LYLE 
(Americký � lm, MP, 106 min., Slovenský dabing) 
Ne. 27. 11.  17.30   6 €| Po. 28. 11.  17.30   6 €|  Keď sa 
rodina Primmovcov presťahuje do New Yorku, ich malý 
syn Josh objaví v podkroví domu spievajúceho krokodíla, 
ktorý miluje kúpele, kaviár a hudbu.

 VIANOČNÝ PRÍBEH 
(Český � lm, od 12 rokov, 118 min.) 
Ne. 27. 11.  19.30   6 €| Po. 28. 11.  19.30   6 €| Ut. 29. 
11.  18.00   6 €| St. 30. 11.  18.00   6 €|  Komédia, ktorá 
sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov 
prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľného Vianoce.

 SVETLONOC 
(SR - ČR, od 15 rokov, 109 min.) 
Ut. 29. 11.  20.00   6 €| St. 30. 11.  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.

 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. - Moderna; 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.

 STREDA 02.11.2022     
HALLOWEEN | Liptovská knižnica G. F. Belopotocké-
ho, Štúrova 56 |13:00| Tvorivá dielňa pre deti.

 PIATOK – PIATOK 04.11.2022 | 11.11.2022     
KURZ KERAMIKY | Remeselné dielne LKS |16:30 - 
19:30| 15 € | Kurz keramiky na tému mozaiky, obklady, 
keramické čísla - modelovanie, glazovanie.

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

 19.5.2022 | 15.2.2023     
90 ROKOV ĽADOVÉHO HOKEJA V LIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI | Múzeum Janka Kráľa, výstavná sieň 
|10:00 - 18:00 2€/1€ | Výstava predstaví najvýznamnej-
šie 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.

 30.9.2022 | 19.11.2022     
JÁN TRIAŠKA - DOPLNKY K REVOLÚCII | 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.

 01.11.2022 | 30.11.2022     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
| Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 25.11.2022 | 26.11.2022     
MINERÁLOVO 2022 - 6. ROČNÍK PREDAJNEJ 
VÝSTAVY MINERÁLOV | RGB Liptov |  Pozývame vás 
na 6. ročník predajnej výstavy minerálov.

 30.11.2022 | 25.3.2023     
JAN HÁLA | Galéria Kolomana Sokola | Ut-So: 10:00 
- 17:00 | 3 € / 1,50 € |Výstava českého maliara Jana Hálu, 
ktorý svoj život a tvorbu zviazal s obcou Važec.

 ELVIS (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Rozprávka/Fantasy/Rodinný - Slovensko/Česko/
Maďarsko - 2022 - 102 min. 
Pi. 4. 11.  14.30   3,50 €

 MAYERLING  
Záznam predstavenia z Kráľovského baletu v Londýne - 
Veľká Británia - 2022 - (12) - 205 min. (2 prestávky) - Pan-
nonia Ent. titulky/dabing: české titulky
Ne. 6. 11.  15.45    11 €

 ADRENALIN FILM FEST 2022  
8. ročník obľúbenej kultúrno-športovej akcie
Po. - St.  7. 11. - 9. 11. o  18.30   a   20.15  5,00 € 

 AIDA  
Záznam predstavenia z Kráľovskej opery v Londýne - 
Veľká Británia - 2022 - (12) - 205 min. (1 prestávka) - Pan-
nonia Ent. titulky/dabing: taliansky s českými titulkami
So. 12. 11.  18.30    12 €

 PREZIDENTKA (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia/Dráma - Česko - 2022 - 87 min. 
Pi. 18. 11.  14.30   3,50 €

 UMENIE V KINE: BENÁTKY - NEKONEČNÉ 
AVANTGARDNÉ 
Dokument - IT - 2022 - (12) - 92 min. - Aero� lms Titulky/
dabing: české titulky
Po. 21. 11.  18.00   7,30 € / 6 €

 BOHÉMA  
Záznam predstavenia z Kráľovskej opery v Londýne - 
Veľká Británia - 2022 - (12) - 180 min. (1 prestávka) - Pan-
nonia Ent. titulky/dabing: taliansky s českými titulkami
So. 26. 11.  18.30    12 €
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Vás pozývajú na inauguráciu poštovej známky

Vianoce:
Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa

pri príležitosti 200. výročia narodenia P. M. Bohúňa
11. novembra 2022 o 14.00 hod.
v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, 

Tranovského 3, Liptovský Mikuláš



PRISPEJTE SVOJÍM HLASOM 
K SPRÁVNEMU SMEROVANIU NÁŠHO MESTA

SPOJENÉ

VOĽBY
29. októbra 2022


