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Predvianočný čas v našom meste:
Nádych Vianoc bude v Liptovskom Mikuláši citeľný už od prvého decembra.
Mikulášanom prinesie dvanásty mesiac
hrejivú atmosféru v podobe adventných
koncertov, zvianočnievanie pocítime
vďaka tradičnému jarmoku a v tesnom
predvianočnom období organizuje radnica aj Vianočné trhy.
Adventné koncerty zohrejú dušu
Už 1. decembra štartuje mesto sériu adventných koncertov, ktoré sa uskutočnia každú adventnú nedeľu. Na prvý ste pozvaní do
Kostola sv. Mikuláša. V programe Slovenské
Vianoce sa predstaví Božidara Turzonovová,
Danubius Octet Singer a dirigent Daniel Simandl. Druhá adventná nedeľa 8. decembra
bude na Nádvorí Čierneho orla patriť liptovským folkloristom a rodine Janoštínovcov zo
Zuberca. Pätnásty decembrový deň vystúpi
v evanjelickom kostole komorný ženský zbor
Laeto Animo, adventnú sériu uzavrie 22. de-

cembra úžasný hudobný darček - Sima Martausová, ktorej hlas zaznie v Kostole sv. Petra
z Alkantary v Okoličnom.
Jarmok na Mikuláša poteší kapelami
Mikuláš prinesie do nášho mesta tradičný Mikulášsky jarmok. Program je zostavený
z jarmočného predaja a koncertov, v piatok
6. decembra vystúpia Heľenine oči či Smola
a hrušky. Na pódiu budú mať zastúpenie aj
domáci umelci z kapiel Ploštín Punk, Rock
Therapy či Folklórny súbor Ďumbier. Jarmočnou novinkou bude tombola, ktorá bude mať
charitatívny účel. Každoročný sprievod s Mikulášom, anjelmi a čertom, ktorý poputuje
na otvorenie jarmoku na Námestie osloboditeľov spred mestského úradu, sa uskutoční
6. decembra o 16:00 hodine. „Nebude chýbať
remeselná ulička, mnoho stánkov s občerstvením a pestrým sortimentom. Záujem predajcov o Mikulášsky jarmok je dokonca vyšší,
ako v minulom roku,“ prezradila Soňa Višňov-

ská z mestského úradu.
Deti sa môžu tešiť na Mikulášsky domček,
v ktorom bude Mikuláš úradovať 5. a 6. v dopoludňajších hodinách. Aj športovci si prídu
na svoje, sprievodným programom jarmoku
budú turnaje basketbalu a volejbalu. Program
Mikulášskeho jarmoku sa nachádza na
strane 13.

jarmok, trhy, koncerty a betlehem
skom kostole. Vystúpi Metod Rakár (organ)
a Matej Droppa (trúbka).
Rozsvieťme si spolu naše mesto
Počas celého decembra sa môžete prihlásiť do súťaže O najkrajšiu vianočnú výzdobu.
Cieľom súťaže je zapojiť čo najviac ľudí do
vytvorenia vianočnej atmosféry v mestečku.
Mikulášania z rodinných domov, panelákov,

klubov seniorov, ale aj organizácie a prevádzky môžu vyzdobiť svoje dvory, záhrady, zeleň
či okná, fantázii sa medze nekladú a prispieť
k vianočnému času svetielkami, ktoré majú
zo zimy a tmy robiť radosť celému okoliu. Do
konca mesiaca potom môžu poslať jednu
fotku svojej vianočnej výzdoby poštou na
adresu mestského úradu (Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš) alebo e-mailom na

sutaz@mikulas.sk aj spolu s prihláškou, ktorá
sa nachádza na strane 14. Súťaž vyhodnotí
radnica 14. januára 2020 a víťazov jednotlivých kategórií čakajú hodnotné ceny.
Námestie osloboditeľov dotvorí v čase Vianoc pekný vianočný smrek z Malej kolónie.
Vysoký bude do 10 metrov, oficiálne sa rozsvieti počas otvorenia jarmoku 6. decembra.
-js,vč-

Betlehem zvýrazní atmosféru
Mesto odhalí na námestí 6. decembra mikulášsky darček, ktorý dotvorí atmosféru Vianoc. Pod arkádami pred mestským Múzeom
Janka Kráľa nájde v mikulášskom období svoje miesto nový betlehem. Vyrezávané sochy
svätej rodiny v životnej veľkosti vyhotovuje
so svojím synom renomovaný umelec Miroslav Trnovský, ktorý pochádza z Liptovského
Mikuláša. Každoročne by sa mal betlehem
rozrásť postupne o ďalšie postavy a zvieratká.
Arkády bude svätá rodina zdobiť mesiac, od
6. decembra do Troch kráľov. Cez rok bude
skrášľovať hlavnú expozíciu mestského múzea.

Zaznejú aj Iľanovské píšťaly
Plejádu decembrových podujatí zavŕši organovo-trúbkový koncert Vianočné zastavenia, ktorý sa uskutoční 29. decembra v Iľanov-
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Trhy zavoňajú punčom
Tesne pred Vianocami sa pomedzi zhon
spojený s nakupovaním posledných darčekov
zastavte pri stánkoch Vianočných trhov. Od
20. do 22. decembra (v čase medzi 10.30 a 18.
hodinou) vás na Námestí osloboditeľov zohreje varené vínko a vianočný punč, prichystaný bude aj predaj tradičných vianočných
dobrôt. V stánkoch si budete môcť kúpiť vianočné ozdoby a dekorácie.
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Nádych slobody. Podujatím pod
týmto názvom si kresťanské cirkvi v
našom meste pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Na ekumenickej bohoslužbe v Kostole sv. Mikuláša boli prítomní aj predstavitelia
vedenia radnice a viacerí poslanci
mestského zastupiteľstva.
Vedenie radnice si 17. novembra
pripomenulo aj obete vojenských
táborov nútených prác – pomocných technických práporov. Na Námestí osloboditeľov pri pamätnej
tabuli na Župnom dome položili
vence a zapálili sviečky, neskôr sa
presunuli k tabuli venovanej Dňu
boja za slobodu a demokraciu.

Po roku s primátorom:
Chceme napĺňať program
Dobre spravované mesto II.
Turbulentný, inšpiratívny, náročný a plný výziev. Takto zhodnotil prvý rok svojho tretieho funkčného obdobia primátor Ján Blcháč. Primátorských 365 dní uplynulo ako voda a nastal čas na bilanciu a zodpovedanie otázok, ktoré sa týkajú života v našom
meste. Podarilo sa Jánovi Blcháčovi naplniť plánované časti jeho volebného programu Dobre spravované mesto II., do ktorého
vložili obyvatelia Mikuláša vo voľbách dôveru?
Po 42 dňovom provizóriu, ktorým sa
začínal rok 2018, sa nakoniec podarilo
rozpočet mesta schváliť. Rekonštrukcie
ciest v ňom neprešli, napriek tomu sme
mohli v meste vidieť stavebný ruch. Čo
sa vám teda poradilo naplniť?
Aj napriek tomu, že väčšina poslancov
nesúhlasila s financovaním rekonštrukcií komunikácií, nezaháľali sme a našli sme cestu napríklad financovaním aspoň nejakých akcií
z predaja majetku. Dokončili sme ulicu Zgútha-Vrbického, parkoviská na Jilemnického,
chodníky na Vrbickej a v Liptovskej Ondrašovej, budovali sme inteligentné priechody
a rozširovali kamerový systém.
Tento rok bol bohatý na finalizovanie
rozsiahlych projektov z oblasti športu,
školstva či dopravy. Môžete ich pomenovať?
Dali sme do prevádzky zrekonštruovanú
a rozšírenú Materskú školu Komenského, obnovili sme činnosť viacerých kuchýň, ktoré
boli v rokoch 2003 a 2004 neprezieravo zrušené, napríklad v materských školách Agátik,
Stodoláčik či v škole v Okoličnom. Ukončili
sme rekonštrukciu futbalového štadióna, ktorá je vzorová aj pre iných prevádzkovateľov
štadiónov na Slovensku. Pokročili sme v zlepšení infraštruktúry zimného štadióna, v budúcom roku ho chceme dokončiť. Podarilo sa
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nám zavŕšiť reštart mestskej autobusovej dopravy, pribudli nové spoje, taktová doprava či
nové moderné autobusy.
Roky zdobilo mesto pod vaším vedením
úspešné získavanie dotácií a eurofondov. Zapíše sa k pozitívnym hodnoteniam aj tento rok?
Z eurofondov sme dostali potvrdenie, že za
pol milióna budeme robiť revitalizáciu vnútrobloku na Nábreží. Získali sme 80 tisíc eur
z atletického zväzu, ďalšie financie sme získali
na vybudovanie zavlažovania trávnika na futbalovom ihrisku v Liptovskej Ondrašovej, rozbiehame projekt Salute, kde sú pripravené na
revitalizáciu zelené plochy vo vnútrobloku na
Podbrezinách, ale aj v iných častiach mesta.
Zrekonštruovali sme telocvičňu na Nábreží,
na vybavenie a budovanie učební v základných školách sme získali 250 tisíc eur. Moji
kolegovia na úrade majú v rôznom štádiu
rozpracovanosti približne 60 projektov, ktoré
chceme financovať z externých zdrojov.
Zameriavate sa pri manažovaní projektov v meste aj na požiadavky obyvateľov, alebo máte priestor len na napĺňanie prísľubov, ktoré ste dali ľuďom pred
voľbami?
Okrem spomínaných veľkých máme rozbehnutých aj množstvo menších projektov,

ktoré robíme práve na základe požiadaviek
ľudí. Spomeniem opravu nadchodu pri železničnej stanici, získanie peňazí na okná na
mestskej ubytovni na Štefánikovej, postupne
modernizujeme plaváreň a kultúrne domy.
Sme nápomocní pri riešení situácie ohľadne garážového komplexu na Nábreží, máme
pripravený systém, ako by sme mohli urobiť
podchod popod most frekventovanej cesty
I/18 popri Smrečianke v Okoličnom. V neposlednom rade máme dobre prepracovaný systém na podporu športu a kultúry, veď poskytujeme financie pre desiatky subjektov a akcií.
Myslíte si, že je Liptovský Mikuláš atraktívny pre život aj investorov a zostane
na svojej pozícii aj v roku 2020?
Samozrejme, veď v tomto roku sme v meste napríklad zaznamenali doplnenie všetkých
významnejších značiek autosalónov na trhu,
na Kamennom poli pribudlo nové obchodné
centrum, oblasť realít zaznamenáva nevídaný
rozmach v podobe budovania rodinných domov, bytoviek či ubytovacích a gastro prevádzok, čo som pri mestách podobnej veľkosti
na Slovensku azda nikde nezaznamenal. Do
mesta prišli miliónové investície v podobe infraštruktúry na diaľnici, pomaly sa snáď dočkáme aj zabrzdenej prekládky železnice, naše
mestečko bude atraktívne pre investorov aj
jeho obyvateľov vždy.
Ján Sokolský

Máme štadión za 1,33 milióna eur
Zmodernizovaný štadión MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši v novembri slávnostne
uviedli do užívania. Zhotoviteľ zrealizoval
stavebné úpravy a prístavbu prevádzkovej
budovy, pokladňu, novú tribúnu A, stavebné
úpravy existujúcej tribúny, v ktorej pribudol
bufet a sociálne zariadenie. Obnovili kanalizáciu a upravili zavlažovací systém. Pribudli
tiež spevnené plochy v podobe parkoviska.
Práce na rekonštrukcii začali v auguste
2018 po približne roku technických, organizačných a finančných príprav. „Týmto krokom
sme markantne zlepšili infraštruktúru mestského štadióna, ktorý bol zrekonštruovaný

na podmienky súčasnej doby. Popri zimnom štadióne sme tak prakticky paralelne
obnovili zázemie pre najmasovejšie súčasné
športy. Štadión bude slúžiť širokému spektru futbalistov, od detí, cez mládežníkov až
po profesionálnych hráčov. Taktiež ho bude
možné využiť na usporiadanie rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí,“
zhrnul primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.
Prezident MFK Tatran Milan Mikušiak vyjadril radosť, že sa vzorová rekonštrukcia
podarila práve pri príležitosti 85. výročia založenia klubu. „Vzhľadovo aj funkčne patrí

štadión k špičke na Slovensku v rámci druhej
najvyššej futbalovej súťaže. Už teraz ma pravidelne oslovujú predstavitelia iných klubov,
ktorí chcú robiť rekonštrukciu štadiónov podľa nášho vzoru.“
Financovanie štadióna bolo realizované na základne spoločného memoranda,
ktoré schválili poslanci v zastupiteľstve.
V memorande sa k financovaniu zaviazali
Slovenský futbalový zväz, Mestské športové
zariadenia a MFK Tatran. Celková cena diela
je 1,33 milióna eur, o túto sumu sa navýšila
aj hodnota majetku Mestských športových
zariadení.
-red-

Folkloristi zo súboru Váh oslavujú
Druhé funkčné obdobie po vymenovaní
prezidentkou Slovenskej republiky začína
rektor Akadémie ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika Jozef Puttera. Akadémia,
ktorá sa nachádza v katastri nášho mesta,
je štátnou vojenskou školou univerzitného
typu. Vzdeláva a vychováva kvalitných študentov, ktorí nájdu okamžité uplatnenie v
našich ozbrojených silách, ale aj v rôznych
nadnárodných inštitúciách.
-vč-

Okrúhle 40. výročie oslavuje Folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša. Súbor počas
rokov existencie vytvoril mnoho choreografií, programových blokov, ktorými si získal
priazeň divákov na popredných festivaloch
doma a v zahraničí. V jeho radoch účinkujú
tanečníci, ktorých ocenili ako najlepších sólistov na Slovensku. Súbor je držiteľom mnohých cien za réžiu, dramaturgiu, za námet
programových blokov. Nepretržite 40 rokov
reprezentuje na špičkovej úrovni mesto a re-

gión. „Ďakujem všetkým, ktorí sa za tie roky
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj a
podporu súboru, ktorý má pevné miesto na
kultúrnej scéne v našom meste. Za všetky
mená spomeniem aspoň zakladateľov Miroslava Švejdu, Vladimíra Nolla, nezabudnuteľnú choreografku Ľudku Štrkolcovú či zachovávanie tradícií pod súčasným vedením
Miroslavy Palanovej, ktorej som odovzdal
zlatú medailu a pamätnú plaketu,“ vyjadril sa
primátor Ján Blcháč.
-js-
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Spomínali pri pamätníku Matka

O zníženie poplatku za komunálny odpad
musia študenti požiadať
Mikulášania, ktorí študujú mimo nášho
mesta, majú nárok na odpustenie poplatku
za komunálny odpad. Musia však o to mesto
požiadať. Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad je potrebné doručiť na mestský úrad najneskôr do 31. januára 2020.
„Úľavu dostanú len študenti, ktorí doručia
žiadosť v termíne. Tí, ktorí študujú v Žilinskom kraji, v Banskej Bystrici a v Poprade, sú
povinní dokladovať k žiadosti aj ubytovanie
v týchto mestách formou nájomnej zmluvy
či potvrdením z internátu,“ vysvetlila Anežka
Makovická z mestského úradu.
Žiadosť je možné vypísať osobne na

oddelení miestnych daní a poplatkov
mestského úradu na čísle dverí 21 a 22,
alebo ju zaslať elektronicky na e-mailovú
adresu a.makovicka@mikulas.sk. Nachádza sa na webe mesta mikulas.sk v sekcii
Centrum služieb občanom – financie a hospodárstvo – miestny poplatok za komunálny odpad – žiadosť na zníženie poplatku
za komunálne odpady za žiaka, študenta.
Menej byrokracie pre študujúcich
Zmenou legislatívy už študent na úľavu nepotrebuje k žiadosti predložiť aj potvrdenie
o návšteve školy. „Nemusí behať na študijné

oddelenie, ako to bolo doposiaľ, štúdium si
už vieme overiť cez informačný systém. Je to
akési zjednodušenie agendy pre študentov,“
podotkla Anežka Makovická.
Za odpad nemusia v našom meste platiť
ani pracujúci mimo mesta, ktorí sa zdržiavajú mimo Mikuláša viac ako 90 dní v roku. To
dokladujú potvrdením od zamestnávateľa.
Čiastočnú, teda tridsaťpercentnú úľavu z poplatku za komunálny odpad, majú aj obyvatelia nad 62 rokov, ľudia v hmotnej núdzi
a zdravotne znevýhodnení obyvatelia.
-red-

V meste žiarili stovky svetielok
Rekordnú účasť hlásili organizátori Lampiónového sprievodu mestom. Odhady hovoria o návštevnosti takmer
tisícky ľudí. V pohodovej atmosfére sa po okruhu uličkami historického jadra prešli so svetielkami v rukách 6.
novembra rodičia, starí rodičia so svojimi deťmi a vnúčatami. Pred sprievodom organizátori z OZ Živé námestie
nachystali rôzne súťaže, po sprievode nechýbala ohňová šou.
-js-

Priestor okolo pamätníka Matka vo Vrbici sa v symbolickom dátume a čase 11. 11.
o 11:11 hod. na okamih zaplnil spomienkami.
Predstavitelia mesta a ďalších inštitúcií si tu
uctili obete Veľkej vojny (1. svetovej vojny).

Prítomní si spoločne pripomenuli koniec jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách
ľudstva, len z Liptova vo vojne padlo približne
2500 ľudí. Symbolom konca 1. svetovej vojny
sú červené maky, ktoré sú pripomienkou hrôz

a krvou nasiaknutej zeme. V spomienkach
neobišli ani veteránov všetkých vojnových
konfliktov pri príležitosti Medzinárodného
dňa vojnových veteránov, ktorým na počesť
položili vence pri pamätníku na Háji.

Pod Sitieňom v Demänovej a na Kuzmányho ulici sa tešia opraveným chodníkom
a bezbariérovým priechodom. Mesto
veľkoplošne opravilo aj chodníky na Nálepkovej, na Štefánikovej či v okolí Matice
slovenskej. Obnovený je po tejto sezóne

chodník k ihrisku na Štefánikovej, k ihrisku
na Jabloňovej a peší vstup do plavárne.
Nový povrch dostali veľké vnútroblokové parkoviská na Štefánikovej, Vrlíkovej,
situácia sa zlepšila na Rumanovej, nové
parkovacie miesta pribudli v Demänovej
a rekonštrukciou prešlo parkovisko pred
základnou umeleckou školou.
Na Palúčanskej zamestnanci mesta vyriešili
odvodnenie cesty a vytvorili nové parkovacie miesta. Nové parkovacie plochy

zo zatrávňovacích panelov vznikli aj na
Kollárovej na Nábreží. „Ani odvodnenie
odstavných plôch na Hurbanovej 1494 už
nie je problémom, zároveň sme plochy rozšírili. Zrekonštruovali sme východný výjazd
z pešej zóny a cestu v Iľanove smerom na
Závažnú Porubu, nová je aj vetva ulice Pod
Hájikom v Beniciach,“ vymenoval Gabriel
Lengyel širokú agendu odboru dopravy
a verejných priestranstiev.
-red-

V Palúdzke vysadili
80 pôvodných stromov
Nové pľúca a základ pre budúci park dostali rozsiahle priestory medzi bytovkami
v Palúdzke na Penkalovej. Plochy skrášľuje 80
pôvodných drevín. Pribudli tu hlohy, javory či
jarabiny, stromčeky, ktoré zostanú nízke. „Tieto dreviny vytvoria rámec pre možné budúce
zveľadenie vnútroblokov, napríklad v podobe lavičiek či prvkov drobnej mestskej architektúry. Vysadené stromy počas vegetačného obdobia hýria farbami, majú zaujímavé
plody, preto prispejú k oživeniu tejto zóny,“
dodala Zuzana Štreitová z Verejnoprospešných služieb.
-js-

Obnovujú bytovky za dva milióny
Vyše dva milióny eur získal počas tohto
roka mestský úrad na obnovu bytových domov v meste a okrese. Táto suma je o 300 tisíc
eur vyššia, ako v predošlom roku. „Financie
sa využívajú na zateplenie, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie,
vody, na výmenu výťahov a na modernizáciu
spoločných častí bytových domov. Obnovu
bytoviek realizujeme s podporou Štátneho
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fondu rozvoja bývania. Z týchto prostriedkov
sa tento a budúci rok obnoví celkovo deväť
bytových domov s 394 bytmi,“ informoval
čitateľov mesačníka Mikuláš Miroslav Kašák,
špecialista oddelenia ŠFRB z mestského úradu.
Žiadosti o finančné prostriedky na obnovu bytoviek sa predkladajú na mestský úrad
v termíne od 15. januára do 30. septembra

príslušného roka. Úspešnosť podaných žiadostí závisí na správnej koordinácii mestského úradu, vlastníkov bytov, správcu, projektanta a zhotoviteľa. Rozsah revitalizácie
a estetizácie bytoviek v meste a okrese dosahuje na slovenské pomery nadštandardné
parametre aj vďaka profesionálnej práci zamestnancov mikulášskej radnice.
-red-

7

SPRAVODAJSTVO

Skládka hlási
havarijný stav
Na Skládke Tuhého komunálneho odpadu
vo Veternej Porube nastal vplyvom upršaného novembrového počasia havarijný stav.
Kvapalinami zo skládky sa začala napĺňať rezervná nádrž, ktorú musia Verejnoprospešné
služby mesta vyčerpávať, aby nedošlo úniku
kontaminovanej vody do pôdy.
Skládka nebola v roku 2014 počas primátorovania Alexandra Slafkovského uzatvore-

Darujte – dobré skutky sa počítajú
Deň darovania a dobrých skutkov sa chystáme osláviť aj v našom meste. V priestoroch
mestského úradu organizujú 3. decembra zamestnanci mesta pod záštitou primátora materiálnu zbierku na pomoc ľuďom a rodinám
v núdzi. Darovať môžete aj krv. Príspevkom
do zbierky na mestskom úrade sa stanete
súčasťou celosvetovej oslavy štedrosti, do
ktorej sa pod značkou Giving Tuesday (darovací utorok) zapájajú viaceré mestá a obce na
Slovensku už tretí rok. V Liptovskom Mikuláši
ide o premiéru.

je v našom meste. „Vec, ktorá možno v našej
domácnosti chýbať naozaj nebude, prípadne
nás v obchode stojí pár centov, môže v podobe daru niekomu inému pomôcť zmierniť jeho neľahkú životnú situáciu. Myšlienka
pomoci iným je dôležitá, pretože nikdy nevieme, kedy budeme pomoc druhých potrebovať aj my. Preto sme sa rozhodli aktívne
podporiť celosvetovú myšlienku dňa darovania a dobrých skutkov,“ zdôvodnil primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč zorganizovanie zbierky na pomoc sociálne slabším.

Pomoc v podobe vecí a krvi
Trvanlivé potraviny, nepoužité hygienické potreby, čiapky, šály, rukavice, ponožky,
vianočné darčeky pre deti v podobe nových
hračiek, kníh, školských potrieb – to všetko sú
pre mnohých z nás bežné veci dennej spotreby, ktoré sa však 3. decembra môžu stať našou príležitosťou ukázať silu ľudskosti, ktorá

Zbierka pre charitu
Všetky vyzbierané dary odovzdá vedenie
mesta organizáciám, ktoré v Liptovskom Mikuláši pomáhajú ľuďom a rodinám v núdzi.
Podporia Slovenský červený kríž - územný
spolok Liptov, Spišskú katolícku charitu Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry a Národnú
transfúznu stanicu.

Pozíciu prednostu mestského úradu od
začiatku novembra zastáva Patrik Groma. Vo
funkcii nahradil Martu Gutraiovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie k 31. októbru 2019.
Patrik Groma pochádza z Liptovského Mikuláša. Má ukončené doktorandské štúdium
v oblasti ekonómie. Disponuje dlhoročnými
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skúsenosťami v oblasti samosprávy – pôsobil
ako poslanec mestského a župného zastupiteľstva, ale aj ako viceprimátor Žiliny.
Nový prednosta v komunálnej politike pôsobí približne 15 rokov a teší ho, že prichádza
do rodného kraja. „Liptovský Mikuláš a Liptov
je spomienka na detstvo a na dospievanie.
Je pre mňa česť viesť tím odborne zdatných
a pozitívne naladených ľudí z mestského úradu. Niektoré veci na úrade ma príjemne prekvapili, niektoré chcem zlepšiť, čo bude moja
priorita v najbližšom roku,“ povedal Patrik
Groma, ktorý bude pôsobiť ako neštatutárny
zamestnanec mesta.
-js-

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje pomoc
jednotlivcom alebo rodinám počas celého
roka. Niektoré formy pomoci sociálne slabším realizuje radnica priamo, iné prostredníctvom podpory. „Spolupracujeme a podporujeme organizácie, ktoré adresne pomáhajú
ľuďom v núdzi, sociálne slabším rodinám,
zdravotne znevýhodneným osobám,“ priblížila hlavná organizátorka z mestského úradu
Veronika Bániková.
Čo je darovací utorok
Giving Tuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po
celom svete oslavujú dobré skutky a hlavnou
myšlienkou je šíriť dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny
aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom
štedrosti.
-vč-

Patrik Groma

ná podľa projektovej dokumentácie. Preto
Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila jej opätovné uzatvorenie. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote,
Inšpekcia životného prostredia je oprávnená
uložiť mu pokutu vo výške od 150 000 eur,
horná sadzba je 1 000 000 eur. Nové uzatvorenie a rekultivácia bola Inšpekciou životného

prostredia nariadená z dôvodu, že prvé uzatvorenie a rekultivácia boli vykonané v rozpore s projektom stavby a požiadavkami právnych predpisov,“ povedala Brigita Pokorná zo
Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Skládku je potrebné uzatvoriť do roku
2021.
-red-

Zmeny cestovných poriadkov od 15. decembra
K pravidelným zmenám cestovných poriadkov v Mestskej autobusovej doprave
(MAD) v Liptovskom Mikuláši dôjde už k 15.
decembru 2019. Mestský úrad v najbližších
dňoch pri tejto príležitosti vydá informačný leták s novými cestovnými poriadkami,
distribuovaný bude do každej domácnosti
v meste. K dispozícii bude aj v jednotlivých
autobusoch MAD a v informačnej kancelárii
dopravcu na autobusovej stanici.
„Veľké zmeny v MAD sme zaviedli od 29.
septembra a ako sme avizovali, išlo o testo-

vaciu prevádzku. Cestujúcej verejnosti sme
vďační za zasielanie pripomienok k cestovným poriadkom v tomto období. Verím, že
po zmenách od 15. decembra vyjdeme v
ústrety čo najväčšiemu množstvu ľudí,“ povedal Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy
a životného prostredia na mestskom úrade.
Taktová doprava sa osvedčila
Od spomínaného 29. septembra je spojenie mesta s najväčším sídliskom Podbreziny zabezpečené v taktoch. V špičke počas

pracovných dní jazdia autobusy každých 20
minút, podstatnú časť víkendu ide autobus
každých 30 minút. Posilnilo sa aj spojenie Palúdzky a Ondrašovej, cez víkend jazdia aj tri
páry spojov do navštevovaného akvaparku a
opäť bola zavedená linka na Kamenné pole.
Zavedenie taktovej dopravy navrhoval
poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie dopravy pri Zastupiteľstve Žilinského
samosprávneho kraja Michal Paška, ktorý je
spolu so zástupcami dopravcu ARRIVA Liorbus členom pracovnej skupiny.
-mp-
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Zavlažovací systém na ihrisko
Na modernizáciu hracej plochy futbalového ihriska v Liptovskej Ondrašovej získalo mesto dotáciu 15 tisíc eur zo Slovenského futbalového zväzu. Peniaze budú
použité na výstavbu automatického závlahového systému. Podzemný zavlažovací
systém umožní optimálny rast vegetácie,
ušetrí takmer dve tretiny nákladov za vodu
a energiu oproti bežnému spôsobu závlahy. Prispeje aj ku kvalitnejšiemu trávniku,
čo ocenia najmä hráči. „Ide o stavbu, ktorá
nenaruší okolité prostredie, pretože všet-

ky prvky systému budú zabudované pod
povrchom. Automatický systém zabezpečí
rovnomernú dávku závlahy na celú plochu
trávnika,“ načrtla Michaela Dobrotková
z mestského úradu.
Viceprimátor Ľuboš Trizna poznamenal,
že modernizáciou infraštruktúry sa zlepšia
podmienky pre prípravu a skvalitní sa tréningový proces žiakov a dorastu. „Verím,
že renovovaný priestor prispeje k zvýšeniu
záujmu o šport, najmä u detí.“ Projekt bude
zrealizovaný v roku 2020.

Ihrisko v L. Ondrašovej zastrešuje Športový klub Kriváň. Ide o druhý najväčší futbalový klub v meste a tretí najväčší v okrese.
V klube je v súčasnosti päť mládežníckych
družstiev. Zastrešuje viac ako 150 členov,
má silný bežecký oddiel s 25 bežcami a hrá
aj 2. šachovú ligu. Ako jeden z mála mestských klubov sa venuje viacerým športom.
Okrem L. Ondrašovej získal na území
mesta 10 tisíc eur na zlepšenie infraštruktúry aj futbalový klub v Palúdzke.
-red-
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ca finančného oddelenia Lenka Debnárová.
Podľa nej by sa poslanci z klubov nemali vyjadrovať k finančnej nevýhodnosti návrhu,
nakoľko nerobili exaktné prepočty modelov
financovania. „Veď konečná cena diela predsa
vzíde z verejného obstarávania. Nami vybraný model nezaťaží rozpočet mesta žiadnymi
úrokmi a je transparentný,“ zdôraznila hlavná
ekonómka mesta.

Rozpočet bude úsporný
Úsporný a súčasne rozvojový rozpočet
na rok 2020 budú v decembri na rokovaní mestského zastupiteľstva predkladať
poslancom na schválenie ekonómovia
a vedenie mesta Liptovský Mikuláš.
Rast podielových daní v roku 2019 je odhadovaný vo výške 3,8 percenta, čo je v porovnaní s tempom rastu v minulom roku pokles o 5,2 percenta. To v jazyku finančníkov
znamená markantný výpadok. Radnica preto
musí do ďalšieho roka začať okresávať zo
všetkých strán. „Úspornú časť pripraveného
rozpočtu na rok 2020 predstavujú radikálne
škrty výdavkov vo všetkých oblastiach. Každý
odbor mestského úradu a každá inštitúcia
mesta musí hľadať rezervy vo svojej činnosti,“
argumentuje hlavná finančníčka radnice Lenka Debnárová.
V rozpočte pribudli povinnosti
Kvôli novej legislatíve pribudli mestu od
štátu aj ďalšie finančné povinnosti. Sú to
napríklad zvýšené výdavky na starostlivosť

o detské ihriská, ktorých je v meste takmer
sto, mesto má tiež povinnosť zvýšiť mzdy
o desať percent pre všetkých zamestnancov
mesta a mestských organizácií, čo predstavuje približne tisícku ľudí. „Napokon sú tu aj rozšírené povinnosti a s tým spojené výdavky na
vykonávanie zimnej údržby či povinnosť znovu uzatvoriť skládku vo Veternej Porube, takže šetreniu sa nevyhneme,“ zhrnul šéf mesta
najvýraznejšie premenné, ktoré vstúpili do
prípravy budúcoročného rozpočtu.
Na rozvoj z rezerv
Aj keď bude tento rok mesto uťahovať
uzdu, rozvoj infraštruktúry plánujú radniční
a úradníci robiť rovnakým spôsobom, ako
v roku 2018. „Nezastavíme rozvoj mesta,
pôjdeme podľa požiadaviek obyvateľov. Do
verejného obstarávania máme pripravený
súhrn opráv ciest, chodníkov, parkovísk, ktoré sú v zlom stave,“ podotkol primátor. Spomenul aj dokončenie rekonštrukcie zimného
štadióna, rozpočet počíta aj s výdavkami do
zveľaďovania cintorínov.

Tridsaťmiliónovú kasu treba schváliť
Mesto plánuje v roku 2020 hospodáriť
s objemom financií vo výške 34,7 milióna
eur. Rozpočet musí zastupiteľstvo schváliť do
konca roka 2019, inak sa mesto opäť ocitne
v rozpočtovom provizóriu.
Znamenalo by to, že mesto nebude môcť
poskytovať dotácie charite, športovým a ďalším organizáciám, nebude môcť čerpať eurofondy a ani úvery. Rozpočtové provizórium
by znamenalo aj znemožnenie uzatvorenia
skládky, ktorá preteká či znemožnenie realizácie plánovaných opráv a rekonštrukcií
mestských komunikácií.
Pripomienkujte rozpočet
Rozpočet je vyvesený na webe mesta
www.mikulas.sk a na úradnej tabuli pred
mestským úradom, obyvatelia ho môžu pripomienkovať na e-mailovej adrese prednostu
mestského úradu: patrik.groma@mikulas.sk
do 7. decembra 2019.

Nejde o žiadny dlh
Potrebnú niekoľkomiliónovú investíciu
do opráv či budovania nových komunikácií
mesto nedokáže zrealizovať z čisto mestských
zdrojov. Podľa Gabriela Lengyela z odboru
dopravy potrebujú cesty oveľa masívnejšie
investovanie financií. „Preto sme pristúpili
k spôsobu financovania, kedy cenu za jednotlivé stavby zhotoviteľovi nezaplatíme naraz, ale tú istú sumu nenavýšenú o akýkoľvek
úrok rozdelíme na desať rokov,“ priblížil. Zároveň dodal, že ho ako odborníka v tejto oblasti,
ale aj ako obyvateľa mesta, zarážajú neustále

tvrdenia niektorých verejne činných osôb
o tom, že sa mesto zadlžuje. „Treba si uvedomiť, že ani jedno euro z týchto prostriedkov
sa nevyužije nijako inak, len ako investícia do
ciest, chodníkov, parkovísk, ktoré obyvatelia
mesta denne využívajú a potrebujú ich mať
v dobrom stave pre svoje štandardné fungovanie v meste. Takže máme na výber – neinvestovať, a teda ponechať stav ciest taký zlý,
aký je – vtedy budeme mať krásne čísla na
bankových účtoch. Alebo budeme investovať
tam, kde to ľudia najviac potrebujú a v takom
rozsahu, aby zmena bola viditeľná a aby cesty,
ktoré treba spraviť, bolo možné užívať čoskoro, nie o desiatky rokov,“ doplnil.
Bez rozpočtu padnú športovci aj charita
V prípade, že poslanci rozpočet neschvália,
mesto opäť začne nový rok v rozpočtovom
provizóriu. Znamená to brzdenie rozvoja
mesta v oblasti investícií, zastavenie možnosti
čerpania eurofondov či poskytovania dotácií klubom z rôznych oblastí komunálneho

života, mesto nebude môcť prispievať ani
charitatívnym organizáciám, ktoré z dotácií
prežívajú.
Zoznam miestnych komunikácií a parkovísk navrhovaný v rozpočte na realizáciu
v roku 2020, s financovaním ktorých nesúhlasia poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci:
- chodník, križovatka Jánošík po privádzač
(Staré mesto)
- chodník pri ceste III. triedy (Podbreziny)
- chodník ul. 1. mája - asfaltobetón
- ul. Majerská II. etapa
- ul. Lesnícka
- ul. Štefánikova
- ul. Hradišská
- odstavné plochy Borbisova
- odstavné plochy Vrlíkova
- park pred Kultúrnym domom Iľanovo
-red-

Nech nemá minúta väčšiu hodnotu, ako náš život
Celoslovenské služby Božie na Pamiatku obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 17. novembra uskutočnili v evanjelickom kostole a. v.
v Liptovskom Mikuláši. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd.
„Jeho cieľom je tiež upozorniť na nezodpovedné správanie sa niektorých účastníkov
cestnej premávky. Prvý raz si pamiatku obetí
dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993

vo Veľkej Británii," uviedol vo svojom príhovore Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej
pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR.
Prítomných oboznámil so štatistikou dopravnej nehodovosti na Slovensku za prvých 10
mesiacov tohto roka.
„Každoročne na našich cestách zomierajú
desiatky ľudí. Každá takáto smrť je zbytočná
a zasiahne rodinu a blízkych tým najhorším
spôsobom. Žijeme v rýchlej dobe, kedy má

pre nás minúta mnohokrát väčšiu hodnotu
ako náš život. Snažme sa to zmeniť a zamyslieť sa nad tým,“ vyzval štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a viceprimátor Liptovského
Mikuláša Rudolf Urbanovič.
Zástupcovia všetkých záchranných zložiek –
hasiči, záchranári a horskí záchranári, policajti, dobrovoľní hasiči a mestskí policajti za
obete dopravných nehôd zapálili symbolickú
sviečku.
-mp-

Hrozí, že začneme nový rok v rozpočtovom provizóriu?
Mestu Liptovský Mikuláš od nového roka
znova hrozí rozpočtové provizórium. Poslanci
z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí
poslanci avizovali opätovné odmietnutie rekonštrukcií ciest a chodníkov v roku 2020,
ktoré sú jedným z hlavných bodov pripravovaného návrhu rozpočtu. Prekáža im forma financovania opráv. Primátor Ján Blcháč
a kompetentní odborníci z mestského úradu
s ich výhradami nesúhlasia. Predloženú možnosť financovania rekonštrukcií mestských
komunikácií považujú za jednoznačne najvýhodnejšiu.
Na cesty treba až 14 miliónov
Väčšinu mestských chodníkov a ciest budovali v 70. až 80. rokoch minulého storočia.
Dnes dosahujú hranicu svojej životnosti. Ich
technický stav je zlý a celková investícia na
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opravu či vybudovanie nových komunikácií
a potrebných parkovísk predstavuje sumu
v rozmedzí 12 až 14 miliónov eur. Podľa vedúcej finančného odboru mestského úradu
Lenky Debnárovej mesto tento rok predkladá rovnaký model financovania, ako
vlani – taký, ktorým mestská kasa neutrpí.
Niektorí poslanci však nesúhlasia s formou
financovania rekonštrukcií. „Externé financovanie prostredníctvom záväzku súkromnej
firmy pokladáme za finančne veľmi nevýhodné a netransparentné. V prípade zapracovania externého financovania do rozpočtu
takýto návrh nepodporíme,“ avizovali niektorí
poslanci v spoločnom stanovisku na svojom
ostatnom rokovaní.

očakáva, že si opätovným nesúhlasom s financovaním rekonštrukcií ciest a chodníkov
pripravujú poslanci z dvoch klubov pôdu pre
neschválenie rozpočtu na rok 2020. Rovnako,
ako sa to stalo aj minulý rok. „Predložili sme
najvýhodnejšiu možnosť financovania rekonštrukcií mestských komunikácií, ktorá sa
nám už aj overila v praxi. Pokiaľ s ňou poslanci
nesúhlasia, budeme len radi, keď predložia
lepší návrh, na čo sme ich aj viackrát vyzvali.
Veď majú väčšinu, keby chceli, schvália si ho.
Z ich stanoviska mi vyplýva len jedno – ide im
o brzdenie rozvoja mesta pod mojím vedením. Stanovisko týchto poslancov považujem
za nátlak a vydieranie, neodborné kritizovanie
bez návrhu na riešenie,“ zhodnotil primátor.

Kritizujú, no lepší návrh nedali
Vedenie mesta na základe tohto stanoviska

Finančníci si stoja za svojím
S postojom poslancov nesúhlasí ani vedú-

11
11

ŠPORT

Turčaníkovci priviezli domov až päť medailí
Karatisti z Torade klubu Liptovský Mikuláš si prvý novembrový víkend zmerali
sily u našich susedov v Českej republike.
Na medzinárodnej súťaži Karate Grand
Prix Ostrava 2019 bratia Turčaníkovci
(Michal, Richard) so svojím otcom (Michal) a súčasne trénerom priniesli domov až päť medailí.
Na ostravských tatami v kategórii kata
masters 40+ obsadil Michal Turčaník st. 3.
miesto. V súťaži pokračoval v kategórii kumite
masters 40+, kde získal 1. miesto. V otcových

šľapajách pokračoval aj Michal Turčaník ml.
Súťažil v dvoch kategóriách – kumite juniori
+75 kg a kumite juniori open (t. z. bez rozdielu hmotnosti). Vďaka výbornej forme nenašiel
v obidvoch kategóriách premožiteľa a získal
dve prvé miesta. Richard Turčaník predviedol
svoj výkon v kategórii kumite chlapci 10 až
11 rokov +41 kg a miestnil sa na 2. mieste. Po
troch vyhratých zápasoch nastúpil do finále,
ktoré skončilo remízou, tu však rozhodcovia
rozhodli o jeden hlas v prospech súpera.
"Na turnaji sme štartovali tretíkrát. Súťaž

bola výborne zvládnutá po organizačnej
stránke, priestory boli vynikajúce a nesmiem
zabudnúť ani na profesionálny prístup niektorých rozhodcov. Aj vďaka výborným výkonom
získali naši pretekári medailu a nabrali cenné
skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v ďalších zápasoch," povedal Michal Turčaník st. z Torade
klubu Liptovský Mikuláš.
Na súťaži sa zúčastnilo 570 pretekárov zo
61 klubov z Čiech, Slovenska, Poľska, Ukrajiny,
Ruska a Izraela.
-red-

Plavci z mestského klubu Delfín odštartovali zimnú plaveckú sezónu na preteku
Štiavnický kahanec, kde 22 našich plavcov
získalo až 21 umiestnení na stupňoch víťazov.
Najúspešnejšou bola Simona Jurigová, ktorá
získala dve prvé, tri druhé a dve tretie miesta.
Týždeň po preteku zamierili na Majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti. Tu si najlepšie počínala Rebecca Gerecová, ktorá získala tri tituly
Majster stredoslovenskej oblasti. Z celkového
počtu 240 účastníkov na majstrovstvách prezentovalo mestský klub Delfín 24 Mikulášanov, ktorí získali 18 umiestnení na stupňoch
víťazov. Vyvrcholením sezóny sú zimné majstrovstvá Slovenska.
-fe-
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O/2019/12/02

Plavci z Delfína
v zimnej sezóne
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Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 2019
ROZSVIEŤME SI SPOLU NAŠE MESTO
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• poštou na adresu Mestský úrad, Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na sekretariat@mikulas.sk

14

O/2019/12/06

• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

O/2019/12/03

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte osobne, prostredníctvom pošty alebo elektronickou poštou v termíne do 15. 11. 2019
nasledovne:
– kancelária vedenia mesta, 3. poschodie

Projekt je financovaný
s podporou Ministerstva
dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

O/2019/12/05

O/2019/12/04

< 

Cakajú na Vás stánky
s tradicnými vianocnými
dobrotami,
vareným vínkom a puncom.
Remeselný predaj
vianocných ozdôb
a dekorácií.
Projekt je financovaný
s podporou Ministerstva
dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
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HĽADAJ SPOJENIE

SEARCH FOR A CONNECTION

SKI & AQUA BUS
STIAHNI SI APPKU
DOWNLOAD APP

LIPTOV

ODKIAĽ / FROM

Aquapark
Tatralandia
KAM / TO

Biela Púť
Jasná
KEDY / DATE

ČAS / TIME

04. 01.

08:00

hľadaj / ﬁnd SKIBUS

dodávate

lektro-technológií

O/2019/12/10

O/2019/12/09

O/2019/12/07

predpredaj: www.bit.ly/nvotova

Trasa A Jasná – Demänová a späť
Trasa B Jasná – Tatralandia a späť
Trasa C Jasná – Jánska dolina a späť
Trasa D Jasná – Bešeňová – Lúčky a späť
Trasa S Shuttle bus – Jasná Parking P1 – P5
Trasa E Ružomberok – Hrabovo, Malinô Brdo

visitliptov.sk
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SERVIS

DECEMBER
2019

Občiansky servis
OKTÓBER 2019

KALENDÁR PODUJATÍ

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

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

V mesiaci október 2019 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:

NEDEĽA 01.12.2019

Tereza TOMKOVÁ, Martin FONGUS,
Zuzana POLIAKOVÁ, Martin BERNARD,
Marko ČECHO, Viktor JURÍK, Diana
DVORSKÁ, Klára Mária KYSEĽOVÁ,
Lilien PUŠKOVÁ, Oliver MICHALEC,
Karolína MAJEROVÁ, Lukáš DIDA, Matej ŠLAUKA, Jakub VARECHA, Kamil
LACKO, Marína ŽIŠKOVÁ, Matúš VALO,
Marek HANIS, Matias FORGÁČ, Lujza
VLHOVÁ,

1. ADVENTNÝ KONCERT
Rímskokatolícky kostol
svätého Mikuláša, Námestie osloboditeľov Liptovský
Mikuláš
16:00
SLOVENSKÉ VIANOCE. Božidara
Turzonovová, Danubius Octet Singers a Daniel Simandl.

Manželstvo uzavreli:
Pavol HUTKA – Petra DRENGUBIAKOVÁ, Michal ČEFO – Hana PODHORECKÁ, Ivan LESÁK – Petra LABAJOVÁ, Milan GREGOR – Miroslava ĎURIČKOVÁ,
Koloman MURGOŠ – Martina PUŠKOVÁ, Matej ZLUKY – Mgr. Marika ŽALÚDEKOVÁ, Peter MEŇHART – Ing. Petra
GEJDOŠOVÁ, Mgr. Ján DEMČÁK – Zuzana ŽUFFOVÁ, Jaroslav BELLA – Andrea
IĽANOVSKÁ, Mojmír ŠNAJDÁREK – Janka GEJDOŠOVÁ, Ing. Milan KAPSIAR –
Lenka ZAREVÚCKA. Miroslav KRČULA
– Jana VRBIKOVÁ, Matúš BALLO – Lucia
HALUŠKOVÁ, Miroslav DURAN – Ing.
Emília JEDINÁKOVÁ, Francesco SOGGIA – Michaela SLABEJOVÁ, Robert
MEDZIHRADSKÝ – Mária MIKULÁŠOVÁ,
Tomáš KRUŽLIAK – Michaela DZURIAKOVÁ.

VIANOCE U RÁZUSOVCOV
Rázusovie dom
15:00
Sviatočný podvečer so zaujímavými
hosťami.

MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
Klubová scéna
18:00
1€
Pravidelný
cyklus pantomimicko-improvizačnej one man show.

NAJLEPŠÍ ČITATEĽ KNIŽNICE ZA ROK 2019
Liptovská knižnica G.F. Belopotockého
14:00
Slávnostné ocenenie najlepších detských aj dospelých čitateľov
za rok 2019.

PIATOK 20.12.2019 | NEDEĽA 22.12.2019

UTOROK 03.12.2019

PIATOK 13.12.2019

SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO Centrum pre rodinu a
vzťahy, Župný dom
17:00
Plánujete svadbu?
Plánujte manželstvo. Stretnutie záujemcov o prípravu ma
manželstvo.

BESEDA A AUTOGRAMIÁDA SO ŠRAMKOVCAMI
Rázusovie dom
15:00
Beseda a autogramiáda s manželskou spisovateľskou dvojicou Jankou a
Štefanom Šramkovcami.

STREDA 04.12.2019

VIANOCE V LIPTOVE
NKP Čierny orol L. Mikuláš
08:00-15:00
0,50,-€ 0,50,-€
Podujatie s
ukážkami ľudových remesiel s vianočnou tematikou pre
školy a verejnosť.

MIKULÁŠSKY JARMOK
Námestie osloboditeľov
Mikulášsky jarmok s bohatým sprievodným programom a tradičným jarmočným predajom.

O/2019/12/12

ORIGINÁLNY MIKULÁŠ
STOP SHOP Liptovský
Mikuláš
9:00
Zažite originálneho MIKULÁŠA V
STOP SHOP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ!
SOBOTA 07.12.2019

ktorí majú záujem o stretnutie po 50 rokoch, môžu kontaktovať:
RNDr. Milan Arbet, Guothova 20, Liptovský Mikuláš, milan.arbet@gmail.com

Mestské zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 12. decembra 2019
o 10.00 hodine na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

O/2019/12/14

Maturanti LM SVŠ 1970 Hodžova,

O/2019/12/13

Stretnutie maturantov po 50 rokoch

Prenájom priestorov
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikualáš prenajmú obchodný priestor v objekte krytej plavárne o rozmere 20 m2. Priestor je vhodný na prevádzku kaderníctva,
fyzioterapie, masérskych služieb a podobne. Bližšie informácie získate na telefónnom
čísle 0918 997 150.

O/2019/12/15

O/2019/12/11

ŠALIANSKY MAŤKO
Centrum voľného času Nábr.
Dr. Aurela Stodolu 1932/47
9:00
Okresná školská
súťaž v prednese slovenských povestí v Centre voľného
času.

FREEZE VIANOCE
Veľká sála DK
17:00
4€,
v deň konania 6€
Vianočné vystúpenie tanečnej
školy FREEZE a jej hostí. Vstupenky v predaji v Informačnom centre a Dome kultúry.

VIANOČNÁ KAVIAREŇ Centrum pre rodinu
a vzťahy, Župný dom
15:00-20:00
Príďte si
vychutnať kávičku a nealko punč v pokojnej predvianočnej
atmosfére.

VIANOČNÉ TRHY
Námestie osloboditeľov
10:30 - 18:00
Vianočná atmosféra, koledy, predaj
remeselných výrobkov a vianočných dobrôt
PIATOK 20.12.2019
VIANOČNÝ KONCERT DFS ĎUMBIER
Veľká sála
DK
17:00
4€
Vianočný koncert DFS ĎUMBIER
a jej hostí.
NEDEĽA 22.12.2019
4. ADVENTNÝ KONCERT
Gotický kostol sv. Petra
z Alkantary, Okoličné
16:00
HUDOBNÝ DARČEK. Sima Martausová.
STREDA 25.12.2019

ŠTVRTOK 05.12.2019 | SOBOTA 07.12.2019

Opustili nás:

18

STREDA 11.12.2019

ŠTVRTOK 19.12.2019

ČAS VIANOC Veľká sála
17:00
5€
Záverečný tanečný koncert Súkromnej ZUŠ. Vstupenky
v predaji v Informačnom centre a Dome kultúry.

REMESELNÍCKE VARIÁCIE VIANOC - ADVENT 2019
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar09:00 - 16:00
stva, Školská 4, Liptovský Mikuláš
0,50€ od 6 rokov 0,50€
Zažite čarovnú atmosféru adventu s vôňou vianočných oblátok...

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

13. decembra 2019 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

VIEŠ ČO POTREBUJEM?
Centrum pre rodinu a
vzťahy, Župný dom
17:00
Interaktívna
prednáška o desiatich najdôležitejších emocionálnych
potrebách človeka.

VIANOČNÉ ŠKOLSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY
9:00 otvorenie
Školské mestská plaváreň
nepostupové plavecké preteky organizované Centrom
voľného času.

ŠTVRTOK 12.12.2019

PIATOK 06.12.2019 | SOBOTA 07.12.2019

SKÚŠKA SIRÉN

UTOROK 10.12.2019

X. ROČNÍK VIANOČNEJ LATKY - ATLETICKÉ HALOVÉ
PRETEKY V SKOKU DO VÝŠKY
telocvičňa ZŠ Janka
8:30
Atletická školská súťaž v skoku do
Kráľa
výšky organizovaná Centrom voľného času.

PONDELOK 02.12.2019

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie
z priateľstva, ale z lásky, nie na chvíľu,
ale navždy...

Adam HOLLÝ 96 r., Viera VYŠNÁ 52 r.,
Kveta MURGOŠOVÁ 56 r., Marta TKÁČOVÁ 53 r., Ľudmila VYŠNÁ 91 r., Jozef
ČÁNI 70 r., Mária ZLESÍKOVÁ 85 r., Ján
BARTÁNUS 64 r., Viera BŐHMEROVÁ 76
r., Mária TOMĆÍKOVÁ 78 r., Leo RIESS
86 r., Emília ADLOVÁ 87 r., Anna JANČUŠKOVÁ 92 r., Viera UHRÍKOVÁ 73 r.,
Miloš KLOBUŠIAK 87 r., Martin KAPCÁT
90 r., Eugen ŠUTLIAK 86 r., Anna ILAVSKÁ 96 r., Vladimír JANÍK 66 r., Pavel
LAZIŠŤAN 73 r., Ján VÁLEK 72 r., Irena
FEKETOVÁ 93 r., Zuzana BALÁŽOVÁ
55r., Vladimír MLYNARČÍK 74 r., Peter
FILIPIAK 59 r., František SÝKORA 87 r.,
Renáta PAPŘOKOVÁ 91 r.

OZNAMY

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

OSLÁVTE S NAMI 6.NARODENINY RGB LIPTOV
RGB Liptov
10:00 - 18:30
Oslávte s nami
6.narodeniny RGB Liptov !
TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
Centrum
9:00
voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47
Víkendové podujatie pre deti v Centre voľného času.
NEDEĽA 08.12.2019
2. ADVENTNÝ KONCERT
Nádvorie Čierneho orla,
15:00
„ZĎALEKA IDEME,
Liptovský Mikuláš
NOVINU NESIEME...“ Rodina Janoštínovcov zo Zuberca a
liptovskí folkloristi.
CIGÁNSKI DIABLI Veľká sála DK
18:00
16€
Vianočné koncertné turné je pokračovaním slávnostného koncertu na Bratislavskom hrade. Vstupenky v predaji v
Informačnom centre a Dome kultúry.

VIANOČNÝ KONCERT
FUN FABRIC
18:00
7€ / 3€
Vianočný koncert pesničkára Nany Hudáka.
SOBOTA 14.12.2019
WIM HOF METÓDA
FUN FABRIC
10:00
99€
Úžasný kurz techník výnimočného muža - ľadového muža Wima Hofa.
NEDEĽA 15.12.2019
3. ADVENTNÝ KONCERT
Evanjelický kostol, Ná16:00
OČAKÁmestie ŽSN, Liptovský Mikuláš
VANIE. Laeto Animo, Lucia Bencúrová, Zuzana Klotáková
a Andrea Gärtnerová.
CESTA NA SEVERNÝ PÓL Veľká sála DK
16:00
7€
Rodinný rozprávkový muzikál. Vstupenky v
predaji v Informačnom centre a Dome kultúry.

NARODENIE SPASITEĽA
Vrbický kostol
17:00
Hudobné sprítomnenie Vianoc v podaní
domácich liptovských virtuózov
ŽIVÝ BETLEHEM
Areál pozemkového spoločenstva v Ploštíne
17:00
Hraný príbeh narodenia
Spasiteľa.
NEDEĽA 29.12.2019
KONCERT JÁN SVETLAN MAJERČÍK
Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa
17:00
10€
Koncert slovenského pesničkára Jána Svetlana
Majerčíka.
VIANOČNÉ ZASTAVENIA
Kostol Iľanovo
16:30
Vianočné vydanie Iľanovských píšťal v podaní domácich liptovských virtuózov
PONDELOK 30.12.2019

PONDELOK 16.12.2019
DIVADLO LA KOMIKA - MATRIX
Veľká sála DK
18:00
18€
Vtipná komédia o tom, ako sú
naše životy len zhodou šťastných či nešťastných náhod a
udalostí a ako nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá.
Vstupenky v predaji v Informačnom centre a Dome kultúry.
UTOROK 17.12.2019
OTVORENIE REINŠTALOVANEJ EXPOZÍCIE - OSOBNOSTI 20. STOR.
Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa
16:30
Otvorenie reinštalovanej stálej
expozície Osobnosti 2. pol. 20. storočia.

DOROTA NVOTOVÁ & TALENT TRANSPORT - MORE
Route 66
19:00
15€
Dorota s majstrovskou kapelou Marián Slávka, Filip Hittrich, Vladislav Slnko
Šarišský
ZAKOLEDUJME SI
Demänová - kultúrny dom
19:00
Príďte si s koledníkmi zaspievať tradičné
koledy aj moderné vianočné hity.
UTOROK 31.12.2019
SILVESTER
Námestie osloboditeľov
od 22:30
Príďte aj tento rok osláviť príchod Nového roku 2020 na
Námestie osloboditeľov.
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LAST CHRISTMAS
(GB - USA, Americký film, 103 min.)
Ne. 1. 12. 19.00 5 € | Po. 2. 12. 19.00 5 € Emilia Clarke
žiari, zabáva a dojíma v romantickej vianočnej komédií Last
Christmas s nadčasovými skladbami Georga Michaela.

LE MANS ´66
(Americký film, od 12 rokov, 153 min.)
Ut. 3. 12. 18.45 5 € | St. 4. 12. 17.00 5 € Strhujúci
legendárny príbeh o tom, ako konštruktér áut Carroll Shelby
a britský jazdec Ken Miles postavia pre automobilku Ford
revolučný závodný automobil...

BITKA O MIDWAY
(Americký film, od 15 rokov, 138 min.)
St. 11. 12. 19.00 5 € | Št. 12. 12. 17.00 5 € Jedna z
najslávnejších bitiek na mori a vo vzduchu, ktorá významne
prispela ku konečnému víťazstvu spojeneckých vojsk v 2.
svetovej vojne.
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
(Nórsko - Kanada, MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 14. 12. 16.45 5 € | Ne. 15. 12. 17.30 5 € Pokojné
spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď
zlomyseľný Grimmer premení kráľa Groma na kameň...
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
(Americký film, od 12 rokov, 113 min., Slovenský dabing)
So. 14. 12. 18.30 5 € | Ne. 15. 12. 19.15 5 € | Ut. 17.
12. 17.30 5 € Hra sa zmenila, pretože Jumanji viac nie je
len džungľa, ale aj horúce púšte či zasnežené pohoria s
novými, nebezpečnými nástrahami…
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
(SR - ČR, od 12 rokov, 105 min.)
Po. 16. 12. 20.00 4 € | Ut. 17. 12. 19.30 5 € | St. 18.
12. 17.30 5 € Zimná romantická komédia nás vezme do
zasnežených hôr, v ktorých sa sympatická hrdinka
neočakávane ocitne v spoločnosti dvoch bratov.
VALHALLA: RÍŠA BOHOV
(Dánsko - Nórsko, od 12 rokov, 105 min., Český dabing )
St. 18. 12. 19.30 5 €
Výpravné fantasy založené na
severských bájach a mýtoch a to v realistickejšom, drsnejšom
vikingskom štýle.
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
(Český film, od 12 rokov, 110 min.)
Št. 19. 12. 14.00 2 €
Františkovi Kostkovi bol v reštitúcii
vrátený zámok a tak sa s celou rodinou vráti do Čiech.
Samotný stret s českou realitou však prinesie veľa zábavných
situácií.
STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
(Americký film, od 12 rokov, 155 min., Slovenský dabing)
Št. 19. 12. 20.00 5 € | Pi. 20. 12. 20.00 5 € |
So. 21. 12. 18.30 5 € |Ne. 22. 12. 18.30
V strhujúcom
závere Ságy Skywalkerov sa zrodia nové legendy a odohrá sa
konečný boj za slobodu galaxie.
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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
(Slovenský film, od 12 rokov, 92 min.)
Po. 23. 12. 18.00 4 € | Št. 26. 12. 19.00 5 € |
Pi. 27. 12. 19.00 5 € | Po. 30. 12. 19.30 5 € Vianočná
romantická komédia s výnimočným hereckým obsadením
cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje,
že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.

27.11.2019 | 11.01.2020
KRISTÍNA MÉSÁROŠ - CAFÉ MOON| Liptovská galéria
Petra Michala Bohúňa | Ut – So: 10:00–17:00 | 2€ 1€ |
Výstava malieb autorky patriacej k výraznému prúdu
súčasných umelcov.

MÔJ PRÍBEH
(Český film, od 12 rokov, 90 min.)
So. 28. 12. 19.00 5 € | Ne. 29. 12. 19.00 5 € |
Po. 30. 12. 17.30 4 € Elizabeth kvôli osudovej láske
ukončí úspešnú kariéru baletky. Muž jej srdca má však dve
tváre, a tak sa ocitne na úplnom dne, z ktorého nie je vidina
cesty späť.

MULTIKINO
G. A. CINEMA

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
(Americký film, MP, 104 min., Slovenský dabing)
Prečo sa Elsa narodila s magickými
Ne. 29. 12. 17.00 5 €
schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň však
ohrozuje jej kráľovstvo...
LOLI PARADIČKA (FKS)
Pi: 6. 12. 14.30 2 € romantická komédia SR - 2019 - (12) 88 minút - FOR Titulky/dabing: originálna verzia
CEZ PRSTY (FKS)
Pi: 20. 12. 14:30 2 € komédia ČR - 2019 - (12) - 101 minút
- BON Titulky/dabing: originálna verzia - česky
PLÁCIDO DOMINGO: SLÁVNOSTNÝ VEČER 50. VÝROČIE
Ne: 29. 12. 18:00 8 € záznam operného galakoncertu IT
- 2019 - (12) - 165 minút – Pannonia Entertainment

VÝSTAVY

VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
(SR - ČR, od 15 rokov, 74 min.)
So. 7. 12. 20.00 5 € | Po. 9. 12. 20.00 5 €
Úsmevno
- dramatický príbeh jedného z najväčších slovenských
básnikov – Jozefa Urbana, predstaviteľa takzvanej stratenej
generácie

18.12.2019 | 24.01.2020
TRETIA KLUBOVÁ VÝSTAVA| Klubovňa LKS v NKP Čierny
orol | po-pia 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava fotografií
z tvorby členov Fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom
stredisku.

MASKOVANÍ ŠPIÓNI
(Americký film, MP, 104 min., Slovenský dabing)
Št. 26. 12. 17.00 5 € | Pi. 27. 12. 17.00 5 € |
So. 28. 12. 17.00 5 € Superšpión Lance Sterling a
vynálezca Walter Beckett sú totálnymi protikladmi. Táto
nepravdepodobná dvojica je nútená spojiť sa na veľkú misiu,
ktorá vyžaduje neuveriteľné...

S CHUŤOU TOSKÁNSKA
(Taliansko - Brazília, od 12 rokov, 92 min.)
Ut. 3. 12. 17.00 5 € | St. 4. 12. 20.00 5 € Temperamentný
michelinský kuchár a jeho znevýhodnený študent vytvoria
originálnu dvojicu, pre ktorú žiaden kuchársky sen nie je
nesplniteľný.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
(Slovenský film, od 12 rokov, 92 min.)
Pi. 6. 12. 19.00 5 € | So. 7. 12. 18.00 5 € |Ne. 8. 12. 20.00
5 € | Po. 9. 12. 18.00 4 € | Ut. 10. 12. 20.00 5 € |St. 11.
12. 17.00 5 € | Št. 12. 12. 19.30 5 € Vianočná romantická
komédia s výnimočným hereckým obsadením cez množstvo
komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má
veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.

TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
(Nórsko - Kanada, MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 21. 12. 16.45 5 € | Ne. 22. 12. 16.45 5 € Pokojné
spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď
zlomyseľný Grimmer premení kráľa Groma na kameň...

27.06.2019 | 10.01.2020
VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A DRÔTU - LADISLAV
JUROVATÝ ST. |Múzeum Janka Kráľa | Po - Ne:10:00–
18:00 | Tvorba umeleckého kováča a drotárskeho majstra
Ladislava Jurovatého st.
14.10.2019 | 31.01.2020
ĽUDOVÝ ODEV| NKP Čierny orol L. Mikuláš | Po – Pi:
8:00–16:00, So–Ne: na objednávku | 0,50€ 0,30€ |
Výstava ľudových odevov a doplnkov zo zbierok Liptovského
múzea v Ružomberku.
13.11.2019 | 13.12.2019
RYBÍNOVÝM OKOM| klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
po-pia: 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Autorská multižánrová
prezentácia fotografií a filmov Petra Rybína. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 13. 11. 2019 o 16:30 hod.
15.11.2019 | 11.01.2020
EKOFOTOGRAFIA 2019| Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš |
Po, Str, Štv, Pia: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00); Ut:
zatvorené; So: 10.00-16.00 (posl.vstup 15.00); Ne:
09.00-11.00 (len na tel. obj. 3 dni vopred, min. 20 osôb) |
1€ od 6 rokov 1€ | Súťažná výstava umeleckých fotografií s
ekologickou tematikou.
20.11.2019 | 11.01.2020
FRAGMENTY Z PRÍRODY - ŠELMY A ŠELMIČKY
SLOVENSKA| Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po, Str, Štv,
Pia: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00); Ut: zatvorené; So:
10.00-16.00 (posl.vstup 15.00); Ne: 09.00-11.00 (len na
tel. obj. 3 dni vopred, min. 20 osôb) | od 6 rokov 1€ |
Výstava určená predovšetkým pre zrakovo znevýhodnených
návštevníkov.
15.11.2019 | 11.01.2020
PRÍRODA NAŠIMI OČAMI| Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš |
Po, Str, Štv, Pia: 09.00-17.00 (posl. vstup 16.00); Ut:
zatvorené; So: 10.00-16.00 (posl.vstup 15.00); Ne:
09.00-11.00 (len na tel. obj. 3 dni vopred, min. 20 osôb) |
od 6 rokov 1€ | Výtvarné práce s prírodnými motívmi
autorov s mentálnym postihnutím.

27.11.2019 | 01.02.2020
LUCIA TALLOVÁ - OSTROVY| Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa | Ut – So: 10:00–17:00 | 2€ 1€ | Výstava,
súčasťou ktorej je inštalácia site specific a najnovšie diela
maliarky.

TVORIVÉ DIELNE

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
(Americký film, MP, 104 min., Slovenský dabing)
Ne. 1. 12. 17.00 5 € | Pi. 6. 12. 17.00 5 € | So. 7. 12. 16.00
5€
Prečo sa Elsa narodila s magickými schopnosťami?
Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň však ohrozuje jej
kráľovstvo...

1.12.2019
MANDALKOVANIE VO FUN FABRIC| Fun Fabric | 15:00 |
55€ | Cyklus intuitívneho maľovania mandál. Tentokrát
PARTNERSKÉ MANDALY.
02.12.2019
FOTOSTRETNUTIE| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |
16:00 | 10€ | Workshop so Simonou Lomnickou na tému
KYANOTYPIA.
12.12.2019 | 13.12.2019
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU |
Remeselné dielne LKS | 16:30 | 13€ / 13€ | Kurz keramiky na
tému ZVONČEKY, HRKÁLKY, SNEHOVÉ VLOČKY

STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

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

SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€ /
1€, celá galéria 7€ | Obrazy a sochy umelcov z obdobia
romantizmu a realizmu.
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€ /
1€, celá galéria 7€ | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a 2.
pol. 20. st. - Osobnosti
STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€ /
1€, celá galéria 7€ | Slovenské umenie 14. - 18. storočia - gotika, renesancia, barok.
KOLOMAN SOKOL
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 2€ / 1€ |
Diela významného slovenského grafika a maliara, ktorý sa
narodil v Liptovskom Mikuláši
KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ +
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ + SÚDNA SIEŇ
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne:
10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy
4 € / 2 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.
RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985. 1 € / 0,50 € | Expozícia
venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.
1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary
približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových
holubov.
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA; ČLOVEK, HORY,
NATURA 2000; ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po,
St-Pi: 9:00-17:00, Ut zatvorené, So: 10:00-16:00, Ne: na
objednávku. Posledný vstup hodinu pred zatvorením
7 € / 3,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho druhu
na Slovensku.
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 8:00 - 16:00,
So-Ne: na objednávku 2 € 1 € | Expozícia zachytáva
dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po
súčasnosť.
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 8:00 - 16:00,
So-Ne: na objednávku 0,20 € 0,10 € | Expozícia
venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej
nielen na Slovensku.
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