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Mikuláš

Lyžovačka na sídlisku je vzácnosť, my ju zažijeme už túto zimu na Podbrezinách.

Zalyžovať si na sídlisku sa najmladším generáciám môže zdať ako scifi. Táto retro fotka však neklame, viacerí si pamätáme lyžovačku s výhľadom na paneláky. Na svahu nad 
Podbrezinami vyrastala aj Peťa Vlhová, k zjazdom nad sídliskom sa priznala aj Martina Dubovská. Vlek spustili v roku 1992 a patril dokonca k prvým zasnežovaným na Slovensku. 
Po niekoľkoročnej odmlke svah tento rok opäť ožije vďaka spolupráci Združenia športových klubov Jasná s mestom Liptovský Mikuláš, s prevádzkovateľmi a ďalšími nadšencami. 
Meno mu chce zapožičať naša kráľovná bielych svahov. Viac sa dočítate na strane 6.
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Po troch rokoch zláka Mikulášanov aj 
obyvateľov okolitých miest a dedín tradičný 
Mikulášsky jarmok. Vo štvrtok 1. decembra 
zaplnia Námestie osloboditeľov desiatky 
predajných stánkov, jarmočný predaj potr-
vá tri dni. V piatok 2. decembra vystúpia na 
pódiu DFS Ďumbier, Slovak Tango a Freeze. 
Návštevníkov roztancujú Elán Kontraband, 
Heľenine oči a U2 revival. Sobota prinesie 
koncerty kapiel Spektrum, The Minority a 
Le Payaco. Každoročný sprievod s  Mikulá-
šom, anjelmi a  čertom, ktorý poputuje na 
otvorenie jarmoku spred mestského úradu, 
sa uskutoční 2. decembra o 16:00 hodine. 

Balíček pre každé dieťa
Mikuláš navštívi naše mesto už v prvých 

decembrových dňoch počas obľúbeného 
jarmoku. Spolu s primátorom slávnostne 
rozsvieti celé centrum mesta vrátane strom-
čeka, výzdoby na námestí, betlehemu pod 
arkádami aj svojho domčeka. Priamo na 
deň svätého Mikuláša dostanú všetky de-
tičky zo škôlok a jasličiek v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta balíček chutných dobrôt. 
Prekvapenie, ktoré im rozžiari očká, rozne-
sie primátor so svojimi zástupcami a ďalší-
mi zamestnancami.

Počas celého adventu bude vianočnú ná-
ladu na námestí dotvárať aj reprodukovaná 
vianočná hudba z rozhlasu mestského Mú-
zea Janka Kráľa.

Námestie zdobí jedľa
Pomyselnú súťaž o miesto hlavného 

vianočného stromčeka v centre mesta 
vyhrala tento rok 15-metrová jedľa. Rov-
nako ako v predchádzajúcich rokoch rad-
niční opäť vyberali ten najkrajší spomedzi 
stromov, ktoré už obyvateľom nerobia 
radosť, ale skôr starosti. Jedľa zo Starého 
Mesta tienila a začala ohrozovať majetok 
Mikulášanov. V novom roku nájde strom 
nové využitie, po Troch kráľoch poputuje 
do štiepkovačky v Okoličnom, tu sa s os-
tatným zeleným odpadom premení na 
kompost a na jar poslúži ako hnojivo pre 
ďalšie rastliny.

V ďalšom roku môže byť hlavnou 
hviezdou na námestí aj drevina z vášho 
dvora. Ak máte pravidelne zavetvený, pri-

bližne 15 metrov vysoký strom s rovným 
kmeňom, napíšte na emailovú adresu 
vpslm@vpslm.sk. „V prvom rade je však po-
trebné mať zo strany majiteľa právoplatné 
rozhodnutie na výrub a až následne zrea-
lizujeme výrub a odvoz,“ vysvetlil Martin 
Kögel z mikulášskych VPS.

Vypočujte si ešte tri koncerty
Vianočnú náladu v Mikuláši aj v tomto 

roku odštartoval prvý zo série adventných 
koncertov. Keďže začiatok adventu v tom-
to roku pripadol na 27. novembra, počas 

pestrý hudobný program, vianočne ladené 
diela zaznejú v Kostole sv. Petra z Alkantary 
v Okoličnom.

Náladu umocnia trhy
Posledné darčeky môžete pomedzi zhon 

spojený s prípravami na sviatky nakúpiť tes-
ne pred Vianocami na vianočných trhoch. V 
tomto roku potrvajú po prvý raz až päť dní. 
Od 19. do 23. decembra (v čase medzi 15.30 
a 20.00 hodinou) vás na Námestí oslobodi-
teľov zohreje varené vínko a voňavý punč, 
prichystaný bude aj predaj tradičných via-
nočných dobrôt. V stánkoch si budete môcť 
kúpiť ozdoby a dekorácie.

Náš betlehem je výnimočný
Pohostinnosť Liptákov bude vo vianočnom 

čase symbolizovať vyrezávaný betlehem pod 
arkádami mestského Múzea Janka Kráľa, aj v 
tomto roku sa rozrastie o novú postavičku – 
dievčatko prinášajúce milodar. „Náš betlehem 
je odkazom na slovenské folklórne tradície,  
hoci nie je úplne klasický,“ skonštatovala mú-
zejná pedagogička Katarína Verešová s tým, 
že obsahuje pastierske prvky, ktoré boli na 
našom území bežné aj v minulosti. Pastierske 
betlehemy podľa nej zobrazovali  narodenie 
Ježiška v pastierskej kolibe na salaši. „Postavy 
mali ovčiarsky a pastiersky odev. Líšili sa aj 
dary, ktoré pastieri priniesli. Namiesto myrty 
to bola ovečka, hruda syra, geletka mlieka a 
misa oštiepkov. Zvyčajne  tu bol aj pastierik s 
píšťalkou, prostredie dotvárajú ovečky a psy. 
Postava pastierika sa preto v našom betlehe-
me objavila už minulý rok. Dievča s chlebom 
vhodne doplní celú atmosféru a zároveň 
bude odkazovať na najrozšírenejší pokrm na-
šich predkov,“ vysvetlila Verešová.

Stromčeky čakajú na ozdoby
Vianočnú náladu prenesieme do všetkých 

mestských častí, okrem svetelnej výzdoby sa 
o to postarajú komunitné vianočné strom-
čeky. Obyvatelia budú zdobiť tie isté ako 
vlani, označené budú hviezdou na vrchol-
ci a tabuľkou. V minulých dvoch rokoch si 
Mikulášania projekt obľúbili, všetky stromy 
zdobili desiatky ozdôb, girlánd, gúľ a niekde 
dokonca aj svetielok. Stromčeky budú na 
ozdoby čakať od 6. decembra.

Obyvatelia Andíc a Beníc nájdu svoj ko-
munitný vianočný strom pri kultúrnom 
dome, pre mestské časti Bodice a Demä-
nová bude vyčlenený v parku pri demä-
novskom kultúrnom dome. Ploštínčania 
si budú môcť vyzdobiť stromček pri Ur-
bárskom dome, v Iľanove vedľa kulturá-
ku. Stromček na komunitné zdobenie sa 
nachádza aj v blízkosti nového detského 
ihriska v Stošiciach, pre Podbrezinčanov a 
Vitálišovčanov rastie na hornej časti pešej 
zóny na Hruškovej ulici. V Okoličnom je 
vytypovaný pri Váhu na ulici Pobrežná. V 
Liptovskej Ondrašovej bude pri kultúrnom 
dome, v Palúdzke pri detskom ihrisku na 
ulici J. Lenku.

Peniaze nevyhodíme do vzduchu
V silvestrovskej solidarite pokračujeme aj 

v tomto roku. Peniaze určené na ohňostroj 
venujú predstavitelia mikulášskej radni-
ce tým, ktorí ich potrebujú. V tradícii dať 
silvestrovské peniaze na pomoc druhým 
začalo mesto v roku 2019, keď sa Mikulá-
šania vzdali ohňostroja, aby pomohli rodi-
nám z vybuchnutého bytového domu na 
Mukačevskej ulici v Prešove. V roku 2020 a 
2021 mesto nakúpilo granule a konzervy 
pre štvornohých obyvateľov útulku Očami 
psa a tento rok v tejto aktivite pokračuje. V 
miestnom útulku totiž potrebujú sociálne 
zázemie. Peniaze určené na ohňostroj preto 
aj tento rok poputujú do útulku na zlepšenie 
podmienok pre zamestnancov a dobrovoľ-
níkov, ktorí sa starajú o opustené zvieratká. 

Vyhrajte vianočný stromček
Vôňa ihličia v domácnosti vytvorí tú pra-

vú atmosféru Vianoc. Vyhrajte na Mikuláša 
kaukazskú jedľu, ktorá vám spríjemní naj-
krajšie sviatky v roku. Súťaž prebieha na ofi-
ciálnej facebookovej stránke mesta Liptov-
ský Mikuláš facebook.com/MestoLM/. Do 
komentára súťažného príspevku stačí napí-
sať,  aké predsavzatie si dávate do nového 
roka a označte niekoho, komu by sa tiež 
páčil v domácnosti živý vianočný stromček. 
Súťaž potrvá do 6. decembra. Výherca, kto-
rého vyhlásime na mestskom facebooku, si 
bude môcť vybrať zo stromov vo výške 150 
- 200 cm. Rezanú kaukazskú jedľu venovala 
do súťaže firma Güde Slovakia, s. r. o., Lip-
tovský Hrádok. Výhru si bude možné pre-
vziať v sídle firmy na adrese K sihoti 324/2, 
Podtureň-Roveň.
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posledného mesiaca v roku si vychutnáme 
ešte zvyšné tri koncerty. Náladu najkrajších 
sviatkov navodili hneď v úvode v Kostole sv. 
Mikuláša na Námestí osloboditeľov sloven-
ský akordeónový virtuóz Michal Červienka 
a operný spevák Jaroslav Dvorský v sprie-
vode klaviristky Júlie Grejtákovej. Druhá 
adventná nedeľa 4. decembra bude na 
Nádvorí Čierneho orla patriť folkloristom z 
Liptovskej Tepličky a zo Šuňavy. O týždeň 
neskôr predstaví zoskupenie The Hope 
Gospel Singers známe diela s posolstvom 
dobrej zvesti. Sériu adventných koncertov 
uzavrie 18. decembra Slovenský komorný 
orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom 
Danelom. Členovia orchestra si pripravili 
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Predstavitelia mesta 
Liptovský Mikuláš

 Vám prajú 
šťastné a veselé 

Vianoce!

Chýbal vám jarmok? Poteší vás po troch rokoch, okrem neho aj trhy,        adventné koncerty a rozšírený betlehem



Matej Géci Vincent Kultan

Ľubomír Raši Táňa Šufliarská

Lucia Cukerová

Martin Lichardus Tomáš Medveď Miroslav Neset

Ján Smieško

Marta Voštináková Andrea Žideková

Jaroslav Barok Miroslav Boďa Jaroslav Čefo

Anna Dvorščáková

Michal Paška Ľubica Staroňová

Rudolf Urbanovič

Jaroslav Grešo Vladimír Kubo

Lucia Záhorská

Jozef Bobák

Tomáš Martaus Marek Nemec

Ľuboš Trizna

Po komunálnych voľbách opäť zasadlo do 
poslaneckých lavíc 25 poslancov mestského 
zastupiteľstva. Voľby však priniesli Mikulá-
šanom zmenu, v zastupiteľstve sa vymenilo 
šesť poslancov. Mesto tak ďalšie štyri roky aj 
naďalej povedie primátor Ján Blcháč, kto-
rý po novom pracuje so zastupiteľstvom s 
podporou nadpolovičnej väčšiny poslancov. 
Môžeme preto očakávať, že zelenú dostanú 
viaceré rozvojové projekty, ktoré zastupiteľ-
stvo v doterajšom zložení blokovalo.

Na ustanovujúcom zasadnutí 18. novem-
bra zložili zvolení kandidáti sľub a prevzali si 

osvedčenia o zvolení. Tento akt ich oprávnil 
vykonávať svoju funkciu v novom zastupi-
teľstve. Slávnostným ustanovujúcim zastu-
piteľstvom sa v Liptovskom Mikuláši skon-
čilo funkčné obdobie rokov 2018 až 2022 a 
začalo sa nové pre roky 2022 až 2026. 

Zoznam poslancov nového mestského 
zastupiteľstva pre roky 2022 – 2026: 
Staré Mesto: Matej Géci, Vincent Kultan, 
Ľubomír Raši, Táňa Šufliarská.
Vrbica-Nábrežie: Lucia Cukerová, Martin 
Lichardus, Tomáš Medveď, Miroslav Neset, 

Ján Smieško, Marta Voštináková, Andrea 
Žideková.
Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan: Ja-
roslav Barok, Miroslav Boďa, Jaroslav Čefo, 
Anna Dvorščáková, Michal Paška, Ľubica 
Staroňová, Rudolf Urbanovič.
Okoličné, Stošice: Jaroslav Grešo.
Iľanovo, Ploštín: Vladimír Kubo.
Demänová, Bodice: Lucia Záhorská.
Palúdzka, Andice, Benice: Jozef Bobák, 
Tomáš Martaus, Marek Nemec.
Liptovská Ondrašová: Ľuboš Trizna.

-red-

V komunálnych voľbách 2022 si ľudia 
v Liptovskom Mikuláši zvolili za primá-
tora Jána Blcháča. Vernosť mestu tak 
prisľúbil už v jeho štvrtom funkčnom 
období (predtým v rokoch 2006 – 2010, 
2014 – 2018, 2018- 2022). V komunál-
nych voľbách 2022 získal 4587 platných 
hlasov (40,78 percent).

 
„Našou úlohou bude ďalej generovať vý-

sledky, robiť rozhodnutia a riešiť konkrétne 
situácie.  Cieľ je jednoduchý – robiť všetko 
pre ďalší rozvoj nášho mesta. Máme štyri 
roky na to, aby sme na sklonku funkčného 
obdobia mohli spokojne povedať, že sme 
urobili všetko pre lepší život v Liptovskom 
Mikuláši,“ prihovoril sa na slávnostnom za-
sadnutí po zložení sľubu staronový primá-
tor. V nasledujúcich rokoch chce pokračo-
vať v nastavených prioritách a trendoch z 
jeho predchádzajúcich volebných období. 

Byty aj územný plán
Jednou z priorít vedenia mesta do naj-

bližších mesiacov je prijatie inovovaného 
územného plánu mesta, ktorý bude pod-
ľa novej stavebnej legislatívy platnej od 
apríla 2024  jedinou možnou, ako môže 
mesto regulovať výstavbu  na svojom úze-
mí. „Rozbehneme tiež výstavbu mestských 
nájomných bytov, dobudujeme futbalový 
štadión, postavíme moderný pumptrack 
aj úplne nový skatepark,“ vymenoval plány 
primátor.

Cesty sa budú rekonštruovať
Projekt komplexnej rekonštrukcie ciest 

je jedným z prvých, ktorý primátor predloží 
poslancom v novozvolenom zastupiteľstve. 
Vo volebnom období 2018-2022 ho opozí-
cia, ktorá disponovala väčšinou, nepodpo-

rila. „Model, ktorý sme navrhovali už pred 
piatimi rokmi, je úplne jasný. Existuje kvan-
tum silných firiem, ktoré ho dokážu zrea-
lizovať. Na rekonštrukcie nebudeme brať 
úver a nezadlžíme mesto. Zhotoviteľ, ktorý 
vzíde z verejného obstarávania, zafinancuje 
celú rekonštrukciu a my ju budeme potom 
desať rokov splácať z vlastných zdrojov 
a bezúročne,“ vysvetlil opätovne zvolený 
primátor. Cesty sa budú rekonštruovať po-
stupne podľa harmonogramu, začne sa s 
tými, ktoré sú v najhoršom stave.

Kruháč v Okoličnom
V novom volebnom období si vedenie 

mesta dáva za cieľ vybojovať pre Liptov-
ský Mikuláš niekoľko kľúčových investícií 
zo Žilinského samosprávneho kraja a tiež 
od štátu. „Týmto spôsobom sa plánujeme 
popasovať s okružnou križovatkou Okolič-
né-Podbreziny, tiež s križovatkou smerom 
do Závažnej Poruby a zničeným Vrbickým 
mostom, ktorý spája centrum s mestskými 
časťami Iľanovo a Ploštín. Máme aj požia-
davku na rekonštrukciu hlavnej cesty cez 
Liptovský Mikuláš. Najväčšia požiadavka 
voči štátu je prekládka železnice,“ doplnil 
Blcháč s tým, že otázkou dňa ostáva aj za-
chovanie poskytovania zdravotnej starost-
livosti  v Liptovskej nemocnici na regionál-
nej úrovni.

Zdražovanie energií nespomaľuje
Energie dnes hýbu svetom – ekonomikou, 

rozpočtami firiem aj samospráv či peňažen-
kami v domácnostiach. S energetickou krí-
zou sa mikulášska samospráva vyrovnávala 
celý tento rok a zameriavať sa na túto oblasť 
bude aj v tom nadchádzajúcom. „Čaká nás 
zatepľovanie mestských budov a inštalácia 
fotovoltaiky. Robíme všetko, aby sme čo 

najviac garantovali nielen cenu energií, ale 
aj udržateľnosť do budúcna, a tým poskytli 
našim obyvateľom istotu v avizovaných ťaž-
kých časoch,“ skonštatoval. 

Skládka nás dobehla
Absolútnou prioritou v oblasti životné-

ho prostredia pre rok 2023 je opätovné 
uzatvorenie skládky komunálneho odpa-
du vo Veternej Porube. S problémom zle 
uzatvorenej a pretekajúcej skládky vede-
nie mesta aj odbor životného prostredia 
na mestskom úrade bojujú už niekoľko 
rokov. Skládka v období zrážok pravidelne 
presakuje a ohrozuje prostredie. Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia naria-
dila jej opätovné uzatvorenie už v roku 
2019. Keďže poslanci neschválili úver na 
jej opätovné uzatvorenie, mesto si túto 
povinnosť prenieslo do ďalšieho obdobia.

-red-

Nové zastupiteľstvo už pracuje naplno, vymenilo sa v ňom šesť poslancov

Ján Blcháč  začal svoje štvrté volebné obdobie vo funkcii primátora
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Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 2022 - 2026

Ján Blcháč
primátor mesta Liptovský Mikuláš



76

Lyžiarska sezóna je predo dvermi. Pre Mi-
kulášanov doslova. Lyžovačka na východ-
nom svahu Hája na okraji Podbrezín bude 
reálna už túto zimu. 

 
Spojili sily
Po sedemročnej odmlke sa znovu roz-

behne približne 700 metrov dlhý lyžiarsky 
vlek. Pre väčšinu obyvateľov mesta to tak 
bude najbližšia možnosť lyžovačky od ich 
domovov. Partia nadšencov spolu so  Zdru-
žením športových klubov Jasná sa spojili 
s mestom Liptovský Mikuláš, aby znovu 
oživili stredisko, ktoré patrilo medzi prvé 
v krajine s umelým zasnežovaním. Navy-
še, lyžiarsky vlek má v tomto roku okrúhle 
30. výročie jeho inštalácie. Projekt finančne 

Lyžovačka na Podbrezinách je predo dvermi

Mestské dane za rok 2022 neuhradilo ku 
dňu splatnosti spolu 1821 daňovníkov. Sa-
mospráve dlhujú sumu 368-tisíc eur. Výzvy 
na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnu-
teľností, daň za psa a poplatku za komunál-
ny odpad doručovali zamestnanci mestské-
ho úradu začiatkom novembra.

Najviac dlhujú podnikatelia
Nedoplatky eviduje radnica za daň z ne-

hnuteľností, kde dlžná suma je vo výške 
266-tisíc, z čoho 222-tisíc je nedoplatok 
podnikateľov. Za komunálny odpad dlhu-
jú tento rok predovšetkým fyzické osoby, 
suma ich nedoplatkov predstavuje 67-tisíc 
a podnikajúce osoby nezaplatili  mestu za 
komunálny odpad 35-tisíc eur. „Výzvy sme 
doručovali prostredníctvom poštových slu-
žieb, do elektronickej schránky sme nedo-
ručovali, lebo mnohí elektronickú schránku 
nečítajú. V prípade neuhradenia daňových 
pohľadávok musíme pristúpiť k exekučné-
mu vymáhaniu. Za každý deň omeškania sa 
podľa daňového poriadku vyrubuje úrok z 
omeškania“, upozornil Ivan Košík, vedúci od-
boru správy mesta.

Daň z nehnuteľností bola podľa neho 
splatná do 30. septembra alebo v termíne 
prvej splátky do 31. mája. Poplatok za ko-
munálny odpad bolo potrebné uhradiť do 
31. októbra alebo v termíne prvej splátky do 
31. mája. 

Platiť je možné aj online
Nedoplatky môžu Mikulášania uhradiť 

bankovým prevodom, číslo účtu a variabilný 
symbol je uvedený vo výzve a použiť môžu 
aj údaje z rozhodnutia, ktoré bolo zasielané 
v apríli tohto roku, kde je uvedený aj QR kód. 
V nevyhnutnom prípade je možné urobiť 
úhradu aj v pokladni mestského úradu.

-red-

Dlžníci dostali výzvy 
na zaplatenie dane

Po takmer dvoch rokoch sa v našom meste 
končí rozpočtové provizórium. Dopomohli k 
tomu aj samotní Mikulášania, ktorí v októbro-
vých komunálnych voľbách zabezpečili nové 
rozloženie síl v mestskom zastupiteľstve. 
Novozvolený poslanecký zbor schválil na 
novembrovom zasadnutí 40 dní pred ukon-
čením roka rozpočet na rok 2022. Ten mal byť 
spravidla schválený ešte pred začiatkom toh-
to roka, nie na jeho konci. „Napriek provizóri-
ám našlo vedenie nášho mesta spôsob, ako 
nestagnovať a zároveň udržať mesto v dobrej 
finančnej kondícii s ohľadom na to, že sme 
sa riadili položkami v rozpočte z roku 2020, 
teda finančným nastavením spred dvoch ro-
kov. Mikuláš dokonca ani raz nebol ohrozený 

Rozpočtové provizórium sa skončilo, dopomohli k tomu aj obyvatelia
nútenou správou, ako to prorokovali niektorí 
neprajníci,“ zhodnotil hlavný ekonóm z mest-
ského úradu Ivan Košík. 

Poslanci tiež odobrili záverečné účty za 
roky 2019 a 2020, čím zároveň odblokovali 
2,3 milióna eur pre rezervný fond. Táto suma 
predstavuje súhrnný prebytok rozpočtov za 
dva roky. Schválenie záverečných účtov a pre-
sun peňazí do rezervného fondu poslúži na 
financovanie splátok úverov či investičných 
akcií pre rozvoj mesta či nepredvídateľných 
výdavkov, ako sú živelné pohromy alebo mi-
moriadne udalosti. 

Rozpočet v Liptovskom Mikuláši schvaľova-
li zastupiteľstvá vždy v riadnom termíne v sta-
rom roku a nestalo sa, že by poslanci rozpočet 

pre nový rok neschválili. Pravidlom to bolo až 
v ostatnom volebnom období 2018-2022, 
keď v zastupiteľstve získali väčšinu poslanci 
zoskupení v tom čase okolo Vincenta Kultana. 
Tí červeným hlasovaním zariadili vstup mes-
ta do jeho prvého rozpočtového provizória 
v roku 2019, vtedy ponechali Mikulášanov 
bez rozpočtu 44 dní. Rozpočet pre rok 2020 
schválili až v apríli toho roku a pre rok 2021 
neschválili tento dôležitý dokument vôbec. 
Mestskí finančníci predkladali zastupiteľstvu 
na prerokovanie rozpočet vždy v riadnom ter-
míne. Návrh rozpočtu na rok 2023 predložia 
mestským poslancom na schválenie koncom 
decembra.  

-red-

Poslanci mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši odvolali z funkcie hlavné-
ho kontrolóra Martina Alušica. Ten aj podľa 
stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu 
SR vykazoval prvky nečinnosti a porušovania 
zákonných povinností. Mesto sa pokúšalo 
o jeho odvolanie viackrát, staré zloženie za-
stupiteľstva však jeho odvolanie nepodpo-
rilo dostatočným počtom hlasov. Po zmene 
poslaneckých pomerov v zastupiteľstve za 
jeho odvolanie zahlasovalo 14 zo 17 poslan-
cov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Dva hla-
sovacie lístky boli neplatné, jeden hlasujúci 
poslanec sa zdržal.

„Hlavný kontrolór nepredložil mestskému 
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej čin-
nosti na prvý ani druhý polrok 2021, nevy-
pracoval odborné stanovisko k návrhu záve-
rečného účtu mesta za rok 2020 ani odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 

Zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra mesta, poslanci odvolali Alušica

2021, a ani nepredložil mestskému zastupi-
teľstvu najmenej raz ročne správu o kontrol-
nej činnosti, “ skonštatovali mestskí právnici v 
návrhu na jeho odvolanie. Martin Alušic bol 
Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mi-
kuláši zvolený do funkcie hlavného kontroló-
ra 4. júna 2020. Zastupiteľstvo vo vtedajšom 
zložení mu odsúhlasilo 80-percentný pracov-
ný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú 
odmenu vo výške 30-percent mesačného 
platu. Alušic stál doposiaľ mestskú kasu 78 
tisíc eur. 

Voľbu nového hlavného kontrolóra vy-
hlásilo zastupiteľstvo na 16. januára 2023. 
Uchádzači na túto funkciu musia mať záu-
jem o výkon na plný pracovný úväzok, na 
preverenie splnenia podmienok kandidá-
tov vymenovali  poslanci aj päťčlennú ko-
misiu.

-red-

podporuje aj radnica, svoje meno doňho 
vloží Ski Team Vlha, pretože na svahu vyras-
tala od troch rokov Petra Vlhová.

 
Celoročný projekt
Spoločnou víziou je, aby sa Háj stal špor-

tovým centrom s celoročným využitím. 
Okrem lyžovačky nad Podbrezinami pribud-
nú aj letné aktivity, týmto smerom chcú za-
interesovaní nasmerovať svoje ďalšie kroky. 
„Mesto každoročne na Háji niečo vybuduje, 
spomeniem rekonštrukciu vojnového cinto-
rína, realizáciu amfiteátra, detského ihriska. 
Postupne by mali pribudnúť trailové trasy, 
ďalšie chodníky pre bežkovanie či terénny 
beh. Na mestskom úrade vytvoríme pracov-
nú skupinu, ktorá bude aktivity pripravovať 

a koordinovať so všetkými participujúcimi,“ 
naznačil primátor Ján Blcháč. 

 
Práce sa už začali
Spolupráca spočíva aj vo vyčistení svahu 

od náletových drevín, v revízii a oprave vle-
ku, osvetlenia, zasnežovania, kúpe ratraku a 
čerpadla. So zasnežovaním svahu plánovali 
prevádzkovatelia začať do konca novem-
bra, v prípade priazne počasia by lyžovanie 
spustili ešte pred Vianocami. Cenovo do-
stupný vlek s prevýšením vyše 100 metrov 
na svahu s miernym sklonom pre začiatoč-
níkov aj skúsenejších lyžiarov by mal byť v 
prevádzke aspoň dva mesiace, k dispozícii 
bude aj večerné lyžovanie.

-red-
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Tri desaťročia overených informácií, 
1.300.000 spokojných návštevníkov, 700 
prehliadok so sprievodcom, 15 rôznych 
prehliadkových trás historickým centrom 
a 100 druhov propagačných materiálov. 
Informačné centrum (IC) mesta Liptovský 
Mikuláš je druhé najstaršie na Slovensku, 
pri príležitosti 30. výročia bilancuje svoju 
doterajšiu činnosť. Čo všetko organizácia 
priniesla od doby krátko po revolúcii, keď 
sa turizmus začal rozvíjať a rásť novým sme-
rom a tempom? Aké boli začiatky, kde bolo 
možné získať informácie v dobe bez inter-
netu, akí boli návštevníci Liptova a o čo bol 
najväčší záujem?

Liptáci žijúci v dreveniciach
Počas prvých mesiacov prevádzky miku-

lášskeho IC zaskočili zamestnancov viaceré 
vtipné otázky od zahraničných turistov: V 
akom čase premáva ponorka na Liptovskej 
Mare? Ako sa dá prejsť autom cez Chopok 
do Bratislavy? Naozaj bývate v tých dreve-
niciach, ktoré sú odfotené v letákoch? Isté 
je, že v dobe, kedy sa informácie nedali vy-
hľadať jedným ťuknutím do telefónu, bola 
mienka mnohých turistov o našom regióne 
veľmi chabá. V tom čase pracovali v IC traja 
zamestnanci, ktorí na začiatku vytvárali da-
tabázu kontaktov na inštitúcie, firmy a po-
skytovateľov služieb priamo v teréne. „Inak 
to ani nešlo. Iba systémom zobrať mapu a 
chodiť od dverí k dverám, pátrať čo sa kde 
nachádza a následne všetko evidovať v tex-
tovom editore a rôznych katalógoch,“ opí-
sala riaditeľka IC Jana Piatková.

S prvými klientmi si posielali listy
Na začiatku mali zamestnanci IC len ob-

medzené možnosti komunikácie. S klient-
mi sa rozprávali buď priamo v centre alebo 
cez telefón či listy. „ Klasickou poštou prišla 
napríklad požiadavka z Nemecka ohľadom 
ubytovania, my sme spracovali ponuku a 
listom odpovedali späť. Celý proces až po 
záväznú objednávku trval približne dva až 
tri týždne. Po príchode prišiel hosť priamo k 

Pred tridsiatimi rokmi čakali turisti ponorku na Liptovskej Mare
nám, zaplatil za ubytovanie v hotovosti, dali 
sme mu mapu a inštrukcie, ako sa dostane 
do ubytovacieho zariadenia a vysvetlili mu, 
aký program si môže v meste a okolí počas 
svojho pobytu naplánovať,“ zaspomínala 
na zdĺhavý proces.

Letákom predchádzali poznámkové 
bloky

IC navštevovalo čoraz viac turistov, kto-
rí sa pýtali na turistické zaujímavosti, ich 
prevádzkovú dobu, možnosti ubytovania 
a stravovania či dopravné spojenia. Podľa 
riaditeľky spočiatku písali návštevníkom 
všetky informácie na poznámkové bloky, 
čo bolo neskutočne prácne. „Preto sme za-
čali vydávať propagačné letáky. Na začiatku 
boli absolútne jednoduché, ale praktické a 
v dobe bez internetu hodne nápomocné.“ 
Postupne tlačovinám dodávali nový obsah 
aj kvalitu. Počas 30 rokov ich vytvorili cez 
100 druhov a okrem slovenčiny pripravili 
takmer všetky v minimálne dvoch ďalších 
jazykových verziách. O pár rokov už vyda-
li prvý turistický bedeker Liptov, odvtedy 
spolupracovali na vydaní ďalších dvoch.

Na rovnakej adrese
Mikuláčske IC-čko sídli celých 30 rokov 

na rovnakej adrese na Námestí mieru 1 
v tej istej budove. Len sa presťahovalo z 
jednej časti do druhej. Prvé priestory boli 
otvorené 3. decembra 1992, tie súčasné 
po rozsiahlej rekonštrukcii celej budovy 31. 
januára 2017. „K dispozícii vždy bol a aj je 
veľký vstupný priestor pre návštevníkov, 
kde poskytujeme informácie a všetky naše 
služby. Spočiatku bolo v tomto priestore 
vystavených len pár turistických máp a 
pohľadníc, ktoré ponúkal trh. Neskôr sme 
ho zapĺňali vlastnými propagačnými ma-
teriálmi a letákmi  hotelov, múzeí, galérií a 
ďalších atraktivít, ktoré postupne vznikali,“ 
doplnila Piatková. Dnes sa môžu návštev-
níci s ponukou IC oboznámiť aj pomocou 
veľkej interiérovej dotykovej obrazovky či 
tabletov, ktoré zamestnanci používajú pri 

práci s klientom.

Moderná súčasnosť
V mestskom IC aktuálne pracuje šesť 

stálych pracovníkov a činnosť organizácie 
sa vzhľadom k niekoľkonásobne širšej po-
nuke cestovného ruchu značne rozšírila. 
Základom však stále ostávajú turistické in-
formácie, možnosti dopravného spojenia, 
informácie o zariadeniach, podnikoch a 
službách v meste aj mimo oblasť cestov-
ného ruchu a informácie o podujatiach. 
Mesto a región prezentujú na výstavách a 
veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku 
aj v zahraničí.

Základom je online komunikácia
Online priestor ponúka v súčasnosti 

množstvo kanálov pre komunikáciu. Propa-
gačné materiály obsahujú len základné in-
formácie o ponuke a odkaz na web stránku, 
ktorú si každý jednoducho načíta v počítači 
alebo vo svojom mobilnom telefóne. Aktu-
álne dianie a novinky v oblasti cestovného 
ruchu môžu domáci aj turisti sledovať na 
webstránke IC, na sociálnych sieťach Face-
book a Instagram či prostredníctvom elek-
tronického newslettra.

Vízie do budúcnosti
Medzi ciele mikulášskeho IC-čka patrí 

nielen koordinácia mestského cestovného 
ruchu a podpora toho regionálneho, ale aj 
vytváranie produktov, ktoré zvyšujú atrak-
tivitu mesta ako celoročnej destinácie. „Ma-
ximálne úsilie budeme aj naďalej vynakla-
dať na podporu miestnych podnikateľov, 
lokálnych výrobkov, tradícií a miestneho 
potenciálu s dôrazom na udržateľný rozvoj 
a ochranu prírody a krajiny. Sami si pri svo-
jej práci uvedomujeme  zodpovednosť za 
ochranu životného prostredia. Riadime sa 
zelenými princípmi v každodennej činnosti 
a svoje aktivity už roky rozvíjame s maxi-
málnou environmentálnou zodpovednos-
ťou,“ dodala riaditeľa Jana Piatková.

-red-

V akom čase 
premáva ponorka 
na Liptovskej 

Mare?
WOW!

Rastliny a živočíchy žijúce na Háji spoznajú 
návštevníci prostredníctvom projektu Virtu-
álna envirovýchova, na ktorý mesto získalo 
dotáciu vo výške 47-tisíc eur. Vďaka bezplat-
nej aplikácii si budú môcť vo svojom mobile 
či tablete listovať v katalógu flóry a fauny, 
ktorý doplnia prvky rozšírenej reality, naprí-
klad animácie, videá, fotografie, 3D modely 
aj texty. Náučný kvíz zas preverí znalosti 
o živote živočíšstva a rastlinstva v lokalite. 
Návštevníci lesoparku sa touto formou budú 
môcť vzdelávať už v budúcom roku.

 
Ako to bude fungovať?
Návštevník si pomocou tabule označe-

nej QR kódom stiahne priamo na mieste 
aplikáciu do svojho mobilného telefónu 
či tabletu. Následne si bude môcť preze-
rať katalóg flóry a fauny alebo začať hrať 
náučnú kvízovú hru. Trasa kvízu bude ob-
sahovať 12 bodov, v ich blízkosti aplikácia 

Diviaky, líšky a veverice na Háji
automaticky spustí tematický obsah. Záro-
veň návštevníka upozorní, ak niektorý bod 
trasy vynechá.  

 
Čo sa dozvieme?
Katalóg predstaví štyri desiatky rôznych 

rastlín a zvierat žijúcich v lokalite. Každý 
bude môcť v katalógu listovať a vyhľadávať 
stromy, kroviny, ale aj zvieratá - operence, 
cicavce či plazy. 

 
Kde môžeme vidieť zvieratá?
Keď sa návštevník priblíži k bodu, kde by 

mohlo žiť zaujímavé zviera, aplikácia mu 
ho predvedie priamo v jeho prirodzenom 
prostredí. Napríklad veverica, na ktorú by 
bežne nemal šťastie natrafiť, sa mu zjaví na 
strome, keď nesie oriešok do svojich zásob. 
Ďateľ zas bude vyberať zo šišky semená, 
aby nakŕmil svoje mláďatá v hniezdnej du-
tine.

 Envirovzdelávanie detí
V lesoparku môže radnica realizovať vďa-

ka projektu environmentálne hodiny pre 
žiakov škôl. Deti si medzi sebou budú môcť 
aj zasúťažiť, keďže kvíz obsahuje hodnotia-
cu časť správnych a nesprávnych odpovedí.

 
Možnosti vyžitia
Lesopark na Háji je vyhľadávaný pre krá-

su prírody, neopakovateľné výhľady, široké 
možnosti športovania a vojenskú histó-
riu. Za zaujímavosťami lesoparku sa turisti 
môžu v súčasnosti vydať dvomi náučnými 
chodníkmi. V budúcom roku ich doplní 
trasa Virtuálnej envirovýchovy. Spolu s 
aplikáciou bude fungovať environmentál-
ne vzdelávanie prostredníctvom webovej 
stránky. Jej obsahom budú informácie o 
environmentálnych cieľoch a aktivitách 
mesta.

-red-

SPRAVODAJSTVO

Päťdesiatpäťročný objekt Detských jaslí 
Mikulášik na Komenského ulici čaká roz-
siahla rekonštrukcia. Mesto na ňu získalo 
dotáciu vo výške viac ako 200-tisíc eur z 
Environmentálneho fondu. Ako pripome-
nul primátor Ján Blcháč, modernizácia je-
diných mestských jaslí bola jeho tohtoroč-
nou prioritou v sociálnej oblasti. „S prácami 
začneme čím skôr, aby mali jasličkári k dis-
pozícii komfortné prostredie už v ďalšom 
školskom roku,“ avizoval.

Na pláne je množstvo prác
Najvýznamnejšou časťou projektu je 

Dotácia 200-tisíc eur smeruje do jediných mestských jaslí
podľa vedúcej jaslí Silvie Riessovej zateple-
nie budov, oprava strechy, zavedenie no-
vej elektroinštalácie alebo aj zväčšenie a 
modernizácia kuchyne. Všetky tieto práce 
prispejú nielen k väčšiemu komfortu detí 
a zamestnancov, no v dobe zdražovania 
energií prispejú tiež k zníženiu energetic-
kej náročnosti objektu. Pri projekte stál 
od úplného začiatku aj poslanec za Staré 
Mesto Matej Géci. „Každoročne desiatky 
najmenších Mikulášanov dostanú v tomto 
zariadení profesionálnu starostlivosť pri ich 
opatere a výchove. Rekonštrukciu musíme 
zvládnuť spoločnými silami, aby sme mohli 

byť hrdí na výsledky spoločného úsilia,“ vy-
jadril radosť zo získania dotácie.

Získať peniaze bola fuška
O získanie finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu jaslí sa predstavitelia mesta 
pokúšali už niekoľkokrát, projekt však padal 
pre nedostatok grantových možností. Na 
vhodnú výzvu radniční čakali dlhú dobu. 
Jasle v súčasnosti navštevuje 38 detí. Po 
prerábke ostane najväčšou výzvou do bu-
dúcna rozšírenie kapacity, to je finančne aj 
technicky mimoriadne náročné.

-red-

SPRAVODAJSTVO
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Na Liptovských kopcoch sa túto zimu ly-
žovať bude, a to aj napriek energetickej kríze. 
Domovské stredisko Petry Vlhovej v Jasnej 
otvorí svoje brány pre lyžiarov 3. decembra a 
postupne sa pridajú aj ďalšie liptovské lyžiar-
ske strediská. 

Otvoria aj menšie areály
Najviac otáznikov stále zostáva pri menších 

lyžiarskych strediskách, ktoré nemajú dohod-
nuté ceny energií dopredu aj pre rok 2023. 
Zamerajú sa maximálne na to, aby čo najviac 
vysnežili svahy ešte v tomto roku. „Na Liptove 
sa pripravujeme konečne na zimu bez covid 
obmedzení. Predchádzajúca lyžiarska sezóna 

Lyžovačka na Liptove bude
bola o takmer o polovicu slabšia ako tie pred-
pandemické. Aj preto do novej zimnej sezóny 
vkladáme veľké nádeje. Veríme, že nás pod-
poria najmä domáci Slováci, ale radi k nám 
chodia aj lyžiari z Česka a Poľska, s ktorými 
tiež počítame a atraktívnou destináciou sme 
aj pre Pobaltie a iné vzdialenejšie krajiny,“ po-
vedal predseda predstavenstva Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu (OOCR) Region 
Liptov Ján Blcháč.

Na Chopok rýchlejšie
Nová lyžiarska sezóna v najväčšom stredis-

ku prinesie so sebou ďalšie kilometre zasne-
žovania, oživenie legendárneho vleku a naj-

mä dlho očakávanú novú lanovku. „Investícia 
do novej kabínkovej lanovky v Jasnej zásad-
ným spôsobom zrýchli a zjednoduší prepra-
vu z Bielej púte na Priehybu. Sprístupní vrchol 
Chopka bezbariérovo zo severu a zároveň 
zabezpečí ekologické zásobovanie bez po-
treby vývozov ratrakmi. Naviac sme posilnili 
zasnežovanie, takže v prípadne priaznivého 
počasia vieme rýchlejšie vysnežiť stredisko. 
Príjemným prekvapením pre lyžiarov bude aj 
obnovenie prevádzky legendárneho vleku na 
Zadných Derešoch z južnej strany Chopka,“ 
avizoval riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.

-OOCR, red-

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV osla-
vuje okrúhlych 10 rokov. Dnes si v zásade ani nevieme predsta-
viť, ako by fungovali regióny bez destinačných regionálnych 
organizácií cestovného ruchu. Pred desiatimi rokmi, keď obce, 
mestá a podnikatelia zakladali Oblastnú organizáciu cestov-
ného ruchu REGION LIPTOV, to tak nebolo. Nová organizácia 
vtedy nadviazala na aktivity, ktoré rozbehol unikátny KLASTER 
LIPTOV a  začala  napĺňať víziu spoločnej marketingovej a orga-
nizačnej centrály. Bola to jedinečná príležitosť, ako začať s roz-
vojom destinačného manažmentu v regióne a získať do regiónu 
viac financií na napredovanie cestovného ruchu. 

Postupne sa stala kľúčovým hráčom nielen pri podpore a organi-
zácií cestovného ruchu v regióne, ale efektívne prepojila aj obyva-
teľov regiónu, mestá a podnikateľov v cestovnom ruchu, ako aj iné 
regióny a ministerstvo na národnej úrovni. Oblastná organizácia 
cestovného ruchu (OOCR) REGION LIPTOV už desať rokov koordinuje 
rozvoj cestovného ruchu a realizuje spoločný marketing na domá-
com aj zahraničných trhoch. „Liptov je vďaka svojim prírodným da-
nostiam predurčený byť celoročne centrom turizmu. Vznik Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV bol správny krok, lebo 
rozvoj regiónu si vyžaduje systém a spoluprácu, aby bolo jeho sme-
rovanie dlhodobo udržateľné. Lákavý mix zážitkov a atrakcií sa nám 

REGION LIPTOV má 10 rokov

TOP 10 úspechov
Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV

ZIMA / WINTER 2022/2023

SKI & AQUA BUS S LIPTOV REGION CARD 
ZADARMO / FOR FREE

WITH LIPTOV REGION CARD

VŽDY AKTUÁLNE ČASY 
ODCHODOV V APLIKÁCII LIPTOV 
ALWAYS UP DEPARTURE TIMES 
IN THE APPLICATION LIPTOV

JASNÁ
BIELA PÚŤ

BODICE, KOSTOL

BODICE, JEDNOTA

PALÚDZKA, ZŠ

ŠTÚROVA ULICA, MsÚŽELEZNIČNÁ STANICAONDRAŠOVÁ POŠTATRNOVEC, RÁZCESTIE TATRALANDIA

HILSON RESORT

ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO

AUTOCAMPING

CHATY

WELLNESS HOTEL CHOPOK

DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY

LÚČKY

STARÉ KOLIESKO

ZÁHRADKY

NOVÉ BYTOVKY

JEDNOTA

U KONÍKA

PENZIÓN HOREC

HOTEL BYSTRÁ

ALEXANDRA 
WELLNESS HOTEL

PODBREZINY, OTOČKA

PODBREZINY, STRED

PODBREZINY, JUH

CENTRUM OKOLIČNÉ, ZŠ

DEMÄNOVÁ MLYNISKO
DEMÄNOVÁ RÁZCESTIE

PAVČINA LEHOTA
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ŽELEZNIČNÁ STANICA

HRABOVSKÁ CESTA

DOLNÉ PARKOVISKO

LANOVKA

visitliptov.sk/skibus

 7Skibus bude premávať od 26. decembra 
2022 do  12. marca 2023. 
 7 Jazdiť bude aj z  jednotlivých mestských 
častí - Podbreziny, Okoličné, Centrum, Pa-
lúdzka, Demänová, Bodice, Ondrašová. 
 7Z bezplatného záchytného parkoviska na 

Komfortnejšia preprava do Jasnej vďaka pravidelnej skibusovej doprave
začiatku Demänovskej doliny bude jazdiť 
skibus v 15 minútových intervaloch (v čase 
okolo obeda premáva každých 30 min.).
 7V prípade nepriaznivého počasia poteší 
lyžiarov posilnený spoj Jasná – Tatralandia 
cez Liptovský Mikuláš.   

 7Cez aplikáciu Liptov je možné vyhľadať 
prípoj aj online sledovať prípadné meška-
nie skibusu.
 7Detailný grafikon je dostupný na stránke 
visitliptov.sk.

-OOCR, red-

darí sústrediť komunikačne pod jednu strechu a tých de-
sať rokov cieľavedomej práce nášho tímu pod vedením jeho 
riaditeľky je na destinácii Liptov aj viditeľných. Región právom 
patrí k špičke cestovného ruchu na Slovensku a svoje miesto si posil-
ňuje aj za hranicami. Na Liptove sa držíme toho, že najvyššia forma 
konkurencie je spolupráca. Spojili sme sily a sebavedome si môžeme 
povedať, že sme vzorom pre iné regióny, lebo konštruktívnou komu-
nikáciou spoločne vytvárame destináciu Liptov, ktorá je pre ľudí lá-
kavá. Desať rokov našej organizácie cestovného ruchu potvrdzuje, že 
slogan „Liptov treba zažiť“ je najlepšia pozvánka do regiónu aj v bu-
dúcnosti“, povedal predseda predstavenstva OOCR REGION LIPTOV a 
primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Liptov ponúka nejedno zaujímavé miesto, ktoré sa oplatí vidieť a za-
žiť. Dušu mu však dávajú ľudia, ktorí neúnavne pracujú a rozvíjajú ho.

„Realizujeme marketingové kampane, vytvárame lákavé produkty 
cestovného ruchu,  podporujeme a organizujeme podujatia, tlačíme 
na rast kvality poskytovaných služieb. To všetko vždy s cieľom prilákať 
turistov na Liptov. Za desať rokov sme odviedli obrovský kus práce, 
ktorý vidieť. Naša destinácia je obľúbená medzi Slovákmi aj za hrani-
cami,“ doplnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. 

-OOCR, red-

  1.  Na podporu rozvoja cestovného ruchu sme získali dotácie v hodnote 10,2 milióna eur.

  2.  Samosprávy vybrali daň z ubytovania vo výške 11 miliónov eur, ktorú využívajú na rozvoj  turizmu a infraštruktúry.

  3.  V roku 2019 sme dosiahli rekordné  2 milióny prenocovaní.

  4.  Spojili sme sily a tri oblastné organizácie cestovného ruchu v regióne vytvorili jednu destinačnú  marketingovú centrálu na  

 Liptove - REGION LIPTOV.

  5.  Stali sme sa hrdými partnermi podujatí  World Cup Jasná v zjazdovom lyžovaní  žien 2016 a 2021.

  6.  Zaviedli sme bezplatnú prepravu skibusmi naprieč regiónom, doteraz sme prepravili takmer milión lyžiarov. 

  7.  V spolupráci s členmi sme zatraktívnili mikroregióny a doplnili infraštruktúru pre turistov –  festival ZA 7 HORAMI, Známa –  

 neznáma Čutkovská dolina, Príbeh vody, Lutonského promenáda v Demänovskej doline, Medvedia cesta v Hrabovskej  

 doline, náučné chodníky a kyslíková trasa Michala Martikána a Petry Vlhovej na Háji Nicovô a iné.

  8.  V rámci projektu Cykloregión Liptov systematicky vylepšujeme infraštruktúru regiónu pre cyklistov,  v destinácii pribudlo   

 30 elektronabíjacích staníc a 60 kusov cyklomobiliáru.

  9.  Vytvorili sme Produkt Liptova, Liptovské droby získali Chránené zemepisné označenie pôvodu a cez projekt Nepoznaný  

 Liptov odhaľujeme menej známe miesta, bohatstvo a  krásy Liptova. 

10.  Spojili sme sa s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Vysoké Tatry a vytvorili sme spoločnú cestovnú kanceláriu, ktorej  

 hlavnou úlohou je  etablovanie  destinácie na nových trhoch.

10
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Adventné obdobie ponúka na školách 
priestor pre špeciálne vianočné aktivity a 
hry, ktoré odhaľujú pravú podstatu najkraj-
ších sviatkov v roku. Na mnohých školách 
deti pripravujú vianočný program, v trie-
dach si zdobia stromčeky, pečú medovníky, 
pripravujú darčeky pre spolužiakov či vý-
robky na vianočné trhy. Vzácnu atmosféru 
si učitelia so žiakmi vychutnávajú aj priamo 
na tematických vyučovacích hodinách ale-
bo v školských kluboch detí.

Okoličancov poteší pohľadnica
Deti zo Základnej školy (ZŠ) s materskou 

školou v Okoličnom prenesú v decembri 
pokoj, lásku a spolupatričnosť aj za brá-
ny školy. Na hodinách výtvarnej výchovy 
vytvoria vianočné pohľadnice, ktoré sami 
roznesú všetkým obyvateľom Okoličné-
ho. Škôlkari potešia vystúpením seniorov 
z Animy, staré mamy im na oplátku prídu 

Školákov a škôlkarov čakajú kreatívne Vianoce, pripravia tortu pre lesné zvieratká      a tradície spoznajú cez spomienky starých mám
porozprávať o vianočných zvykoch a tradí-
ciách. Školákov čaká aj volejbalový turnaj 
Mikimix, vianočná akadémia či trhy.

Seniorom vyrobia ozdoby
Predvianočné chvíle spríjemnia starkým 

v domovoch sociálnych služieb žiaci ZŠ Má-
rie Rázusovej Martákovej. Pohľadnicou im 
pripomenú časy, kedy bolo zvykom priať si 
pekné sviatky pozdravom. K pošte pripoja 
i vlastnoručne vyrobenú ozdobu na strom-
ček. Pozdravy si budú deti posielať aj medzi 
sebou, napísať môžu učiteľom, vychováva-
teľkám, tetám kuchárkam, upratovačkám či 
školníkovi. Žiaci a zamestnanci sa tiež môžu 
zapojiť do Mikulášskej zbierky pre útulok.

Vločka vďaky sa osvedčila
Minuloročná pilotná aktivita ZŠ Demä-

novská ulica vianočná vločka vďaky ukázala 
deťom, aké je dôležité vedieť sa poďakovať. 

Plot školy ozdobili stovkami papierových 
vločiek, na ktoré žiaci napísali poďakova-
nie svojim rodičom za všetko, čo pre nich v 
aktuálnom roku urobili. Deti v palúčanskej 
škole otvoria svoje srdiečka a v posledný 
školský deň zažijú netradičný Štedrý deň 
podľa rôznych zvykov a tradícií. Tradičnú 
jedličku vymenia za vlastnoručne vyrobený 
vianočný stromček, atmosféru precítia na 
trhoch a svoje priania vložia do rýmov. Vy-
učovanie oživia vianočné príbehy, piesne, 
pranostiky aj rozprávky.

Po rozprávkach sa rozžiaria lampióny
Vianočný čas na ZŠ Janka Kráľa odštartuje 

ozdobením a rozsvietením stromčeka pred 
hlavným vchodom, na druhý deň sa žiaci 
budú učiť v mikulášskych čiapkach. Prváči-
kom prečíta riaditeľka vianočné rozprávky a 
čarovný deň zakončia lampiónovým sprie-
vodom. Aj priestory podbrezinskej školy 

rozvoňajú vianočné trhy a rodičov potešia 
pohľadnice od detí. S radosťou napečené 
koláčiky ponúknu v ozdobných krabič-
kách počas predaja vianočného pečiva v 
tradičnej Miloškovej cukrárni žiaci ZŠ Mi-
loša Janošku. Mikuláš ich príde potešiť na 
slávnostnú akadémiu, sviatočnej atmosfére 
podľahnú na vianočnej burze.

Stratené vianočné ozdoby
Šikovné lienky z MŠ Komenského prestrú 

pre rodičov štedrovečerný stôl s regionál-
nymi špecialitami, pri príprave nevynecha-
jú žiadny zvyk ani tradíciu. Usilovné včielky 
nachystajú vianočnú tortu a dobroty pre 
obyvateľov lesa. Múdre sovičky sa vcítia do 
prežívania nevidiacich detí, keď sa vo dvo-
jici budú v snehovej víchrici pokúšať vrátiť 
domov. Zdolajú mnohé prekážky a zdra-
vý kamarát bude tomu druhému veľkým 
ochrancom a oporou. Najmenší krtkovia 

budú na školskom dvore hľadať stratené 
vianočné ozdoby, ktorými neskôr vyzdobia 
jedličku v záhrade. 

Susedom zaspievajú koledy
Adventnú náladu prenesú deti z MŠ v 

Demänovej priamo do ulíc, obyvateľom 
celej mestskej časti zaspievajú pod oknami 
koledy. Vôňa ovocného punču a škorico-
vých vaflí privíta návštevníkov v MŠ Stodo-
láčik. V Agátiku pripravujú tvorivé dielne aj 
vianočné trhy, deti z Vranky ozdobia strom-
ček na sídlisku. Predškoláci zo Žirafky si pre 
mladších spolužiakov pripravili príbeh o 
narodení Ježiška, deti zo Sovičky zatancujú 
seniorom v Palúdzke. V Liptovskej Ondra-
šovej sa tešia na besiedky a zahrajú sa na 
pekárov. Školský dvor v Bublinke sa preme-
ní na malé trhovisko, ktorého poslaním sú 
spoločné stretnutia. Učiteľky vo všetkých 
škôlkach sa deťom každoročne snažia pri-

blížiť tradície Vianoc rôznymi formami, spo-
ločne pečú medovníky, vítajú Mikuláša a 
vyrábajú dekorácie. Väčšina škôlok sa zapá-
ja do rôznych zbierok pre dôchodcov alebo 
choré detičky.

Čarokrásne melódie zo ZUŠ-ky
V závere kalendárneho roka prenikajú z 

priestorov Základnej umeleckej školy J. L. 
Bellu prekrásne skladby a koledy. Džavot 
detských hláskov z nácviku choreografií a 
príbehu prelínajú melódie rôznych hudob-
ných nástrojov. Je to už tradičná predzvesť 
vianočného koncertu, ktorý sa uskutoční v 
Dome kultúry 14. decembra. Na jeho orga-
nizácii sa podieľajú žiaci a učitelia zo všet-
kých odborov. Vianočný koncert v podaní 
ZUŠ-ky je každý rok jedinečný s novým prí-
behom, novými tanečnými choreografiami, 
novými skladbami aj s mnohými mladými 
umelcami.                          -red-

Základná škola Demänovská ulica

ZŠ Márie Rázusovej Martákovej

Materská škola Agátik

ZŠ Demänovská ulica ZŠ Janka Kráľa MŠ Žirafka
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Mestské Verejnoprospešné služby spusti-
li 18. novembra pohotovosť zimnej údržby. 
Podnety k údržbe môžete hlásiť na číslo 
dispečingu 044/547 65 00. 

Soľ extrémne zdražela
Aktuálnu sezónu významným spôsobom 

ovplyvnia ceny soli. Na enormné zvýšenie 
cien upozornil ekonomický námestník Ve-
rejnoprospešných služieb Martin Kögel. V 
podniku majú každoročne na zvládnutie 
zimy nachystaných približne 700 ton štrku 
a 100 ton soli. Jej cena vzrástla zo 69 eur v 
roku 2020 na aktuálne približne 210 eur za 
tonu. „Predvídavo sme soľ objednali už v 
lete, kedy bola jej cena na úrovni 116 eur 

Vstúpili sme do pohotovosti zimnej údržby
za tonu. V súčasnosti je cena vysoká a soli je 
nedostatok,“ poznamenal. 

Dispečing pracuje nonstop 
Na boj so zimným počasím v Liptovskom 

Mikuláši vyčlenili 20 mechanizmov a de-
siatky zamestnancov. Do výkonu údržby sú 
zaradení štyria dispečeri, ktorí majú počas 
zimy službu v týždenných intervaloch. Sle-
dujú zmeny počasia a zvolaním techniky 
a tímov pružne reagujú na zabezpečenie 
zjazdnosti komunikácií. Kontaktovať ich 
môžete na tel. čísle 044/547 65 00. Na autá 
a mechanizmy je rozdelených 32 pracovní-
kov do dvoch smien po 16 ľudí. Podľa po-
treby sú do ručnej údržby nasadení zamest-

nanci ostatných stredísk VPS.

Cesty odhŕňajú podľa priorít
VPS-kári v meste udržiavajú približne 100 

kilometrov ciest, 75 kilometrov chodníkov, 
štyri lavičky, jedenásť mostov a množstvo 
schodov. Od ľadu a snehu čistia aj auto-
busové zastávky, odstavné plochy, verejné 
parkoviská a ďalšie verejné priestranstvá. 
Miestne komunikácie sú rozdelené do 
skupín na základe ich priorít. Tie určujú, v 
akom časovom horizonte musí začať výkon 
údržby danej komunikácie - tie najhlavnej-
šie do jednej hodiny, najmenej dôležité do 
šiestich hodín.

-red-

Timea Kožuškaničová a Richard Turča-
ník víťazne na Slovenskom pohári

Členovia Karate Klubu Torade Liptovský 
Mikuláš sa už v druhej polovici novembra 
mohli popýšiť peknou zbierkou medailí. 
Mnohé z nich majú najcennejší lesk. Timea 
Kožuškaničová zvíťazila v druhom kole Slo-
venského pohára U 21 – juniorov, mladších 
dorastencov a dorastencov v karate v ka-
tegórii kumite mladšie dorastenky do 52 
kg. Na medailový stupienok vystúpila aj zis-
kom tretej pozície v kategórii kata mladšie 
dorastenky začiatočníčky. 

Klub z okresného mesta skvele repre-
zentoval aj druhý účastník pohára Richard 

Hrôzy vojny symbolizovalo aj počasie
Nezabudneme. Tento jasný odkaz vyslali účastníci pietneho aktu obetiam 1. svetovej vojny pri príležitosti výročia jej ukončenia. Ako sa 
už stalo tradíciou, 11. 11. o 11:11 hod. sa rozozvučal zvon na kostole Zbierka. Ponuré počasie akoby symbolizovalo hrôzy Veľkej vojny, 
v ktorej o život prišlo 70-tisíc Slovákov, ďalších približne 30-tisíc bolo nezvestných. Liptovský Mikuláš v tých časoch prišiel o takmer tri 
stovky duší. Ich mená od roku 2016 nesie tabuľa, ktorá je inštalovaná na kostole Zbierka. Pred 104 rokmi sa práve v tento deň ukončil 
štvorročný konflikt podpísaním prímeria. „Verím, že desivé časy, pri ktorých na svete zomreli milióny ľudí, sa už nebudú opakovať. Mier 
je dnes najvýznamnejšia hodnota,“ poznamenal viceprimátor Rudolf Urbanovič. Znakom ukončenia vojnového ťaženia sa stali červené 
maky, ktoré symbolizujú kvapky krvi preliate za našu slobodu, zvon mieru a horiace sviečky. Mesto Liptovský Mikuláš sa opäť pripojilo 
k tejto celosvetovej tradícii – hlaholom zvona, uctením si obetí položením venca červených makov pri pamätníku Matka a zapálením 
sviečok pod pamätnou tabuľou, ktorá nesie mená padlých.                            -red-

Meníme systém triedeného zberu od-
padu, od nového roka budú obyvatelia 
rodinných domov v našom meste zbierať 
plasty, papier, kovy a lepenku do vriec. 
Naplnené vrecia následne vyložia pred 
svoj dom, odkiaľ ich bude zbierať zberová 
spoločnosť. Nový systém zberu radnica 
zavádza na základe zmien v legislatíve. 
Sklo budú Mikulášania vynášať aj naďalej 
do zelených kontajnerov na súčasných 
stojiskách. „Vrecia dodajú obyvateľom 
zamestnanci VPS, na odpady z papiera 
dostanú modré, na plasty, kovy a tetrapa-
ky poslúžia žlté vrecia. Odpady sa budú 
odvážať v dvojtýždňovom intervale v ter-
míne stanovenom v zvozovom kalendári,“ 
skonštatovala vedúca oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodárstva Mária 
Lošonská.

V bytovkách sa systém nemení
V lokalitách s komplexnou bytovou vý-

stavbou sa systém zberu predmetných 
odpadov nemení. Kontajnery na triedený 
zber odpadov z plastov, papiera, skla, ko-
vov a tetrapakov budú naďalej umiestnené 
na stojiskách zberu zmesového odpadu, 
tak ako doteraz.

-red-

Obyvatelia rodinných 
domov budú od 
januára triediť 
odpad do vriec

Chválou každej liptovskej gazdinej bolo 
v minulosti šípkové víno. Vyrábalo sa doma 
a kvôli nízkemu percentu alkoholu sa nazý-
valo tiež gombičkové. Návštevám ho počas 
Vianoc ponúkala aj Berta Žuffová z význam-
nej mikulášskej garbiarskej rodiny. Spolu s 
priateľkami ho zajedali koláčmi, fánkami 
alebo bogáňmi. Tie boli z kysnutého cesta, 
tvorili ich vrstvy makovej, orechovej a lek-
várovej plnky s hrozienkami. Informácie o 
tom, ako prežívala vianočné obdobie zná-
ma rodina Žuffovcov, našlo vo svojom ar-
chíve mestské Múzeum Janka Kráľa. 

Chlieb predzvesť nezdaru
Vianoce a samotný Štedrý deň patrili 

odnepamäti k najvýznamnejším dňom v 
kalendárnom roku. Ľudia sa naň dlho pri-
pravovali, gazdiné často už od polnoci za-
miesili na koláče a na chlieb. Ak sa im pe-
čenie nevydarilo, chlieb praskol, prípadne 
dobre nevykysol, bola to mrzutá predzvesť 
budúcoročného nezdaru v rodine, vysvet-
lila liptovská etnologička Iveta Zuskinová. 
Nenačatý upečený chlebík musel byť polo-
žený na stole až do Nového roka.

Jedlo sa skromne
Na štedrovečernom stole, ktorého nohy 

obopínala reťaz, aby rodina vydržala dlho 

pokope, bolo na znak vďaky a nádeje vy-
ložené zo všetkého, čo sa v starom roku 
dopestovalo. Liptáci varili zaužívané jedlá 
a veľa záležalo od náboženskej príslušnosti. 
Evanjelici varili kapustovú polievku s úde-
ným mäsom, katolíci len pôstnu šošovico-
vú alebo hubovú. Každé jedlo malo aj svoju 
symboliku. „Drobný, zrnitý mak v opekan-
coch napríklad značil, že všetko treba roz-
množiť. Dôležitá tiež bola veľkosť jednotli-
vých šúľancov alebo opekancov. Mali byť 
veľké, čo značilo prosperitu,“ opísala tradič-
né jedlá Zuskinová. Večera síce pozostávala 
z niekoľkých chodov, no z každého si zobli 
len po troške, naozaj symbolicky.

Dodržiavali tradície
Vo viacerých liptovských rodinách 

dodnes dodržiavajú jednu z mnohých 
zvyklostí, podľa ktorej gazdiná nesmie 
odísť od štedrovečerného stola, aby sa jej v 
novom roku neprihodilo niečo zlé. V minu-
losti naši predkovia sypali pod obrus obilie, 
v dnešnej dobe ho nahradili peniaze. Na 
stole mali vždy položenú sviečku a knihu, 
večera sa začínala modlitbou. Pred veče-
rou sa do kúta hádzal hrach a prestieralo 
sa aj pre blízkeho, ktorý počas roka umrel. 
Rozkrojenie jablka tiež bolo súčasťou kaž-
dej štedrovečernej večere. Ľudia venovali 

pozornosť aj omrvinkám zo slávnostného 
stola, nesmeli sa len tak vyhodiť a vyjsť na-
zmar. Niektorí ich hádzali do ohniska, aby 
si udobrili oheň alebo ich odkladali a na 
jar vsypali do prvej brázdy, aby bola dobrá 
úroda. Z každého kúska, ktorý konzumova-
li, dali aj ustajneným zvieratám, aby aj oni 
vedeli, že sú Vianoce.

Darčeky bývali vzácnosťou
Darčeky na Štedrý deň dostávali v minu-

losti zväčša len deti, ktoré potešila každá 
drobnosť. Rodičia im dávali skromné, naj-
častejšie podomácky vyrobené hračky ale-
bo oblečenie. „Ak bol otec murár a cestoval, 
deti boli nadšené, keď dostali pomaranč. 
Inak darčeky vyrábali rodičia sami. Mama 
ušila bábiku, otec vystrúhal koníka alebo 
vozíček. Až neskôr, keď už boli prostriedky, 
tak sa kupovali darčeky, ale naozaj malič-
kosti, napríklad perník,“ vysvetlila vtedajšie 
pomery známa etnologička.

Mikulášania mali salónky skôr
Vianočné stromčeky v staršej dobe viseli 

zo stropu nad stolom a ozdobené boli len 
veľmi skromne, doma vyrobenými ozdoba-
mi. Podľa Zuskinovej sa na prvý ozdobený 
vianočný stromček v Žiari okolo roku 1910 
prišli pozrieť deti z celej dediny. V meštian-
skom prostredí mali všetky moderné výdo-
bytky oveľa skôr. Salónky mali najprv v Lip-
tovskom Mikuláši až tak v dedinách naokolo. 
„Dedinčania nemali peniaze, aby dokúpili 
salónky, ak ich deti zjedli. Do obalu potom 
dávali napríklad kus dreva,“ povedala.

 
Sviatky boli o spolupatričnosti
Štedrý deň brali kedysi ako najväčší svia-

tok rodiny. Bolo to o obrovskej tolerancii a 
spolupatričnosti. Po večeri sa medzi sebou 
rozprávali a trávili čas spoločne. Čítali si z 
kníh alebo si rozprávali príbehy. „Dnes sa 
ľudia podľa mňa nevedia rozprávať. Naje-
me sa a čakáme, že nás zabaví televízor,“ 
dodala etnologička.

-red-

Mikulášske rodiny sa na Vianoce hostili 
šípkovým vínom

Turčaník. V kategórii kumite dorastenci do 
70 kg bral zlato po štyroch vyhratých zápa-
soch. Zároveň sa stal aj celkovým víťazom 
Slovenského pohára. 

Karate klub Torade tak obsadil na tejto 
súťaži 13. miesto z celkového počtu 48 klu-
bov. Slovenský pohár bol jednou z postu-
pových súťaží na Majstrovstvá SR, ktoré sa 
uskutočnia v decembri tohto roku.

Richard predviedol výborný výkon aj na 
súťaži Hungarian Open 2022, ktorá sa usku-
točnila v Budapešti. V kumite kadetov do 
70 kg obsadil bronzovú priečku, odniesol si 
body do kvalifikácie na majstrovstvá Euró-
py a podnety pre ďalší tréning.                -red-
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PROGRAM:
1. 12. 2022 - štvrtok
10:00 Tradičný jarmočný predaj

2. 12. 2022 - piatok
10:00  Tradičný jarmočný predaj
14:45  DFS Ďumbier
           Slovak Tango
16:15  Otvorenie
           FREEZE
18:00  ELÁN KontraBand
19:30  HEĽENINE OČI
21:00  U2 revival

3. 12. 2022 - sobota
08:00  Tradičný jarmočný predaj
15:30  SPEKTRUM
18:00  THE MINORITY
19:30  LE PAYACO

SPRIEVODNÝ PROGRAM
1. - 3. 12. 2022
Ulička remesiel
Prezentácia remeselníkov a ich tvorivosti

V čase prichádzajúcej zimy, chladu a dl-
hých nocí sa pozornosť predstaviteľov mes-
ta prirodzene obracia aj na ľudí bez strechy 
nad hlavou, pre ktorých ide o najnáročnej-
šie obdobie v roku. Spríjemniť predvianoč-
né obdobie bezdomovcom plánuje mesto 
v spolupráci s cirkvami a miestnymi združe-
niami aj tento rok. Vôňa kapustnice sa bude 
21. decembra šíriť budovou Slovenského 
Červeného kríža. Vianočná kapustnica pre 
ľudí bez domova sa doposiaľ vždy podá-
vala na Mestskom úrade. Keďže ľudia v 
núdzi chodia v súčasnosti do budovy SČK 
na teplé polievky, slávnostný večer orga-
nizátori presunuli tiež do priestorov, ktoré 
sú im známe. Atmosféru dotvorí stromček 
a balíčky pod ním. Medzi darčekmi nebudú 
chýbať teplé ponožky, drogéria či sladkosti. 

Ľudia bez domova si pochutia na kapustnici
Nocľaháreň je tu pre nich
Ľudia bez prístrešia majú celoročne mož-

nosť využiť služby nocľahárne v Hlbokom, 
za symbolickú sumu 50 centov. Nocľahá-
reň disponuje 12 lôžkami, nachádza sa v 
nej stredisko osobnej hygieny a práčovňa, 
môžu sa v nej osprchovať či oprať si bieli-
zeň. Chvíle pod strechou si môžu skrátiť 
pozeraním televízie, čítaním literatúry či pri 
spoločenských hrách. Nájdu tu aj pomoc pri 
riešení ich životnej situácie. Terénne sociál-
ne pracovníčky im pomôžu pri vybavovaní 
úradných záležitostí napríklad s dokladmi, 
dávkou v hmotnej núdzi a podobne. V prí-
pade záujmu ich sprevádzajú na lekárske 
vyšetrenia alebo v prípade umiestnenia ich 
vyprevadia do zariadenia sociálnych slu-
žieb.                                                                    -red-

Aby ľudia z komunity v Hlbokom nemali 
pocit, že sú na okraji spoločnosti, zamest-
nanci tamojšieho Komunitného centra pre 
nich v decembri naplánovali pestré aktivity. 

Vedúca Komunitného centra Nový svet 
Hlboké Alena Novajovská uviedla, že deti 
prichádzajú na ich pôdu najmä 6. decembra 
so zvláštnym očakávaním. A ani tento rok ne-
odídu smutné. Každý predsa vie, aké meno a 
postava sa s týmto dátumom spájajú.

Rovnako ako z mnohých domácností, aj z 
komunitného centra sa v decembri šíri vôňa 
vianočného pečiva. Je za tým podujatie, pri 
ktorom spoja svoj um a šikovné ruky tri ge-
nerácie. Na pripravené plechy totiž poputujú 
zákusky detí, mám a starých mám. Spoločné 
pečenie sa uskutoční 14. decembra. 

Kultúrno-spoločenské vyžitie v centre 
pripravili na 21. decembra. Na Vianočnej 
besiedke predvedú rodičom talent ich rato-
lesti. Hudobné pozadie podujatiu dotvoria 
žiaci základnej umeleckej školy z Ružom-
berka. O čo bližšie k Vianociam, o to viac 
je akcií,, ktoré s nimi súvisia. Dva dni pred 
sviatkami budú v centre v rámci tvorivých 
dielní vyrábať ozdoby a pohľadnice pre 
ľudí bez prístrešia. O deň neskôr zavítajú 
do nocľahárne, kde im tieto milé darčeky 
osobne odovzdajú. 

-red-

Komunite v Hlbokom 
prinášajú pestré 
predvianočné časy

OznAmy
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Bruno ORAVEC, Marcus URAM,  Vik-

tor KRIŠTOFÍK, Matúš FILKA, Michal 

BAČÍK, Damián HERČUT, Teo GURÁŇ, 

Anna LEHOTSKÁ, Emma HANZELOVÁ, 

Johana GLEMBOVÁ, Damián GUBALA, 

Nina IĽANOVSKÁ, Šimon KUBÍK, Mat-

thias TABAJ, Eliška MAJEROVÁ, Richard 

STANKOVIANSKY, Lukáš KONDELA. 

Manželstvo uzavreli:

 Ing. Martin HRIC – Ing. Dana KUSTRO-

VÁ, Ing. Martin SEKERÁK – Nicola FO-

GAŠOVÁ, Kristián STAROŇ – Michaela 

FALTINKOVÁ, Tomáš ŠTEFANISKO – Da-

gmara KASANICKÁ.

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 
OKTóBER 2022 

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

Prišiel k nám kus radosti, to si Ty 
dieťatko. Roztvorila sa kniha Tvojho 
života ...

Manželstvo je plné starostí a tŕňov, 
ale nesie ovocie, ktoré sa inde nerodí.

Držím ťa pevne, spomienka, pretože 
si to jediné čo nám zostalo ...

inzeRciA

Vianočný stromček
Symetrický rast, rovný kmeň. Obľúbená jedľa, nepichá, dlho vydrží, ideálna vianočná ozdoba.  
Jedľa „Nordmann XL“, rezaná, výška cca 200 – 250 cm. (bez vyobrazenia) OBI č. 1002666 35,99 €/ks  
Akcia, výška cca 150 – 250 cm. (bez vyobrazenia) OBI č. 1002674 17,99 €/ks  
Platí od 25. 11. do vypredania zásob, najdlhšie však do 23. 12. 2022. Cena bez dekorácie. 
Za správnosť zodpovedá OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 84103 Bratislava.  
Vyhradzujeme si právo na opravu chýb a zmeny cien. Zoznam predajní OBI nájdete na obi.sk.

KTORÉ MILUJETE

100–150 cm

14,99  ks

150–175 cm

19,99  ks

175–200 cm

25,99  ks

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK

SS-22002-22-vianoce-campaign_182x124_LM.indd   1 14/11/2022   15:11
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 ŠTVRTOK – SOBOTA 01.12.2022 | 03.12.2022 
MIKULÁŠSKY JARMOK  Námestie osloboditeľov  

 Mikulášsky jarmok s jeho jedinečnou atmosférou, opäť 
v centre Liptovského Mikuláša.

 PIATOK 02.12.2022 
ŠKOLSKÝ KRAJSKÝ TURNAJ V ŠACHU ZŠ A SŠ 

 Centrum voľného času Liptovský Mikuláš 
 9:00-13:00  Krajský šachový turnaj ZŠ a SŠ.

 SOBOTA 03.12.2022 
MIKULÁŠ V DEMÄNOVÁ REZORT  Demänová Rezort  

 10:00 - 21:00    10 €  Mikuláš neobíde ani náš 
Rezort a všetky dobré detičky v ňom.

 NEDEĽA 04.12.2022 
ADVENTNÝ KONCERT  Nádvorie Čierneho Orla  

 15:00  Pozývame Vás na 2. adventný koncert.
 UTOROK 06.12.2022 

ISLAND Liptovská knižnica G. F. Belopotockého 
 16:00  Beseda so S. Káľavským o cestovaní po 

Islande. 
 UTOROK 06.12.2022

PRÍCHOD MIKULÁŠA  Námestie osloboditeľov 
 17:00   Rozsvietenie vianočného stromčeka, 

príchod Mikuláša, odkrytie betlehema. 
 STREDA 07.12.2022 

ŠALIANSKY MAŤKO Centrum voľného času  9:00 
- 11:00  Školská súťaž v prednese povestí. 

 ŠTVRTOK 08.12.2022  
ŠKOLSKÉ OKRESNÉ PLAVECKÉ PRETEKY ZŠ  Krytá 
plaváreň  9:00 - 13:00  Postupová súťaž na krajské 
preteky.

 PIATOK 09.12.2022
KAŠUBOVCI  Dom kultúry, veľká sála  18:00    
13 €  Koncert obľúbenej hudobnej skupiny.

 SOBOTA 10.12.2022
LETO S MONIKOU / KONCERT  KC Diera do sveta 

 20:00   5 €  Oceňovaná pesničkárka, ktorú určite 
poznáte z kapely MONIKINO KINO.

 NEDEĽA 11.12.2022  
ADVENTNÝ KONCERT  Evanjelický kostol Liptovský 
Mikuláš  16:00  Pozývame Vás na 3. adventný 
koncert.

 PONDELOK 12.12.2022  
CHLIEB A HRY  kultúrno-komunitný priestor Hory 
Doly  16:00  Spoločné hranie spoločenských hier. :)

 UTOROK 13.12.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY - ERNA MASAROVIČOVÁ

 Liptovská galéria P. M. Bohúňa  16:30 
 Sochárska tvorba Erny Masarovičovej

 UTOROK 13.12.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY - P. M. BOHÚŇ  Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa  16:30  200. výročie narodenia 
P.M.Bohúňa.

 ŠTVRTOK 15.12.2022  
NAJ ČITATEĽ 2022  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého  14:00  Vyhodnotenie celoročnej 
súťaže a vyhlásenie naj-čitateľa 2022.

 PIATOK 16.12.2022  
JAZZ V MESTE: MARTIN GEIŠBERG & RICHARD AUTNER 
BAND KaSS, Tranovského 4  20:00   12 € 

 Príďte na záverečný koncert klubovej jazzovej sezóny 
na Liptove s výnimočnou zostavou.

 SOBOTA 17.12.2022  
TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI Centrum 
voľného času  9:00-16:00  Šachové podujatie pre 
deti.

 SOBOTA 17.12.2022  
9. NARODENINY RGB LIPTOV RGB Liptov  14:00 
- 17:00 

 NEDEĽA 18.12.2022  
ADVENTNÝ KONCERT Kostol sv. Petra z Alkantary

 16:00  Pozývame Vás na 4. adventný koncert.
 NEDEĽA 18.12.2022  

PERINBABA Dom kultúry, veľká sála  16:00    13 
€  Rozprávkový muzikál.

 NEDEĽA 18.12.2022  
VYMENENÔ 24 - SWAP/VÝMENA OBLEČENIA
kultúrno-komunitný priestor Hory Doly  16:00    3 
€  Výmena oblečenia.

 PONDELOK 19.12.2022  
PACHO - ZBOJNÍK Z HYBE Dom kultúry, veľká sála

 19:00    32 €  Muzikál - groteskne karnevalový 
svet v novátorskom spracovaní nového cirkusu.

 PONDELOK – PIATOK 19.12.2022 | 23.12.2022  
VIANOČNÉ TRHY Námestie osloboditeľov  Príďte si 
vychutnať pohár chutného punču s rodinou či priateľmi.

 PONDELOK 26.12.2022  
SOUND GARDEN - WINTER EDITION kultúrno-komu-
nitný priestor Hory Doly  20:00  Zimná edícia 
festivalu.

 ŠTVRTOK 29.12.2022  
KONCERT - JANO SVETLAN MAJERČÍK KaSS, 
Tranovského 4  17:00    10 €  Koncert známeho 
liptovského pesničkára. 

 PIATOK 30.12.2022  
LITERÁRNY KLUB Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého  17:00  Stretnutie členov klubu. 

 do 31.12.2022 – každú sobotu 
VIANOČNÉ TRHY V DEMÄNOVÁ REZORT Demänová 
Rezort  17:00  Rozprávková atmosféra Rezortu. 

 BUKO (SENIORSKY  FILMOVÝ  ŠTVRTOK)  
(Český � lm, od 12 rokov, 112 min.) 
Št. 1. 12.  14.00   3 €|  Jarmila sa ocitne v bode, keď sa musí 
rozhodnúť, či “prečkať” zvyšok života trpezlivo a poslušne 
alebo sa vzoprieť očakávaniam ...

 PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2 
(Český � lm, od 12 rokov, 138 min.) 
Št. 1. 12.  17.30   6 € | Pi. 2. 12.  17.30   6 €| So. 3. 12.  17.30   
6 €|  Amélia, pôvabná alchymistka, získa zakázanú magickú 
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moc: dokáže čiastočne ovplyvňovať tok času. Príbeh plný 
nádeje, lásky, kúziel a alchýmie.

 SUPERŽENA 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 108 min.) 
Št. 1. 12.  20.00   6 €| Pi. 2. 12.  20.00   6 €| Ne. 4. 12.  19.00   
6 €| Po. 5. 12.  18.00   6 €|  Šesť chlapov - scenáristov 
dostalo zadanie napísať � lmovú poviedku na tému: ako si 
predstavuješ superženu?

 NEOBYČAJNÝ SVET 
(Americký � lm, MP, 95 min., Slovenský dabing) 
Ne. 4. 12.  17.00   6 €| Ut. 6. 12.  17.30   6 €|  Vydajte sa s 
Cladeovcami na cestu, ktorá sa odohráva v obrovskom, 
skrytom, podzemnom svete. Fantastický animák pre celú 
rodinu.

 PLASTIC SYMPHONY 
(SR - ČR - Poľsko, od 12 rokov, 87 min.) 
Po. 5. 12.  20.00   6 €| Ut. 6. 12.  19.30   6 €|  Film o dvoch 
rozdielnych bratoch a ich odlišnej ceste za šťastím. O tom, že  
život nie je iba o nás, ale aj o tých, pre ktorých žijeme...

 NEZANECHAŤ STOPY 
(Poľsko, Fran. - ČR, od 15 rokov, 165 min.) 
St. 7. 12.  19.00   5 €|  Prípad Grzegorza Przemyka, 
stredoškoláka a syna opozičnej poetky Barbary Sadowskej, 
ktorého zatkla hliadka poľskej milície a kruto ho zbila. Film 
podľa skutočných udalostí sleduje príbeh Jureka, jediného 
svedka incidentu...

 AKO SPRAVIŤ ŽENU ŠŤASTNOU 
(Austrália, od 15 rokov, 107 min.) 
Št. 8. 12.  18.00   5 €| Pi. 9. 12.  20.00   5 €|  Komédia o 
ženách a pre ženy, ktoré sa (ne)boja vysloviť svoje priania. Či 
už doma, v práci alebo v spálni.

 ZA VŠETKÝM  HĽADAJ ŽENU 
(Český � lm, od 12 rokov, 105 min.) 
Št. 8. 12.  20.00   6 €|  Osobitá vzťahová komédia s 
hviezdnym hereckým obsadením a množstvom slovného aj 
situačného humoru.

 NEOBYČAJNÝ SVET 
(Americký � lm, MP, 95 min., Slovenský dabing) 
So. 10. 12.  17.00   6 €| Ne. 11. 12. 17.00   6 €|  Vydajte sa s 
Cladeovcami na cestu, ktorá sa odohráva v obrovskom, 
skrytom, podzemnom svete. Fantastický animák pre celú 
rodinu.

 FABELMANOVCI 
(Americký � lm, od 12 rokov, 151 min.) 
So. 10. 12.  19.00   6 € | Ne. 11. 12.  19.00   6 € |  Filmy sú 
sny, na ktoré nikdy nezabudneš. Fabelmanovci je � lm 
inšpirovaný detstvom a dospievaním Stevena Spielberga.

 VIANOČNÝ PRÍBEH 
(Český � lm, od 12 rokov, 118 min.) 
Po. 12. 12.  17.30   6 € | St. 14. 12.  17.30   6 € |  Komédia, 
ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov 
prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľného Vianoce.

 KEĎ PREHOVORILA 
(Americký � lm, od 15 rokov, 129 min.) 
Po. 12. 12.  19.30   6 € | St. 14. 12.  19.30   6 € |  Predlohou 
� lmu je kniha novinárok Jodi Kantor a Megan Twohey z deníku 
New York Times, ktoré zverejnili prípady sexuálneho 
obťažovania žien � lmovým producentom Harveym 
Weinsteinem.

 SLOVO (SENIORSKY  FILMOVÝ  ŠTVRTOK)  
(ČR, SR, Poľsko, od 12 rokov, 104 min.) 
Št. 15. 12.  14.00   3 €|  Príbeh o nenápadnej sile lásky dvoch 
rozdielnych manželov, ktorí sa navzájom pevne držia a chránia.

 AVATAR: CESTA VODY 
(Americký � lm, od 12 rokov, 190 min., Slovenský dabing) 
Št. 15. 12.  18.00   6 €| So. 17. 12.  19.00   6 €| Ne. 18. 
12.  18.00   6 € | Ut. 20. 12.  18.00   6 €| St. 21. 12.  18.00   6 
€|   Dlho očakávané a pripravované pokračovanie 
legendárneho � lmu AVATAR, ktorý prepísal � lmové dejiny, 
konečne prichádza do kín.

 WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY 
(Americký � lm, od 12 rokov, 147 min.) 
Št. 22. 12.  19.30   6 € | St. 23. 12.  18.00   6 €|   Film je 
emotívnou a srdcervúcou oslavou života jedinečnej a 
nezabudnuteľnej Whitney Houston, jednej z najúspešnejších 
speváčok v histórii pop music.

 KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE 
(Americký � lm, MP, 100 min., Slovenský dabing) 
Po. 26. 12.  18.00   6 € | Ut. 27. 12.  18.00   6 €| Ut. 28. 
12.  17.00   6 €|   Kocúr v čižmách zisťuje, že prišiel už o osem 
zo svojich deviatich životov. Vydáva sa teda na výpravu, aby 
získal späť svojich deväť životov a našiel  bájne Posledné 
želanie.

 VIANOČNÝ PRÍBEH 
(Český � lm, od 12 rokov, 118 min.) 
Po. 26. 12.  20.00   6 € | Ut. 27. 12.  20.00   6 € |  Komédia, 
ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov 
prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľného Vianoce.

 WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY 
(Americký � lm, od 12 rokov, 147 min.) 
St. 28. 12.  19.00   6 € | Št. 29. 12.  18.00   6 €|   Film je 
emotívnou a srdcervúcou oslavou života jedinečnej a 
nezabudnuteľnej Whitney Houston, jednej z najúspešnejších 
speváčok v histórii pop music.

 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.

 PONDELOK – UTOROK 21.11.2022 | 13.12.2022     
VIANOČNÝ POZDRAV | Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého |9:00 - 17:00| Súťaž o najkrajší vianočný 
pozdrav.

 PIATOK 09.12.2022     
KURZ KERAMIKY - VIANOČNÉ DEKORÁCIE | Remeselné 
dielne LKS |16:30 - 19:30| 15 € | Keramika s G. Kováčovou.

 SOBOTA 10.12.2022     
POD OBRAZ BOŽÍ | kultúrno-komunitný priestor Hory 
Doly |16:00| Uvoľnené maľovanie.

 3.3.2022 | 31.12.2022     
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ FOTOGRAFIE | 
Rázusovie dom| 160. výročie narodenia P.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€ | Najvýznamnejšie medzníky, úspechy a 
osobnosti spojené s bohatou históriou hokeja v srdci 
Liptova.

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

 04.11.2022 | 31.12.2022     
ŽIJÚ V TATRÁCH | Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva|  Po-Pia: 9:00-17:00; So-Ne: 10:00-16:00 | 
1€  od 4 rokov | Výstava fotogra� í Ivora Mihála.

 10.11.2022 | 05.01.2023     
STREET FOTO | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |  Po-Pi: 
8:00-15:00 | 0,50€/0,20€ | Výstava fotogra� í, prezentácia 
celoročnej činnosti Fotoklubu pri LKS.

 18.11.2022 | 13.01.2023     
SPELEOFOTOGRAFIA | Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva |  Po-Pia: 9:00-17:00; So-Ne: 
10:00-16:00 | 1€  nad 4 roky 1 € | Súťažná výstava fotogra� í 
s jaskyniarskou tematikou.

 30.11.2022 | 25.3.2023     
JAN HÁLA INAK | 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.

 01.12.2022 | 31.12.2022     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
|Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 14.12.2022 | 25.03.2023     
ERNA MASAROVIČOVÁ | Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
| Ut-So: 10:00 - 17:00 | 5 € / 2,50 € | Výstava sochárskej 
tvorby Erny Masarovičovej (1926 - 2008).

 14.12.2022 | 26.08.2023     
PETER MICHAL BOHÚŇ- 200. VÝROČIE NARODENIA | 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 17:00 | 5 € 
/ 2,50 € | Jubilejná výstava.

 HÁDKOVCI (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia - Česko - 2022 - 95 min. 
Pi. 2. 12.  14.30   3,50 €

 UMENIE V KINE: SLUNEČNICE  
Dokument - VB - 2021 - (12) - 89 min. - české titulky
Po. 5. 12.  18.00    7,30 € / 6,30 €

 BABSKÁ JAZDA - AKO SPRAVIŤ ŽENU ŠŤASTNOU  
Dráma/Komédia - Austrália - 2022 - (15) - 107 min.  - české tit.
Ut.  6. 12.  18.30  8,50 € 

 SNOW FILM FEST  
Krátke športové � lmy - (12) - cca 190 minút - originálna 
verzia
Pi. 9. 12.  18.30    4 €

 STRIEDAVKA  (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia - ČR/SR - 2022 - (12) - 88 min. - BON - originálna 
verzia
Pi. 16. 12.  14.30   3,50 €

 UMENIE V KINE: DÁNSKÝ SBĚRATEL - DELACROIX AŽ 
GAUGUIN 
Dokument - VB - 2021 - (12) - 82 min. - české titulky
Po. 19. 12.  18.00   7,30 € / 6,30 €
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