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ÚVOD
Rok 2007 priniesol Slovensku veľa pozitív, možno ho hodnotiť ako úspešný.
Ekonomika pokračovala v lámaní rekordov z minulých rokov. Hospodársky
rast, najmä zásluhou exportu, presiahol deväť percent, čo bol skoro trojnásobok
priemeru krajín Európskej únie. Vysoký rast sa prejavil aj v peňaženkách
obyvateľov, zaznamenali sme aj vyššiu spotrebu domácností. K vyššej životnej
úrovni prispel aj historický pokles nezamestnanosti pod 8 percent.
V niektorých odvetviach priemyslu a v stavebníctve dokonca pracovné sily
chýbali, čo bol zásadný zlom vo vývoji zamestnanosti na Slovensku za
posledné roky. O Slovensku sa v medzinárodnom meradle hovorilo ako
o stredoeurópskom tigrovi, čím sa potvrdili prvé takéto hodnotenia expertov
spred troch rokov. Rok 2007 bol na Slovensku aj rokom vstupu do tzv.
schengenského priestoru a príprav na prijatie európskej meny euro. V závere
roka boli zrušené hraničné a colné kontroly na hraniciach s Maďarskom,
Rakúskom, Českom a Poľskom, čím sme sa do Európskej únie začlenili ako
právoplatní členovia. Naopak „železná“ zostala iba východná hranica
s Ukrajinou, kde boli vybudované moderné colnice a zvýšila sa kontrola tzv.
„zelenej“ hranice, ktoré mali eliminovať príchod nelegálnych migrantov na
Slovensko, resp. do Európskej únie.
Pre Liptovský Mikuláš bol r. 2007 prvým povolebným rokom novej mestskej
samosprávy na čele s primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD. Poslanci
víťaznej koalície politických strán SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF,
HZD, ANO obsadili v mestskom zastupiteľstve 12 kresiel, koalícia SDKÚ-DS
11 kresiel a 2 poslanci kandidovali ako nezávislí. Vedenie mesta prinieslo novú
víziu rozvoja so sloganmi: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –

MESTO PRE VŠETKÝCH.

a

MESTO, KTORÉ ŽIJE A KDE SA DOBRE ŽIJE V tomto zmysle boli schválené nová
organizačná štruktúra mestského úradu (s funkčnými miestami projektového
manažéra a ďaľšieho zástupcu primátora mesta), nový vizuálny koncept mesta
s logotypom Liptovského Mikuláša a kľúčový dokument Stratégia rozvoja
mesta na roky 2007 – 2010 (s dôrazom na čerpanie finančných prostriedkov
z Európskej únie pre nové územné plánovanie a infraštruktúru, podnikanie,
školstvo

a mládež,

životné prostredie,
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bývanie,

bezpečnosť,

sociálne

a zdravotné služby, kultúru a šport, mestský cestovný ruch a moderný mestský
úrad).

DEMOGRAFICKÉ

ÚDAJE

Liptovský Mikuláš mal k 31. decembru 2007 32 748 obyvateľov, čo bolo o 62
menej ako v roku 2006 (32 786 obyvateľov). Narodilo sa 320 detí (168
chlapcov a 152 dievčat), teda o 4 viac ako v r. 2006. Zomrelo 284 obyvateľov
(162 mužov a 122 žien), čo bolo o 13 viac ako pred rokom. Do mesta sa
prisťahovalo 410 a vysťahovalo 484 občanov (o 80 menej ako v roku 2006).
Manželstvo na mestskom úrade uzavrelo 148 párov.
KLIMATICKÉ POMERY
Začiatok roka charakterizovala výnimočne teplá zima bez snehu. Na brehoch
Liptovskej Mary rozkvitli vŕby, ani medvede sa neuložili na zimný spánok.
Lyžiarske strediská boli odkázané na výrobu umelého snehu. Situácia sa
zmenila koncom januára. V pondelok 29. januára bol v okrese Liptovský
Mikuláš vyhlásený prvý kalamitný stupeň. 20 centimetrová vrstva snehu
a silný nárazový vietor pripravili cestárom a motoristom poriadne starosti. Celý
týždeň bojovali s nástrahami snehu na cestách, čakali v kolónach na
neprejazdných cestách.
Letné dni opäť priniesli tropické horúčavy, pri ktorých padali teplotné
rekordy. 27. júla sme v meste zaznamenali až 36 stupňov Celzia. V noci z 23.
na 24. augusta sa stredným a horným Liptovom prehnala mimoriadna búrka so
silným nárazovým vetrom. V meste bola krátko po polnoci vyhlásená
mimoriadna situácia, pretože niektoré jeho časti zostali bez elektrického prúdu.
Veterná smršť vyvrátila takmer 100 stromov v uliciach mesta a záhradách.
Najväčšie škody spôsobila na Štefánikovej ulici pri železničnej stanici.
V Palúdzke strhol vietor plechovú strechu na budove futbalového športového
klubu a na Vrbickej ulici na bytovom dome. Vyvrátené stromy prerušili aj
dopravu na štátnej ceste v úseku Kráľova Lehota – Čertovica.
Jesenné počasie nepripravilo žiadne prekvapenie. V sobotu 10. novembra
prišiel Martin na bielom koni, v nedeľu bolo už celé mesto biele. Po týždni sa
sneh roztopil a nenapadol ani do Vianoc. Decembrové dni boli chladné,
ale suché. Denné teploty sa pohybovali okolo mínus 5 stupňov, v noci klesli
o päť stupňov nižšie.
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I. V EREJ NÝ

ŽIVO T

S AM O SP RÁVA

M ES TA

2. decembra 2006 boli v komunálnych voľbách na štvorročné obdobie zvolené
nové orgány mestskej samosprávy. Novým primátorom mesta sa stal Ing. Ján
Blcháč, PhD. z koalície politických strán SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, SF,
HZD, ANO. 29. decembra 2006 vo funkcii vystriedal viacnásobného
mikulášskeho primátora MUDr. Alexandra Slafkovského (SDKÚ-DS, KDH).
Ján Blcháč sa narodil 15.marca 1959 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval
Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre,
kde v r. 1987 obhájil doktorandskú prácu. Pracoval v Poľnohospodárskom
družstve 1. máj v Liptovskom Ondreji (1988–1991), pôsobil v diplomatických
službách

a na

Ministerstve

pôdohospodárstva

SR

(1992–1993).

Bol

generálnym riaditeľom Liptovskej mliekarne a.s. (1993–2004), predsedom
predstavenstva Slovenského mliekarenského zväzu v Bratislave (2005–2006)
a generálnym riaditeľom spoločnosti Poľnonákup Tatry, a.s. v Kežmarku
(2006). Je hosťujúcim docentom na Fakulte ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zástupcovia primátora: JUDr. Ján Droppa, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
Projektový manažér mesta: Ing. Lucia Cukerová
Členovia mestskej rady: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc., Ing. Lucia Cukerová,
Ing. Štefan Ganoczy, PhD., Ing. Jaroslav Lehotský, MVDr. Vladimír Majer,
MUDr. Alžbeta Smiešna a Milan Stromko.
Prednosta mestského úradu: Bc. Rudolf Urbanovič
Hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Bonko (od r. 2002)
Mestské zastupiteľstvo tvorilo 25 poslancov:
Volebný obvod č. 1 Staré mesto
MUDr. Oldřich Drahovzal
(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)
Ing. Jaroslav Lehotský

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Ing. Rudolf Huna

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

MUDr. Roman Mojžiš

(SDKÚ-DS, KDH)

Volebný obvod č. 2 Nábrežie
Ing. Vladimír Stankoviansky (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)
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MUDr. Marta Voštináková

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

MUDr. Alžbeta Smiešna

(SDKÚ-DS, KDH)

Peter Cibák

(SDKÚ-DS, KDH)

Ing. Lucia Cukerová

(SDKÚ-DS, KDH)

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Mgr. Boris Vacek

(SDKÚ-DS, KDH)

Volebný obvod č. 3 Podbreziny, Vitálišovce
MUDr. Jaroslav Barok
(SDKÚ-DS, KDH)
MUDr. Miroslav Boďa

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Ing. Dušan Vinčur

(SDKÚ-DS, KDH)

PhDr. Edita Havránková

(SDKÚ-DS, KDH)

Bc. Dušan Plaček

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Milan Stromko

(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Ing. Jaroslav Čefo

(SDKÚ-DS, KDH)

Volebný obvod č. 4 Okoličné, Stošice
Ing. Jozef Repaský
(SDKÚ-DS, KDH)

Volebný obvod č. 5 Iľanovo, Ploštín
Dušan Kubo
(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Volebný obvod č. 6 Demänová, Bodice
Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
nezávislý

Volebný obvod č. 7 Palúdzka, Andice, Benice
Jozef Bobák
(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)
JUDr. Ján Droppa

nezávislý

JUDr. Milan Trnovský

(SDKÚ-DS, KDH)

Volebný obvod č. 8 Liptovská Ondrašová
MVDr. Vladimír Majer
(SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO)

Komisie mestského zastupiteľstva a ich predsedovia:
•

komisia finančná a majetkovo-právna – Ing. Jaroslav Lehotský

•

komisia športu a mládeže – Ing. Rudolf Huna
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•

komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – Ing. Lucia
Cukerová

•

komisia školstva – Ing. Vladimír Stankoviansky

•

komisia územného plánovania a výstavby – Ing.arch.Pavel Bobák, CSc.

•

komisia životného prostredia a zdravia – MUDr. Roman Mojžiš

•

komisia dopravy a verejného poriadku – Jozef Bobák

•

komisia kultúry – MUDr. Jaroslav Barok

•

komisia pre riešenie rómskych záležitostí – Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

•

komisia sociálna a bytová – MUDr. Marta Voštináková

•

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – JUDr. Ján Droppa

•

rada pre masmédiá a komunikáciu – MUDr. Miroslav Boďa

V mestských častiach Liptovský Mikuláš – Staré mesto, Nábrežie a Podbreziny
pracovali občianske výbory a v mestských častiach Palúdzka, Okoličné,
Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice, Liptovská Ondrašová, Andice a Benice
občianske kluby, ktorých členmi boli poslanci MsZ, ale aj obyvatelia týchto
mestských časti.
Pre volebné obdobie 2006 – 2010 boli schválení sobášiaci: Ing. Ján Blcháč,
PhD., Ing. Lucia Cukerová, Ing. Štefan Ganoczy, PhD. Ing. Jozef Repaský,
Milan Stromko, JUDr. Milan Trnovský a Mgr. Boris Vacek. Obradná sieň
mesta sa nachádzala na treťom poschodí mestského úradu na Štúrovej ulici.

Z

ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU

Od 1. apríla 2007 vstúpila do platnosti NOVÁ
A ORGANIZAČNÝ

PORIADOK

MESTSKÉHO

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ÚRADU.

Vznikla na základe

organizačného auditu mestského úradu, ktorý v januári a februári vykonala
agentúra BKS Úspech s.r.o. Bratislava a v súlade s požiadavkami nového
vedenia mesta na projektové riadenie mestského úradu. Tento typ riadenia mal
zabezpečiť odbornejšiu realizáciu operatívnych a strategických činností úradu,
riešiť absenciu strategického plánovania a deficity v čerpaní finančných
zdrojov Európskej únie.
Do organizačnej štruktúry bola včlenená nová funkcia projektového
manažéra, ktorú vykonával poslanec, člen mestskej rady. Zmena štatútu mesta
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v súlade so Zákonom č. 334/2007 Z.z. priniesla od 26. októbra vytvorenie
funkčného miesta ďalšieho zástupcu primátora mesta. Nová organizačná
štruktúra priniesla viaceré personálne zmeny na postoch vedúcich 9 odborov
a 28 oddelení mestského úradu, ktoré väčšinou obsadili nové tváre z externého
prostredia.
Štruktúra odborov a oddelení mestského úradu:
•

odbor stratégie marketingu a regionálneho rozvoja – vedúca Ing. Darina
Bartková (do 1. augusta Ing. Ján Krajčí)

•

odbor právnych služieb – vedúca JUDr. Alena Oberučová

•

odbor financií, daní a miezd – vedúca Ing. Marta Gutraiová

•

odbor výstavby – vedúci Ing. Miloš Berník

•

odbor dopravy a komunálnych služieb – vedúci Ing. Miroslav Tuli

•

odbor územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného
prostredia – vedúca Ing. Alena Vinčurová (do mája Ing. Miroslav
Todák)

•

odbor sociálny, bytový a zdravotníctva – vedúci Mgr. Zdenko Blažek

•

odbor školstva, mládeže a športu – vedúci PaedDr. Július Lichardus

•

odbor vnútornej správy – vedúci PhDr. Jozef Fiedor (do 4. júna 2007
Ing. Jozef Kukučka)

•

oddelenie územného plánovania a hlavného architekta – vedúca Ing.
arch. Tatiana Bachtíková

•

oddelenie kultúry a ZPOZ – vedúca Antónia Papčová

Poradnými orgánmi primátora mesta boli: rada podnikateľov a manažérov,
rada starších a študentský parlament. Do organizačnej pôsobnosti mestského
úradu patrili mestská polícia, dom opatrovateľskej služby, komunitné centrum
Hlboké, opatrovateľská služba, detské jasle, materské školy bez právnej
subjektivity.
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
AGENTÚRACH:

MALO ÚČASŤ V TÝCHTO ZDRUŽENIACH A

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenie miest a

obcí Liptova (ZMOL), Únia miest Slovenska, Združenie historických miest
a obcí Slovenska, Združenie Liptov, Asociácia Zdravých miest Slovenska,
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, Spolok priateľov MUDr. Pavla
Straussa, Medzinárodný klub SR, Združenie Euroregión Tatry, Združenie
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Priemyselný park Liptov, Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub,
Liptovská regionálna rozvojová agentúra, Slovenská parkovacia asociácia
v Žiline, Park umenia n.o.
Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. bol 15. februára zvolený za
predsedu Združenia miest a obcí Liptova a od 15. mája sa stal predsedom
sekcie medzinárodných vzťahov Združenia miest a obcí Slovenska.

Pracovníci mestského úradu sa začali intenzívnejšie venovať
ZAVEDENIA NOVEJ MENY EURO,

PROCESU

ktoré malo Slovensko prijať od 1. januára

2009. Primátor mesta vymenoval pracovnú skupinu pre zavedenia eura na čele
s koordinátorkou Ing. Martou Gutraiovou. Na svojom prvom stretnutí 4. júna
prijali Akčný plán zavedenia eura na mestskom úrade.
INŠTITÚT

PRE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE REFORMY

INEKO ocenil v rámci

projektu hodnotenia samosprávnych opatrení v hodnotiacom období apríl – jún
2007 dve opatrenia mesta Liptovský Mikuláš ako jedny z najlepších na
Slovensku. Išlo o opatrenie zaviesť v komunitnom centre v Hlbokom bezplatnú
predškolskú prípravu rómskych detí a zavedenie bezplatnej telefonickej linky
na mestský úrad. Medzi 15 slovenskými samosprávami bola mikulášska
vyhodnotená ako šiesta najlepšia.

PRVÉ

OFICIÁLNE ROKOVANIE TROCH LIPTOVSKÝCH PRIMÁTOROV

sa konalo

začiatkom júna v Liptovskom Hrádku. Ing. Ján Blcháč, PhD., Ing. Michal
Slašťan (Ružomberok) a Mgr. Branislav Tréger, PhD. (L. Hrádok) deklarovali
užšiu spoluprácu a spoločný postup pri riešení viacerých aktuálnych problémov
a dohodli sa aj na spoločnom lobingu.

Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. sa rozhodol venovať
PLAT NA CHARITATÍVNE A DUCHOVNÉ CIELE.

JEDEN FUNKČNÝ

Svoju júlovú mzdu rozdelil na

opravu kostolného zvona v rímsko-katolíckom kostole sv. Petra z Alkantary
v mestskej časti Okoličné, na rekonštrukciu organu v evanjelickom kostole,
tzv. Zbierke vo Vrbici a Bratskej jednote baptistov v Liptovskom Mikuláši.

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR vykonal do septembra do novembra kontrolu
hospodárenia mestského úradu za r. 2006. Primátor prevzal záverečný protokol
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o kontrole 21. novembra. Následne vydal príkazný list s 34 opatreniami,
ktorými mali byť zistené nedostatky na úrovni odborov, oddelení MsÚ, resp.
mestských organizácii odstránené.

V októbri poslanci MsZ schválili STRATÉGIU
MIKULÁŠ

NA ROKY

ROZVOJA MESTA

LIPTOVSKÝ

2007 – 2010. Základný rozvojový dokument bol

pripravený po polročnej sústrednej práci na základe analýzy PLÁNU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA V R. 2003–

2006 a mnohých pracovných stretnutí pracovníkov mestského úradu,
mestských podnikov s odbornou verejnosťou, podnikateľmi i obyvateľmi
mesta. Na workshopoch mapovali aktuálny stav v oblasti územného
plánovania, sociálnej problematiky, bývania, bezpečnosti, školstva, mládeže,
kultúry, športu, voľného času a cestovného ruchu. Na príprave dokumentu sa
spočiatku podieľala agentúra Liptovium, od mája novozaložená Liptovská
regionálna rozvojová agentúra. Hlavné smery budúceho rozvoja mesta sa
premietli do 100 projektov s využitím rôznych finančných fondov, hlavne
fondov Európskej únie. Dokument tak slúžil ako podklad pre žiadosti
o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EÚ,

do

schválenia

konečnej

A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA
DO R.

verzie

PROGRAMU

HOSPODÁRSKEHO

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DO R. 2013 S VÝHĽADOM

2020, ktorá mala byť vypracovaná v apríli r. 2008. Dokument Stratégia

rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na r. 2007–2010 bol uverejnený aj na novej
webovej stránke www.mestoprevsetkych.sk.

NOVÝ

VIZUÁLNY KONCEPT MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ktorý poslanci

schválili tiež v októbri, priniesol nové logo mesta v podobe štylizovaného
darčeka či balíčka. Štyrmi farebnými plochami prezentoval hlavné atribúty
Liptovského Mikuláša: hory (tmavomodrou), vodu (svetlomodrou), prírodu
(zelenou) a historické tradície (svetlohnedou). Celkový vizuálny štýl sa
premietol do všetkých oficiálnych dokumentov mestského úradu a mestských
organizácií (Verejnoprospešné služby, Bytový podnik, Múzeum Janka Kráľa,
Dom kultúry, Informačné centrum mesta). Nové logo sa používalo samostatne
alebo s historickým mestským erbom. Logo vytvorené spoločnosťou Mr.
Desing prijali niektorí občania s rozpakmi, ktoré prezentovali aj na internetovej
stránke mesta v rubrike Mikulášske ucho.
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Počas Mikulášskeho jarmoku bola 6. decembra na spoločenskom stretnutí
v Dome kultúry uvedená nová reprezentačná publikácia LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
–

MESTO V KRAJINE.

Umeleckými a dokumentárnymi fotografiami i textami

predstavila históriu i prítomnosť mesta a jeho širšieho okolia. Knihu autorsky
pripravili pracovníčky Múzea Janka Kráľa - riaditeľka PhDr. Daniela
Komárová a odborná pracovníčka Mgr. Iveta Blažeková, agentúrny fotograf
Gabriel Lipták a grafická dizajnérka Ľubica Škrinárová z vydavateľstva Štúdio
HAROMNY Banská Bystrica, ktoré pre Liptovský Mikuláš v r. 2000 a 2004
pripravilo dve vydania obrazovej publikácie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – PRÍBEH
MESTA.

ÚTVAR

HLAVNÉHO KONTROLÓRA

mesta Liptovský Mikuláš vykonal počas

roka celkovo 21 kontrol a následných kontrol na mestskom úrade, v
rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta. Hlavný kontrolór riešil 55
sťažnosti občanov na činnosť mestského úradu a mestských podnikov. Za
opodstatnené bolo uznaných 17 sťažností.

ZAHRANIČNÉ

VZŤAHY

Štát

Mesto

Partnerstvo

Podpísaná zmluva

Status

Česká republika

Opava

1964

2002

Aktívna

Maďarsko

Kiskırös

1976

1994

Aktívna

Grécko

Kalamaria

1988

Aktívna

Francúzsko

Annecy

1992

2004

Aktívna

Holandsko

Dinkelland

1992

2004

Aktívna

Slovensko

Galanta

1991

2006

Aktívna

Fínsko

Kemi

1984

-

Pasívna

Slovinsko

Slovenské

-

1995

Pasívna

Konjice

SEDEMČLENNÁ

DELEGÁCIA

Z HOLANDSKÉHO

DINKELLANDU

na

čele

s primátorom F.P.M. Willemem navštívila Liptovský Mikuláš v dňoch 3. – 6.
januára. S novým primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom, PhD. hovorili
o spoločnej spolupráci, využití kancelárskeho nábytku, invalidných vozíkov
a ďalších pomôcok pre postihnutých občanov, ktoré Dinkelland daroval
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Liptovskému Mikuláš v novembri 2006. V tejto súvislosti si spoločne prezreli
budúce komunitné centrum Nový svet v rómskej osade Hlboké, chirurgický
pavilón NsP a domov dôchodcov v mestskej časti Palúdzka. Holandskí
hostia rokovali

aj

s vedením

združenej

hotelovej

a obchodnej

školy.

Mikulášska delegácia vycestovala do Dinkellandu v dňoch 26. – 28. októbra.
Počas Stoličných dní do Liptovského Mikuláša pricestovali
PARTNERSKÝCH MIEST

ZÁSTUPCOVIA

OPAVA A KISKİRÖS. 29. júna rokoval primátor mesta

Ing. Ján Blcháč, PhD. za prítomnosti pracovníkov odboru školstva s opavskou
delegáciou, vedenou zástupcom primátora Jaroslavom Horákom. Zástupca
primátora JUDr. Ján Droppa sa stretol s maďarským kolegom Lázslóm
Lasztoviczom a Zoltánom Forczekom, vedúcim odboru kultúry. Zhodli sa
na ďalšej spolupráci s využitím finančných prostriedkov Európskej únie.

DELEGÁCIA

Z GRÉCKEHO MESTA

EDESSA z oblasti Thessaloník pricestovala

v júli na Dni gréckej kultúry a stretla sa aj s najvyššími predstaviteľmi mesta.
Rokovali o ďalších vzťahoch a skúsenostiach gréckych partnerov s prípravou
projektov financovaných z fondov EÚ. Viceprimátor Christos Daskalou
potvrdil, že investícia do úradníkov, odborníkov a manažérov podieľajúcich sa
na príprave projektov sa vrátia v podobe ich úspešnej realizácie.

Počas prázdnin pokračovali

TRADIČNÉ LETNÉ POBYTY ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

v Annecy a Kalamárii. 30. júla vycestovali do Annecy štyria frankonónni
študenti stredných škôl a na výmenný pobyt prišli mladí ľudia z Kalamarie
a naši žiaci základných škôl cestovali ku gréckemu moru.

PRIATEĽSKÚ NÁVŠTEVU BÁČSKEHO PETROVA v Srbsku absolvovali prednosta
mestského úradu Bc. Rudolf Urbanovič s poslancom MsZ Milanom
Trnovským od 3. do 6. augusta na pozvanie predstaviteľov tamojšej
samosprávy. Zúčastnili sa tradičných slovenských národných slávností, kde sa
hovorilo o nadviazaní užších partnerských vzťahov.

Na tradičné, už 147. Sviatky jazera V ANNECY odcestoval 3. augusta primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a poslanec MsZ Ing. arch. Pavol Bobák CSc.
Prijali pozvanie tamojšieho primátora Jean-Luca Rigauta. Počas trojdňovej
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návštevy savojského mesta posúdili možnosti nových impulzov spolupráce
v oblasti kultúry, športu a školstva.

ŽIVÉ

KONTAKTY S

tamojšom

OPAVOU pokračovali v septembri dvoma podujatiami. Na

atletickom

PARTNERSKÝCH

MIEST

štadióne

sa

konala

ŠPORTOVÁ

OLYMPIÁDA

(10.– 11. septembra), na ktorej okrem žiakov

mikulášskych základných škôl štartovala aj mládež z poľských miest Katovice
a Ratiborz. Naši atléti, plavci i futbalisti v silnej konkurencii obstáli a domov
priniesli dve víťazné poháre a niekoľko diplomov. Kultúrne kontakty
pokračovali inštaláciou výstavy JÁNOŠÍK – KARPATSKÝ ZBOJNÍK z Múzea Janka
Kráľa na jubilejnom 50. ročníku festivalu BEZRUČOVA OPAVA v Mestskom
dome kultúry Petra Bezruča. Výstava bola prístupná od 21. septembra do 29.
októbra.
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na prvom zasadnutí sa poslanci stretli vo štvrtok 25. januára v malej
zasadačke mestského úradu, aby prerokovali 23 programových bodov. V úvode
primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. navrhol upraviť program rokovania o tri
ďalšie rokovacie body – súhrnné stanovisko MsZ k pripravovanému zámeru
výstavby diaľničnej križovatky Závažná Poruba a privádzača na cestu č.I/18;
návrh na odvolanie riaditeľa Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši a návrh na
použitie finančného daru – platu exprimátora MUDr. Alexandra Slafkovského.
Zároveň navrhol stiahnuť z rokovania návrh o schválení odmeny hlavnému
kontrolórovi mesta a zaradiť ho na jedno z ďalších zasadnutí MsZ. Zmeny
rokovacieho programu poslanci schválili. Následne zložili sľub ôsmi noví
zamestnanci mestskej polície, ktorých predstavil náčelník MsP Ing. Ľubomír
Marjovič.
Potom sa poslanci venovali viacerým organizačným bodom - návrhom na
zriadenie

osemčlennej

mestskej

rady,

desiatich

komisií

mestského

zastupiteľstva, troch občianskych výborov a ôsmich občianskych klubov
v mestských častiach, ktoré schválili počtom 23 hlasov ako uznesenie č.
1/2007. Dôležitým bodom programu bola voľba zástupcu primátora a členov
mestskej rady. Ústny návrh na voľbu predložil primátora mesta. Reagoval naň
opozičný poslanec Ing. Jozef Repaský, ktorý upozornil, že mená kandidátov na
členov mestskej rady neboli poslancom vopred oznámené, pričom návrh
14

nerešpektoval ani pomer politických síl v MsZ. Preto požiadal o doplnenie
predloženého zoznamu o mená troch kandidátov z koalície SDKÚ-DS, KDH –
Ing. Jozefa Repaského, Ing. Dušana Vinčura a JUDr. Milana Trnovského, čo
poslanci schválili. Výsledky volieb v konečnom dôsledku zodpovedali
pôvodnému návrhu primátora mesta, pretože traja doplnení kandidáti nezískali
potrebný počet hlasov. Poslanci zvolili za zástupcu primátora JUDr. Jána
Droppu a za členov mestskej rady: Ing. arch. Pavla Bobáka, CSc., Ing. Luciu
Cukerovú, Ing. Štefana Ganoczyho, PhD., Ing. Jaroslava Lehotského, MVDr.
Vladimíra Majera, MUDr. Alžbetu Smiešnu a Milana Stromka. Členom
mestskej rady sa podľa štatútu mesta stal aj viceprimátor JUDr. Ján Droppa.
Poslanci schválili aj členov komisií MsZ na volebné obdobie 2006 –
2010, zriadenie a zloženie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov; rady pre masmédiá a komunikáciu mesta
Liptovský Mikuláš a zloženie výborov a klubov v mestských častiach (pozri
VZN č. 6/2007). V súvislosti s aktuálnou povolebnou situáciou boli odvolaní
bývalí a zvolení noví zástupcovia mesta v obchodných spoločnostiach
a združeniach s účasťou mesta Liptovský Mikuláš a zástupcovia MsZ do rád
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
na území mesta. Vzápätí poslanci schválili návrh na určenie platu primátora
a zástupcu primátora, poskytovanie odmien poslancom MsZ, program rokovaní
mestskej rady a mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2007.
Ďalej poslanci schválili správu o výsledkoch kontrol vykonaných
útvarom hlavného kontrolóra mesta od septembra 2006 do januára 2007; návrh
na predaj majetku mesta, konkrétne plynovej prípojky vybudovanej v roku
2006 v mestskej časti Demänová, ktorá bola odpredaná Slovenskému
plynárenskému priemyslu a.s. Žilina. Odsúhlasili aj zmeny mestského rozpočtu
na rok 2007, ktoré sa týkali presunu investičných prostriedkov z plánovanej
projektovej dokumentácie stavby v Hlbokom (v danom čase sa nerealizovala)
na vybudovania technickej vybavenosti pre dva bytové domy v Palúdzke, kde
rozpočet realizačného projektu prekročil plánované náklady.
Časť rokovania poslanci venovali návrhu na výšku nájomného
v mestských bytoch v novej bytovke na Pltníckej ulice a v objekte Nový svet
v lokalite Hlboké. Napriek pochybnostiam niektorých poslancov, či budú
obyvatelia rómskej osady Hlboké schopní platiť stanovené nájomné, väčšina
poslancov návrh schválila. Zároveň požiadali prednostu MsÚ Rudolfa
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Urbanoviča, aby na marcovom rokovaní MsZ predložil informáciu o platení
nájomného v tejto lokalite. Poslanci odsúhlasili aj pripravovaný zámer
výstavby diaľničnej križovatky Závažná Poruba a privádzača na cestu č.I/18,
ktorý riešil nevyhovujúcu dopravnú situáciu a nepriaznivý vplyv tranzitnej
dopravy a prímestskej dopravy na prieťahu cesty č.I/18.
Väčšiu diskusiu vyvolal aktuálne doplnený návrh na odvolanie riaditeľa
Domu kultúry Ing. Roberta Szolnokiho bez konkrétneho udania dôvodu.
Podľa slov primátora doterajší postup Ing. Szolnokiho ho neutvrdil v tom, že je
osobou, ktorá by dokázala zabezpečiť rozvoj, resp. určité zámery v rozvoji
kultúry v pôsobnosti mesta. Poslanci koalície SDKÚ-DS, KDH spochybnili
existenciu spomínanej koncepcie rozvoja kultúry a nesúhlasili s týmto
postupom. Za odvolanie riaditeľa Domu kultúry hlasovalo trinásť poslancov,
desiati boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Potom poslanci schválili
použitie platu bývalého primátora MUDr. Alexandra Slafkovského vo výške
200 000 Sk (ako poslanec Národnej rady SR ho odovzdával formou daru do
rozpočtu mesta) na rekonštrukciu tribúny futbalového štadióna

TJ Tatran

Okoličné na Podbrezinách.
Nasledovali informácie primátora Ing. Jána Blcháča, PhD. o stave
projektu INFRAŠTRUKTÚRA STREDISKA CESTOVNÉHO RUCHU MEDZINÁRODNÉHO
VÝZNAMU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – LIPTOVSKÁ MARA – RÁZTOKY,

teda výstavby

multifunkčnej haly pri aquaparku Tatralandia. Projekt sa ocitol v časovom
sklze a podľa nového vedenia mesta priniesol aj mnoho rizík, napriek tomu, že
mesto naň schválený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie
vo výške 170 miliónov Sk. Na mestskom úrade bol vytvorený tím
z pracovníkov úradu, vedený externistom Ing. Jánom Krajčím, ktorý mal
v krátkom čase pripraviť všetky potrebné kroky, aby mohol projekt úspešne
pokračovať.
Primátor oboznámil poslancov s listom rektora Žilinskej univerzity,
v ktorom vyjadril zámer presunúť Detašované pracovisko Elektrotechnickej
fakulty ŽU z Liptovského Mikuláša (s približne 600 študentmi), pre
nevyriešené vlastnícke vzťahy budov tohto pracoviska. K situácii sa vyjadril
exprimátor MUDr. Alexander Slafkovský, ktorý požiadal primátora mesta
o vystúpenie. Uviedol, že mesto sa už od vzniku detašovaného pracoviska ŽU,
teda štyri roky usilovalo previesť majetok Vojenského technického ústavu v
bývalých kasárňach pod Hájom do vlastníctva Žilinskej univerzity. Podľa
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platných zákonov bol však tento krok v kompetencii ministerstiev obrany
a školstva. Záver rokovania MsZ patril interpeláciám poslancov.

Druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolal primátor na štvrtok 8.
marca. Zúčastnilo sa ho všetkých 25 poslancov a ďalších 31 prizvaných
pracovníkov mestského úradu a mestských podnikov. Primátor mesta Ing. Ján
Blcháč, PhD. pred oficiálnym rokovaním zablahoželal prítomným ženám k
Medzinárodného dňu žien. Program rokovania bol doplnený o návrh na
menovanie nového riaditeľa Domu kultúry. Ďalší návrh na poskytnutie náhrady
za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi MUDr. Alexandrovi
Slafkovskému a zástupcovi primátora Ing. Jozefovi Repaskému nebol
schválený.
V rámci organizačných otázok bol schválený dodatok č. 1 k ŠTATÚTU
MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ktorý ustanovil funkciu projektového manažéra,

ktorú zastával dlhodobo uvoľnený poslanec, člen mestskej rady. Návrh na
zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu, ktorý spracovala bratislavská
agentúra BKS Úspech, s.r.o. predložil prednosta MsÚ Rudolf Urbanovič. Po
pripomienkach poslancov, ktorým v správe chýbal popis činností jednotlivých
oddelení a počty zamestnancov, bola nová organizačná štruktúra MsÚ
schválená. V tejto súvislosti boli nové činnosti a kompetencie určené aj
zástupcovi primátora mesta.
Poslanci v rokovaní pokračovali personálnymi otázkami. Do funkcie
projektovej manažérky schválili poslankyňu, členku mestskej rady Ing. Luciu
Cukerovú. Schválení boli aj noví zástupcovia do záujmového združenia
právnických osôb Priemyselný park Liptov, do predstavenstva Bytového
podniku Liptovský Mikuláš a.s. a do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Za nového riaditeľa
Domu kultúry bol menovaný Mgr. René Devečka, na základe výberového
konania, ktoré sa konalo 7. marca. V tejto súvislosti sa predseda komisie
kultúry poslanec MsZ MUDr. Jaroslav Barok ohradil, že o termíne výberového
konania nebol informovaný. Primátor mesta vysvetlili, že výberového konania
sa zúčastnil člen komisie kultúry a mestskej rady pán Milan Stromko.
Ďalej boli prerokované správy hodnotiace r. 2006 v týchto oblastiach:
výchovno-vzdelávacia činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola, spoločný
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obecný úrad pre regionálny rozvoj, útvar hlavného kontrolóra mesta, výsledky
kontrol vykonaných týmto útvarom od 13. januára do 26. februára 2007.
Potom sa poslanci vrátili k problému výstavby multifunkčnej haly pri
aquaparku Tatralandia z januárového zasadnutia MsZ, ktorý sa rokovaniami
podarilo posunúť vpred. Zoznámili sa so situačnou správou k projektu a
návrhom o vysporiadaní pozemkov medzi mestom Liptovský Mikuláš a
spoločnosťou Ski Kubínska hoľa, spol. s r. o., majiteľom aquaparku.
Schválením tohto návrhu prijali poslanci alternatívu, že mesto zostane
vlastníkom pozemku, bude financovať celú výstavbu haly a zabezpečí aj jej
prevádzku. Zároveň zaviazali prednostu mestského úradu Rudolfa Urbanoviča
predložiť do 15. apríla ekonomickú analýzu projektu. Uznesenie schválilo 24
poslancov, jeden sa hlasovania zdržal.
Program zasadnutia pokračoval prerokovaním návrhu na predaj
a nadobudnutie majetku, zmenou VZN č. 5/2001 o podmienkach prideľovania
bytov určených na nájom v bytových domov postavených s podporou štátu
v znení neskorších zmien a doplnkov, zmenou VZN č. 8/1992 o vytváraní
podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku (zákaz
likvidácie suchej vyhrabanej trávy a lístia spaľovaním). Správa o činnosti
mestskej polície za rok 2006 vyvolala diskusiu poslancov o problémoch
s túlavými psami i nedisciplinovanými majiteľmi psov, výtržníctve na sídlisku
Podbreziny i mestskom kamerovom systéme. Ich pripomienky boli doplnené
do uznesenia MsZ č.35/2007, ktoré ukladalo zástupcovi primátora aktualizovať
projekt

bezpečnosti

a náčelníkovi

mestskej

polície

Ing.

Ľubomírovi

Marijovičovi zintenzívniť sledovanie a následný odchyt túlavých psov.
Poslanci prerokovali aj správu o stave platenia nájomného a vymáhania
nedoplatkov v osade rómskej Hlboké, ktorá konštatovala nahromadenie
neriešiteľných problémov s tamojšími neplatičmi nájomného.

Tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 12. apríla.
Predložený program poslanci doplnili o návrh na založenie LIPTOVSKEJ
REGIONÁLNEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY.

Pri jeho schvaľovaní prvýkrát použili

nové hlasovacie a záznamové zariadenie. V rámci organizačných otázok
poslanci

doplnili

a

schválili

rokovací

poriadok

komisií

mestského

zastupiteľstva a štatút Rady pre masmédiá a komunikáciu mesta Liptovský
Mikuláš ako uznesenia MsZ 38/2007 a 39/2007. Nasledujúce otázky sa týkali
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zmien vo funkciách tajomníkov komisií MsZ, súvisiace s personálnymi
zmenami na mestskom úrade a novou organizačnou štruktúrou mestského
úradu. Po JUDr. Blanke Hliničanovej sa tajomníkom finančnej a majetkovoprávnej komisie stal Mgr. Emil Hižnay, Mgr. Zdenka Blažeka v komisii
kultúry nahradila Antónia Papčová a Radanu Viglašovú v komisii pre riešenie
rómskych záležitostí Silvia Tomková. Poslanci delegovali zástupcov MsZ do
rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský
Mikuláš a odsúhlasili aj zmeny zástupcov mesta v obecnej školskej rade mesta
(pozri Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva č. 3/2007).
V piatom rokovacom bode Ing. arch. Tatiana Bachtíková (oddelenie
územného plánovania a hlavného architekta mesta) predložila návrh na zmenu
a doplnok územného plánu mesta v mestskej časti Palúdzka (pozri kapitola
Hospodársky život). Poslanci návrh hlasovaním akceptovali, rovnako tak
i nasledujúci návrh - zadanie pre vypracovanie Územného generelu dopravy
mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný priemet do Zmien a doplnkov
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý spracoval Dopravoprojekt, a.
s. Bratislava, stredisko Liptovský Mikuláš.
Poslanci následne zobrali na vedomie správy o výsledkoch hospodárenia
príspevkových organizácií mesta v r. 2006. Správu za Verejnoprospešné služby
predložil riaditeľ Ing. Milan Kružliak, za Informačné centrum mesta riaditeľka
Jana Piatková. Verejnoprospešné služby po dlhšej dobe dosiahli aktívny
hospodársky výsledok vo výške 3 463 000 Sk, Informačné centrum mesta 20
027 Sk. Svoje stanovisko k záverečnému účtu mesta za r. 2006 predložil
hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Bonko a odporučil ho schváliť bez výhrad.
O výsledkoch hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových
organizácií v minulom roku informovala Marta Poljaková, vedúca oddelenia
účtovníctva. Bola predkladateľkou aj ďalšieho návrhu na zmenu tohtoročného
rozpočtu

mesta,

aby

mohli

byť

zrealizované

stavby

nedostavané

v predchádzajúcom roku a zaradené nové projekty (napr. ihrisko s umelým
trávnikom v areáli futbalového klubu Tatran). Zmenu rozpočtu bola po dlhšej
poslaneckej diskusii odhlasovaná 23 hlasmi ako uznesenie č. 48/2007.
Poslanci sa uzniesli aj na zmene názvu futbalového klubu Tatran NAO
Liptovský Mikuláš na Mestský futbalový klub Tatran NAO Liptovský
Mikuláš; vzali na vedomie informatívnu správu o prenájmoch budov
a nebytových priestorov v správe príspevkových a rozpočtových organizácií
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mesta a akciovej spoločnosti Bytový podnik, správu o odpredaji a hospodárení
s bytmi v druhej polovici r. 2006; správu o výsledkoch inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov vedených v účtovníctve mesta a organizácií zriadených
mestom k 31.12.2006; správu o činnosti združení, v ktorých malo mesto účasť.
Po prerokovaní správy o stave majetku mesta v užívaní iných subjektov uložili
zástupcovi primátora mesta JUDr. Jánovi Droppovi predložiť do najbližšieho
zasadnutia mestského zastupiteľstva ekonomický rozbor prevádzky mobilnej
ľadovej plochy s návrhom opatrení. Nasledujúcimi dvoma uzneseniami
schválili priamy predaj pozemkov pod objektom cukrárne na Podbrezinách
a účasť mesta pri založení Liptovskej regionálnej rozvojovej agentúry
s majetkovým vkladom 5 000 Sk.

24. mája začali poslanci rokovanie mestského zastupiteľstva prvýkrát už o 13.
hodine (dovtedy začínali o 16. hodine). Vzali na vedomie správu o výsledkoch
hospodárenia mesta k 31. marcu 2007, ktorú predložila Ing. Marta Gutraiová,
vedúca odboru financií, daní a miezd. Potom schválili zmenu aktuálneho
ročného rozpočtu, vzhľadom na nepridelenú štátnu dotáciu pri výstavbe
bytového domu v Palúdzke. Poslanci zobrali na vedomie správu o výsledku
kontrol útvaru hlavného kontrolóra mesta v Informačnom centre mesta
Liptovský Mikuláš a kontroly plnenia uznesení MsZ prijatých v prvom polroku
2006. Zároveň uložili zástupcom mesta v obchodných spoločnostiach, resp.
občianskych združeniach, zaviazaných spôsobom konania v týchto orgánoch
uznesením MsZ, aby podali informáciu ako v týchto prípadoch konali.
Poslanci neschválili návrh Ing. Rudolfa Proča, vedúceho oddelenia daní
a poplatkov doplniť VZN č.14/2004 o novú sadzbu vo výške 30 korún za
osobu a noc pre ubytovacie zaradenia vyššej kategórie (tri hviezdičky a vyššie)
v súvislosti s otvorením rekonštruovaného hotela Jánošík. Jednomyseľne
odsúhlasili znenie VŠEOBECNE
MIKULÁŠ

O SOCIÁLNOPRÁVNEJ

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
OCHRANE

DETÍ

A SOCIÁLNEJ

LIPTOVSKÝ
KURATELE

POJEDNÁVAJÚCOM O PODMIENKACH POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

ako č. 4/2007/VZN. Rovnako tak súhlasili aj s priamym predajom užívateľom
pozemku v záhradkárskej osade v Okoličnom. V ďalšom bode programu sa
opätovne venovali výstavbe multifunkčnej kultúrno-športovej haly pri
aquaparku Tatralandia prerokovaním ekonomickej analýzy odhadovaných
nákladov a výnosov tohto objektu, ktorú predložil prednosta mestského úradu
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Rudolf Urbanovič. Pretože materiál neobsahoval všetky potrebné ekonomické
ukazovatele, predĺžili termín vypracovania analýzy do 31. júla 2007. Následne
vzali na vedomie informatívnu správu predsedu predstavenstva Bytového
podniku, a.s. Antona Urgelu o obstaraní a prevádzkovaní mobilnej ľadovej
plochy a odporučili mu uzatvoriť mandátnu zmluvu na jej prevádzkovanie
v zimnej sezóne 2007/2008 (od 11. novembra 2007 do 30. apríla 2008) opäť
s Mgr. Jergušom Bačom – FITNESS B Liptovský Mikuláš. Posledným
uznesením na májovom zasadnutí MsZ poslanci odsúhlasili vstup mesta
Liptovský Mikuláš do Medzinárodného klubu a Neformálneho ekonomického
fóra – Hospodárskeho klubu.

V poradí piate zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 27. júna. 22
prítomných poslancov zobralo na vedomie predložené správy o výsledkoch
kontrol útvaru hlavného kontrolóra mesta vykonaných od 15. mája do 18. júna
2007, o sociálnej pomoci v kompetencii mesta Liptovský Mikuláš, činnosti
mestských detských jaslí a obecnej školskej rady v školskom roku 2006/2007.
Ďalšími uzneseniami schválili program rokovaní mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na druhý polrok 2007, ako aj plán kontrolnej činnosti útvaru
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš do konca kalendárneho roka.
Odsúhlasili aj zmenu zástupcov mesta v Združení Liptov. MUDr. Alexandra
Slafkovského a Mikuláša Konečného nahradili Ing. Ján Blcháč, PhD.
a Miroslav Babka.
Poslanci MsZ opätovne rokovali o návrhu Ing. Rudolfa Proča, vedúceho
oddelenia daní a poplatkov doplniť VZN Č.14/2004

O MIESTNYCH DANIACH

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

o novú sadzbu vo výške 30 korún za osobu a noc pre ubytovacie zaradenia
vyššej

kategórie

(tri

hviezdičky

a vyššej)

v súvislosti

s otvorením

zrekonštruovaného hotela Jánošík, ktorý neschválili na májovom zasadnutí.
Upravený text návrhu tentoraz schválili 17 hlasmi ako VZN č. 5/2007.
V druhej polovici zasadnutia poslanci schválili dve zmeny rozpočtu
mesta. Prvé sa týkalo prekročenia pôvodného rozpočtu rekonštrukcie časti
budovy Základnej školy na Nábreží Aurela Stodolu pre potreby centra voľného
času. Chýbajúce finančné prostriedky boli vykryté čiastkami určenými na
spolufinancovanie rekonštrukcie škôl zo štrukturálnych fondov EÚ, pretože
reálny stav ukazoval, že v tomto kalendárnom roku nebudú použité. Druhé
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uznesenie sa týkalo nadobudnutia majetku mestom od Ing. Hoffmanna. Ďalej
poslanci odsúhlasili zmenu uznesenia MsZ č. 49/2006, ktorým bol schválený
predaj hnuteľného majetku mesta súkromnej Materskej škole Stonožka s.r.o. na
Ulici T. Vansovej č. 16 v Liptovskom Mikuláši za cenu 67 500 Sk, pričom
k zmene došlo z dôvodu navýšenia ceny majetku na 70 709 Sk. Schválené bolo
aj uznesenie o nadobudnutí a predaji majetku mesta pod č. 74/2007.
Uznesením MsZ č. 75/2007 poslanci schválili odkúpenie 50 kusov akcií
Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. (MHK 32) mestom
Liptovský Mikuláš v listinnej podobe za kúpnu cenu 500 000 Sk, čo
predstavovalo 50 percent základného imania spoločnosti. Za zástupcu mesta
v správnej rade MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. schválili Ing. Vladimíra
Poliaka.
Najviac

času

MODERNIZÁCIE

SIETE

poslanci

venovali

VEREJNÉHO

PROJEKTU

OSVETLENIA.

NA

INVESTÍCIU

DO

V dôvodovej správe sa

konštatovalo: „prevažná väčšina zariadení siete verejného osvetlenia na území
mesta je po ekonomickej životnosti, verejné osvetlenie je energeticky náročné
a tak nespĺňa kritériá kladené na moderné verejné osvetlenie“ a preto jeho
modernizácia je nevyhnutná. Tieto konštatovania vyvolali diskusiu poslancov i
vystúpenie zástupcu spoločnosti FIN. M.O.S., a.s. Bratislava, ktorá mala
modernizáciu realizovať a od ktorej malo mesto Liptovský Mikuláš postupne
odkupovať akcie, aby sa vyhlo ďalšiemu úverovému zaťaženiu. Akcionármi
spoločnosti boli mestá Leopoldov, Hriňová, Rožňava, Krupina, Galanta,
Fiľakovo či obec Gabčíkovo, ktorých odporúčacie listy tvorili súčasť
dôvodovej správy. Poslanci navrhované uznesenie schválili 16 hlasmi (2 boli
proti, 3 sa zdržali hlasovania) a zástupcovi primátora JUDr. Jánovi Droppovi
uložili predložiť na schválenie návrhy zmlúv a rozpočet tejto investície do
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 3. júla.
Na záver zasadnutia zástupca primátora mesta JUDr. Ján Droppa
informoval poslancov o rozhodnutí Pozemkového spoločenstva Veterná
Poruba vypovedať zmluvu s mestom Liptovský Mikuláš o užívaní riadenej
skládky tuhého komunálneho odpadu a následnom súdnom konaní (pozri
kapitolu Životné prostredie).

3.

júla

zvolal

primátor mesta

mimoriadne zasadnutie

mestského

zastupiteľstva s jediným bodom rokovania, ktorým bol PROJEKT
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NA

INVESTÍCIU MODERNIZÁCIE SIETE VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA,

schválený na

riadnom rokovaní 27. júla. Zástupca primátora JUDr. Ján Droppa predložil
zmluvu o zabezpečení verejného osvetlenia a zmluvu o prevode akcií medzi
mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou

FIN. M.O.S., a.s. Bratislava.

Poslanci návrhy zmlúv vzali na vedomie a zároveň predkladateľovi uložili
vytvoriť do 15. júla pracovnú skupinu pre dohadovacie konanie k predloženým
návrhom zmlúv (vzhľadom na časovú tieseň a potrebu dôkladného posúdenia
obsahu zmlúv). Ale nie všetci poslanci sa stotožnili s predloženým návrhom.
Schválilo ho 15 poslancov, 1 bol proti a 6 sa hlasovania zdržali.

26. júla sa poslanci stretli na rokovaní mestského zastupiteľstva po siedmy
krát. Celkove prerokovali 10 programových bodov, ku ktorým prijali 10
uznesení (č. 77/2007–86/2007). V slávnostnej časti zasadnutia zložil sľub do
rúk primátora nový príslušník mestskej polície pán Martin Lehotský. Potom
primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. poďakoval za celoživotnú prácu
Antonovi Urgelovi, doterajšiemu generálnemu riaditeľovi Bytového podniku
Liptovský Mikuláš, a.s. odchádzajúcemu do dôchodku. Poslancom predstavil
jeho nástupcu Ing. Petra Pavellu, víťaza výberového konania, ktorého do
funkcie menoval od 1. augusta.
V pracovnej časti zasadnutia poslanci schválili zmenu organizačnej
štruktúry mestského úradu platnej od 1.apríla t.r. Do odboru stratégie
marketingu

a regionálneho rozvoja bolo začlenené oddelenie tlačové

a informačné a oddelenie stratégie a marketingu bolo premenované na
oddelenie stratégie, marketingu a podnikania. Na odbore právnych služieb bolo
vytvorené samostatné oddelenie majetkovo-právne a na odbore územného
rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia bol v súvislosti
s nárastom činnosti prijatý nový zamestnanec (v rámci projektu s úradom
práce).
Poslanci podrobnejšie diskutovali k správe o činnosti a hospodárskych
výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Liptovský
Mikuláš za r. 2006. Predložená správa sumarizovala informácie o hospodárení
Bytového

podniku

Liptovský

Mikuláš,

a.s.,

Liptovskej

vodárenskej

spoločnosti, a.s., TV Liptov, s.r.o., Dexia banka Slovensko, a.s., LiptovNet,
a.s., Tatra Development Group, a.s. a Bereniké, a.s. Poslanci sa uzniesli, aby
vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ Ing. Marta Gutraiová prehodnotila
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zmluvy uzatvorené medzi mestom Liptovský Mikuláš a Bytovým podnikom
a.s. Zástupcovi primátora JUDr. Jánovi Droppovi uložili zabezpečiť vykonanie
úkonov s ponukou odkúpiť akcie spoločnosti LiptovNet mestom Liptovský
Mikuláš od akcionára spoločnosti IMAFEX Liptovský Mikuláš, a to 80,85
kusov akcií na meno v menovitej hodnote 10 000 Sk, čo predstavovalo 11
percent podielu na základnom imaní spoločnosti LiptovNet, a. s., za kúpnu
cenu 820 tisíc Sk (čím by sa mesto stalo majoritným vlastníkom 51 percent
akcií).
MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý
polrok 2007 a rovnako tak informáciu primátora mesta, že Ing. Milan Kružliak
požiadal k 1. augustu o uvoľnenie z funkcie riaditeľa Verejnoprospešných
služieb Liptovský Mikuláš.
Ďalšími uzneseniami poslanci schválili: návrhy na nadobudnutie a predaj
majetku mesta prerokované finančnou a majetkovo-právnou komisiu MsZ;
zmena uznesenia č. 100/2006, ktorým sa lízing na prevádzkovanie prenosnej
ľadovej plochy zmenil na zmluvu o úvere; zmena rozpočtu mesta na tento rok,
ktorou sa zmenilo financovanie Bytového podniku a.s., aby mesto zbytočne
nestrácalo na daniach; zmena uznesenia č. 103/2006 v časti II. bod 4 o predaji
pozemku vo vlastníctve mesta súkromnej osobe pre zmätenosť tohto
uznesenia; zmena termínu uznesenia č. 60/2007 pre predloženie ekonomickej
analýzy odhadovaných nákladov a výnosov k objektu multifunkčnej kultúrnošportovej haly Liptovský Mikuláš – Ráztoky z 24. mája na 30. septembra t.r.
a ako posledná bola schválená formálna zmena uznesenia č. 75/2007, kde bola
formulácia
primátorovi,

ukladá

sa

rešpektujúc

primátorovi
Rokovací

nahradená
poriadok

formuláciou
mestského

odporúča

zastupiteľstva

v Liptovskom Mikuláši.

Program zasadnutia MsZ naplánovaný po letnej prestávke na 21. septembra,
bol pomerne rozsiahly. Poslanci na úvod prerokovali správu o výsledkoch
kontrol útvaru hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš (kontrola
sprístupňovania informácií v zmysle Zákona č. 211/2002 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti TV
Liptov s.r.o.). Uznesenie č. 88/2007 o odvolaní konateľa TV Liptov Mgr.
Ladislava Hámora z funkcie bolo aktuálne upravené, pretože pán Hámor sa
funkcie vzdal v súlade s § 66 Občianskeho zákonníka.
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Ďalej sa poslanci uzniesli na doplnení Rady pre masmédiá a komunikáciu
mesta Liptovský Mikuláš. Diskusiu poslancov vyvolal návrh na dodatočné
doplnenie zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti Mestský hokejový klub
32 Liptovský Mikuláš, a.s. Poslanec Ing. Dušan Vinčur v nej potvrdil, že túto
ponuku neprijal. Jeho nástupcom sa stal Dušan Devečka. Následne poslanci
schválili návrh na menovanie nového riaditeľa Verejnoprospešných služieb
Liptovský Mikuláš, ktorým sa od 1. októbra stal Ing. Dušan Grešo, doterajší
zástupca riadiateľa, víťaz výberového konania. Jeho predchodca Ing. Milan
Kružliak sa funkcie vzdal od 1. augusta a v podniku zostal pracovať ako
zástupca riaditeľa pre odpadové hospodárstvo.
Podstatnú časť rokovania poslanci venovali ekonomickým otázkam,
správam o hospodárení subjektov v prvom polroku 2007: Verejnoprospešných
služieb, Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš, Bytového podniku
Liptovský Mikuláš a.s., a Centra Kolomana Sokola. Prerokovali aj
informatívnu správu o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe
príspevkových a rozpočtových organizácii mesta a akciovej spoločnosti Bytový
podnik; správu o predaji bytov a hospodárení s bytmi. Zobrali na vedomie
správu o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo
v meste za r. 2006. Ďalej odsúhlasili: návrh na nadobudnutie a predaj majetku
mesta;

prevzatie

záväzku

Žilinského

samosprávneho

kraja

v oblasti

opatrovateľskej služby mestom Liptovský Mikuláš; vklad mesta Liptovský
Mikuláš do obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš – zvýšenie základného imania. Diskusiu vyvolal návrh na odpredaj
akcií mesta Liptovský Mikuláš v spoločnosti LiptovNet, a.s. tretej osobe, čím
sa mesto vzdalo podielu na vybudovaní mestskej optickej siete pre potreby
mestských

organizácií

i obyvateľov

mesta,

v spolupráci

s väčšinovým

akcionárom spoločnosťou IMAFEX spol. s r.o.

Deviate zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 25. októbra. V úvode
bol jeho program doplnený o ďalšie tri rokovacie body: návrh na schválenie
zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť,
a.s. Liptovský Mikuláš, návrh vizuálneho konceptu mesta Liptovský Mikuláš
a návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Podľa pôvodného programu predložil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
návrh na zmenu článku 9 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš dodatkom č. 2,
25

v ktorom sa definovali dvaja zástupcovia primátora mesta, rozsah ich
právomocí a činnosti v súlade so Zákonom č. 334/2007 Z.z. Návrh schválilo 13
poslancov. Ďalšie schválené uznesenia sa týkalo zmeny organizačnej štruktúry
mestského úradu vytvorením funkčných miest pre dvoch zástupcov primátora
mesta s účinnosťou od 26. októbra. Tým istým uznesením bolo schválené aj
prijatue nového zamestnanca na odbor územného rozhodovania, stavebného
poriadku a životného prostredia od 1. januára 2008.
Tajnej voľbe druhého viceprimátora, za ktorého primátor mesta navrhol
poslanca, člena mestskej rady Ing. arch. Pavla Bobáka, CSc., (SMER, SNS,
ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) predchádzala ostrá diskusia, pretože opoziční
poslanci na septembrovom zasadnutí MsZ do tejto funkcie navrhovali
projektovú manažérku mesta Ing. Luciu Cukerovú (KDH, SDKÚ-DS).
Nakoniec poslanci 13 platnými hlasmi za ďalšieho zástupcu primátora zvolili
Ing. arch. Pavla Bobáka, CSc. Uznesenie č. 108/2007 o jeho zvolení schválilo
10 poslancov, 1 bol proti a 3 nehlasovali.
Personálne zmeny poslanci odsúhlasili aj v predstavenstve obchodnej
spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., pričom neprešiel návrh
poslanca Mgr. Borisa Vaceka, doplniť predstavenstvo spoločnosti o jedného
zástupcu opozície. Nasledujúcim uznesením poslanci schválili zástupcov mesta
do orgánov spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský
Mikuláš: prednostu MsÚ Bc. Rudolfa Urbanoviča a poslancov MUDr.
Miroslava Boďu a Ing. Jaroslava Lehotského.
Poslanci zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta Ing. Jána
Bonka o výsledkoch následných kontrol hospodárenia v Dome kultúry
a Verejnoprospešných službách. Ďalej schválili zloženie operačného štábu
zimnej služby pre zimné obdobie 2007/2008 a návrh na nadobudnutie a predaj
majetku mesta Liptovský Mikuláš schválený finančnou a majetkovo-právnou
komisiou a mestskou radou.
Ďalšie dva materiály poslancom predložila Ing. Darina Bartková, vedúca
odboru stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja MsÚ. STRATÉGIU
ROZVOJA MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

NA ROKY

2007 – 2010 predstavila ako

rozhodujúci dokument, na základe ktorého bude mesto žiadať o poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, kým
nebude schválená konečná verzia PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

DO R.
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2013

S VÝHĽADOM DO R.

2020,

ktorá mala byť pripravená do apríla budúceho roku. Ing. Bartková prezentovala
aj nový vizuálny koncept mesta Liptovský Mikuláš s logotypom mesta.
Poslanci 18 hlasmi schválili koncept i dizajn manuál, ktorý popisoval použitie
nového loga mesta i historického mestského erbu a zároveň Ing. Darine
Bartkovej uložili vypracovať vnútornú normu o spôsobe použitie týchto
mestských symbolov.
Schválená bola aj zmena ZÁSAD

HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ súvisiaca so Zákonom č. 25/2006 Z.z., ktorou sa upravila
hranica zákaziek pre verejné obstarávanie z doterajších 100 000 korún na 500
000 korún, z 250 000 na 1 000 000 korún. Ďalší návrh v podobe SMERNICE
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH MESTA A ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ,

v zriaďovateľskej

pôsobsnoti

mesta

Liptovský

Mikuláš

predložený Ing. Martou Gutraiovou, vedúcou odboru financií, daní a miezd
vyvolal širšiu poslaneckú diskusiu, po ktorej bola smernica uznesením č.
117/2007 s účinnosťou od 1. novembra schválená. Potom Ing. Gutraiová
predložila návrh na zmenu tohtoročného rozpočtu mesta, ktorá obsahovala
záväzok mesta poskytnúť v rámci opatrovateľskej služby dotáciu Spišskej
katolíckej charite vo výške 537 000 korún a Cirkevnému zboru ECAV
Liptovský

Mikuláš

vo

výške

116 400

Sk;

nákup

pozemkov

od

Poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Mikuláši; odkúpenie akcií
akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. Bratislava v zmysle uznesenia MsZ
č.73/2007. Poslanci túto zmenu schválili 17 hlasmi. Potom sa vrátili
k ekonomickej analýze projektu viacúčelovej haly v lokalite Ráztoky, ktorú
prerokovávali už na májovom MsZ. Opätovne, doplnenú o niektoré údaje ju
plénu predložil prednosta mestského úradu Bc. Rudolf Urbanovič. Podľa
podkladov z porovnateľnej haly v českom meste Svitavy boli výdavky
vyčíslené na 5 400 000 Sk a príjmy s dotáciou mesta Liptovský Mikuláš tiež na
5 400 000 Sk. Poslanci túto správu zobrali na vedomie a uložili vedúcemu
odboru školstva, mládeže a športu PaedDr. Júliusovi Lichardusovi zohľadniť
uvedené údaje pri príprave rozpočtu na rok 2008 a nasledujúce rozpočtové
roky. Predposledné uznesenie októbrového zasadnutia MsZ sa týkalo
členského vkladu mesta vo výške 5 000 Sk do neziskovej organizácie PARK
UMENIA,

ktorej cieľom bolo zo štrukturálnych fondov EÚ zabezpečiť

prostriedky na vybudovanie Parku umenia na doteraz nevyužívanej zelenej
ploche na Nábreží Kolomana Petroviča v mestskej časti Palúdzka. Poslanci ho
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schválili jednomyseľne 19 hlasmi. Uzniesli sa tiež na VŠEOBECNOM ZÁVÄZNOM
NARIADENÍ Č.

6/2007/VZN

MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

O VEREJNEJ ZELENI,

ktoré predložil Ing. Miroslav Tuli, vedúci odboru dopravy a komunálnych
služieb MsÚ.

20. novembra, na desiatom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválilo 19
prítomných poslancov 11 uznesení MsZ (121/2007–131/2007) a dve všeobecné
záväzné nariadenia (7–8/2007/VZN). V úvode odsúhlasili doplnený program
rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2008. V rámci
personálnych otázok riešili zmenu a doplnenie členov komisie kultúry
a komisie územného plánovania a výstavby. Keďže pán Jozef Fašánok požiadal
o uvoľnenie z funkcie člena komisie kultúry MsZ a poslanecký klub SDKÚDS, KDH nomináciu Jána Guotha nedoručil včas, primátor za člena komisie
navrhol Ing. Jozefa Repaského, predsedu komisie kultúry ŽSK. Ten svoju
nomináciu, ktorá s ním nebola prerokovaná odmietol. Poslanci teda za člena
komisie kultúry MsZ schválili Jána Guotha a za člena komisie územného
plánovania a výstavby dr. Jozefa Tlamku (na návrh ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých v L. Mikuláši). Napätú diskusiu vyvolal, do rokovacieho
programu doplnený návrh na zmenu člena komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ten predpokladal
odvolanie Ing. Jozefa Repaského vzhľadom na jeho očakávané zvolenie za
člena komisie kultúry a jeho nahradenie Ing. Luciou Cukerovou, projektovou
manažérkou mestského úradu. Poslanci svoj postoj vyjadrili pri hlasovaní, keď
8 boli proti a 13 nehlasovali. Potom delegovali zástupcov MsZ do dvoch
novovzniknutých rád premenovaných stredných škôl na území mesta - MUDr.
Martu Voštinákovú do Rady školy pri Spojenej škole na Vrbickej ulici 632 a
Dušana Kuba do Rady školy pri Spojenej škole na Demänovskej ceste 669
v Liptovskom Mikuláši (pozri kapitola Školstvo).
Na vedomie zobrali správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 16.10.
do 21.11.2007 útvarom hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na
mestskej polícii, MŠ na Kláštornej ulici a Agátovej ulici. Po dlhšej diskusii
schválili plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na prvý
polrok 2008 a hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Bonkovi uložili doplniť tento
plán o kontrolu dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský
Mikuláš vo veci postupu pri verejnom obstarávaní zamestnancami mestského
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úradu a štatutárnymi zástupcami mesta Liptovský Mikuláš v rokoch 2005–
2007 v hodnote zákazky nad 20 000 000 Sk a kontrolu konania zástupcov
mesta v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Liptovský
Mikuláš, osobitne Tatra Development Group, a.s. v rokoch 2005 – 2007.
Ako VZN č.7/2007 bola bez diskusie schválená KONCEPCIA
MESTA

ROZVOJA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY (ako doplnok č.

12 územného plánu mesta Liptovský Mikuláši), ktorú pre mesta spracovala
spoločnosť KNITECH, s.r.o. Bratislava.
Podstatne viac času poslanci venovali návrhu, ktorý predložil Ing. Rudolf
Proč, vedúci oddelenia daní a poplatkov MsÚ. Schválili VZN č.127/2007,
ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN

Č.

14/2004

O MIESTNYCH DANIACH

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
PODĽA

ZÁKONA Č. 582/2004 Z.Z.

V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV

.

Výsledkom schváleného všeobecne záväzného nariadenia, platného od 1.
januára 2008 bolo zdraženie poplatkov za odpady pre fyzické i právnické
osoby i podnikateľov a zníženie pre podnikateľov poskytujúcich reštauračné a
ubytovacie služby. Poslanci zároveň uložili zástupcovi primátora mesta Ing.
arch. Pavlovi Bobákovi, CSc. a riaditeľovi VPS Ing. Dušanovi Grešovi
spracovať do marca budúceho roku ekonomickú analýzu činností súvisiacich s
nakladaním s komunálnym odpadom.
Následne, po krátkej diskusii k čerpaniu finančných prostriedkov,
poslanci zobrali na vedomie dosiahnuté výsledky hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš k 30. 9. 2007, ktoré predložila Ing. Marta Gutraiová,
vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ. Ďalšiu správu poslancom predložil
Mgr. Zdenko Blažek, vedúci odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva
MsÚ. Správa o stave platenia nájomného občanmi, ktorí poberajú príspevok na
bývanie na základe súčinnosti mesta Liptovský Mikuláš, Bytového podniku
Liptovský Mikuláš a.s. a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský
Mikuláš obsahovala aj informáciu o pripravovanom projekte KOMPLEXNÁ
STRATÉGIA RIEŠENIA PROBLÉMOV RÓMSKEJ KOMUNITY V MESTE.

Správu

poslanci zobrali na vedomie. Ďalším uznesením schválili nadobudnutie
a predaj majetku mesta, a to odkúpenie bytového domu v mestskej časti
Palúdzka od obchodnej spoločnosti Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s.
(prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR) a vo ôsmych prípadoch
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priame predaje pozemkov obyvateľom mesta. Poslanci odsúhlasili aj členstvo
mesta Liptovský Mikuláš v neziskovom záujmovom združení právnických
osôb Slovenská parkovacia asociácia v Žiline.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v r. 2007, ktoré zvolal
primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD., vo štvrtok 13. decembra sa zúčastnilo
všetkých 25 poslancov. Na úvod schválili doplnenie rokovacieho programu
a boli svedkom sľubu novej príslušníčky mestskej polície pani Miroslavy
Chebeňovej.
Po procedurálnych otázkach jednomyseľne schválili správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v školskom roku
2006/2007, ktorú predložil vedúci odboru školstva, mládeže a športu PaedDr.
Július Lichardus. Sumarizovala údaje, informácie a dáta v zmysle Vyhlášky
MŠ SR č. 9/2006 Z.z. a bola tak prvým krokom k sebahodnoteniu škôl.
Rovnako jednomyseľne bolo schválené odkúpenie pozemku od spoločnosti
Schafstall, spol. s r.o. (teraz SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.) na Ulici
Jána Volka-Starohorského a Kmeťovej ulici, ako aj odpredaj pozemkov na
Riečnej ulici v Okoličnom ich dlhodobými užívateľmi.
Ďalším schváleným uznesením sa zmenil prevádzkovateľ verejných
platených parkovísk na Ulici 1. mája pri Čiernom orli, na Belopotockého ulici
pri Katolíckom dome a na Námestí mieru pri Dome služieb, ktoré doteraz
prevádzkoval mestský úrad a od 1. januára 2008 Verejnoprospešné služby. Bez
diskusie bola schválená výška nájomného za byty v obecných bytových
domoch na Ulici 1. mája č. 1913 a na Ulici Eduarda Penkalu, ktorá bola
stanovená na 4,8% a 3,5 % obstarávacej ceny, čo predstavovalo rovnaké
nájomné v oboch domoch.
Najdôležitejším bodom rokovania bol rozpočet mesta Liptovský Mikuláš
na roky 2008 – 2010. Jeho prerokovaniu predchádzalo stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Ing. Jána Bonka v zmysle Zákona č. 369/1990. Navrhovaný
rozpočet odporučil schváliť i s prípadnými poslaneckými pozmeňovacími
návrhmi na zmeny tak, aby zostal vyrovnaný. Toto stanovisko poslanci zobrali
na vedomie uznesením č. 136/2007. Samotný návrh rozpočtu predložila vedúca
odboru financií, daní a miezd Ing. Marta Gutraiová a zároveň poďakovala
približne 30 pracovníkom mestského úradu i poslancom MsZ podieľajúcim sa
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na jeho príprave. Celkový rámec rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný vo
výške 1 343 833 000 Sk, teda o polovicu vyšší ako v minulom roku, čo
súviselo s využitím fondov EÚ a rozšírením aktivít samosprávy. V
nasledujúcej diskusii k rozpočtu vystúpilo 10 poslancov. Poslanecký klub
SDKÚ-DS, KDH považoval rozpočet za rizikový (z dôvodov zaradených
projektov z fondov EÚ, nadhodnotených kapitálových príjmov i úverového
zaťaženia mesta). Preto sa hlasovania o tomto návrhu zdržali. Návrh rozpočtu
mesta schválilo 17 poslancov (č. 137/2007). Vzápätí boli schválené aj rozpočty
mestských

príspevkových

organizácii

na

roky

2008–2010,

a

to

Verejnoprospešných služieb a Informačného centra mesta.
Potom poslanci rokovali o stanovisku MsZ k úvahám o transformácii
Nemocnie s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, ktorej zriaďovateľom bol
Žilinský samosprávny kraj. Vyslovili obavy, aby mesto akoukoľvek formou
transformácie neprišlo o nemocnicu a preto požiadali uznesením č. 141/2007
primátora mesta vstúpiť do rokovania s vyšším územným celkom a vedením
mikulášskej nemocnice. Posledné tohtoročné uznesenie č. 142/2007 sa týkalo
schválenia zámeny pozemkov v katastrálnom území Palúdzka medzi mestom
Liptovský Mikuláš a spoločnosťou Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s.

VÝZNAMNÍ
ČESKÝ PREZIDENT VÁCLAV KLAUS S MANŽELKOU

HOSTIA

navštívili 12. januára počas

pracovnej návštevy Slovenska aj Liptovský Mikuláš. V sprievode predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára ich na mestskom úrade
privítal primátor Ing. Ján Blcháč. Potom Václav Klaus besedoval so študentmi
maturitných ročníkov mikulášskych stredných škôl a navštívil Centrum
Kolomana Sokola. Po súkromnej návšteve Bobrovca, rodiska rodičov pani
Lívie Klausovej, sa prezidentský pár zúčastnil na slávnostnej večeri, ktorú
usporiadal primátor mesta v hoteli Tri studničky v Demänovskej doline.

PODPREDSEDA

VLÁDY

SR DUŠAN ČAPLOVIČ na svojej februárovej návšteve

mesta hovoril s predstaviteľmi mestskej samosprávy o pripravovaných
zmenách v povinnej školskej dochádzke i o problémoch s rómskou menšinou,
pričom ocenil úsilie mesta pri riešení tejto zložitej témy, ktorá zamestnávala
slovenské samosprávy už dlhé roky.
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MINISTER OBRANY FRANTIŠEK KAŠICKÝ sa 15. marca na mikulášskej radnici
stretol s predstaviteľmi mesta a regiónu. S primátorom mesta Ing. Jánom
Blcháčom, PhD. jeho zástupcom Ing. Jánom Droppom, prednostom mestského
úradu Rudolfom Urbanovičom a prednostkou Obvodného úradu v Liptovskom
Mikuláši RNDr. Vierou Terekovou rokovali o prevode bývalých Kasárni pod
Hájom, ktorých časť využívalo detašované pracovisko Žilinskej univerzity do
majetku mesta; zachovaní vojenského vysokého školstva a nevyhnutnej
rekonštrukcii vojenského cintorína a pamätníka na Háji-Nicovô.

VEĽVYSLANEC FRANCÚZSKEJ

REPUBLIKY

HENRY CUNY navštívil 28. marca

naše mesto prvýkrát. V rozhovore s primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom,
PhD. ponúkol pomoc pri prehĺbení partnerských vzťahov našich krajín
a konštatoval, že francúzske firmy, ktoré prišli na Slovensko po r. 1989 ako
prvé, zamestnávali skoro 50 000 Slovákov. Člen jeho sprievodu, Vincent
Barbier, generálny riaditeľ francúzskej akciovej spoločnosti DALKIA
Bratislava ponúkol spoluprácu pri modernizácii energetickej infraštruktúry
s ohľadom na optimalizáciu nákladov na vykurovanie.

PREDSEDA VLÁDY SR ROBERT FICO

A MINISTER VNÚTRA

RÓBERT KALIŇÁK

sa zúčastnili prvomájových osláv Sviatku práce. Pred historickou budovou
Čierneho orla, kde sa pred 89 rokmi konalo známe liptovskomikulášske
prvomájové zhromaždenie, sa prihovoril občanom mesta spolu s primátorom
Ing. Jánom Blcháčom, PhD.

17. mája sa

POSLANEC EURÓPSKEHO PARLAMENTU

MIROSLAV MIKULÁŠIK

zúčastnil na zasadnutí Združenia miest a obcí Liptova. S primátorom mesta
hovorili o vytváraní podmienok pre najefektívnejšie využívanie 12 miliárd
korún z finančných prostriedkov z EÚ, ktoré Slovensko malo do r. 2013
k dispozícii. Poslanec navštívil aj Evanjelickú spojenú školu Juraja
Tranovského a popoludní sa zúčastnil rokovania Združenia miest a obcí
Liptova.

SLOVENSKÝ PREZIDENT IVAN GAŠPAROVIČ

A PODPREDSEDA VLÁDY

SR

DUŠAN ČAPLOVIČ prišli 17. júna povzbudiť slovenských reprezentantov počas
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Majstrovstiev Európy vo vodnom slalome do Areálu vodného slalomu Ondreja
Cibáka.

MINISTER OBRANY FRANTIŠEK KAŠICKÝ sa pri pracovnej návšteve Národnej
akadémie obrany 18. júna stretol s čerstvými majstrami Európy vo vodnom
slalome Michalom Martikánom a Jánom Šajbidorom (členmi Vojenského
športového centra Dukla Banská Bystrica, vysunutého strediska vodného
slalomu Dukla Liptovský Mikuláš) a ich trénermi. Poďakoval im za úspešnú
reprezentáciu a deklaroval aj finančnú podporu svojho rezortu vodnému
slalomu. S úspešnými reprezentantmi sa stretol aj 4. októbra v obradnej sieni
mestského úradu, kde ich spolu s primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom,
PhD. ocenil po Majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v brazílskom Foz do
Iguassu pamätnými medailami ministra obrany III. stupňa.

MINISTER

POĽNOHOSPODÁRSTVA

MIROSLAV JUREŇA rokoval 23. júna

s predstaviteľmi Združenia miesta a obcí Liptova o možnostiach realizácie
programu rozvoja vidieka z európskych fondov. S primátorom Ing. Jánom
Blcháčom, PhD. navštívil aj obec Demänovská Dolina a stretol sa s jej
starostom Ivanom Šimkom.

PREDSEDA

VLÁDY

SR ROBERT FICO

MLÁDEŽ A ŠPORT, POSLANCOM

S VLÁDNYM SPLNOMOCNENCOM PRE

NR SR DUŠANOM GALISOM (bývalým

trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie) 3. septembra slávnostne otvorili
viacúčelové minihrisko v areáli ZŠ na Demänovskej ceste v mestskej časti
Palúdzka. Po prestrihnutí pásky si Robert Fico s ďalšími osobnosťami Liptova
zahral krátky futbalový zápas so žiakmi futbalovej triedy ZŠ v Okoličnom,
ktorí zápas vyhrali (pozri Šport).

POSLANEC

NR SR DUŠAN GALIS sa do Liptovského Mikuláša vrátil 15.

septembra. Na futbalovom štadióne Mestského futbalového klubu Tatran NAO
na sídlisku Podbreziny slávnostne otvorenil ihrisko s umelou trávou.

PREDSTAVITELIA MICHALOVIEC na čele s primátorom mesta Viliamom
Záhorčákom absolvovali trojdňovú návštevu nášho mesta v septembri. Na
rokovaní so zástupcom primátora mesta JUDr. Jánom Droppom a hlavným
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kontrolórom Ing. Jánom Bonkom sa zoznámili s aktuálnymi problémami
mikulášskej samosprávy, zvlášť ich zaujímala problematika odpadového
hospodárstva.

MINISTER

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

JAROSLAV IZÁK absolvoval 18. októbra

v našom meste pracovnú návštevu s bohatým programom. Pod jeho záštitou sa
v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva konal odborný seminár,
v rámci ktorého bola pri múzeu otvorená detská environmentálna oddychová
zóna. S primátorom mesta rokoval o problémoch odpadového hospodárstva
v súvislosti so zapĺňajúcou sa skládkou TKO pri Veternej Porube. Zvláštnu
pozornosť venovali aktuálnej situácii v čističke odpadových vôd v Liptovskom
Mikuláši, z ktorej sa začal šíriť nepríjemný zápach. Objekt minister navštívil
osobne.

POSLANCI

NR SR ZDENKA KRAMPLOVÁ

A

JÁN KOVARČÍK absolvovali

pracovnú návštevu v Liptove 23. novembra. Zdenka Kramplová navštívila
Gymnázium v Liptovskom Hrádku a na mikulášskom mestskom úrade
rokovala s členmi rady Združenia miesta a obcí Liptova o problémoch územnej
samosprávy spolu s Jánom Kovarčíkom. Ten sa stretol s veliteľom Akadémie
obrany maršala Andreja Hadíka plk. Ing. Mariánom Áčom, popoludní
s primátormi Liptovského Mikuláša Ing. Jánom Blcháčom, PhD. a Liptovského
Hrádku

Mgr.

Branislavom

Trégerom

a s manažmentom

Vojenského

technického ústavu.

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ
XVII.

BENEFIČNÝ PLES PRIMÁTORA

ŽIVOT

otvoril plesovú sezónu v Liptovskom

Mikuláši v sobotu 13. januára. Konal sa tradične v priestoroch Domu kultúry.
Zúčastnilo sa ho 230 hosti, medzi ktorými boli aj radca Veľvyslanectva Českej
republiky František Mach, poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre
šport a mládež Dušan Galis a hlavný štátny radca Pavol Kubala. V plesovom
programe, ktorý moderoval Alexander Štefuca, vystúpili Tanečná škola
Jagermajster, hudobná skupina Hromada singers a spievajúci herec Michal
Dočolomanský. Výťažok z tomboly vo výške 40 000 Sk poslúžil na
vybudovanie bezbariérového vstupu do Domu kultúry.
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FAŠIANGOVÉ

SPRIEVODY MASIEK

zaplnili aj tento rok ulice mestských častí

Bodice a Ploštín. V sobotu 17. februára predpoludním sa v krojovanom
sprievode veselilo 65 Bodičanov. Navštívili takmer každý dom, kde tohtoroční
„gazdovia“ popriali zdravie, šťastie, lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
Popoludní tradičné fašiangy slávili aj Ploštínčania, ktorí v pestrom sprievode,
plnom tanca a spevu prešli uličkami Ploštína. Vykrútili aj primátora mesta Ing.
Jána Blcháča s manželkou Silviou. Fašiangové oslavy skončili večernou
zábavou v kultúrnom dome.

62. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA si obyvatelia mesta pripomenuli 4. apríla.
Popoludní sa zhromaždili na Námestí osloboditeľov, aby si vypočuli príhovor
primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. a hostí. Spoločne položili vence
k obom pamätníkov na severnej strane námestia a autobusmi sa presunuli na
Háj, kde sa pri vojenskom pamätníku poklonili pamiatke padlých príslušníkov
1. československého armádneho zboru. Oslavy vyvrcholili ukážkami bojov
o oslobodenie Liptovského Mikuláša v priestore zadného Hája. Pripravili ju
zložky Národnej akadémie obrany maršala Hadíka v Liptovskom Mikuláši.
Podvečer na slávnostnej akadémii v bábkovej sále Domu kultúry vystúpili
členovia dvoch klubov dôchodcov. Ich hudobno-slovné pásmo sledovali zväčša
seniori a predstavitelia mesta.

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY SVIATKU PRÁCE
PRE BLAHO OBČANOV.

sa niesli v znamení hesla SPOJME SILY

Organizovali ich mesto Liptovský Mikuláš a politické

strany SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, HZD, ANO a SF pred historickou budovou
Čierny orol na Ulici 1. mája za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica. Okrem
neho sa účastníkom osláv prihovoril aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
Spoločne, aj s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom a predsedom ŽSK
Jurajom Blanárom prešli na Námestie osloboditeľov, kde prebiehali oslavy 3.
výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM a 62. výročie konca druhej svetovej vojny si
7. mája pripomenuli obyvatelia nášho mesta na Námestí osloboditeľov.
Slávnostný prejav predniesla prednostka Obvodného úradu v Liptovskom
Mikuláši RNDr. Viera Tereková. Predstavitelia mesta, Ozbrojených síl SR
a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence k obom
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pamätníkov na severnej strane námestia a na vojenskom cintoríne na HájiNicovom. Oslavy kultúrnom programom podporili Mestský dychový orchester
a detský folklórny súbor Ďumbier.

Trojdňový sviatok mesta STOLIČNÉ DNI sa konali od štvrtku 28. júna do soboty
30. júna podľa osvedčeného scenára. Začali stoličným sprievodom, ktorý
smeroval od mestského úradu k tribúne na Námestí osloboditeľov. Na
otváracom programe sa predstavili folklórne súbory z Maďarska, Rumunska
a exotického Kamerunu, ktoré pozývali na Folklórny festival vo Východnej
(29. júna – 1. júla). Na námestí sa konal jarmok ľudových remesiel, na tribúne
sa predstavili viaceré hudobné skupiny Mestská dychová hudba, Družina,
Mrzkáni, Rimmon, a Ploštín Punk. Tradičným podujatím Stoličných dní bolo
otvorenie Magickej záhrady, plnej nápaditých svetelných objektov v Galérii
Petra M. Bohúňa. Pozvanie na Stoličné dni prijali delegácie partnerských miest
Kiskırös a Opava.

15.

VÝROČIE

DEKLARÁCIE

O ZVRCHOVANOSTI

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

si

predstavitelia mesta, strán vládnej koalície a Miestneho odboru Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 21. júla na Háji-Nicovom.
V kultúrnom programe, ešte pred zapálením vatry zvrchovanosti, sa predstavila
mestská dychovka a spevácky krúžok Senior z Klubu dôchodcov II. na
Vajanského ulici.

Mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno a Spolok Martina Rázusa vyhlásili 2.
augusta na tlačovej konferencii v Bratislave LETOKRUH MARTINA RÁZUSA
2007 – 2008. Cyklus duchovných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít pripravili od 8. augusta 2007 do 18. októbra 2008 pri príležitosti 70.
výročia smrti a 120. výročia narodenia Martina Rázusa významného
slovenského evanjelického kňaza, spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu
a politika. Záštitu nad podujatím propagujúcim jeho duchovné dedičstva
prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
Letokruh slávnostne otvorili v Brezne 8. augusta. Na druhý deň
pokračoval v Liptovskom Mikuláši pietnou spomienkou pri 70. výročí
Rázusovej smrti. Pri jeho pamätníku pred mestským úradom, v parku jeho
mena, sa stretli predstavitelia mesta, poslanci Národnej rady SR za SNS,
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členovia Spolku Martina Rázusa s predsedom Ing. Vladimírom Rázusom
(synovcom Martina Rázusa) i mnohí Mikulášania. Klub mladých matičiarov sa
v Galérii P.M.Bohúňa predstavil v hudobno-slovnom pásme Petra Vrlíka
Služobník národa. V sobotu 18. augusta odštartovali pred rodným domom
Rázusovcov na Vrbickej ulici 6. ročník CYKLOMARATÓNU

PO STOPÁCH

MARTINA RÁZUSA (Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica –
Liptovský Mikuláš).

CELOŠTÁTNA KAMPAŇ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE prišla 30. augusta aj
do Liptovského Mikuláša. Myšlienka projektu Slovenského paralympijského
hnutia - podporiť verejnou zbierkou boj proti rakovine - vznikla pred piatimi
rokmi a slúžila pre nákup vysoko špecializovaného prístroja. V historickom
centre mesta si jazdu na kadečom kolieskovom vyskúšali mladší i starší
a podporili tak dobrú myšlienku autora projektu Jána Juráša, ktorý sa na
podujatí osobne zúčastnil.
Rok 2007 vyhlásila Národná rada SR za Rok Jozefa Miloslava Hurbana pri
príležitosti 190. výročia jeho narodenia. HURBANOVI

DNI

v našom meste 9.

a 10. septembra zorganizovali Múzeum Janka Kráľa, Cirkevný zbor ECAV
Liptovský Mikuláš a miestny odbor Matice slovenskej. V prvý deň sa konali
slávnostné služby Božie v kostole na Tranovského ulici, spomienka
s položením kvetov k pamätníku Žiadostí slovenského národa v mestskej časti
Ondrašová a popoludní odborný seminár pod názvom TATRÍNSKA
v priestoroch

starej

evanjelickej

fary.

Prítomným,

prevažne

SEDNICA

starším

poslucháčom, svoje zaujímavé príspevky o živote a diele Jozefa M. Hurbana
predniesli pracovník Slovenskej národnej knižnice v Martine PhDr. Tomáš
Winkler, PhD., ev. farár z Vrbového Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.
a pracovníčka múzea Mgr. Daniela Fiačanová. Na druhý deň, v pondelok, sa
prednášajúci stretli so študentmi oboch mikulášskych gymnázií - štátneho
i evanjelického.

17.

NOVEMBRA,

V

DEŇ

BOJA

ZA

SLOBODU

A DEMOKRACIU

položili

predstavitelia mesta a Ozbrojených síl SR vence k pamätnej tabuli venovanej
príslušníkom bývalých Vojenských táborov nútených prác, pracovných
technických práporov (PTP). Na budove obvodného úradu na Námestí
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osloboditeľov bola odhalená v r. 2005. Spomienkové stretnutie bývalých tzv.
PTP-ákov a ich rodinných príslušníkov pokračovalo v Posádkovom klube.
Výročie tzv. Nežnej revolúcie spred 18. rokov si pripomenuli
protagonisti liptovsko-mikulášskych novembrových udalostí pri soche básnika
Janka Kráľa. Niekoľkým desiatkam ľudí sa prihovorili MUDr. Alexander
Slafkovský a Rudolf Kmeť. Sviečky tu zapálili aj zástupcovia evanjelickej
cirkvi.

PAMIATKU

ZOSNULÝCH

si 30. októbra na Vrbickom cintoríne pripomenuli

predstavitelia mesta, kultúrnych inštitúcií, miestneho odboru Matice slovenskej
s dekanom rímsko-katolíckej farnosti v Liptovskom Mikuláši Vladislavom
Sanigom a evanjelickým farárom Mariánom Bochničkom. Náhrobníky
významných mikulášskych osobností vo vstupnej časti cintorína ozdobili
venčekmi a zapálenými kahančekmi, potom sa zúčastnili na ekumenickej
pietnej spomienke pri novom posvätenom drevenom kríži.

Tradičné decembrové mestské slávnosti sa tento rok konali pod názvom
MIKULÁŠSKY

JARMOK.

Začal sa v deň svätého Mikuláša vo štvrtok 6.

decembra a trval do soboty 8. decembra. Medzi 400 stánkami v historickom
centre mesta nechýbali ani výrobky tradičných ľudových umelcov z dreva,
kože, hliny či drôtu. Jarmočné veselie slávnostne otvoril primátor mesta Ing.
Ján Blcháč, PhD. za prítomnosti predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára a primátora
Liptovského Hrádku Mgr. Branislava Trégera. Nechýbal ani svätý Mikuláš
s anjelom a čertom. Na tribúne sa neskôr predstavili známe hudobné skupiny
Ploštín Punk, Senzus a Tublatanka. Neskoro večer jarmočníci zažili laserovú
show i ohňostroj. Tohtoročný mikulášsky jarmok priniesol aj niekoľko
noviniek – prenajatú modernú tribúnu, odovzdávanie mikulášskych darčekov
sociálne slabším občanom, ale aj drevený domček sv. Mikuláša s poštovou
schránkou na odovzdanie odkazov, prianí a mikulášskych želaní, ktorý stál na
námestí od prvých decembrových dní. Na spoločenskom stretnutí pre
pozvaných hostí v Dome kultúry primátor mesta do života uviedol novú
reprezentačnú publikáciu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - MESTO V KRAJINE.

NA

SILVESTROVSKÚ DISKOTÉKU

na Námestí osloboditeľov prišlo veľa

domácich i turistov. Obdivovali vianočnú výzdobu mesta, pestrofarebný
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ohňostroj, kupovali medovníčky so želaním PF 2008, a hlavne sa dobre
zabávali. Novoročný prípitok predniesol primátor Ing. Ján Blcháč, ktorý prišiel
do centra mesta s manželkou a prednostom mestského úradu Bc. Rudolfom
Urbanovičom.

PAMÄTNOU

PLAKETOU MESTA

ocenil primátor Ing. Ján Blcháč, PhD.

v priebehu roka viacero známych i menej známych osobností nášho mesta. Pri
životnom jubileu ju odovzdal dlhoročnej kultúrnej pracovníčke Nadežde
Gilániovej a účastníčke vyše stovky svetových maratónov Ľudmile Šunovej.
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil medailu 9 učiteľom (pozri kapitola
Školstvo).
Za úspešnú reprezentáciu mesta plaketu získala riaditeľka Združenej
hotelovej a obchodnej školy Ing. Katarína Uličná (pozri kapitola Životné
prostredie);

PhDr. Zuzana Gažíková, riaditeľka Galérie P.M. Bohúňa,

najlepšej galérie na Slovensku za r. 2006; úspešní reprezentanti a organizátori
ME vo vodnom slalome: Ivan Cibák prezident Slov. zväzu kanoistiky na
divokej vode, Michal Martikán majster Európy, jeho otec, štátny tréner Jozef
Martikán, kajakár Ján Šajbidor majster Európy v K1 a reprezentanti Tomáš
Kučera a Ján Bátik.

ŠTÁTNA
OBVODNÝ

ÚRAD

SPRÁVA

so sídlom v Liptovskom Mikuláši zabezpečoval výkon

miestnej štátnej správy s týmito odbormi: civilná obrana a krízové riadenie,
ekonomický,

organizačný,

všeobecná

vnútorná

správa,

živnostenské

podnikanie a osobný úrad. Od 1. októbra 2006 ho viedla prednostka RNDr.
Viera Tereková, CSc.

V meste sídlili aj

ÚRADY ŠPECIALIZOVANEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

– úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, obvodný úrad životného prostredia, obvodný lesný úrad
a obvodný pozemkový úrad.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ZÁUJMOVÉ
ORGANIZÁCIE

KOMUNITNÁ

NADÁCIA

LIPTOVA (KNL), od 25. apríla 2003 nástupnícka

organizácia Fondu rozvoja Liptova (FRL), vyvíjala rôznorodú činnosť
založenú na filantropii, darovaní a obdarovávaní. Finančným prostriedkami
získanými od štedrých firiem a jednotlivcov podporila zaujímavé a užitočné
projekty – súťaže pre školy, podporu mladých talentov i chorých ľudí. 18. mája
v synagóge organizovala II. ročník Benefičného koncertu, ktorého výťažok
20 000 Sk podporil Miestnu organizáciu Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Liptovskom Mikuláši pri príprave celoslovenského stretnutia
členov zväzu v Aquaparku Tatralandia (pozri kapitolu Sociálna starostlivosť).

Desiatym prezidentom ROTARY

CLUBU

v Liptovskom Mikuláši sa od 1. júla

stal Ing. Jozef Kukučka. Rotujúcu funkciu mu po roku odovzdal Ing. Michal
Rumanský. Pobočka tejto celosvetovej organizácie zameranej na humanitárne
a vzdelávacie projekty bola v našom meste založená 20. apríla 1998. Na
pozíciách jej prezidenta sa vystriedali: Ing. Jozef Šišila, Ján Ostrovský, JUDr.
Bohuš Palovič, Ing. Tadeusz Frackowiak, JUDr. Milan Trnovský, Ing. Peter
Bielený a Ing. Michal Rumanský.

MATERSKÉ

CENTRUM

ZORNIČKA si v septembri pripomenulo piate výročie

založenia. Združovalo ženy na materskej dovolenke i po jej skončení
a viacerých dobrovoľníkov a sympatizantov. Vzájomne sa podporovali
a pomáhali úspešne zvládnuť krásne, ale i zložité obdobie prvých rodičovských
povinností Svoje centrum mali na Štefánikovej ulici č.8. Patrila k nemu aj
počítačová

učebňa,

ktorú

finančným

príspevkom

podporilo

ešte

predchádzajúce vedenie mesta. Mladé mamičky v nej získavali nové zručnosti,
vďaka ktorým sa mohli uplatniť na trhu práce.
Prezentačné podujatie TRHOVISKO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII pripravilo 21.
septembra na Námestí osloboditeľov desať liptovských „neziskoviek“. Svoje
stánky tu rozložili Komunitná nadácia Liptov, Slovenský Červený kríž,
Spoločnosť Kolomana Sokola, OZ Tatry, Liptovská šachová spoločnosť;
z Ružomberka Materské centrum Vševedko, Život a zdravie, Národný trust pre
historické miesta a krajinu Slovenska a Integra. Anketu o najzaujímavejší
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stánok a najkrajšiu prezentáciu vyhrala liptovskomikulášska Spoločnosť
Kolomana Sokola. Na podujatí vystúpili aj dievčatá zo Špeciálnej školy
v Liptovskom Hrádku či Vranovské chodúľové divadlo s hrou Juraj Jánošík
a dvetisíc zbojníkov.
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ROKOV ORGANIZOVANÉHO ZÁHRADKÁRSTVA

členovia

pripomenuli

Okresného

výboru

na Slovensku si 26. októbra
Slov.

zväzu

záhradkárov

v Liptovskom Mikuláši. Na slávnostnom zasadnutí v zasadačke mestského
úradu sa stretli predstavitelia 24 základných organizácií, ktoré združovali 1 850
členov, aby pospomínali na uplynulé roky a viacerí z nich prebrali pamätné
listy republikového výboru svojho zväzu.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ

KRÍŽ

ÚZEMNÝ

SPOLOK

LIPTOV ocenil 28. novembra

striebornou a bronzovou Jánskeho plaketou viac ako 40 darcov krvi. Celkovo
evidoval okolo 6 000 darcov krvi. Odbery krvi organizoval pravidelne
v spolupráci

s hematologicko-transfuziologickým

oddelením

Nemocnice

s poliklinikou.

OBČIANSKE
deviaty

ZDRUŽENIE

rok.

KARDIOKLUB pôsobil v Liptovskom Mikuláši už

Združoval

pacientov

s kardiovaskulárnymi

zdravotnými

problémami, pred a po operáciách srdca, po infarktoch, s vyšším krvným
tlakom a pod. K jeho sympatizantom patrili aj rodinní príslušníci pacientov
a medicínski odborníci, ktorí pacientom pomáhali kvalitnejšie žiť. Členovia
Kardioklubu

sa

stretávali

raz

mesačne

na

prednáškach,

besedách,

spoločenských a kultúrnych podujatiach v klubových priestoroch v podchode
na Garbiarskej ulici, ktoré im pred štyrmi rokmi zdarma sprístupnilo mesto
Liptovský Mikuláš.

BEZPEČNOSTNÉ
Novým riaditeľom OKRESNÉHO
V

RIADITEĽSTVA

ZLOŽKY

POLICAJNÉHO

ZBORU

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI bol od 2. mája Jozef Mada (42 r.), rodák z Martina.

Posledných deväť rokov pôsobil na odbore poriadkovej polície Krajského
riaditeľstva PZ v Žiline. Vo funkcii nahradil Juraja Bachana, ktorý z polície
odišiel na vlastnú žiadosť.
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Od 1. júla mikulášski policajti ako prví na Slovensku spustili pilotný
projekt OBČANIA

POLÍCII

–

POLÍCIA OBČANOM

zameraný na užšiu spoluprácu

obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš pri odhaľovaní priestupkov a trestnej
činnosť. Zároveň mal odmeniť občanov spolupracujúcich s políciou poukazom
na prednostné vybavenie na pracoviskách oddelenia bezpečnosti cestnej
premávky, dopravnej evidencie či oddelení dokladov.

MESTSKÁ POLÍCIA – poriadkový útvar mesta Liptovský Mikuláš zabezpečoval
so svojimi 36 príslušníkmi (31 v priamom výkone služby) verejný poriadok
v meste, ochranu obyvateľov pred ohrozením života, zdravia a majetku. V r.
2007 mestskí policajti zaznamenali 6 088 udalostí (o 792 viacej ako v r. 2006),
z toho 5 884 priestupkov (o 1 183 viac oproti r. 2006). V rámci projektu
BEZPEČNÉ

MESTO

sa príslušníci MsP podieľali na preventívnej a osvetovej

činnosti v základných a stredných školách, kde pripravili 147 besied pre 3 528
žiakov. V tomto duchu sa niesol aj II. ROČNÍK DNI OTVORENÝCH DVERÍ, počas
ktorých 19. a 20. septembra prišlo do stiesnených priestorov mestskej polície
na Pišútovej ulici 376 žiakov zo 14 mikulášskych škôl.
K najväčším problémom bezpečnosti mesta, na ktoré upozorňovali
obyvatelia na internetovej stránke mesta prostredníctvom rubriky Mikulášske
ucho bolo vykrádanie áut na sídlisku Podbreziny, správanie psov, resp. ich
majiteľov či odchyt túlavých psov. Poslanci na zasadnutiach MsZ preto
požadovali rozšíriť do tejto lokality mestský kamerový systém a častejšie
hliadkovanie mestských policajtov.
Svoje problémy mala aj mestská polícia. V prvom rade to bol malý počet
jej príslušníkov v uliciach, a to napriek rozširujúcemu sa cestovnému ruchu
v Liptovskom Mikuláši i jeho bezprostrednom okolí. Mikulášska MsP
sledovala 12 mestských častí, okolie Jasnej, Demänovskej doliny a pobrežie
Liptovskej Mary. Ďalšie problémy súviseli s nevyhovujúcimi priestormi
mestskej polície na Pišútovej ulici. Priestupky občanov museli policajti riešiť
na chodbe a chýbal aj bezbariérový prístup do budovy.
Pracovníci mestskej polície zorganizovali 18. mája v areáli Mestského
hokejbalového klubu na Podbrezinách
MAJSTROVSTIEV MESTSKÝCH POLÍCII

DRUHÝ ROČNÍK

SLOVENSKA

MEDZINÁRODNÝCH

V HOKEJBALE.

Zúčastnili

sa ich družstvá z Martina, Žiaru nad Hronom, Zlína a výber Okresného
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riaditeľstva PZ SR

v Liptovskom Mikuláši. Po vyrovnaných zápasoch si

víťazstvo odniesli domáci usporiadatelia.
V septembri odštartoval preventívny projekt mestskej polície a okresného
riaditeľstva Policajného zboru SR SPRÁVAJ

SA NORMÁLNE.

Žiaci piateho

ročníka ZŠ na Nábreží dr. Aurela Stodolu získali poznatky a informácie, ako
môžu prekonávať lákavé, ale nebezpečné nástrahy súčasného života a ako
správne reagovať v krízových situáciách, aby sa vyhli kriminalite a inej
protispoločenskej

činnosti.

Vzdelávací

cyklus

pozostával

z desiatich

tematických celkov.

OCENENÍ MESTSKÍ POLICAJTI. Za záchranu života 28-ročného Petra z mestskej
časti Palúdzka, ktorý sa pokúsil na železničnej trati o samovraždu ocenil
primátor mesta Ján Blcháč, PhD. pamätnou medailou mesta Liptovský Mikuláš
Martina Stolára, Jaroslava Kutnára, Vladimíra Bellu a Romana Trochtu. Za
tento čin získal Roman Trochta aj čestný odznak Združenia náčelníkov
obecných a mestských polícií Slovenska. Zástupca náčelníka MsP Vladimír
Bella sa zaradil medzi 24 najlepších mestských policajtov Slovenska za r.
2007. Náčelník Ing. Ľubomír Marjovič, dlhoročný prezident Združenia
náčelníkov obecných a mestských polícii na Slovensku získal za svoju aktivitu
medailu primátora mesta Praha a čestnú medailu Združenia náčelníkov
obecných a mestských polícii na Slovensku.

ODDELENIE

ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE

SR

V

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI pôsobilo

v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín a Trstená. Okrem
priamych zásahov pri ochrane železnice pôsobili železniční policajti aj
preventívne. Počas Týždňa bezpečnosti na železniciach prezentovali v školách
cyklus prednášok o bezpečnosti v okolí železnice a vo vlakoch aj s ukážkami
zbraní a zásahovej techniky.

OKRESNÉ

RIADITEĽSTVO

s OKRESNÝM

VÝBOROM

HASIČSKÉHO

DOBROVOĽNEJ

A ZÁCHRANNÉHO

ZBORU

POŽIARNEJ OCHRANY

spolu

oslávili v

piatok 4. mája sviatok sv. Floriána, svojho patróna. Slávnostne otvorili výstavu
POD

OCHRANOU SVÄTÉHO

FLORIÁNA, ktorú pripravili spoločne s pracovníkmi

Múzea Janka Kráľa a na Námestí osloboditeľov ukázali ako si s nebezpečným
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ohňom

vedia

poradiť

profesionálni

hasiči

aj

malí

dobrovoľníci

z Dobrovoľného hasičského zboru v Ondrašovej.
Ďalším sviatok zažili profesionálni hasiči 16. júla, keď priamo z rúk
ministra vnútra Róberta Kaliňáka prebrali nový automobil hasičskej záchrannej
služby Iveco EuroCargo 180E so záchranným košom s nosnosťou 270 kg.
Špeciálne vybavený 18 tonový kolos s kapacitou 6 osôb bol určený aj na
poskytovanie predlekárskej pomoci, záchranné a vyslobodzovacie práce pri
dopravných nehodách, pri záchrane z výšok do 30 metrov a z hĺbky 12 metrov.
Podľa informácie z mestského mesačníka Mikuláš bol tento automobil
v hodnote 28 000 000 korún prvým svojho druhu v skupine krajín V4, ktoré so
Slovenskom tvorili aj Maďarsko, Poľsko a Česko.

14.

CELOOKRESNÁ HASIČSKÁ NEDEĽA

priniesla 2. septembra opäť mnoho

zaujímavých zážitkov. Na Námestí mieru si svoje sily zmeralo 500
dobrovoľných i profesionálnych hasičov, vojenských policajtov, horských i
zdravotných záchranárov. So záujmom ich sledovalo veľa zvedavých divákov
všetkých vekových kategórií. Škoda, že riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ
SR Ján Krajči vyhlásil, že, kvôli náročnej príprave tohto podujatia to bola
posledná hasičská nedeľa.

MIMORIADNE

UDALOSTI

VRAŽDA, ktorá sa odohrala nadránom v sobotu 10. februára na pešej zóne,
konkrétne na Ulici 1. mája, otriasla obyvateľmi mesta. Konflikt, ktorý prerástol
do bitky medzi troma mužmi vyvrcholil streľbou, pri ktorej zomrel 23-ročný
Mikulášan Ivan L. Na mieste činu sa našlo 20 prázdnych nábojníc z krátkych
guľových zbraní. Stopy po streľbe boli vidieteľné aj na okolitých budovách a
na soche Janka Kráľa. Dvaja páchatelia tohto zločinu zostali do konca r. 2007
neznámi.

V marci a apríli sa v pokladni na železničnej stanici, v stánku na Agátovej ulici
i v jednej z početných mikulášskych herní objavili
A PÄŤTISÍCOVÉ BANKOVKY.

im

ochranné

znaky.

FALOŠNÉ

TISÍCOVÉ

Vyrobené boli na kvalitnom papieri, ale chýbali

Polícia

zo

zločinu

falšovania,

pozmeňovania

a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov obvinila piatich mladistvých
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a troch dospelých Mikulášanov. Ďalšie štyri falšované bankovky sa v meste
objavili aj v máji.

V apríli sa policajti z Krajského riaditeľstva PZ v Žiline zaoberali škandálom
SEXUÁLNEHO

ZNEUŽÍVANIA

A

ROZŠIROVANIA

DETSKEJ

PORNOGRAFIE,

ktorého sa dopustili štyria žiaci jednej z mikulášskych základných škôl. Svoje
aktivity z obdobia jarných prázdnin nahrali na mobilný telefón a sprístupnili na
internete.

HROMADNÝ

ÚHYN RÝB

a iných vodných živočíchov na dvojkilometrovom

úseku potoka Smrečianka v Okoličnom spôsobila 8. augusta nedbalosť
stavebných robotníkov, ktorý tu pri budovaní prahu nad preloženým
plynovodom pracovali s betónom a nevyčkali kým vytvrdne.

V utorok 20. novembra
INCIDENT.

ŽIVOT V CENTRE MESTA OCHROMIL NEBÝVALÝ

V dome s Optikou Hološ na západnej strane Námestia

osloboditeľov sa zabarikádoval ozbrojený 46-ročný bývalý policajt a spočiatku
sa

vyhrážal

odpálením

nástražného

výbušného

systému.

V priebehu

vyjednávania s policajným vyjednávačom sa polial benzínom a zapálil, ale
policajtovi sa podarilo páchateľa spacifikovať a odzbrojiť. Pri akcii boli
susedné domy evakuované a prijaté najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. Časť
námestia bola niekoľko hodín uzavretá. Do akcie bola zapojená jednotka
špeciálneho nasadenia zo Žiliny, príslušníci Policajného zboru SR, Hasičského
a záchranného zboru SR, rýchla zdravotná služba i mestskí policajti. Páchateľ,
ktorý si takýmto spôsobom chcel riešiť finančné problémy bol hospitalizovaný
na psychiatrickom oddelení mikulášskej nemocnie. Vyšetrovanie ukázalo, že
výbušný systém bol len atrapa.

POLÍCIA OBVINILA PODVODNÍČKU S BYTMI 50-ročnú Mikulášanku Danielu K.,
ktorá v priebehu troch rokov vylákali od 28 ľudí takmer 16 000 000 korún.
Vydávajúc sa za predstaviteľku Stavebného bytového družstva v Liptovskom
Mikuláši sľubovala klientom výhodne získať družstevné byty po neplatičoch
nájomného. Prijaté finančné zálohy však minula na vlastnú spotrebu. Medzi
podvedenými sa ocitli dokonca aj dvaja policajti.
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BRONZOVÚ

TABUĽU Z PAMÄTNÍKA

ŽIADOSTÍ

SLOVENSKÉHO NÁRODA

na

Revolučnej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová ukradli neznámi
páchatelia v nezistenom čase od 1. novembra do 5. decembra 2007. Rozmerná
tabuľa s textom: „Na pamiatku prvého slovenského národného zhromaždenia
10. mája 1848, ktoré bolo na tomto mieste v bývalých Ondrašoveckých
kúpeľoch“ bola súčasťou pamätníka od roku 1928.

HORY BOLI ICH ŽIVOT I SMRŤ. V piatok 14. decembra padla v Žiarskej doline
lavína, ktorá usmrtila dvoch skúsených skialpinistov. Mikulášan Július Párička
(45) a Martinčan Roman Malaga (31) nerešpektovali zlé počasie a vybrali sa do
Smutného sedla. Obaja boli profesionálni vojaci, Párička už vojenský
dôchodca. V horách neboli žiadni nováčikovia, ale paradoxne skúsení „horali“.
Párička zlyžoval najvyšší vrch Kaukazu Elbrus aj alpskú Monte Rosu. Venoval
sa cyklistike, dvakrát absolvoval extrémny cyklomaratón v Alpách. Hoci
Žiarsku dolinu poznal ako svoju dlaň, práve tu našiel smrť.

II. H O S P O D Á R S K Y
ROZPOČET

MESTA NA ROK

ŽIVOT

2007 bol schválený uznesením MsZ č 116/2006

v celkovej výške 780 262 000 Sk ako vyrovnaný. V priebehu roka poslanci
schválili 361 rozpočtových zmien, aby riešili a pokrývali aktuálne potreby
mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Rozpočet bol tak upravený na
610 078 000 slovenských korún. Celkové príjmy boli vytvorené vo výške
595 003 000 Sk, z toho príjmy rozpočtových organizácii 21 160 000 Sk.
Výdavky boli čerpané vo výške 566 969 000 Sk (výdavky rozpočtových
organizácii 187 628 000 Sk). Kapitálové príjmy boli vytvorené vo výške
23 780 000 Sk a výdavky čerpané 135 157 000 Sk. Výsledkom hospodárenia
mesta Liptovský Mikuláš v r. 2007 bol prebytok 27 809 953 Sk.
Mesto Liptovský Mikuláš sa spolupodieľalo na založení LIPTOVSKEJ
REGIONÁLNEJ

ROZVOJOVEJ

AGENTÚRY

(LRRA)

spolu

s neziskovou

organizáciou Liptovium a Adakob, spo. s.r.o. Do Registra združení
právnických osôb na Krajskom úrade v Žiline bola zapísaná 18. mája 2007. Po
značnom úsilí bola zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových
agentúr, ktorá združovala 34 ďalších agentúr a podporovalo ju Ministerstvo
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výstavby a regionálneho rozvoja SR. LRRA bola samostatným právnym
subjektom s vlastnými zamestnancami. Na zmluvnom základe spolupracovala
s mestom pri príprave projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Agentúra svoje
ciele deklarovala na svojej webovej stránke: Chceme región Liptov pozdvihnúť
na úroveň európskych regiónov a zabezpečiť jeho znalosť v zahraničí.
Stredobodom nášho záujmu je budovanie atraktívneho podnikateľského a
investičného prostredia, optimálna podpora realizácie inovatívnych myšlienok
v regióne a zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu v oblasti čerpania
finančnej pomoci z verejných zdrojov.
Založenie LRRA ako za unáhlené označila v 18. čísle MY Liptovských
novín Vlasta Körnerová z Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov so sídlom
v Ružomberku, ktorá bola už štyri roky členom Integrovanej siete regionálnych
rozvojových agentúr a svojou činnosťou pokrývala územia okresov Liptovský
Mikuláš a Ružomberok.

BYTOVÝ

PODNIK

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,

A. S.,

obchodná spoločnosť so

stopercentnou účasťou mesta Liptovský Mikuláš zabezpečoval v prvom rade
výrobu, dodávku a predaj tepla a teplej úžitkovej vody pre 6818 bytov.
Spravoval aj nehnuteľný mestský majetok – 400 mestských bytov, zimný
štadión, krytú plaváreň, dom služieb a ďalších 3 800 bytov na základe
mandátnej zmluvy s ich vlastníkmi.
V januári nastali zmeny v dozornej rade BP, v súvislosti s výsledkami
komunálnych volieb. Odvolaní boli Ing. Jozef Repaský, Ing. Dušan Vinčur,
JUDr. Milan Trnovský a Ing. Anna Rašiová. Novými členmi sa stali JUDr. Ján
Droppa, Jozef Bobák, Dušan Kubo, MUDr. Oldřich Drahovzal, Milan Stromko
a Rudolf Urbanovič. Od 1. augusta bol do funkcie generálneho riaditeľa (na
základe výsledkov výberového konania) vymenovaný Ing. Petra Pavella, ktorý
vystriedal dlhoročného riaditeľa Antona Urgelu odchádzajúceho do dôchodku.
Ing. Peter Pavella (38 r.), prišiel do Bytového podniku z bankového sektoru.
Naposledy pracoval ako riaditeľ pobočky Ľudovej banky v Liptovskom
Mikuláši. Zástupcami mesta v predstavenstve spoločnosti boli Ing. Peter
Pavella, Ing. Daniel Devečka, Dušan Devečka a Dušan Fabian.

VEREJNOPROSPEŠNÉ

SLUŽBY

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

spravovali

a prevádzkovali skládku tuhého komunálneho odpadu, komunikácie a ostatné
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verejné priestranstvá (podchody, parkovisko, verejné WC), osvetlenie mesta;
zabezpečovali zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi (separačné stredisko
na Podtatranského ulici a na Podbrezinách), cintorínske služby a prevádzku
Domu smútku na Vrbickom cintoríne, údržbu a ochranu verejnej zelene
a detských zariadení, strojné a ručné čistenie mesta, prevádzku dvoch trhovísk
(pri Dome služieb a na sídlisku Podbreziny), karanténnej stanice pre psov
v Okoličnom a asfaltérstva. Pod vedením pracovníkov VPS pracovalo v r. 2007
skoro 150 nezamestnaných občanov, ktorí sa starali o čistotu mesta.
Aktivity VPS vyjadrovali aj tieto ukazovatele:
•

dĺžka miestnych komunikácií: 83 016 metrov (plocha 450 000 m2)

•

dĺžka chodníkov 54 779 metrov (plocha 122 000 m2)

•

cestné objekty: 77 mostov a lávok, 4 podchody, 1 nadchody

•

verejné osvetlenie: 2 376 stožiarov, 2 474 svietidiel (časť na
betónových stĺpoch)

•

5 križovatiek so svetelnou signalizáciou (semaformi)

•

56 prístreškov autobusovej dopravy

•

17 mestských cintorínov (plocha 126 732 m2)

•

verejná zeleň: lúčne trávniky l 747 071 m2, parkové trávniky 144 704m2
7 557 samostatne stojacich stromov, 70 mobilných kvetinových
záhonov

•

10 oplotených pieskovísk

•

2 fontány, 685 parkových lavičiek, 239 parkových detských zariadení

•

579 kusov kontajnerov na separovaný zber

•

57 kusov veľkoobjemových kontajnerov

Na základe žiadosti riaditeľa VPS Ing. Milana Kružliaka o uvoľnenie z funkcie
k 1. augustu, sa 13. septembra konalo výberové konanie za účasti štyroch
uchádzačov. Na jeho základe sa novým riaditeľom VPS stal Ing. Dušan Grešo,
dovtedajší prevádzkový námestník riaditeľa VPS. Predtým, v r. 1985–1995 bol
predsedom výrobného družstva Ďumbier. Ing. Milan Kružiliak zostal pracovať
ako námestník nového riaditeľa.

VÝSTAVBA
ROZVOJOVÝ

PROGRAM MESTA

A REKONŠTRUKCIE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ schválený na rok 2007

bol realizovaný zväčša operatívne, v súvislosti s pripravovaným strategickým
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dokumentom

rozvoja

mesta.

Odbor

výstavby

mestského

úradu

a Verejnoprospešné služby obstarali a realizovali celkovo 101 investičných
akcií v objeme 111 847 000 slovenských korún.
Spracovaná bola projektová dokumentácia: na rekonštrukciu ulíc
Štúrova, Štefánikova, Vrlíkova, Široká v mestskej časti Demänová; rozšírenie
odstavných plôch na Jefremovskej ulici a Ulice Kemi na Podbrezinách.
Realizačný projekt bol vypracovaný na 20 kilometrový chodník pre cyklistov
(Liptovský Trnovec – Liptovský Mikuláš – Žiarska dolina) a rekonštrukciu
Komenského ulice.
Rekonštruované boli ulice: Dudovie a Vrlíkova (chodník zo zámkovej
dlažby), Guothova ulica, Potočná v m. č. Bodice, Matúškova

v m. č.

Liptovská Ondrašová, Ulica Rovnosti v m.č. Demänová. Vybudované bolo
nové parkovisko pre 16 áut na Pltníckej ulici, technická vybavenosť (verejný
vodovod, kanalizácia, spevnené plochy a komunikácie) pre nájomné bytové
domy v m. č. Palúdzka a dokončená technická vybavenosť pre bytový dom
v centrálnej mestskej zóne – západ (pri Hypernove).
Na veľkú radosť obyvateľov opravili pracovníci VPS počas novembra, v
rekordne krátkom čase, frekventovaný, 365 metrov dlhý chodník pozdĺž potoka
Smrečianka (spájajúci Lipovú a Dubovú ulicu) na sídlisku Podbreziny, ktorého
katastrofálny stav kritizovali už dlhšie. Hodnota opravy bola vyčíslená na
1 100 000 korún.
Ďalšie kapitálové transfery smerovali do telovýchovných jednôt
v jednotlivých mestských častiach a mikulášskym cirkvám (pozri kapitoly
Cirkevný život a Šport).

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

ZMENU A DOPLNOK

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – OBYTNÁ ZÓNA PALÚDZKA

– SEVER., ktorý spracovala Architektonická kancelária ABR, Ing. Pavol Bobák,
CSc., Liptovský Mikuláš. Pozemky bývalého podniku Glejona pri rieke Váh,
ktoré získali noví majitelia, sa zmenili na obytnú zónu. Na území v susedstve
ulíc Za luhami a Za mlynom malo byť v budúcnosti vybudovaných 230
bytových jednotiek pre 700 obyvateľov.
Dopravoprojekt, a. s. Bratislava, stredisko Liptovský Mikuláš spracoval pre
mestský úrad zadanie pre vypracovanie
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ÚZEMNÉHO GENERELU (UCELENÉHO

PROJEKTU) DOPRAVY MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po schválení mal byť

podkladom pre aktualizáciu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Na
vypracovanie Územného generelu dopravy mesta Liptovský Mikuláš bol
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 2 497 000 Sk.
V novom projekte sa počítalo s preložkou štátnej cesty č. I/18, ktorá by
viedla súbežne s diaľnicou a mesto obchádzala z juhu, podobne aj s preložkou
železničnej trate, pričom na uvoľnenom mieste sa rátalo s vybudovaním cestnej
komunikácie, ktorá obíde mesto zo severu a západu (prepojenie ciest I/18 a
II/584). Železničná trať by bola vedená južným okrajom mesta v koridore
súbežne s diaľnicou, pričom nová železničná stanica by vyrástla v predĺžení
súčasnej Vrlíkovej ulice.

Nové obchodno-zábavného centrum JASNÁ SHOPPING CITY začalo vyrastať
na rohu Bellovej a Garbiarskej ulice. Výstavbu rozsiahleho projektu koncom
mája zahájila mikulášska obchodná spoločnosť CBA VEREX, a.s. Jeho
základom sa stala budova bývalého evanjelického biskupského úradu, v ktorej
v časoch socializmu sídlilo kožiarske učilište a po r. 1989 súkromné obchodné
prevádzky. Do prvej etapy nového obchodného centra s plánovanou predajnou
plochou 3 000 m spoločnosť investovala 150 000 000 korún.

PROJEKT MODERNIZÁCIE SIETE VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA s rozpočtom
35 000 000 Sk schválilo mimoriadne mestské zastupiteľstvo 3. júla. Na základe
zmluvy o modernizácii a údržbe verejného osvetlenia bol jeho hlavným
garantom firma FIN. M.O.S., a.s. Bratislava a generálnym dodávateľom
Verejnoprospešné služby. Vedenie mesta k projektu pristúpilo kvôli neúmerne
vysokým nákladom na prevádzku verejného osvetlenia a jeho nevyhovujúci
stav. V r. 2006 naň Verejnoprospešné služby vynaložili viac ako 13 400 000
korún (13 percent vlastných prevádzkových nákladov) a na údržbu ďalších
3 200 000 korún. V prvej etape modernizácie, ktorá skončila v októbri,
pracovníci VPS nanovo inštalovali 2 596 pouličných lámp a ďalších svetelných
bodov. Zároveň sa od 1. septembra, v súlade s podpísanou zmluvou, začalo
v uliciach mesta svietiť o štvrtinu lacnejšie.
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REKONŠTRUOVANÚ PLYNOVÚ KOTOLŇU za 20 000 000 korún otvorili v prvý
októbrový deň na sídlisku Podbreziny. Opotrebovanú technológiu z r. 1984
nahradili tri nové veľkokapacitné kotle pre priibližne 800 bytov v tzv. hornej
časti sídliska. Rekonštrukciu mal na starosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš,
a.s., ktorý v meste spravoval približne 30 plynových kotolní. Tie mikulášska
samospráva vybudovala v r. 2004 z bývalých výmenníkových staníc.

NOVÉ

OBCHODNÉ CENTRUM

začala bratislavská spoločnosť CoFin&Partners,

s.r.o. Bratislava budovať v polovici októbra na Kamennom poli, v katastrálnom
území v m.č. Palúdzka, v tesnej blízkosti diaľničného privádzača Na zelenej
lúke sa rozhodli postaviť ďalší hypermarket TESCO, veľkopredajňu
s elektronikou NAY, Dom nábytku a benzínovú čerpaciu stanicu. Podľa slov
primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. obchodné centrum bolo počiatkom
väčšieho urbanistického celku s obytnou zónou a budovami administratívneho
a zábavno-športového charakteru.
Slávnostným položením základného kameňa 11. októbra začala symbolicky
a v novembri aj v skutočnosti dlho pripravovaná výstavba MULTIFUNKČNEJ
HALY PRI AQUAPARKU

TATRALANDIA v rámci projektu mesta Liptovský

Mikuláš z r. 2004 INFRAŠTRUKTÚRA
MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

STREDISKA

CESTOVNÉHO

RUCHU

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – LIPTOVSKÁ MARA –

RÁZTOKY. .Išlo o najväčší projekt svojho druhu v rámci rozvoja cestovného
ruchu. Okrem kultúrno-športovej haly naplánované aj parkovisko pre 600 áut,
prístupové

komunikácie

k existujúcim

parkoviskám,

plynovod

a vysokonapäťový kábel, ktoré mali podporovať rozvoj tohto územia až po
Liptovský Trnovec. Slovenská agentúra pre cestovný ruch schválila na tento
projekt nenávratný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 170 miliónov
korún a zmluva s mestom bola podpísaná 31. mája 2006. Termín ukončenia bol
stanovený na 31. máj 2008, ale v prácach sa nepokračovalo.
Nové vedenie mesta začiatkom r. 2007 riešilo dilemu, či v projekte vôbec
pokračovať. Existovali poslanecké názory, že projekt nenávratne odčerpal
značné finančné prostriedky, jeho realizácia nepodporovala tradičné športové
aktivity v meste (hokej, futbal, vodný slalom), a navyše areál bol umiestnený
excentricky, mimo mesta. Iná skupina poslancov odporučila v projekte
pokračovať, vzhľadom na výšku príspevku z európskych fondov. Po
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rokovaniach primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. na Ministerstve
hospodárstva SR a s majiteľmi Aquaparku Tatralandia spoločnosťou SKI
Kubínska Hoľa, s.r.o. Oravský Podzámok bolo rozhodnuté, že celú výstavbu
bude financovať mesto, pričom zostane vlastníkom pozemku a bude halu aj
prevádzkovať. Poslanci MsZ toto riešenie v marci odsúhlasili. Projektovú
dokumentáciu vypracoval architektonický ateliér GAM architekta Mariána
Goča z Ružomberka. Na základe výsledku verejného obstarávania ktoré sa
konalo v júli a do ktorého sa prihlásilo 7 subjektov, sa zhotoviteľom diela stalo
Združenie hala Ráztoky (Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., ISO spol. s r.o.
a Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.). V hale s kapacitou 200
pevných a 800 mobilných miest na sedenie budú k dispozícii tri tenisové kury
so špeciálnych povrchom, tri basketbalové ihriská, a po jednom volejbalovom
a hádzanárskom ihrisku. Slúžiť bude aj na kultúrno-spoločenské podujatia,
plesy, koncerty či kongresy.

Liptovský Mikuláš sa rozširovaním

MESTSKÉHO BYTOVÉHO FONDU

zaradil na

prvé miesto na Slovensku. V januári bolo skolaudovaných 9 obecných bytov
nižšieho štandardu v novom komunitnom centra v rómskej osade Hlboké (pozri
kapitola

Sociálna

starostlivosť).

Koncom

roka

pribudlo

ďalších
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štandardných bytov, postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.
Rekonštrukciou bývalej administratívnej budovy firmy St. Nicolaus na Ulici 1.
mája vzniklo 50 tzv. štartovacích bytov a v m. č. Palúdzka bol postavený nový
bytový dom s 30 bytmi (z čoho boli štyri bezbariérové). Úver zo ŠFRB na oba
domy, ktoré postavila Stavoindustria Liptovský Mikuláša, a.s., predstavoval
57 491 000 Sk, pri celkových nákladoch 76 327 093 Sk. Tak ako bolo zvykom
v minulých rokoch, zaregistrovaní žiadatelia si byty verejne vylosovali. Stalo
sa tak 14. a 15. novembra, za prítomnosti členov sociálnej a bytovej komisie
MsZ. Noví nájomcovia si byty slávnostne prevzali 7. decembra, takže niektorí
z nich v nich prežili už Vianoce.

PRIEMYSEL
RADA

PODNIKATEĽOV A MANAŽÉROV

zasadala

v máji

a novembri.

ako poradný orgán primátora mesta

Predstavitelia

najvýznamnejších

firiem

z Liptovského Mikuláša na prvom stretnutí upozornili na potrebu vyriešiť
dopravnú situáciu v mesta a hovorili aj o vytvorení nových pracovných
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príležitostí. Na druhom stretnutí primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
predstavil dokument STRATÉGIA

ROZVOJA MESTA NA ROKY

2007–2010.

Prítomní vyjadrili presvedčenie, že aj to prispeje k jasnej vízii pri
podnikateľských plánoch do budúcnosti. Diskutovalo sa aj o aktuálnej situácii
v zamestnanosti. Niektorí riaditelia firiem potvrdili, že pri 5,89 percentnej
evidovanej nezamestnanosti v Liptovskom Mikuláši pociťovali nedostatok
kvalifikovaných, profesionálne zdatných ľudí, čo súviselo s chýbajúcim
prepojením priemyslu s odbornými školami, ale aj nezáujmom o niektoré
profesie. Napr. Pekárne Lippek - Včela nemohli dlhodobo zamestnať približne
20 ľudí. O podobných ťažkostiach informoval aj Ing. Michal Rumanský z
akciovej spoločnosti Stavoindustria, ako aj K. Ceduľa z nábytkárskej firmy
Sweedwod Slovakia.
Vo výrobnom závode

FIRMY

CRAEMER

A SPOL., S R.O.

v priemyselnej zóne

v Okoličnom 4. septembra slávnostne otvorili modernú lisovňu s dvoma lismi.
Vo výstavbe bola tiež skladovacia a manipulačná hala, ktoré mali dokončť
v budúcom roku. V závode pracovalo 90 zamestnancov. Firma sa v našom
meste etablovala v roku 1998 ako výrobca malých až stredne veľkých sérií
kovových dielcov a konštrukčných skupín určených predovšetkým pre
automobilový priemysel, ale aj pre výrobcov domácich spotrebičov
a vykurovacích prístrojov. Popri poloautomatickej patrila k programu aj ručná
výroba plechových výliskov pre automobilový priemysel.

Výrobný závod

OBUVNÍCKEJ FIRMY

GABOR zamestnával 500 zamestnancov,

z toho 80 percent žien. V dvojsmennej prevádzke denne ušili vyše 5 tisíc párov
obuvníckych zvrškov, ktoré sa kompletizovali v závode Bánovciach nad
Bebravou. Napriek plánom rozšíriť výrobu o 40 pracovných miest a novú
finalizačnú linku, aj v tejto firme pociťovali nedostatok kvalifikovaných
pracovníčok. Preto rokovali s Odborným učilišťom na Vrbickej ulici o otvorení
učebného odboru zvrškár. Avšak školský systém umožnil nový odbor vytvoriť
až v školskom roku 2008/2009.

OBCHOD,

SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA propagovalo mesto a okres Liptovský Mikuláš
na štyroch medzinárodných výstavách cestovného ruchu. V spolupráci so
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Žilinským

samosprávnym

krajom

a Moravsko-Sliezskym

krajom

sa

prezentovalo na veľtrhu cestového ruchu GO a Regiontour v Brne (11. – 14.
január) a výstave ITF Slovakiatour Bratislava (18. – 21. január). Vo februári
vystavovalo na jednom z najväčších stredoeurópskych veľtrhov cestovného
ruchu Holiday World v Prahe, v máji v poľskom hlavnom meste na podujatí
Lato Warszava. Spolu s Euroregiónom Tatry v auguste prezentovalo Liptovský
Mikuláš na 8. svetovom goralskom festival v Zakopanom a v Krakove na
Týždni slovenskej kultúry
Na základe zmluvnej spolupráce so Slovenskou agentúrou pre cestovný
ruch v Banskej Bystrici saj pracovníčky informačného centra podieľali na
projekte

PODPORA

NÁRODNÉHO

PROPAGÁCIE

CESTOVNÉHO

RUCHU

A VYBUDOVANIE

JEDNOTNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU CESTOVNÉHO RUCHU.

V klientskom centre na Námestí mieru poskytli informácie a služby 80 000
návštevníkom. Ďalších 30 000 požiadaviek vybavili telefonicky alebo
emailovou poštou. Svoje služby v tomto roku rozšírili internetové služby pre
verejnosť a predaj poistenia záchrany v horách. Klientelu informačného centra
tvorili turisti (60 %), obyvatelia mesta (45 %) a obchodní cestujúci (5%).
AQUAPARK TATRALANDIA začal v júli svoju piatu sezónu a stále zostával
jednotkou na dovolenkovom trhu. Prezentoval sa ako najväčší a najúspešnejší
projekt cestovného ruchu na Slovensku za posledných 10 rokov, do ktorého
bolo od r. 2003 vložených vyše miliardy slovenských korún. Tento celoročne
otvorený najväčší areál vodnej zábavy nielen na Slovensku, ale aj v susedných
Čechách a Poľsku zaznamenal počas leta rekordnú návštevnosť, ktorú
ovplyvnilo nielen slnečné počasie, ale aj kvalita služieb a ponuka 11
termálnych bazénov, 23 toboganov, šmýkačiek a nový krytý komplex
s bazénmi – Ostrov pirátov z Karibiku.

ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE

Liptovský Mikuláš patril od roku 1994 k zakladajúcim členom ASOCIÁCIE
ZDRAVÝCH

MIEST

SLOVENSKA. Aj tento rok zorganizovali pracovníci

mestského úradu s koordinátorkou projektu Ing. Ivetou Klepáčovou 26. júna
a 13. júla Dni zdravia, v rámci ktorých si desiatky obyvateľov overili hladinu
krvného tlaku, cholesterolu a cukru. Súčasťou aktivít projektu Zdravé mesto
bol DEŇ

CHÔDZE

HORE VÁHOM,

DOLU
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VÁHOM (pozri kapitolu Šport). 23.

novembra sa v zasadačke mestského úradu uskutočnila VI. detská konferencia
STOP

FAJČENIU A PREVENCIA ŠIKANOVANIA,

na ktorej okrem mestského úradu

participovali Pedagogicko-psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši,
Základná škola Janka Kráľa na Žiarskej ulici, stredná zdravotnícka škola so
školami okresu Liptovský Mikuláš a OZ Stop fajčeniu z Bratislavy.
Materské a základné školy v školskom roku 2006/2007 vyzbierali 214
ton papiera, teda o 19 ton viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac papiera
na jedného žiaka nazbierali v Základnej škole v m. č. Demänová 127,7 kg
a v Materskej škole v Demänovej 159,5 kg. Mesto odmenilo školy sumou
64 500 Sk.

Od 26. marca vstúpilo do platnosti nové VŠEOBECNE
MESTA

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č. 2/2007, ktorým sa zmenilo VZN Č. 8/1992 O

VYTVÁRANÍ PODMIENOK KVALITNÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A O VEREJNOM
PORIADKU.

V dokumente bola vypustená stať o spaľovaní suchej vyhrabanej

trávy a lístia, ktoré európska legislatíva v zmysle ochrany ovzdušia zakazovala.
Verejnoprospešné služby zaviedli odvoz odpadu zo zelene (bioodpadu) podľa
stanoveného harmonogramu jedenkrát týždenne, priamo spred rodinných
domov.

NESEPARUJTE

SA!

SEPARUJTE

S NAMI.

bol názov kampane občianskeho

združenia Tatry, ktorú rozbehlo začiatkom roka. Jeho členovia rozniesli do
mikulášskych domácností 8 000 informačných letákov, v mesačníku Mikuláš
i regionálnych novinách Liptov publikovali vzdelávací seriál o používaní
farebne odlíšených zberných nádob na separovaný zber. 15. októbra ku
kampani pristúpilo aj mesto Liptovský Mikuláš a Verejnoprospešné služby
podpisom spoločného MEMORANDA

O VZÁJOMNOM SPOLOČNOM POSTUPE,

POROZUMENÍ, NEOBCHÁDZANÍ A ZABEZPEČENÍ VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE A
VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ.

Sústredenú kampaň si vyžiadali hroziace problémy odpadového
hospodárstva: napĺňajúca sa skládka tuhého komunálneho odpadu (jej
životnosť sa odhadovala na 4 roky) a rastúci nezáujem verejnosti o triedenie
komunálneho odpadu do zberných nádob (vytriedila sa približne len pätina
odpadov). Messká samospráva sa tejto problematike venovala už niekoľko
rokov. Liptovský Mikuláš ešte v r. 2004 patril k popredným separátorom
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komunálneho odpadu na Slovensku. Pod narastajúce problémy s odpadmi sa
nemalou mierou podpísal aj turistický boom, počet ubytovaných návštevníkov
v penziónoch m.č. Demänová, Palúdzka a Liptovská Ondrašová.
V meste bolo umiestnených 579 nádob na plasty, kovy, papier a sklo.
Nebezpečné odpady zbierala dvakrát ročne (na jar a jeseň) firma DETOX
Banská Bystrica. Za jeho likvidáciu mesto zaplatilo 117 000 Sk.

KARANTÉNNA STANICA

v m. č. Okoličné (v priestore bývalých skleníkov)

prichýlila počas roka 124 túlavých psov. 84 z nich sa podarilo zveriť do
opatery novým majiteľom a po ďalších 30 psíkov prišli pôvodní majitelia.
Kapacita stanice už nepostačovala, túlavých psov v uliciach mesta pribúdalo.

Komunálny odpad vyvážali Verejnoprospešné služby na vlastnú
SKLÁDKU

RIADENÚ

TKO v katastrálnom území obcí Veterná Poruba a Smrečany.

Zmluva o nájme pozemkov medzi mestom Liptovský Mikuláš a Pozemkovým
spoločenstvom Veterná Poruba bola v r. 2005 uzatvorená na dobu piatich
rokov. Ale nečakane, 29. mája doručilo Pozemkové spoločenstvo Veterná
Poruba dohodu o ukončení nájmu, zároveň s kúpnou zmluvou na predaj tohto
pozemku za cenu 10 000 000 Sk. Kvôli neštandardným krokom podalo mesto
žalobu o neplatnosti odstúpenie od zmluvy na Okresný súd v Liptovskom
Mikuláš. Súdne konanie do konca kalendárneho roku nebolo ukončené. Obec
Veterná Poruba inkasovala za jednu tonu uloženého odpadu 100 Sk. Mesto na
likvidáciu komunálneho odpadu v r. 2007 vynaložilo takmer 21 000 000
korún.

OBČIANSKE
jednu

ZDRUŽENIE

z najprestížnejších

TATRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ získalo v novembri
environmentálnych

cien

vo

Veľkej

International Green Apple Environmental Awards za projekt TOKY
STOKY!

Británii
NIE SÚ

a prácu v oblasti environmentálnej výchovy v podtatranskom regióne.

Projekt a sprievodná kampaň boli zameraná na ochranu vodných tokov
a vodných zdrojov. Celkový dobrovoľnícky vklad do projektu bol aktuálne
vyčíslený na 15 960 hodín. Ocenený projekt podporil Fond aktívnych občanov
pri Nadácii Ekopolis a Regionálne environmentálne centra pre krajiny strednej
a východnej Európy a Global Environment Facility.
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LIPTOVSKÁ

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

A.S. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ v júni

zavŕšila rozsiahly projekt rekonštrukcie kanalizačnej siete horného a stredného
Liptova v dĺžke 73 kilometrov. Obnovená bola sieť v Liptovskom Hrádku a
časti Liptovského Mikuláša. Nová stoková sieť bola položená v m. č. Okoličné
a v obciach Uhorská Ves, Podtureň, Liptovský Ján, Liptovská Porúbka,
Dovalovo a Liptovský Peter. Na kanalizáciu bolo napojených asi 12 300
obyvateľov. Splaškové odpadové vody z týchto obcí boli privádzané na
ústrednú čistiareň odpadových vôd v m. č. Liptovská Ondrašová. Zároveň sa
zrušili zastarané čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Hrádku a v
Liptovskom Jáne (boli prebudované na technologicky nenáročné čistenie
dažďových vôd). Okrem toho sa realizáciou projektu znížila aj infiltrácia
podzemnej vody do netesných stôk, čo zefektívnilo proces čistenia odpadových
vôd. Progresívnou novinkou bolo, že nová stoková sieť odvádzala iba
splaškové vody a dažďové vody sa odvádzali osobitne. Na ich odvedenie boli
využité pôvodné kanalizačné zberače, ktoré nahradila nová kanalizácia.
Výstavba v hodnote 10 520 000 eur bola financovaná z polovice grantom z EÚ,
štvrtinu uhradil štát a štvrtinu LVS, ktorej 44 percent akcií vlastnilo mesto
Liptovský Mikuláš.

III. ŠKOLSTVO
MATERSKÉ

A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Školstvo bolo už niekoľko rokov poznačené demografickou krízou. Základné
školy v Liptovskom Mikuláši zaznamenali v r. 2004 pokles počtu žiakov o 376,
v r. 2005 o 332 a v r. 2006 o 153 žiakov. Tento trend prinášal so sebou
personálne zmeny a rekvalifikácie učiteľov. Aby školy získali čo najviac
nových žiakov, organizovali dni otvorených dverí.
Ďalším

problémom

bol

zlý

technický

stav

školských

budov

a infraštruktúry. Preto oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ
ukončil predprípravnú fázu pre podávanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na komplexnú rekonštrukciu 2 materských a 3 základných škôl.
V januári sa do havarijného stavu dostali dve základné školy. V ZŠ
Demänovská cesta v m. č. Palúdzka prasklo silne skorodované teplovodné
potrubie ústredného kúrenia a v ZŠ v m. č. Okoličné unikala pitná voda. V r.
2007 bolo na projektovú dokumentáciu a modernizáciu materských
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a základných školách z mestského rozpočtu, s použitím dotácii Ministerstva
školstva SR, vyčlenených 14 900 000 korún.

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ustanovená podľa Zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
presadzovala verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a pedagógov v tejto
oblasti. Plnila funkciu verejnej kontroly, presadzovala a vyjadrovala sa
k činnosti škôl, školských zaradení, orgánov miestnej štátnej správ a orgánov
mesta z pohľadu školskej problematiky. V tomto roku zasadala 18. apríla, 16.
mája a 21. novembra pod predsedníctvom Mgr. Michala Husára.

V ŠKOLSKOM

ROKU

2006/2007 pôsobili v zriaďovateľskej funkcii mesta

Lipovský Mikuláš nasledovné školy a školské zariadenia:


10 materských škôl



1 základná škola s materskou školou



6 základných plne organizovaných škôl



Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu



centrum voľného času



4 školské kuchyne pri základných a materských školách



12 výdajných školských kuchýň pri základných a materských školách



7 školských klubov detí

Z mestského rozpočtu bolo na bežné výdavky (mzdy, odvody a prevádzka)
v kalendárnom roku 2007 vynaložených: 39 754 000 Sk na materské školy,
77 043 000 Sk na základné školy, 13 194 000 Sk na školské jedálne, 6 244 000
Sk na školské kluby, 13 406 000 Sk na základnú umeleckú školu a 5 353 000
korún na centrum voľného času.

Základné údaje o počte detí v materských a základných školách 2006/2007
Materská škola

Počet tried

Počet detí

Kapacita MŠ

Voľné miesta

Agátová ulica

7

151

180

29

Kláštorná ulica

2,5

57

72

15

Nábr. A.Stodolu

4

86

120

34

Nábrežie 4.apríla

6

135

148

13

Ul. Čsl.brigády

8

169

165

prekroč. počet

Komenského ul.

6

72

75

3

Ondrašová

2

40

40

0
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Palúčanská ul.

2

38

38

0

Vranovská ul.

4

82

87

5

Demänová

2

40

40

0

Spolu

40,5

870

965

95

Základná škola

Počet

Počet

Počet tried s rozšíreným

Počet

tried

žiakov

vyučovaním

prvákov

Čsl. brigády

24

563

matematika 5
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Janka Kráľa

21

526

matematika 2, angličina 3, nemčina 5

51

M.R.Martákovej

23

547

športové 5

66

Demänov. cesta

18

451

matematika 5, angličtina 1

49

Okoličianska ul.

17

375

športové 3, technická príprava 1

26

Nábr. A. Stodolu

15

320

-

27

Demänová

4

49

-

15

Spolu

2 831

122

28

294

SÚKROMNÁ A CIRKEVNÉ ŠKOLY.

Prvá súkromná materská škola Stonožka na

Ulici T. Vansovej č. 16 v Liptovskom Mikuláši vznikla 1. septembra
transformáciou štátneho materskej školy. Trojtriedna MŠ s 56 deťmi bolo
zameraná na environmentálnu výchovu. Katolícka Základná škola apoštola
Pavla a Evanjelická škola biskupa Jura Janošku si pripomenuli 15. výročie
vzniku a Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského (bilingválne slovenskoanglické) 5. výročie. Od r. 2005 obe školy tvorili Evanjelickú spojenú školu.
Jej zriaďovateľom bolo Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV v Prešove.

ZÁKLADNÚ

UMELECKÚ ŠKOLU

JÁNA LEVOSLAVA BELLU v školskom roku

2006/2007 navštevovalo 1 102 žiakov. Študovali v štyroch odboroch:
hudobnom (397 žiakov), tanečnom (349), výtvarnom (339) a literárnodramatickom (17).

V DEŇ

UČITEĽOV

28. marca ocenil primátor mesta Ing. Ján Blcháč. PhD.

deviatich učiteľov pamätnou medailou mesta a ďalších 23 učiteľov ďakovným
listom. Pamätnú medailu za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš prevzali:
•

Vladimír Antošovský (Gymnázium M.M.Hodžu)

•

Ľubomíra Klepáčová (ZŠ Demänovská cesta)

•

Oľga Husárová (ZŠ Nábrežie Aurela Stodolu)

•

Jana Krajčovičová (ZŠ Okoličianska ulica)
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Na

•

Alena Ridzoňová (ZŠ Márie Rázusovej–Martákovej)

•

Mária Vodáková (Pedagogicko-psychologická poradňa)

•

Katarína Grosošová (Združená hotelová a obchodná škola)

•

Zuzana Pápayová (Združená stredná škola stavebná)

•

Miroslava Wosiňská (MŠ Ulica Čs. brigády)

tradičnom

stretnutí

NAJLEPŠÍCH

ŽIAKOV

A

ŠTUDENTOV

liptovskomikulášskych základných, stredných a vysokých škôl s primátorom
mesta sa 20. júna zúčastnili: Zuzana Frisová, Ondrej Tuka, Nikola Hrnčiarová
(ZŠ J. Kráľa), Stanislava Červená (ZŠ s MŠ m.č. Demänová), Tomáš Šuverík,
Petra Válečková, Lenka Jančušková (ZŠ Čs. brigády), Ondrej Mráz, Matej
Florek, Martin Púčik (ZŠ Márie R.Martákovej), Vladimíra Matějková,
Michaela Kucháriková (ZŠ Okoličianska ulica), Anna Korená (ZŠ Apoštola
Pavla), Martina Dzurošková (Ev. ZŠ biskupa Janošku), Ivana Slafkovská,
Lucia Blašťáková (ZŠ Demänov. cesta), Lucia Dzúriková (ZŠ Nábr. Aurela
Stodolu), Martin Baláž (Spojená škola), Martin Didek (Dievčenská odborná
škola), Ladislav Krastenics, Ján Ostrovský, Martina Zimániová (Združená
hotelová a obchodná škola), Veronika Lešková, Andrej Vlček (Evan. spoj.
škola), Lenka Lešová (Obchodná akadémia), Petra Kuzmová (SOU Vrbická),
Anna Bobčáková, Karolína Turková, Alena Čierna (Gymnázium M.M.Hodžu),
Mária Kmeťová (odborné učilište), Ivana Krčmáreková, (združená stredná
škola), Lukáš Blahút (stredná zdravotná škola), Peter Drapáč, Milan Kozák
(združená stredná škola stavebná), Igor Solvester, Pavol Kočiš (Žilinská
univerzita), Anna Teplická, Pavol Pavlík (Akadémia ozbrojených síl Generála
M.R.Štefánika). Svoje ocenenie získali ako žiaci a študenti s vynikajúcim
prospechom, za účasť a víťazstvo v školských súťažiach a predmetových
olympiádach. Niektorí z nich dosiahli vynikajúce výsledky v stredoškolskej
vedeckej a odbornej činnosti.

V NOVOM

ŠKOLSKOM ROKU

základných

škôl

a jednej

2007/2008 nastúpilo do 6 plne organizovaných
malotriednej

školy

s materskou

školou

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 2 735 žiakov, teda o 96
menej ako v minulom školskom roku. Do prvého ročníka základných škôl
rodičia zapísali 302 detí, nastúpilo 281 prvákov.
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CENTRUM

VOĽNÉHO ČASU

sa 17. októbra presťahovalo z budovy na Námestí

osloboditeľov do priestorov Základnej školy na Nábreží Dr. Aurela Stodolu.
Jeden z jej pavilónov (uvoľnený pre klesajúci počet žiakov) bol pre účely CVČ
zrekonštruovaný v hodnote niekoľkých miliónov korún (zdroje uvádzali rôzne
sumy – od 7 do 10 miliónov Sk). Pri slávnostnom otvorení nových priestorov
si prítomní súčasne pripomenuli aj 55. výročie otvorenia domu pionierov,
predchodcu dnešnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie pre deti a mládež. Nové
priestory centra poskytli podstatne lepšie podmienky pre prácu 14 interných
a 38 externých zamestnancov a činnosť 106 krúžkov, ktoré navštevovalo 1 300
detí.
STREDNÉ ŠKOLY

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ FUNKCII ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pôsobili
v našom meste stredné školy: Gymnázium M. M. Hodžu, združená hotelová
a obchodná škola, združená stredná škola stavebná, stredná zdravotnícka škola,
obchodná akadémia, odborné učilište. Od 1. septembra 2007 boli premenované
stredné odborné učilište na Spojenú školu na Vrbickej ulici č. 632
(s organizačnými zložkami SOU a Učilište) a rovnako tak bývalá združená
stredná škola poľnohospodárska na Spojenú školu na Demänovskej ceste č.
669.

GYMNÁZIUM M. M. HODŽU pripravilo 8. a 9. januára pre maturantov z celého
regiónu DNI

VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA.

Vo veľkej zasadačke mestského

úradu sa 950 stredoškolákom predstavilo 24 vysokých škôl a univerzít z celého
Slovenska aj zo zahraničia. Prezentovali svoje študijné odbory, podmienky
prijatia na štúdium a ďalšie možnosti vzdelávania.

20. – 22. marca sa v našom meste stretli účastníci finále celoštátnej súťaže
stredoškolákov OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV, ktorú Ministerstvo školstva SR
vyhlásilo už po deviatykrát. Záštitu nad ním prevzal a osobne sa ho zúčastnil
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. V priestoroch Združenej strednej školy
na Demänovskej ceste súťažilo 62 študentov z celého Slovenska. Prvý deň
riešili prípadové štúdie Európskeho súdu pre ľudské práva a na druhý deň
obhajovali vopred napísané eseje. Dvanásť najlepších súťažiacich sa stretlo v
užšom finále, v ktorom reagovali na aktuálne témy.
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Riaditeľa ZDRUŽENEJ

STREDNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ

Štefana Meľucha ocenil

minister školstva Ján Mikolaj pri príležitosti Dňa učiteľov druhým najvyšším
rezortným vyznamenaním Malou medailou svätého Gorazda. Zaradil sa tak
medzi 20 najlepších pedagógov Slovenska v r. 2007. Štefan Meľuch stál na
čele školy od jej vzniku r. 2002, keď sa spolu zlúčili stredná priemyselná
stavebná škola a stredné stavebné učilište.

Študentky STREDNÉHO

ODBORNÉHO UČILIŠŤA

na Vrbickej ulici aj tento rok

bodovali so svojimi výrobkami na celoštátnej výstave Mladý tvorca 2007
v Nitre (12. –14. apríla). Ocenenie Top výrobok získali v odbore umeleckoremeselné spracovanie kože za kolekciu kožušinových kabeliek a v odbore
krajčír. Záujem o výrobky šikovných študentov bol veľký, na výstave predali
tovar za 28 000 korún. Škola tak úspešne rozvíjala tradície mikulášskych
kožušníkov a kožiarov. Žial, záujem mladých ľudí tento druh štúdia, bol čoraz
menší.

Na pôde ODBORNÉHO

UČILIŠŤA

sa 18. apríla konala celoslovenská súťaž

odborných učilíšť v odbore obchodná prevádzka so zameraním na služby
a domáce práce. Zvíťazilo domáce družstvo pred dievčatami z Prešova
a Spišského Štiavnika. Učilište s 200 žiakmi patrilo medzi najväčšie na
Slovensku. Vzdelávalo hlavne žiakov zo špeciálnych škôl alebo tých, ktorí
nedokončili základnú školu. Jeho súčasťou bola aj praktická škola pre deti
s viacnásobným postihnutím.

ZDRUŽENÁ

HOTELOVÁ A OBCHODNÁ ŠKOLA

získala v júni pri príležitosti

Svetového dňa životného prostredia Cenu ministra životného prostredia za
úspešnú environmentálnu výchovu, presahujúcu rámec učebných osnov. Škola
spolupracovala s mimovládnymi organizáciami OZ Tatry, Lesoochranárskym
združením Vlk a Sloboda zvierat. Zapojila sa do podujatia 10 tisíc stromov
Liptova, študenti s pedagógmi sa starali o potok Ploštínka, na jar pravidelne
čistili brehy Liptovskej Mary, Váhu aj Smrečianky, organizovali zber papiera.
Škola v tomto roku oslávila 10. výročie Hotelovej akadémie a 122. výročie jej
predchodkyne Učňovskej školy v Liptovskom Sv. Mikuláši.
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA už tretí rok realizovala projekt PRVÁ POMOC
(v rámci programu Comenius – Socrates) v spolupráci s partnerskými školami
z Čiech a Nórska. Pri štarte projektu v r. 2005 boli do neho zapojení študenti
druhého ročníka odboru zdravotnícky asistent, ktorí vzdelávali v oblasti
poskytovania prvej pomoci deti z materských škôl, žiakov základných
a študentov stredných škôl.

Na DIEVČENSKEJ

ODBORNEJ ŠKOLE

v máji zmaturovalo posledných 47

študentov, pretože po šestnástich rokoch existencie bola zrušená. Ministerstvo
školstva SR rozhodlo o jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30.
júnu 2007. Prvou riaditeľkou DOŠ bola Anna Stankovianska, jej nástupcom
Milan Brtáň.

Dvojdňová BURZA

STREDNÝCH ŠKÔL A INFORMÁCIÍ

sa konala koncom

novembra v Spojenej škole na Vrbickej ulici. Už štvrtýkrát ju zorganizovala
pedagogicko-psychologická poradňa spolu s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Liptovskom Mikuláši. Svoje študijné a učebné odbory na nej
predstavilo 15 stredných škôl z Liptova, Banskej Bystrice-Kremničky, Čadce
a prvýkrát aj deviati zamestnávatelia. Burzu navštívilo okolo 1 600 žiakov,
najmä z deviatych ročníkov ZŠ, ale aj mladší žiaci spolu s rodičmi, aby získali
informácie priamo z trhu práce.

VYSOKÉ
VOJENSKÉ ŠKOLSTVO

ŠKOLY

malo v Liptovskom Mikuláši vyše šesťdesiatročnú

tradíciu: Vyššie vojenské učilište (1945 – 1950), Vojenská stredná škola (1950
– 1973), Vojenská vysoká technická škola (1973 – 1993), po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky Vojenská akadémia (1993 – 2004). V rámci
armádnej reformy sa transformovala na Akadémiu ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika a Národnú akadémiu obrany maršala Andreja
Hadíka.
V priebehu r. 2007 sa pripravovala ich ďalšia transformácia. Prax
jednoznačne potvrdila duplicitu oboch inštitúcií, zle nastavený systém
vzdelávania, nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Opätovná
integrácia oboch akadémií sa mala zavŕšiť v r. 2008. Minister obrany František
Kašický ju avizoval už počas prvej návštevy Liptovského Mikuláša 12.
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januára: „pripravoval sa vznik novej vzdelávacej ustanovizne, ktorá mala
prepojiť profesionálny profil absolventov s požiadavkami Ozbrojených síl SR
a zvýšiť efektívnosť, výkonnosť a profesionalitu systému vzdelávania a výcviku
profesionálnych vojakov.“ Počas roka absolvoval ešte niekoľko pracovných
návštev oboch akadémií, viackrát sa stretol aj s primátorom mesta.

NA AKADÉMII

OZBROJENÝCH

SÍL

GENERÁLA

MILANA RASTISLAVA

ŠTEFÁNIKA, štátnej vysokej škole, študovalo v akademickom roku 2007/2008
376 študentov. Na jej pôde sa uskutočnilo aj viacero významných podujatí
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V apríli sa na konferencii Generálneho
štábu Ozbrojených síl SR stretlo 280 veliteľských kádrov. Konalo sa ja
historicky prvé stretnutie náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka so
zástupcami mimovládnych organizácií (Klub dôchodcov pri Zväze vojakov
Armády SR, Združenie miesta a obcí Slovenska, Matica slovenská, Klub
vojenských výsadkárov), na ktorom deklaroval záujem o užšie kontakty
armády s verejnosťou.

NÁRODNÁ

AKADÉMIA OBRANY MARŠALA

ANDREJA HADÍKA pôsobila ako

centrum pre ďalšie vzdelávanie a odborný výcvik formou kariérnych,
odborných kurzov a rozšírenej prípravy profesionálnych vojakov Ozbrojených
síl SR. 17. septembra došlo k výmene na poste veliteľa NAO. Minister obrany
František Kašický z nej odvolal brigádneho generála Mikuláša Regulu (pre
neoprávnené používanie vysokoškolského titulu magister) a do funkcie osobne
vymenoval plk. Ing. Mariána Áča, PhD., dovtedajšieho pracovníka NAO.

V desiatom ročníku ankety VOJENSKÝ

ČIN ROKA

v Bratislave 22. marca t.r. vyhral kategóriu PRIATEĽ

2006, ktorý vyhlásili
ARMÁDY

plukovník vo

výslužbe Nikolaj Tegza (1922). Viac ako 60 rokov budoval historický
zbierkový fond vojenskej akadémie, terajšej Siene cti a slávy v NAO, ktorú
v nových priestoroch otvorili 3. apríla. Napriek vysokému veku neúnavne
propagoval vojenskú históriu, sprevádzal sieňou početné návštevy, opisoval
vzácne exponáty i autentické zážitky, veď ako príslušník 1. čs. armádneho
zboru prešiel v bojoch územie od Sokolova v Rusku až po Prahu.
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DETAŠOVANÉ

PRACOVISKO

UNIVERZITY V

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

ELEKTROTECHNICKEJ

FAKULTY

ŽILINSKEJ

(DPEF ŽU) bolo zriadené v

septembri r. 2002 v nadbytočných priestoroch Vojenského technického ústavu
v Kasárňach

pod

Hájom.

V

snahe

zachovať

kontinuitu

civilného

vysokoškolského v Liptovskom Mikuláši sa na tom zmluvne dohodli
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo obrany SR, Elektrotechnická fakulta
ŽU a Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši.
Katedra základov inžinierstva a Katedra experimentálnej elektrotechniky
detašovaného pracoviska zabezpečovali denné bakalárske a inžinierske
štúdium v odbore telekomunikácie a bakalárske štúdium telekomunikačného
manažmentu. Pre štandardnú výučbu bola vybudovaná jedna poslucháreň pre
80 študentov, dve posluchárne pre 60 študentov, poslucháreň s multimediálnou
technikou pre 50 študentov, dve štandardné učebne pre 40 študentov s
didaktickou technikou a dátovým projektorom a 5 seminárnych učební pre 24
študentov.
Prvé promócie v histórii tohto pracoviska sa konali 27. júna v budove
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, kde promovali prví absolventi
bakalárskeho štúdia študijného programu Telekomunikačný manažment.
O majetkovom vysporiadaní objektov medzi Vojenským technickým
ústavom a.s., Ministerstvom obrany SR a mestom Liptovský Mikuláša sa
rokovalo v priebehu celého kalendárneho roka. V decembri sa tieto objekty
stali, na základe rozhodnutia ministra obrany Františka Kašického prebytočné
a keďže štátne rozpočtové a príspevkové organizácie neprejavili o ne
v stanovenom termíne záujem, nič nebránilo tomu, aby ho ministerstvo obrany
bezodplatne ponúklo mestu Liptovský Mikuláš.

DRUHÝ

ROČNÍK

ŽILINSKEJ

DETSKEJ

UNIVERZITY

UNIVERZITY

ELEKTROTECHNICKEJ

FAKULTY

od 16. do 20. júla absolvovalo 20 osem

a deväťročných detí s titulom bakalárik. Na predpoludňajších prednáškach sa
dozvedeli naprl ako sa hýbu vlny, ako počujeme, ako sa riadi vlak, aké pravdy
a klamstvá sa schovávajú v hrách. Popoludní ich čakal pestrý program plný
pohybových aktivtít - športovali, venovali sa pantomíme, učili sa žonglovať.

FAKULTA

PRÍRODNÝCH VIED

ŽILINSKEJ UNIVERZITY pôsobila v spoločných

priestoroch s DPEF ŽU od akademického roka 2004/2005 so študijným
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programom Sociálna práca v dennom a externom bakalárskom štúdiu. Prví
absolventi tohto programu promovali 3. júla.

Súkromná vysoká škola BANKOVÝ

INŠTITÚT

VYSOKÁ

ŠKOLA

PRAHA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ poskytovala štúdium vo

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO

svojom konzultačnom stredisku v priestoroch Akadémie vzdelávania na
Komenského ulici (bývalá vojenská stredná škola) od akademického roku
2002/2003. V r. 2007 tu študovalo 470 študentov, z tohto 50 v dennej forme.
Prorektor BIVŠ Jozef Medveď na stretnutí s primátorom mesta Ing. Jánom
Blcháčom, PhD. avizoval záujem otvoriť v Liptovskom Mikuláši prvú
slovenskú pobočku.

IV. KULTÚRA

A UMENIE

SIEŤ KULTÚRNYCH ZARIADENÍ tvorili dve mestské organizácie (Dom kultúry,
Múzeum Janka Kráľa), tri organizácie zriadené Žilinským samosprávnym
krajom (Liptovské osvetové stredisko od 18. decembra 2007 premenované na
Liptovské kultúrne stredisko, Knižnica G. F. Belopotockého, a Galéria P. M.
Bohúňa), ministerstvom životného prostredia riadené Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva, armádny Posádkový klub a Dom Matice
slovenskej. Pôsobili tu aj tri súkromné galérie - Art galéria u Bullov, Galéria P
a P a od r. 2006 Dom fotografie v priestoroch Galérie P.M.Bohúňa.

PRÍSPEVKY KOMISIE KULTÚRY MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2007
Miestny odbor MS L.Mikuláš

uvedenie divadelnej hry Piťo, hraj!

20 000 Sk

Grafon Rengevič L. Mikuláš

vydanie katalógu Plenér Liptov 2007

15 000 Sk

Spevácky zbor Leato Animo

ošatné pre členky speváckeho zboru

15 000 Sk

Miestne osvetové stredisko
Dolné Sŕnie
OZ Folklórny plamienok
Ploštin
Rímskokatolícka cirkev
farnosť Okoličné
Rómske OZ Kamas – Chceme

vydanie knihy Márie RázusovejMartákovej V tichu kajúcnosti
detský folklórny festival

10 000 Sk

klavír pre Spevácky zbor sv. Františka

10 000 Sk

rómsky tanečný súbor

10 000 Sk

Divadlo G.F.Belopotockého

uvedenie divadelnej hry Kebab

10 000 Sk

NOVÝM RIADITEĽOM

DOMU

KULTÚRY

10 000 Sk

sa po výberovom konaní od 2. apríla

2007 stal Mgr. René Devečka. Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity P. J.
Šafárika v Prešove, odbor filozofia, bol v minulosti zamestnaný v Okresnom
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osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši a Akadémii vzdelávania
v Liptovskom Mikuláši.

Naposledy pracoval ako súkromný podnikateľ

v oblasti videodistribúcie.
Expozície a výstavy MÚZEA JANKA KRÁĽA videlo 29 040 návštevníkov.
Ďalších 6 817 návštevníkov sa zúčaastnilo na 133 podujatiach, ktoré múzeum
pripravilo v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa, cirkevným zborom
ECAV, Domom MS, miestnym odborom MS, mestom Liptovský Mikuláš,
kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v meste: STRETNUTIE
FARE, FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
SEMINÁR

ODKAZY

„TÍ

ČO BOLI...“,

NA STAREJ

RÁZUSOVIE

ULIČKA,

MULTIKULTÚRNE TATRY, ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA,
STAREJ

VRBICE, NOC

výstavy JÁNOŠÍK –

V MÚZEU.

ZBOJNÍK,

KARPATSKÝ

FLORIÁNA, OBRAZOVÝ

SCENÁR,

Vo výstavnej sieni boli inštalované

TAJOMSTVO

POD

PATRONÁTOM

ZÁHRAD

SVÄTÉHO

MIROSLAVA BARTOŠA,

ČARO BÁBKOVÉHO DIVADLA, v synagóge na Hollého ulici KOVAČICKÁ INSITA.,
KAMEŇ

NA KAMENI,

TÍ

ČO BOLI.

Jednoznačne najúspešnejšia bola putovná

výstava JÁNOŠÍK – KARPATSKÝ ZBOJNÍK, reprízovaná v Terchovej, Liptovských
Sliačoch, v partnerskom meste Opava a v poľských mestách Bielsko-Biala
a Nowy Targ. V roku 2007 bolo vydaných 6 edičných titulov; už po ôsmy rok
sa s priaznivým ohlasom verejnosti stretli Múzejné starinky. Pracovníčky MJK
sa podieľali aj na príprave a kompletnej realizácii reprezentačnej publikácie
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – MESTO V KRAJINE.

KNIŽNICA GAŠPARA FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÉHO evidovala 5 766
registrovaných používateľov (z toho 2 031 detí do 15 rokov a 3 486
obyvateľov mesta) a 88 087 knižničných jednotiek. Počas roka ju navštívilo
113 425 čitateľov, ktorí si vypožičali 348 734 kníh, periodík a špeciálnych
dokumentov.
Pracovníčky knižnice zorganizovali 420 podujatí (z toho 345 pre deti do
15 rokov). Medzi najvýznamnejšie podujatia riaditeľka knižnice Mgr. Marcela
Feriančeková zaradila: NOC
BELOPOTOCKÉMU,

KAFKOVE

S

ANDERSENOM, KNIŽNIČNÝ
MATLIARE,

O NAJLEPŠIEHO DETSKÉHO ČITATEĽA,

RÁZUSOVIE

JARMOK,

VRBICA,

POCTA
SÚŤAŽ

KNIŽNIČNÝ VŠEVEDKO, HLASNÉ ČÍTANIE,

besedy s Jurajom Kuniakom, Milanom Richterom, Annou Ondrejkovou,
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Radkou Berešíkovou, Stanislavom Kaľavským, Ivanom Repčekom, Gabrielou
Futovou a Helenou Bokovou.
Aktivity v CENTRE KOLOMANA SOKOLA zabezpečovala Galéria Petra Michala
Bohúňa v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť Kolomana Sokola.
Objetk centra, historická Pongrácovská kúria patrila mestu, ktoré sa na
prevádzke centra podieľalo úhradou časti elektrickej energie (94 607 Sk). Stálu
expozíciu diel Kolomana Sokola videlo 1 874 návštevníkov. Vo výstavnej sieni
počas roka vystavovali: mexický umelec Humberto Ortega Villaseňor, grafik
Igor Rumanský, Eva Tkáčiková, scénograf Ján Novosedliak, Múzeum
v Bielsku Bialej (ANTICKÉ

MÝTY V UMENÍ V PRIEBEHU STOROČÍ)

a Marek

Ormandík. Výstavy videlo 1 878 návštevníkov. Zintenzívnila sa práca v ateliéri
Kaburaba, ktorý bol synonymom tvorivých dielní (maľovanie na hodváb,
maľovanie na sklo, servítková technika, výroba šperkov a drobnej keramiky).
Dlhodobým problémom bol zlý technický stav objektu, najmä vlhnutie stien.
Liptovské osvetové stredisko sa od 18. decembra 2007 prezentovalo pod
názvom LIPTOVSKÉ

KULTÚRNE STREDISKO V

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Rozhodli o tom poslanci Žilinského samosprávneho kraja uznesením číslo
26/17. Pracovníci LKS sa organizačne podieľali na podujatiach záujmovej
umeleckej činnosti (68 podujatí pre 70 000 divákov), záujmového vzdelávania
a voľnočasových aktivít (84 podujatí pre 9 951 návštevníkov):
•

6 celoštátnych súťaží a prehliadok, z toho 3 priamo na území mesta:
PAN 2007 – celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových divadiel
ZLATÝ

ŠTÍT

LIPTOVA – prehliadka hudobných skupín a sólistov

spevákov s vlastnou tvorbou, MIKULÁŠSKY

GAŠPARKO

– prehliadka

bábkových divadelných inscenácií spojená s tvorivou dielňou
• 3 krajské postupové prehliadky priamo v Liptovskom Mikuláši:
NEPROFESIONÁLNY

FILM

LIPTOVA, krajská súťaž sólistov tanečníkov

v ľudovom tanci a krajská súťaž choreografií folklórnych súborov
•

10 regionálnych a okresných súťaží a prehliadok: DIVADLO
LIPTOVSKÁ

OCHOTNÍCKA SCÉNA,

DEŤOM,

prehliadka detských folklórnych

súborov; v oblasti hovoreného slova HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV
ZVOLEN, RÁZUSOVIE VRBICA; súťaž neprofesionálnych výtvarníkov
a fotografov JARNÝ

SALÓN,

výtvarná súťaž MAĽUJEM

SVOJ SVET

a prehliadka detského interpretačného prejavu pre rómske deti z okresu
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L. Mikuláš SVET

SLNKA,

festival zborového spevu POPOLUDNIE

SO

SPEVOKOLMI LIPTOVA

Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili septembrový SVETOVÝ
A MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AMATÉRSKEHO FILMU

1.– 9. septembra 2007), FOLKLÓRNY

FESTIVAL

KONGRES

UNICA (Liptovský Mikuláš

VÝCHODNÁ (29. júna – 1. júla

2007) v rekonštruovanom amfiteátri vo Východnej, celoštátna prehliadka
detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM
júna) a celoštátna súťaž a výstava DETI

HRADOM

v Likavke (9. – 10.

A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ

TVORBA

v Ružomberku v dňoch (16. júna – 20. júla 2007). Priaznivú odozvu mal
i spomienkový komponovaný umelecký program ČERNOVSKÁ

TRAGÉDIA,

pripravený pri príležitosti 100. výročia černovských udalostí a prezentovaný
pre žiakov a študentov vo všetkých troch liptovských mestách. V závere roka
pripravilo LOS v spolupráci s cirkevnými organizáciami adventné koncerty
(pozri Kalendárium podujatí).

LOKÁLNA TELEVÍZIA LIPTOV, S.R.O. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, založená mestom
Liptovský Mikuláš vysielaka od 28. októbra 2005. V tomto roku prešla
viacnásobnými personálnymi zmenami. Od 3. januára na vlastnú žiadosť
odstúpil prvý riaditeľ a konateľ Ing. Ladislav Zahradník. Nahradil ho nový
konateľ, dovtedajší redaktor Ladislav Hámor. Primátor mesta ho zároveň
poveril vedením televízie. 25. januára poslanci MsZ z dozornej rady TV Liptov
odvolali Ing. Jozefa Repaského a Ing. Jána Kusku a schválili nových členov,
poslancov MUDr. Miroslava Boďu, MUDr. Martu Voštinákovú a Dušana
Plačeka. 1. mája bol do funkcie riaditeľa televízie po výberovom konaní
ustanovený Mgr. Jiří Kolínsky. 21. septembra, na základe výsledkov kontroly
hlavného kontrolóra mesta v TV Liptov na post konateľa rezignoval Ladislav
Hámor. Novým konateľom sa stal primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
Na funkciu riaditeľa 16. novembra rezignoval aj Mgr. Jiří Kolínsky a zostal
pracovať ako redaktor. Odišli aj ďalší dvaja interní pracovníci. Vedením TV
Liptov bol poverený doterajší zástupca riaditeľa Ing. Leopold Martinka.
Pod celkovú nestabilnú situáciu v TV Liptov sa podpísali nedostatočné
finančné zdroje od zriaďovateľa. Od mája sa zmenila aj vysielacia štruktúra,
namiesto troch dvadsať minútových premiér v týždni sa vyrábali dve
tridsaťminútové, teda jedna hodina premiérového vysielania, podľa udelenej
licencie. Aj záujem inzerentov o služby televízie bol slabý. Existovali aj
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technické problémy so šírením signálu TV Liptov (v rozpore so zákonom)
spôsobené sporom medzi prevádzkovateľmi televíznych káblových rozvodov
RK systém a MIKOTEL. V niektorých častiach mesta, resp. zvlášť v bytových
domoch na sídliskách nebolo možné TV Liptov vôbec sledovať.
ÚSPECHY MIKULÁŠANOV NA CELOŠTÁTNYCH I MEDZINÁRODNÝCH
UMELECKÝCH PREHLIADKACH:

•

16. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA

2007 v Banskej Bystrici, kategória reportáž 1. miesto Rastislav Hatiar, Peter
Illeš: Na hranici tieňov, 3. miesto Ján Kuska, Ľuboš Trizna Amafilm Nicolaus:
O Habovský kardan 2007
•

celoštátne kolo súťaže amatérskej fotografie AMFO 2007 v Banskej

Bystrici, Čestné uznanie v kategórii farebná fotografia Dušan Rázus Plynutie
•

Divadlo G. F. Belopotockého, celoštátna súťažná prehliadka alternatívneho

divadla Levoča 2007
•

krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorbe divadiel poézie

detí mládeže a dospelých VAAJANSKÉHO MARTIN, III. kategória poézia 1.
miesto Vladimíra Matějková (ZŠ Okoličianska ulica), Martin Florek
•

Folklórny súbor Váh, celoštátna prehliadka tvorivých choreografií

•

Detský folklórny súbor Ďumbier, 21. celoštátna prehliadka detských

folklórnych súborov – festival Pod Likavským hradom v Likavke, prvé a tretie
miesto na celoštátnej súťaži folklórnych súborov detí a mládeže v Českej
republike
•

celoslovenská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy žiakov ZUŠ,

kategória stredoškolákov 1. miesto Adela Jurečková, kategória ôsmakov
a deviatakov 2. miesto Miroslava Durná, ZUŠ Jána L. Bellu
•

medzinárodná súťaž akordeonistov v Pule, Chorvátsko, kategória do 15

rokov 2. miesto Michal Ochodnický, ZUŠ Jána L. Bellu

KALENDÁRIUM

UDALOSTÍ A PODUJATÍ

Začiatkom roka vyšla vo vydavateľstve Tranoscius kniha o obci PLOŠTÍN, od r.
1976 mestskej časti Liptovského Mikuláša. Podrobne a so zanietením
mapovala historický vývoj aj rôznorodé aspekty života jej obyvateľov (šport,
kultúra, etnografia, školstvo, remeslá, vysťahovalectvo, spolková činnosť,
živelné pohromy a požiare atď.). Knihu napísali prof. PhDr. Ferdinand Uličný,
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DrSc., PhDr. Karol Pieta, DrSc., prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc., PhDr.
Slávko Churý

a PhDr. Peter Vítek. Zostavil ju, úvod a doslov napísal

a fotografie vybral Ferdinand Uličný, ktorý v Ploštíne žil na dôchodku.

26. februára uplynulo 100 rokov od narodenia nášho rodáka LADISLAVA
HANUSA (1907–1997) katolíckeho kňaza, teológa, filozofia, pedagóga
a spisovateľa. Jeho dielo predstavuje inšpiračný prameň pre oblasť filozofie,
teológie, kultúry, sakrálneho umenia i literatúry.
Po roku štúdií v bohosloveckom seminári v Spišskej Kapitule odišiel na
štúdium do Innsbrucku (1926 – 1932). Tu získal v roku 1932 doktorát filozofie
a o dva roky neskôr aj doktorát teológie. Kňazskú vysviacku prijal v roku
1932. Ako kaplán pôsobil od roku 1932 v Spišských Vlachoch, v roku 1933 v
Spišskej Novej Vsi, v roku 1935 v Ružomberku. Od roku 1937 bol katechétom
a profesorom náboženstva v Kežmarku. V rokoch 1938 – 1950 prednášal ako
profesor morálky, sociológie a sakrálneho umenia v bohosloveckom seminári
v Spišskej Kapitule. Slovenský kultúrny život v štyridsiatych rokoch Hanus
obohatil aj redigovaním popredných kultúrnych časopisov (Kultúra, Obroda
a Verbum). Mimoriadne významné sú z tohto obdobia aj hanusovské preklady
R. M. Rilkeho a P. Lipperta. Štátna moc v roku 1950 Spišský seminár násilne
zatvorila. Tento rok zároveň znamenal koniec verejného vedeckého pôsobenia
profesora Hanusa (1938 – 1950). V roku 1952 bol pozbavený aj občianskej
a ľudskej slobody, zatkli ho a neoprávnene odsúdili na pätnásť rokov väzenia
za údajnú protištátnu činnosť. Trinásť rokov si odsedel vo väzniciach. Po
návrate na slobodu v roku 1965 (ešte bez občianskych práv a ako kurič
v Bratislave)

prednášal

bratislavských

sympóziách.

a nenahraditeľnosť
univerzalizmu,

na

fenoménu

kresťanského

súkromných

filozofických

Upozorňoval
kultúrnosti,
humanizmu,

na

šíril

a kultúrnych

nezastupiteľnosť

program

kresťanského

personalizmu

a kultúrneho

pluralizmu. Od roku 1968 pôsobil ako farár v Kvačanoch a od roku 1974
v Hybiach. Posledných desať rokov života prežil ako dôchodca v Ružomberku,
kde 7. marca 1994 zomrel a 14. marca 1994 ho pochovali v ružomberskom
cintoríne.
Na podnet Literárneho informačného centra bol Ladislav Hanus ako
osobnosť európskej kultúry a európskeho filozofického myslenia zaradený do
kalendára celosvetových kultúrnych výročí UNESCO na roky 2006 – 2007.
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Cyklické podujatie Múza Janka Kráľa STRETNUTIE

NA STAREJ FARE

sa 2.

marca konalo s Ondrejom Hroncom z Košíc, vysokoškolským pedagógom,
publicistom, cirkevným aktivistom a potomkom zakladateľa slovenského
vysokého školstva Jura Hronca. Hosť sa predstavil aj ako scenárista filmových
dokumentov o Samovi Tomášikovi a mikulášskom rodákovi Aurelovi
Stodolovi.
V kine Nicolaus sa 5. marca konala slávnostná mikulášska premiéra filmu
PREŽIJE KAMZÍK? Film netradičnou formou počítačovej hry podával základné
informácie o biológii a etologii živočícha, ktorý sa stal symbolom Tatier. Ako
kameraman sa na filme podieľal pracovník Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva múzea Pavel Ballo, ktorý tri a pol roka monitoroval
život kamzíka tatranského vrchovského v Nízkych Tatrách. Na filme ďalej
spolupracovali scenáristka Oľga Duhanová, odborná spolupracovníčka Dana
Šubová (riaditeľka SMOPAJ), strihač Marián Petro, hudobný skladateľ
Rastislav Dubovský a režisérka Oľga Janíková. Film vznikol s podporou
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR. Komentár
k filmu nahovorili mladí slovenskí herci Táňa Pauhofová a Michal Halon. Jeho
celoslovenská premiéra sa konala 21. februára v Bratislave.

18. JARNÝ

SALÓN

otvorilo 18. marca Liptovské osvetové stredisko vo

výstavnej sieni Posádkového klubu ako postupovú regionálnu súťaž a výstavu
neprofesionálneho výtvarného a fotografického umenia. Na vzájomnú tvorivú
konfrontáciu pristúpilo 21 fotografov a 27 výtvarníkov z celého Liptova so 180
prácami. Najväčším počtom sa už tradične prezentovali fotografi, autori
prevažne farebnej digitálnej fotografie. Najlepšie práce reprezentovali Liptov
na krajskej a národnej súťaži.

POSÁDKOVÁ

PREHLIADKA UMELECKEJ A TECHNICKEJ TVORIVOSTI

sa už

piatykrát konala 21. marca v spoločenskej sále Posádkového klubu. Opäť
pritiahla veľa divákov. Krúžky a súbory predstavili pestrú ponuku záujmovej
umeleckej

činnosti

Národnej

akadémie obrany a Posádkového

klubu

ozbrojených síl SR, ako aj výsledky svojich aktivít v podobe diplomov, medailí
a víťazných pohárov. Vďačným divákom sa predstavili tanečné štúdio Maestro,
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tanečné súbory Stormáčik a Storm (hip-hop, disko), Elite, BREAK LM BOYS,
Capoiera, Klub športovej gymnastiky, rockové skupiny Meat a C.I.T., hudobná
skupina Tensing a folklórny súbor Váh. Vo vestibule sa predstavil raketovomodelársky klub, filmári z Amafilmu NICOLAUS a Klub zberateľov
odznakov a medailí.

Prvýkrát

zažili

NOC

S

ANDERSENOM aj

malí

čitatelia

v

Knižnici

G.F.Belopotockého. Podujatie sa od r. 2000 konalo v Čechách, Poľsku
a Slovensku, pri výročí narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena. 18 detí vo veku od 10 do 12 rokov strávilo noc z 30. na 31. marca
hľadaním rozprávkového pokladu, rôznymi hrami a surfovaním na internete,
aby sa spojili aj s ostatnými nočnými návštevníkmi knižníc ktoré sa do
podujatia zapojili.

SPOMIENKOVÝ VEČER NA LEKÁRA A SPISOVATEĽA MUDR. ALFONZA BÖHMA
(1930 – 1982) pri 25. výročí úmrtia zorganizovali 19. apríla miestny odbor MS,
Liptovské osvetové stredisko, jeho priatelia a rodinní príslušníci. Rodák
z Turca sa po štúdiách usadil v Liptovskom Mikuláši a pracoval ako
gynekológ-pôrodník. Publikoval v odborných časopisoch, vydal UČEBNICU PRE
ZDRAVOTNÉ ŠKOLY

(1978) a ZDRAVOVEDU. Do literatúry vstúpil poviedkami

v Slovenských pohľadoch a v časopise Zdravie. Vyšli mu knihy ČERVENÉ NA
BIELOM

(1969), EPIŠTOLY

O LÁSKE A BOLESTI

(1970) odmenené treťou cenou

vydavateľstva Osveta, PRVÝ DÁŽĎ NA MANGO (1974), DRUHÁ
(1978), DVE

KNIHY O LÁSKE

KNIHA O LÁSKE

(1978). V r. 1978 sa stal členom Zväzu

slovenských spisovateľov.
MUDr. Alfonz Böhm bol aj známym a obľúbeným prednášateľom.
Cyklom prednášok na tému výchova k rodičovstvu oslovil dospievajúcu
mládež všetkých stredných škôl a učiteľov v okrese Liptovský Mikuláš.
Zomrel skoro, vo veku 51 rokov. Pochovaný je na Vrbickom cintoríne.

Seminár MULTIKULTURÁLNE TATRY –

DEDIČSTVOM PRE BUDÚCNOSŤ

priviedol do Domu kultúry v sobotu 28. apríla viac Poliakov ako zvyčajne.
Konal

sa

z iniciatívy

Občianskeho

združenia

Wspólnota

Myślenice

v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa, s podporou Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
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Slovensko. Prednášajúci sa venovali problematike kultúrnej, etnickej
a náboženskej rôznorodosti na poľskej i slovenskej strane Tatier; konkrétne
histórii Rómov v Liptove (PhDr. Peter Vítek), vývoju židovskej komunity
v Liptovskom Mikuláši (Mgr. Iveta Blažeková), skúsenostiam cudzinca
v Poľsku (Martin Cahn) a otázkam zachránených židovských detí (Zoltán
Breiner a Miriam Gálová). V synagóge bola otvorená výstava KAMEŇ
KAMENI

NA

zostavená z fotografií židovských cintorínov a synagóg na poľsko-

slovenskom pomedzí.

19. mája ožilo Námestie osloboditeľov hudobným festivalom FOLK

ROCK

TATRY, v minulosti známym ako vojenská súťažná prehliadka Folk Tatry.
Organizátori z Posádkového klubu a Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl SR v Trenčíne pozvali na jeho 17. ročník 10 hudobných
skupín rôznych hudobných žánrov – country Pramene, rockový C.I.T., Meat,
Deja vu, mládežnícky spevácky zbor Tensing, martinský Arzén, Prešovský
dixilend. Po vyše ročnej prestávke sa na pódium vrátil aj populárny Ploštín
Punk. A keďže podujatie pripravili vojenské zariadenia, nechýbal ani stánok
regrutačného strediska Ozbrojených síl SR.

V polovici júna privítali pracovníci MJK nevšednú návštevu MIKULÁŠSKEHO RODÁKA, EVANJELICKÉHO FARÁRA

PRAVNUČKU

JÁNA BORBISA (1832–

1912) PANI HANNY BUDNIK z USA, ktorá pátrala po koreňoch svojich predkov.
Pozrela si expozíciu v Rázusovie dome, kde medzi významnými vrbickými
rodákmi má svoje miesto aj Ján Borbis, prešla sa neďalekou Borbisovou
ulicou. Zápis o krste svojho prastarého otca našla v evanjelickej matrike. Ako
učiteľka tanca sa zaujímala o slovenský foklór, zavítala na náctvik DFS
Ďumbier.

JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK

LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV,

ktorá

bola od r. 2005 pomenovaná Krídla Ivana Laučíka, na počesť vynikajúceho
slovenského

básnika

príslušníka

básnickej

skupiny

Osamelí

bežci

a dlhoročného predsedu súťažnej poroty slávnostne vyhodnotili 30. júna
v Knižnici Gašpara F. Belopotockého. Súťaž mapovala najmladšiu slovenskú
poéziu a prózu a vytvárala priestor pre vzájomné poznávanie a konfrontáciu.
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Príspevky zaslalo 66 autorov z celého Slovenska. Súťaž sa uskutočnila s
finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Na 12. ročníku medzinárodného festivalu LETNÁ FOTOŠKOLA Domu fotografie
sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z 13 krajín celého sveta. Počas desiatich
dní od 5. do 15. júla sa konali semináre, prednášky, tvorivé dielne. Finálna
výstava fotografií bola v Galérii Petra M.Bohúňa otvorená od 14. júla do 9.
septembra.

DIVADLO G. F. BELOPOTOCKÉHO reprezentovalo slovenské amatérske
divadelníctvo na medzinárodnom divadelnom festivale v Kórei, za účasti 25
súborov z celého sveta. V meste Masan 1. augusta predviedlo svoje úspešné
predstavenie Murlin Murlo, ktoré mladým mikulášskym divadelníkom
prinieslo ocenenie TVORIVÝ

ČIN ROKA

na Scénickej žatve 2005 v Martine.

Bodovali s ním aj na minuloročnom festivale v ruskom Čeljabinsku. Úspešne
vystúpenie v Kórei im prinieslo pozvanie na festival do Indie v r. 2008.

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL POD SKALKOU sa konal 29. augusta v Ploštíne.
Už štvrtý rok bol súčasťou osláv výročia Slovenského národného povstania
v tejto mestskej časti, ku ktorým patrila aj partizánska vatra.

Začiatkom septembra sme v Liptovskom Mikuláši, prvý raz na Slovensku,
privítali

300

účastníkov

NEPROFESIONÁLNEHO FILMU

69.

SVETOVÉHO

FESTIVALU

A KONGRESU

UNICA 2007. Nečudo, veď amatérska filmová

tvorba mala v Liptove mnohoročnú tradíciu. Spoluorganizátormi vrcholného
podujatia amatérskych filmárov z 29 krajín celého sveta boli okrem
ministerstiev kultúry a obrany, mestský úrad, Asociácia filmových amatérov
a videoamatérov, Liptovské osvetové stredisko, klub Amafilm NICOLAUS
Liptovský Mikuláš a Art Štúdio Liptovský Hrádok.
V kine Nicolaus sa premietalo 120 filmových snímok, teda okolo tisíc
minút projekcie, ktoré pozorne sledovala sedemčlenná porota. V rámci
festivalu boli inštalované štyri samostatné výstavy - fotografie Niny
Zajcevovej, kresby Freda Grabera, výtvarné diela žiakov základných
umeleckých škôl Liptova s názvom Obrazový scenár a história klubov filmárov
Amafilm Nicolaus Liptovský Mikuláš, ArtŠtúdio Liptovský Hrádok a Urtica
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Žihľava. Škvrnou na inak vydarenom podujatí bola nočné vlámanie do
miestnosti organizačného výboru v Posádkovom klube.
Slovenskí tvorcovia získali v súťaži dve zlaté medaily. V kategórii
študentských filmov ju získal Juraj Kubinec za film Wolf. V kategórii
minútových filmov zvíťazil film Trojuholník režiséra Jána Kusku z Amafilmu
Nicolaus, ktorý už viac ako 25 rokov reprezentoval mesto i Slovensko na
súťažných prehliadkach doma i v zahraničí.

Ojedinelá celoslovenská putovná výstava Múzea SNP v Banskej Bystrici
PROJEKT VAGÓN, pripravená k 65. výročiu začiatku deportácií slovenských
Židov sa v dňoch 3.–7. septembra zastavila aj na mikulášskej železničnej
stanici. Inštalácia v dvoch dobových železničných vagónoch autenticky
vypovedala o období holokaustu v rokoch 1942–1944. Zvlášť emotívne
pôsobili na DVD zaznamenané osobné výpovede tých, ktorí holokaust prežili.
Zaznela aj výpoveď našej rodáčky MUDr. Margity Schwalbovej, ktorá prežila
útrapy koncentračného tábora Osvienčim. Pamiatke umučených Židov sa prišli
pokloniť aj predstavitelia nášho mesta.
HISTÓRIA

A SÚČASNOSŤ

OZBROJENÝCH

SÍL

V

LIPTOVE bola výstava

inštalovaná od 25. septembra do 31. októbra v Posádkovom klube. Textom,
obrazom,

historickými

dokumentmi

a trojrozmernými

exponátmi

sa

prezentovalo osem vojenských útvarov a zariadení v pôsobnosti posádky
Liptovský Mikuláš. Výstavu otvoril veliteľ posádky a veliteľ Národnej
akadémie obrany maršala Andreja Hadíka plukovník Marián Áč.

Už po šestnásty krát sa 22. septembra v preplnenej synagóge konalo podujatie
MOSTY- GESHARIM, umelecký program hovoreného slova a hudby. Autor
projektu, exminister kultúry Ladislav Snopko pozval opäť niekoľko
zaujímavých osobností - slovenského herca a riaditeľa bratislavského divadla
Aréna Juraja Kukuru, českú televíznu moderátorku Halinu Pawlovskú,
Pressburger Klezmer Band z Bratislavy s arménskou speváčkou Karne
Sarkasjan a rómsku skupinu Gulo Čar z Brna. Slovenská televízia koncert
odvysielala počas vianočných sviatkov. Z mestského rozpočtu bolo na
podujatie vyčlenených 175 000 Sk.
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RUDO BRTÁŇ (1907–1998) V SPOMIENKACH jeho súpútníkov i potomkov ožil
5. októbra na dvoch podujatiach – medzi študentmi Gymnázia M.M. Hodžu
i na starej fare na Tranovského ulici. Oboch stretnutí sa zúčastnili jeho dcéry
Jela Fábryová, Tatiana Brtáňová a syn Ivan Brtáň. Rudo Brtáň, rodák z Hýb,
absolvent mikulášskeho gymnázia a Karlovej univerzity v Prahe začal pôsobiť
ako stredoškolský profesor a neskôr sa stal známym slovenským literárnym
historikom. Pracoval v Matici slovenskej v Martine, Ústave slovenskej
literatúry a Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Jeho vedecké dielo zahŕňa skoro tri desiatky kníh, ďalšie desiatky štúdií, kritík
a nespočetné množstvo článkov. V Liptovskom Mikuláši sa ako znalec života
a diela Janka Kráľa podieľal na formovaní Múzea Janka Kráľa.

Synagóga a Dom kultúry boli od 17. do 19. októbra dejiskom FESTIVALU
ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

TI

ČO BOLI.

Iniciovali ho občianske združenie

Liptovium a študenti Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v spolupráci
s Múzeom Janka Kráľa. Výstava o histórii mikulášskych židov v synagóge,
predpoludňajšie tvorivé dielne pre študentov stredných škôl a popoludňajšie
stretnutia pre všetkých záujemcov mali prispieť k bližšiemu spoznaniu
židovskej komunity i odbúravaniu stáročných vzájomných predsudkov medzi
kresťanmi a židmi.
Novú publikáciu ČAROVNÉ

HUBY

LIPTOVA uviedli jej autori do života

v októbri v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
Amatérsky fotograf Jaroslav Šoučík pripravil 206 fotografií húb z 20 chotárov
Liptova a napísal k nim sprievodné texty, ktoré odborne spracovala
pracovníčka múzea Kristína Urbanová. Básňami do knihy prispel Martin
Vozárik. Knihu financovali zo súkromných zdrojov a sponzorských darov.
V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva bola od 6. novembra do
2. decembra inštalovaná medzinárodná výstava EKOFOTOGRAFIA 2007.
Siedmy ročník oboslalo 66 autorov zo Slovenska a Čiech. Porota medzi inými
ocenila aj fotografie Petra Sirotu z Liptovského Mikuláša.

JURAJ JANOŠKA – SYN SVOJHO OTCA nazvali odborný seminár organizátori z
miestneho odboru Matice slovenskej, ktorý na počesť výročia právnika Juraja
Janošku (1882–1945) pripravili v zasadačke mestského úradu 9. novembra. Pri
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tejto príležitosti sa podvečer v Dome kultúry konal slávnostný koncert žiakov
ZUŠ Jána L. Bellu.

Na

MALIARA A REŠTAURÁTORA

MIKULÁŠA ŠTALMACHA (1907–1990) sa

spomínalo pri 100. výročí jeho narodenia v Galérii P. M. Bohúňa. Jeho život
a dielo sprítomnila bývalá pracovníčka galérie pani Anna Barancová. Mikuláš
Štalmach odkryl a zreštauroval mnoho nástenných malieb v kostoloch
i kaštieľoch (Smrečany, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš – Palúdzka
Palúdzka, Ludrová). Stál aj pri zrode mikulášskej galérie.
Liptovský Mikuláš sa na prelome novembra a decembra, po roku opäť stal
mekkou slovenskej pantomímy. Konal sa tu najstarší a jediný festival svojho
druhu na Slovensku PAN 2007. XIV. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky
pantomímy a pohybových divadiel pritiahol 14 súborov z celého Slovenska.
200 nádejných mímov absolvovalo so piatimi slovenskými a českými lektormi
tradičné tvorivé dielne základov pantomímy, pantomimickej techniky,
žonglovania, klauniády a improvizácie V piatok 30. novembra vytvorili
nevšedný slovenský rekord 131 mímov na jednom javisku. Najmladšia mímka
mala šesť rokov, najstarší mím päťdesiat. Ako ináč, dušou festivalu bol jeho
zakladateľ Mikulášan Miroslav Kasprzyk, profesionálny mím, ktorý pri jeho
organizovaní spolupracoval s Liptovský osvetovým strediskom, Domom
kultúry a Posádkovým klubom.
Pod názvom KRAJINA

SLNKA

zorganizovalo Liptovské osvetové stredisko v

Dome kultúry koncom novembra 8. ročník prehliadky záujmových aktivít
rómskych detí okresu Liptovský Mikuláš. Takmer 60 účinkujúcich prinieslo na
scénu dievčenský tanec motivovaný rómskou komunitou v Pribyline, predstavu
rómskej zábavy, recitáciu, spoločenský tanec, scénku či tanečné choreografie
ovplyvnené skladbami súčasných rómskych hudobných skupín.
POETKA ANNA ONDREJKOVÁ, predstavila 30. novembra na pôde Knižnice
Gašpara F. Belopotockého svoju najnovšiu knižku HAVRANIA,

SNOVÁ,

ktorú

vydalo vydavateľstvo MilaniuM. Od roku 1975 to bola už jej ôsma básnická
zbierka. Anku Ondrejkovú poznáme ako dlhoročnú pracovníčku mikulášskej
Knižnice Gašpara F. Belopotockého, ale aj ako výtvarníčku i herečku.
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ŠTYRI

ADVENTNÉ KONCERTY

aj tento rok spríjemnili predvianočný čas

mikulášskej kultúrnej verejnosti. Na druhom koncerte 9. decembra sa
v evanjelickom kostole predstavili Mikulášanom známy Junior Brass Quintet.
Tretí koncert mal podobu klavírneho recitálu Stanislava Slavíčka v Galérii
Petra M.Bohúňa. Pred štvrtým koncertom, v nedeľu 23. decembra sa
Mikulášania potešili pohľadom na živý betlehem. Pred Múzeom Janka Kráľa
ho stvárnili členovia folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov
a potom vystúpili v Kostole sv. Mikuláša s ľudovou vianočnou spevohrou
Balada o Panne Márii.

29. decembra zavítal do kina Nicolaus známy slovenský herec JÁN KRÓNER,
aby uviedol predstavenie najnovšieho slovenského filmu Polčas rozpadu. Bolo
veľmi sympatické, že si pri svojich potulkách zimným Liptovom našiel čas a
prejavil ochotu prísť povedať svojim divákom pár slov a navodiť tak príjemnú
komornú atmosféru. Ocenili to aj diváci, ktorí zaplnili hľadisko kina, čo nebolo
pri premietaní pôvodných slovenských filmov obvyklé. Krátku reportáž z tejto
udalosti priniesla televízia Liptov.

Mikulášska kultúrna obec sa tento rok rozlúčila s dvoma osobnosťami.
9. marca na Vrbickom cintoríne pochovali mladú herečku SILVIU ANTOLOVÚ,
ROD. HARTMANNOVÚ (1972–2007).

Rodáčka z Liptovského Mikuláša začínala

v tunajšom študentskom Divadle Bodea, spolu s režisérom Viliamom
Dočolomanským. Neskôr pôsobila v Divadelnom súbore Gašpara F.
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Divadle Jozefa Gregora-Tajovského
vo Zvolene a v Divadle Pôtoň v Leviciach. Spolupracovala s Národným
osvetovým centrom ako lektorka pohybu. Naposledy stvárnila hlavnú postavu
Júlie v celovečernom česko-slovenskom filme Bloudím (2006), ktorého
premiéry sa nedožila.
LADISLAV PAŠKA, mikulášsky publicista, kultúrny pracovník a dlhoročný
matičiar zomrel 18. decembra v Ružomberku. V tomto meste sa narodil 27.
júna 1923. Študoval na strednej škole v Ružomberku a v Banskej Bystrici,
1950–1953 žurnalistiku v Prahe, 1958–1962 v Bratislave a v Žiline, 1963–1964
technik a stavbyvedúci v podniku Stredoslovenské stavby v Banskej Bystrici.
Pôsobil ako redaktor na viacerých miestach Slovenska. V rokoch 1968–1971
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pracoval ako vedúci odboru kultúry a vnútra na Mestskom národnom výbore
v Liptovskom Mikuláši. Pre politické postoje k udalostiam roku 1968 bol
politicky prenasledovaný. V r. 1972–1989 pracoval ako robotník, neskôr
úradník v stavebnom podniku Stavoindustia. Život a práca Ladislava Pašku sú
úzko späté s Maticou slovenskou. Roku 1968 inicioval formovanie matičných
štruktúr v Liptove. Od roku 1990 pôsobil v jej najvyšších orgánoch a bol
zakladateľom a riaditeľom Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
Ako publicista debutoval knihami reportáží zo života slovenských vojakov v
Taliansku. Popri publicistike venoval aj umeleckej literatúre, časopisecky
uverejňoval krátke prózy a nadrealistické básne. Napísal, zostavil a zredigoval
43 kníh, z ktorých vyše polovica je silne previazaná na národné, kultúrne
a regionálne dejiny Liptova.

V. CIRKEVNÝ
FARNOSŤ

V

ŽIVOT

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI od r. 2003 spravoval dekan THLic.

Vladislav Saniga. Pomáhali mu kapláni Mgr. Marián Katrenčík a Mgr. Jozef
Vaľko. Do farnosti bola začlenená aj vojenská farnosť Jany z Arku, ktorú
spravoval PhDr. Stanislav Šverha. Náplňou ich činnosti bola duchovná služba,
vyučovanie náboženskej výchovy na 4 základných školách a 5 stredných
školách a vysluhovanie sviatostí. Kňazi počas roka vyslúžili 110 krstov,
zosobášili 23 manželských párov a pochovali 66 farníkov. Činná bola aj farská
charita, ktorá finančnými príspevkami i vecnou pomocou podporovala sociálne
slabšie rodiny, starých a chorých ľudí. Mala 12 dobrovoľných členiek. Od
januára do marca varili pre bezdomovcov desiatové polievky a podávali im
víkendové potravinové balíčky. Finančné prostriedky získali z kostolných
milodarov a predaja vlastných venčekov na Kvetnú nedeľu a z vianočného
predaja medovníkov.

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ evidoval 3 234
členov (o 93 viac ako predchádzajúcom roku). Počas roka pribudlo 162 nových
členov. Vekový priemer členov zboru bol 42,5 roka. Zbor viedli farári Mgr.
Marián Bochnička a Mgr. Vladimír Ferenčík. Pokrstili 33 detí a 3 dospelých,
konfirmovali 24 detí a 4 dospelých, zosobášili 11 párov a pochovali 55
občanov. V rámci zboru nacvičovali dve skupiny spevokolu s 50 členmi
a päťčlenná mládežnícka hudobná skupina. Už ôsmy rok pracovala zborová
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diakonia poskytujúca opatrovateľskú službu 39 klientom z Liptovského
Mikuláša, Liptovského Jána, Žiaru a Bobrovca. Členovia zboru sa všestranne
podieľali na príprave dištriktuálnych i celoslovenských podujatí v Liptovskom
Mikuláši: Misijná konferencia Modlitebného spoločenstva evanjelickej cirkvi
(6. mája), 11. Dištriktuálny deň na tému Vykupujte čas, lebo dni sú zlé (23.
júna), Hurbanove dni pri príležitosti 190. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana (16. septembra), piaty ročník Dni zborovej diakonie (11. novembra),
koncert na počesť pamiatky Martina Rázusa, ktorým začali Rok Martina
Rázusa (17. novembra).
CIRKEVNÝ

ZBOR

BRATSKEJ

JEDNOTY BAPTISTOV V

LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

mal 77 členov (Liptovský Mikuláš 52, Važec 12, Liptovský Hrádok 8, Svätý
Kríž 5). Kazateľom bol Dušan Uhrín. Niektoré aktivity presahovali rámec
zboru. Napr. od jesene minulého roku varila skupinka žien každú nedeľu obedy
pre 8 – 16 bezdomovcov, mladí ľudia sa podieľali na hudobnom Worship
festivale v priestoroch Dome kultúry. V apríli už po tretí raz pripravili
týždenný pobyt pre amerických stredoškolákov, ktorých rodičia pracovali na
vojenských základniach NATO v Nemecku, Taliansku a Anglicku. Spoločne
zveľaďovali školské areály na sídlisku Podbreziny, Nábreží Aurela Stodolu, v
Okoličnom a Palúdzke - stavali ihriská s hojdačkami, lavičkami, altánkami.
Zároveň rozvíjali jazykové znalosti našich detí z angličtiny a nemčiny,
nadväzovali priateľské kontakty. Brigádnici sa každý večer stretávali
v evanjelickom kostole na Tranovského ulici. O aktivitách mikulášskych
baptistov informoval zborový spravodaj Prameň, ktorý po dlhšej prestávke
v tomto roku opäť vydali.
EKUMENICKÉ

STRETNUTIA

pokračovali

aj

tento

rok.

24.

januára

v evanjelickom kostole na Tranovského ulici kázal Dušan Uhrín z Bratskej
Jednoty baptistov. Nasledujúce stretnutie 25. marca pripravili vo svojej
modlitebni na Ulici 1. mája. Na Veľký piatok 6. apríla prešlo 200 evanjelikov,
katolíkov a baptistov ekumenickou cestou utrpenia Ježiša Krista od kostola na
Tranovského ulici ku kostolu sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov.

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ prispelo zo svojho rozpočtu pre cirkvi takto:
Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Liptovský Mikuláš na opravu bočného
oltára, strešnej krytiny a na výmenu okien na Katolíckom dome (300 tisíc Sk),
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Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť v m.č.Okoličné na opravu zvonov (50 tisíc
Sk), Cirkevnému zboru ECAV v Liptovskom Mikuláši na úpravu fasády
farského úradu (100 tisíc Sk) a dokončenie fasády starej evanjelickej fary, kde
sa nachádzala expozícia Múzea Janka Kráľa (250 tisíc Sk), Cirkevnému zboru
ECAV v Palúdzke na opravu kostola a výmenu strešnej krytiny (200 tisíc Sk).

VI. ZDRAVOTNÍCTVO
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI pôsobila od r. 2003
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Poskytovala zdravotnú starostlivosť 73 361
obyvateľom spádovej oblasti Liptovský Mikuláš (32 759 obyv.) a Liptovský
Hrádok (7 756 obyv.), rovnako tak tisíckam návštevníkov okresu. Do funkcie
riaditeľky bola 1. februára, po predchádzajúcom výberovom konaní, menovaná
Ing. Marta Španková. Námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť sa
stal MUDr. Oldřich Drahovzal. Hospodárenie nemocnice, tak ako aj v
predchádzajúcich rokoch, bolo poznamenané nedostatočným financovaním
z verejných zdrojov. Napriek tomu sa podarilo manažmentu nemocniu ďalej
nezadlžovať. Ukončená bola aj významná investičná akcia, rekonštrukcia
a zateplenia budovy interného pavilónu v hodnote 10 416 747 Sk z finančných
prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a Žilinského samosprávneho kraja.
V septembri nemocnica získala certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Oddelenie
Interné
Neurológia
Psychiatria
Detské
Gynek. a pôrod.
Chirurgia
Traumatológia
Ortopédia
Urológia
Otorinolaryngológia
Doliečovacie
OAIM
Novorodenecké
SPOLU

Počet postelí
v r. 2007

Počet posteli
na lekárske
miesto
4,76
5,65
11,39
4,78
5,92
5,15
7,5
7,5
6,66
2,5
13
2,5
11,42
6,14

55
26
49
28
32
40
15
15
10
5
26
5
16
322
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Počet postelí
na 1 000
obyvateľov
0,75
0,35
0,67
0,38
0,43
0,54
0,20
0,20
0,14
0,07
0,35
0,07
0,22
4,38

Úväzky
lekárov
11,55
4,60
4,30
5,85
5,40
7,76
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,40
52,36

miesta/ lekárske ošetrovacie vykonané
postele úväzky
dni
dialýzy
Dialyzačné stredisko
6
0,90
4 447
Psychiatrický stacionár
10
0,50
2 014
Neurologický stacionár
4
0,10
540
ORL stacionár
3
0,10

VII. SOCIÁLNA
JEDINÉ

DETSKÉ JASLE NA ÚZEMÍ MESTA,

STAROSTLIVOSŤ
Inštrukčné detské jasle na

Komenského ulici boli zariadením mesta Liptovský Mikuláš. Pôvodná kapacita
50 detí sa od decembra r. 2004 znížila na 35 detí. Osem detských sestier, pod
vedením Ivety Kubáňovvej sa v troch oddeleniach staralo o deti vo veku od 6
mesiacov do 3 rokov. Rozpočet na r. 2007 dosiahol 1 761 000 Sk.

Neúspechom skončil projekt Reformného združenia rómskej mládeže
prevádzkovať v Liptovskom Mikuláši

KRÍZOVÉ CENTRUM MOTÝĽ

pre týrané

ženy a deti. Po slávnostnom otvorení 5. januára v rekonštruovaných priestoroch
administratívnej budovy bývalých Považských kasární na Komenského ulici,
neprežil ani dva mesiace, pretože združenie nezvládlo finančné nároky
prenájmu a prevádzky tohto prepotrebného centra. Mesto Liptovský Mikuláš
poskytlo do projektu formou prenájmu svoju budovu a

350 000 Sk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR projekt dotovalo ďalšími
prostriedkami vo výške 1 350 000 Sk.

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH si na trojdňovom stretnutí (24.–26.
júna) v Aquaparku Tatralandia pripomenuli členovia Slovenského zväzu
telesne postihnutých z celého Slovenska. Organizátori z Liptovského Mikuláša
a Ružomberka naplnili motto podujatia Sme súčasťou spoločnosti, akceptujte
nás pracovným seminárom, spoločenskými stretnutiami a výletmi do okolia.
Záštitu nad ním niesli Republikové centrum SZTP Bratislava a všetci traja
liptovskí primátori Ing. Ján Blcháč, Ing. Michal Slašťan a Mgr. Branislav
Tréger L. Hrádok.

Priestory po centre Motýľ od 1. augusta prevzalo KRÍZOVÉ

STREDISKO

PÁLKOVO CENTRUM, ktoré pôsobilo v našom meste už jedenásty rok. Pôvodne
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sídlilo v tzv. Pálkovej vile na Školskej ulici. Jeho zriaďovateľom bol ŽSK. Ako
jedno z mála krízových stredísk poskytovalo komplexnú starostlivosť
(poradenskú, ambulantnú a zároveň pobytovú) deťom a mládeži zo sociálne
znevýhodneného prostredia a poruchami správania. V r. 2007 sa jeho
pracovníci pravidelne starali o 174 klienov vo veku od 7 do 22 rokov.
Individuálnu terapiu poskytovali 48 z nich. V pobytovej forme, zriadenej od
septembra 2007 už v nových priestoroch, sa venovali 10 deťom. Krízové
centrum pripravilo projekty Zdravie pre deti – deti pre zdravie (pre 3 materské
školy), Daj mi šancu (pre 11 základných škôl) a 3 víkendové pobyty
v Liptovskom Jáne pre svojich klientov.

TRADIČNE

VEĽKÚ POZORNOSŤ VENOVALO VEDENIE MESTA SENIOROM.

Primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. sa pravidelne stretával so svojim poradným
orgánom Radou starších. Od 1. júla zaviedlo mesto (v spolupráci so SAD
Liptovský Mikuláš a.s. so sídlom v Ružomberku) pre občanov nad 70 rokov
zľavnené cestovné v mestskej hromadnej doprave v hodnote symbolickej
jednej slovenskej koruny. Rovnako tak návšteva aquaparku Tatralandia vyšla
seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov alebo Jednote dôchodcov len
symbolickú korunu. Mesto na činnosť a prevádzku 8 klubov dôchodcov
vynaložilo 978 166 Sk. Boli z nich uhradená aj výmena okien na budove Klubu
dôchodcov II. na Vajanského ulici, či počítačová technika pre všetky kluby
a kurz v učebni infomračno-komunikačných technológii na ZŠ Márie
Rázusovej-Martákovej (od 29. októbra do 20. novembra).V októbri Mesiaci
úcty k starším navštívil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. spolu
s príslušnými poslancami všetky kluby dôchodcov v Liptovskom Mikuláši.
Neobišiel ani KLUB VOJENSKÝCH DÔCHODCOV pôsobil pri Posádkovom klube.
Patril medzi najväčšie na Slovensku, veď mal 226 členov a sympatizantov.

OPATROVATEĽSKÚ

SLUŽBU

ako terénnu sociálnu službu starším a chorým

občanom poskytovalo mesto prostredníctvom mestského úradu 92 osobám,
o ktoré sa v ich domácnostiach staralo 55 opatrovateľov v rôznych pracovných
úväzkoch. Výdavky na poskytnutie opatrovateľskej služby ako originálnej
kompetencie

mesta

činili

7 678 506

korún.

V septembri

prevzala

liptovskomikulášska samospráva záväzok Žilinského samosprávneho kraja
financovať opatrovateľskú službu pre dve neštátne organizácie: Zborovú
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diakoniu ECAV (116 400 Sk) a Spišskú katolícku charitu (537 000 Sk).
Liptovský Mikuláš sa tak ako jediné mesto dohodlo na takejto forme
príspevku, aby oba neštátne subjekty mohli pokračovať v opatrovateľskej
službe občanom mesta.
DOM

S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU

na Štefánikovej ulici tiež spravovalo

mesto. V samostatných bytových jednotkách žilo 11 občanov, o ktorých
sa starali 2 opatrovateľky. Väčšina výdavkov zo sumy 512 068 korún, bola
vykrytá z dotácie Ministerstva financií SR.
DOM DÔCHODCOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ zavŕšil 1. septembra prvý rok
svojej činnosti. Vznikol ako rozpočtová organizácia mesta s právnou
subjektivitou, pre obyvateľov mesta a jeho spádovej oblasti (podľa uznesenia
MsZ č. 17/2006 zo dňa 16. marca 2006). Reálne svoju činnosť zahájil 1.
septembra 2006. Priestory celodenného zariadenia vznikli prestavbou
nadbytočného nemocničného pavilónu v m. č. Palúdzka. Poskytoval služby 44
seniorom v jedno a dvojposteľových ubytovacích jednotkách so sociálnym
zariadením a príslušenstvom. Klienty mali k dispozícii aj spoločenské
miestnosti, ambulancie, modlitebňu, fitnesscentrum, holičstvo, kaderníctvo
a pedikúru. Dom dôchodcov hospodáril s výdavkovým rozpočtom 8 902 000
Sk a príjmovým rozpočtom 2 801 000 Sk.

DOMOV

DÔCHODCOV, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

A ÚTULOK na sídlisku

Podbreziny v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
poskytoval svoje služby od r. 1991, aktuálne 116 obyvateľom. V marci otvorili
nový pavilón za viac ako 30 000 000 Sk, ktorý rozšíril pôvodnú kapacitu
zariadenia o 10 miest. Vďaka nemu pribudla aj kuchyňa a spoločenské
priestory. V rovnakom čase začalo v dome pôsobiť aj poradenské centrum pre
dospelých občanov mesta i okolia. Dve pracovníčky bezplatne poskytovali
sociálne

poradenstvo

pre

seniorov,

zdravotne

postihnutých

občanov

a zabezpečovali intervenciu pre ľudí v krízových životných situáciách.
Záujemcovia tu osobne, alebo aj telefonicky či e-mailovou komunikáciou
získali informácie o možnostiach sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK.

V rómskej osady Hlboké otvorilo mesto Liptovský Mikuláš, resp. oddelenie
sociálnych vecí a kultúry mestského úradu 10. apríla
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KOMUNITNÉ CENTRUM

NOVÝ SVET. Objekt vznikol prestavbou chátrajúcich šatní bývalého športového
areálu za Váhom. Zárodky aktivít komunitého centra možno nájsť v činnosti
rómskej neziskovej organizácie Kamas (Chceme), ktorá približne dva roky
úspešne pracovala s deťmi ZŠ na Nábreží dr. Aurela Stodolu a na Ulici
Československej brigády. Pracovníci mestského úradu hľadali možnosti ako
tieto aktivity zefektívniť a rozšíriť aj pre ostatné vekové kategórie
mikulášskych Rómov, a tak vzniklo komunitné centrum Nový svet, súčasťou
ktorého sa stala aj zimná nocľaháreň pre 12 ľudí bez prístrešia. Centrum
prevádzkoval kolektív piatich pracovníkov s vedúcou Silviou Tomkovou.
Predpoludním prebiehala predškolská výchova detí do 6 rokov, popoludní sa tu
staršie deti pripravovali na školské vyučovanie, hrali či besedovali so
zaujímavými hosťami. Súčasťou práce centra sa stala aj komunitná – terénna
sociálna práca. Komunitná sociálna pracovníčka a jej asistentka sa zameriavali
na poradenstvo dospelým obyvateľom osady (pomoc pri vybavovaní
peňažných dávok, spolupráca s lekármi, úradmi a pod). V máji bolo v objekte
otvorené aj stredisko osobnej hygieny a práčovňa. Činnosť centra finančne
podporili aj Fond sociálneho rozvoja, Úrad splnomocnenkyne vlády pre
rómske komunity, partnerské mesto Dinkelland. Nocľaháreň pre bezdomovcov
pomohli nábytkom zariadiť mikulášska nemocnica a Slovenský Červený krížúzemný spolok Liptov.
Opatrenie mesta Liptovský Mikuláš zaviesť v komunitnom centre
bezplatnú predškolskú prípravu rómskych detí ocenil v rámci projektu
hodnotenia samosprávnych opatrení v hodnotiacom období apríl – jún 2007
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.
PROJEKT

NA RIEŠENIE PROBLÉMOV RÓMSKEJ KOMUNITY

KOMPLEXNEJ

- vytvorenie

STRATÉGIE RIEŠENIA PROBLÉMOV RÓMSKEJ KOMUNITY V MESTE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ odštartoval 11. decembra prvým workshopom. Zúčastnila
sa ho aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Anina Botošová.
Projekt v spolupráci mesta Liptovský Mikuláš a spoločnosti EUROcoop
partner, s.r.o. z Prešova mal riešiť nahromadené problémy s neplatičmi
nájomného v mestských sociálnych bytoch, zvlášť v osade Hlboké, kde žilo
400 z celkového počtu 1 600 mikulášskych Rómov. Prieskum názorov
rómskych obyvateľov a následná analýza mala priniesť komplexnejšie
a efektívnejšie riešenie celej rómskej problematiky, ktorá mnoho rokov
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zamestnávala mestské a obecné samosprávy na celom Slovensku. Na projekte
spolupracovali štyri pracovné skupiny zložené zo zástupcov samotných
Rómov, pracovníkov mestského úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v L. Mikuláši, pedagogicko-psychologickej poradne. Strategický dokument
riešenia problémov Rómov v našom meste mal byť spracovaný do apríla
budúceho roku tak, aby bol úzko prepojený s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja ŽSK aj s územným plánom Liptovského Mikuláša.
Pred piatimi rokmi bol na Borbisovej ulici otvorený DOM CHARITAS

SV.

KLÁRY, malokapacitné krízové zariadenie Spišskej katolíckej charity. Svoj
prechodný domov tu odvtedy našlo približne 60 dievčat a mladých žien,
poznačených narušeným rodinným prostredím, domácim násilím alebo
ústavnou výchovou. V novembri prevádzku Domu sv. Kláry podporil výťažok
9 000 korún z módnej prehliadky, ktorú v Dome kultúry zorganizovalo jeho
sympatizantky.

III. ŠPORT

A TELOVÝCHOVA

Nové vedenie mesta deklarovalo podporu športu inzerátom v 11. čísle
regionálneho týždenníka MY Liptovské noviny: „Samospráva Liptovského
Mikuláša na čele s primátorom Jánom Blcháčom venuje pozornosť vytváraniu
podmienok pre realizáciu športových aktivít a záujmov občanov v tejto oblasti.
Rozvoj športového diania vníma ako prostriedok uplatnenia sa talentov
a ambícií a propagácie mesta a zlepšovanie fyzickej i psychickej kondície
nielen aktívnych športovcov, ale aj ostatných občanov. Dôležitou stránkou
mestom podporovaných športových aktivít je všestranne osožné využívanie
voľného času mládeže.
Dlhodobým cieľom mesta v oblasti futbalu je budovanie ihrísk
a vytvorenie silného klubu. Popri tom mesto bude oporou aj pre futbalových
nadšencov v jednotlivých mestských častiach. Okrem podpory futbalu, hokeja,
lyžovania a vodného slalomu má nová samospráva mesta záujem na rozvoji
basketbalu, lukostreľby, gymnastiky, plávania a ďalších športov.
V tohtoročnom scenári finančnej podpory figurujú napríklad príspevok
k obnove ihriska Futbalového klubu Tatran Okoličné, a to vybudovaním
umelého trávnatého povrchu. V aktualizovanom tohtoročnom rozpočte mesta,
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o ktorom budú poslanci zastupiteľstva rokovať v apríli, podľa možností mesta
dostane priestor aj finančná podpora ďalších miestnych futbalových klubov.

HOKEJ
Do 15. ročníka SLOVNAFT Extraligy v sezóne 2006/2007 štartovalo
MUŽSTVO

MHK 32 LI-PA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ značne omladené,

s najmladším kádrom z celej extraligy. Tréneri Milan Jančuška a Jerguš Bača
dali príležitosť 13 hráčom z nižších súťaží u nás i zo zahraničia a začali tak
trojročný cyklus prebudovania tímu. V januári mužstvo bojovalo na 8. mieste
tabuľky, ale postupne sa presunulo o priečku nižšie, odkiaľ nemohlo postúpiť
do nadstavbových bojov o play-off. 23. februára tak predčasne skončilo
sezónu. Konečný sumár mužstva v sezóne 2006/2007: počas 54 odohratých
zápasov dosiahlo skóre 139:211 a získalo 50 bodov.
V novom ročníku hokejovej Slovnaft Extraligy 2007/2008 vydržali
tréneri na svojich postoch iba päť prvých kôl. 18. septembra ich predstavenstvo
klubu kvôli zlým výsledkom odvolalo, pretože mužstvo nezískalo ani bod
a dosiahlo slabé skóre 5:15. Jeho vedením boli poverení tréneri juniorského
tímu Ján Majdek a Rudolf Záruba. Koncom kalendárneho roka 2007 malo
mužstvo MHK 32 Liptovský Mikuláš po 35 odohraných extraligových
zápasoch stabilnú pozíciu na 11. predposlednom mieste s 18 bodmi a skóre
75:129.
Predstavitelia samosprávy sa zamýšľali ako ďalej s mikulášskym hokejom.
Nahromadené problémy v MESTSKOM

HOKEJOVOM

KLUBE

HK 32

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: zlá finančná situácia klubu, resp. jeho netransparentné
hospodárenie (strata vo výške 8 miliónov, záväzky 14 miliónov a pohľadávky
12 miliónov Sk.) a neuspokojivé športové výsledky extraligového A-mužstva
viedli k prehodnoteniu pozícií mesta v tomto klube. V januári nastali
v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb zmeny v dozornej rade akciovej
spoločnosti MHK 32. Za nových členov poslanci MsZ schválili primátora
mesta Ing. Jána Blcháča a Ing. Rudolfa Hunu, ktorí sa zároveň stali aj členmi
správnej rady občianskeho združenia MHK.
Od roku 2003 mikulášsky hokej zastrešovalo občianske združenie MHK
32, ktoré založilo svoju akciovú spoločnosť MHK 32, aby zabezpečovala
fungovanie profesionálneho extraligového mužstva. Mesto Liptovský Mikuláš
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prispievalo do občianskeho združenia a navyše prostredníctvom Bytového
podniku financovalo prevádzku zimného štadióna sumou 10 miliónov korún,
ale nemalo možnosť ovplyvňovať činnosť MHK 32 a.s. Preto sa vedenia mesta
usilovalo získať v akciovej spoločnosti 50-percentnú účasť.
Na júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie 50
kusov akcií Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. mestom
Liptovský Mikuláš v listinnej podobe za kúpnu cenu 500 000 Sk, čo
predstavovalo 50 percent základného imania spoločnosti. Za zástupcu mesta
v správnej rade MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. schválili Ing. Vladimíra
Poliaka. Túto zmenu ako aj nové orgány klubu schválilo 1. augusta aj valné
zhromaždenie MHK 32. Na čele predstavenstva akciovej spoločnosti MHK 32
Liptovský Mikuláš stál Ing. Vladimír Poliak, mesto v ňom zastupoval Dušan
Devečka. Predsedom dozornej rady bol primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
a jej členmi JUDr. Ján Droppa a Ing. Peter Pavella.

V závere sezóny 2006/2007 sa

MLADÝM HOKEJISTOM

MHK 32 LI-PA

Liptovský Mikuláš darilo. Ôsmaci získali natrvalo putovný Zemplínsky pohár
v Michalovciach (23.–25.3.), pretože turnaj oň vyhrali už po tretíkrát. Šiestaci
na domácom turnaji vybojovali druhé miesto s chlapcami z Topoľčian,
Ostravy, Nového Jičína a poľského Nového Targu. Rovnaký výsledok,
rovnako doma, dosiahli aj najmladší hokejisti, žiaci tretích ročníkov ZŠ,
v konkurencii rovesníkov z Martina, Spišskej Novej Vsi a Popradu na
poslednom turnaji sezóny.
VÝBER

MIKULÁŠSKYCH HOKEJISTOV A AMATÉROV

sa v marci zúčastnil na

hokejovom turnaji v americkom Las Vegas. Medzi 50 mužstvami z USA
a Kanady, sa ako jediní Európania prebojovali do finále. V zápase s New York
Strengers triumfovali 5:1. Hviezdou finále sa stal autor hetriku Ján Uličný,
ktorého vyhlásili aj za najlepšieho hráča celého turnaja.
SIEŇ

SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA

presídlila od 13. júna do vestibulu

Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne bola otvorená v r. 2002 na
Bratislavskom hrade, neskôr inštalovaná v Bojníciach, od apríla r. 2006 v
Žiline. Na slávnostnom otvorení expozície slovenských hokejových velikánov
sa okrem primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD., Vlastimila Škanderu z
MHK, bývalého prezidenta klubu Jána Bošanca zúčastnili aj viacerí hokejisti a
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priaznivci ľadového hokeja. Riaditeľ Siene slávy slovenského hokeja Miroslav
Valíček ocenil, že exponáty mohli byť vystavené v meste s bohatými
športovými i hokejovými tradíciami.

75.

VÝROČIE ĽADOVÉHO HOKEJA

v Liptovskom Mikuláši sa oslavovalo 20.

decembra v Dome kultúry. Slávnostný program pripomenul históriu tohto
populárneho a v mikulášskych podmienkach aj významného športového
odvetvia, ktoré odchovalo viacero slovenských hokejových osobností.
Neregistrovaný hokejový oddiel mikulášskych gymnazistov vznikol
v roku 1932, ale prvé klzisko zhotovili už rok predtým, na ihrisku
telovýchovnej organizácie Sokol. Nachádzalo sa na mieste dnešného zimného
štadióna. Prvými hokejistami boli Igor Benko, Ladislav Kurpas, Mikuláš
Trombauer, Ivan Kováč, Vojtech Weiss, Otto Okoličányi, Michal Vlha
a František Javůrek. Prvý úradný záznam o verejnom zápase Hokejového
oddielu Sokol pochádza z 13. februára 1934. Názov hokejového klubu sa
v priebehu rokov viackrát menil. V r. 1939–1942 to bol Športový klub (ŠK),
krátko ŠK Baťa, do r. 1957 Sokol Partizán, 1957–1969 Iskra, 1969–1975
Športový klub, 1975–1990 Partizán, 1990–2002 Hokejový klub 32, Hokejový
klub 32 Vojenská akadémia a od r. 2002 Mestský hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš. K najväčším úspechom mikulášskych hokejistov patrí historicky prvý
majstrovský titul v I. Slovenskej národnej hokejovej lige v sezóne 1971/1972,
ktorí obhájili aj po ročnej prestávke v sezóne 1973/1974. Na hokejový Olymp
vystúpili opäť v r. 1988/1989.

FUTBAL
Na ROZVOJ FUTBALU v r. 2007 vyčlenila mestská samospráva viac finančných
prostriedkov ako v minulých rokoch. Poslanci MsZ schválili na bežné výdavky
v piatich telovýchovných jednotách a športových kluboch viac ako 1 790 000
korún (v r. 2006 takmer 850 tisíc Sk). Z kapitálových transferov boli
realizované: v FC 34 Palúdzka výmena okien a dverí na objekte futbalového
klubu a oplotenie tréningového ihriska, v TJ Demänová prebudovanie tribúny a
dokončenie sociálneho zariadenia v šatniach, v TJ Iľanovo terénne úpravy
a rozvody zavlažovania, v budove TJ Snaha Ploštín elektrické vykurovanie.
Ďalšie kapitálové výdavky smerovali na výstavbu novej plochy s umelým
trávnikom v Mestskom futbalovom klube na sídlisku Podbreziny. Štátnu
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dotáciu milión korún (z Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu
a rezervy predsedu vlády SR) získalo mesto na viacúčelové minihrisko
s rozmermi 33x18 metrov v areáli ZŠ na Demänovskej ceste v m. č. Palúdzka.
Bolo otvorené ako prvé z celkového počtu 50 takýchto ihrísk na Slovensku.

Najväčší futbalový klub v meste so štadiónom na sídlisku Podbreziny
TATRAN NAO Liptovský Mikuláš bol od 12. apríla premenovaný na
MESTSKÝ

FUTBALOVÝ KLUB

TATRAN NAO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V 24.

júna sa v jeho areáli konal športový deň primátora mesta, v rámci ktorého
primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. položil základný kameň ihriska s umelým
trávnikom. To bolo slávnostne otvorené v sobotu 15. septembra na ploche
bývalého pomocného ihriska. Výstavbu ihriska s rozmermi 100 x 61 metrov
podstatnou čiastkou 8 000 000 Sk financovalo mesto Liptovský Mikuláš spolu
s akciovou spoločnosťou Bytový podnik a Slovenským futbalovým zväzom.
Projekt realizovala firma Sport real. s.r.o. Trenčín so subdodávateľom
Cestnými stavbami s.r.o. Liptovský Mikuláš v hodnote 17 733 000 korún
(umelý trávnik takmer 13 300 000 korún, osvetlenie a oplotenie 4 400 000
korún). Ihrisko vytvorilo lepšie podmienky pre tréning všetkých, zvlášť
mladých futbalistov z futbalových tried zo ZŠ na Okoličianskej ulici v m.č.
Okoličné. Zámerom MFK bol aj jeho komerčný prenájom.
V ročníku

2006/2007

účinkovalo

mužstvo

MFK

Tatran

NAO

v novovytvorenej II. futbalovej lige skupine východ. Do jarnej časti štartovali
zo 7. miesta, ale už 15. mája obsadilo tretiu priečku za Starou Ľubovňou
a Ružomberkom B. Na začiatku jesenných bojov si MFK neviedol dobre. Po
tretej zahanbujúcej prehre na domácom ihrisku ponúkol tréner mužstva Peter
Kurek demisiu. Vedeniu klubu ju prijalo a novým trénerom sa stal Ľubomír
Páleník a jeho asistentom Peter Maťko.

VODNÝ

SLALOM

Na tradičných otváracích pretekoch novej vodáckej sezóny, na 23.
MEDZINÁRODNÝCH

LIPTOVSKÝCH SLALOMOV

ROČNÍKU

sa 21.– 22. apríla v Areáli

vodného slalomu Ondreja Cibáka zišla konkurencia viac ako 200 pretekárov zo
16 krajín. Víťazstvo si odniesol Michal Martikán, Elena Kaliská skončila ako
štvrtá, Olejník s Kubáňom na druhom mieste.
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59.

ROČNÍK

MEDZINÁRODNÉHO

TATRANSKÉHO SLALOMU

– MEMORIÁL

ONDREJA CIBÁKA (11. – 13. máj) bol ostrou generálkou na blížiaci sa
európsky šampionát v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka. Svoje kvality
na ňom potvrdili domáci pretekári, olympionici Michal Martikán, Elena
Kaliská, Peter Cibák ale aj Tomáš Mráz, Ján Bátik a Tomáš Kučera.
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

VO VODNOM SLALOME

od 13. do 16. júna možno

označiť za najväčšie a najvýznamnejšie športové podujatie roka 2007 v našom
meste. Štartovalo na nich vyše 250 pretekárov. Z najcennejších titulov sa tešili
dvaja domáci pretekári. Kanoista Michal Martikán získal v kategórii C1
vytúžený titul majstra Európy, ktorý mu napriek jeho víťazstvám na svetových
i olympijských súťažiach dlhé roky unikal. Prvý seniorský titul majstra Európy
v K1 získal kajakár Ján Šajbidor, juniorský majster sveta z r. 2000. Výbornú
divácku kulisu vytvorili priaznivci slovenských reprezentantov, ale aj
zahraniční fanúšikovia, napr. Slovinci, ktorí do Liptovského Mikuláša
pricestovali v dvoch autobusoch. Medzi divákmi nechýbala ani slovenská
politická reprezentácia - prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
Vrcholné európske podujatie si vyžiadalo viaceré úpravy, žiaľ veľmi
zastaraného areálu vodného slalomu z r. 1978. Postavená bola nová tribúna
i bránkové zariadenie pre slalomové trate, zrekonštruované boli aj parkovacie
plochy. Upravené boli aj ulice na Nábreží vedúce k areálu. Mesto Liptovský
Mikuláš podporilo Kanoe Tatra Klub kapitálovým transferom vo výške
600 000 korún. ME zo svojej rozpočtovej rezervy sumou 100 000 korún
podporil predseda vlády SR Robert Fico a rovnakým príspevkom aj predseda
ŽSK Juraj Blanár.

NAJMLADŠÍ

REPREZENTANTI

KTK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, zverenci trénera

Jána Vozára a Romana Vajsa bodovali

v septembri ma slovenskom

šampionáte v Žiline. Z dvadsiatich mladých vodákov nezískali medailové
umiestnenie len dvaja. Najviac, až štyri medaily „z vody vylovil“ Miroslav
Urban.
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ANKETA

O NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV

DIVOKEJ VODE

SLOVENSKÉHO ZVÄZU KANOISTIKY NA

vyhlásená 8. decembra v Bratislave priniesla pre členov KTK

tieto výsledky :
KAJAKÁR ROKA: Ján Šajbidor - majster Európy zo šampionátu v Liptovskom
Mikuláši, víťaz pretekov World Series v Čunove, piaty v koncoročnom
svetovom rebríčku kajakárov
KAJAKÁRKA

ROKA:

Elena Kaliská - strieborná z majstrovstiev sveta v

brazílskom Foz do Iguassu, členka strieborného družstva na ME v Liptovskom
Mikuláši, druhé miesto na pretekoch World Series v Čunove, tretia v
koncoročnom svetovom rebríčku kajakárok
KANOISTA ROKA: Michal Martikán - majster sveta zo šampionátu v brazílskom
Foz do Iguassu, zlaté medaily zo súťaže jednotlivcov aj družstiev na ME v
Liptovskom Mikuláši, víťaz pretekov Svetového pohára v slovinskom Tacene,
strieborný na pretekoch SP v Prahe, vo World Series prvé miesto v Čunove a
druhé miesto v Penrithe, líder koncoročného svetového rebríčka
TRÉNER ROKA: Jozef Martikán - tréner Michala Martikána, v jeho tréningovej
skupine v tomto roku trénoval aj Ján Šajbidor
CENA ZA CELOŽIVOTNÝ ROZVOJ ŠPORTU: Ondrej Cibák - in memoriam
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC ROKA SZKDV: Michal Martikán

V závere roka získal MICHAL MARTIKÁN UŽ TRETÍKRÁT TITUL NAJLEPŠIEHO
SLOVENSKÉHO ŠPORTOVCA ROKA.

Prvenstvo v tradičnej ankete Klubu

športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov mu patrilo aj v r.
1996 a 1997. V najlepšej desiatke ankety sa objavil už trinásty raz v sérii, čím
prekonal doterajší rekord plavkyne Martiny Moravcovej. O jeho tohtoročnom
umiestnení nebolo pochýb, veď na MS v brazílskom Foz do Iguassu Brazília
vybojoval svoj šiesty titul svetového šampióna (z tohto štvrtý v individuálnych
pretekoch), na svojej domovskej vode v Areáli Ondreja Cibáka získal európske
zlato, na predolympijských pretekoch v Pekingu bol strieborný a stal sa aj
víťazom pretekov Svetového pohára.
Magazín Moment vo svojej Ročenke 2007 o Michalovi Martikánovi
napísal: „Dvanásť rokov jazdí na svetovej špičke. Kanoista Michal Martikán
vyhral olympiádu aj MS. Jeden veľký titul mu však dlhé roky unikal. Európsky
šampionát bol vždy pre neho ako zakliaty. Vytúženého titulu sa dočkal až na
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siedmy pokus – tento rok na ME v rodnom Liptovskom Mikuláši. Po pretekoch
sa mu v očiach zaleskli slzy.“

Z
LIPTOVSKÉ

ČINNOSTI ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ZDRUŽENIE TELESNEJ KULTÚRY

prišlo koncom r. 2006 o

priestory, v známom tzv. zámočku na Hodžovej ulici. Budova bola za
nevyjasnených okolností predaná tretej osobe. Predstavitelia liptovského športu
podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR za porušenie činnosti
a práva pri správe majetku. Konanie však bolo zastavené, pretože nebol
porušený žiaden zákon. Vila, ktorú postavil známy slovenský architekt Milan
M. Harminc pre JUDr. Emila Stodolu začiatkom 20. st., bola od r. 1967 stálym
sídlom bývalého okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy.
Predstavitelia mesta ponúkli LZTV a Oblastnému futbalovému zväzu priestory
na Námestí osloboditeľov, kam sa presťahovali v polovici januára 2008.

V nedeľu 28. januára sa na zimnom štadióne konal už 27.
CENA

ROČNÍK

VEĽKEJ

LIPTOVA V KRASOKORČUĽOVANÍ. Zúčastnilo sa ho 73 pretekárov zo 17

klubov z celého Slovenska. Domáci Klub krasokorčuľovania reprezentovali
zverenci trénerov Petra a Marty Poljakovci Nikola Staroňová a Martin
Stromko.

15.

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ

SLOVENSKA

V LUKOSTREĽBE

zorganizoval

Liptovský školský lukostrelecký klub Liptovský Mikuláš 3. – 4. marca
v telocvični ZŠ na Demänovskej ceste. Štartovalo na nich 79 pretekárov.

Zverenci reprezentačného trénera Ľubomíra Hečka z LAMH FITNESS BODY
CENTRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, po dva roky najúspešnejšieho klubu športovej
kulturistiky na Slovensku, obsadili začiatkom mája popredné priečky na
Slovenskom šampionáte v športovej a klasickej kulturistike mužov v Poprade.
Tretiu zlatú medailu vybojoval Ľuboš Maliňák (klasická kulturistika nad 178
cm), rovnaký kov druhýkrát získal Martin Pivko (kulturistika do 80 kg).
Strieborné medaily si odniesli Pavol Pivko (do 65 kg), Martin Krakovský (do
80 kg) a Róbert Dobrík (klasická kulturistika do 170 cm).
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Areál občianskeho združenia MESTSKÝ HOKEJBALOVÝ KLUB na Podbrezinách
bol už piaty rok miestom dobrých športových výkonov aj príjemnej zábavy.
Počas zimy tu Bytový podnik a.s. opäť inštaloval mestskú mobilnú ľadovú
plochu, ktorú prevádzkovala firma Fitness B. V júni na ihrisku vyvrcholila
mikulášska hokejbalová liga 2006/2007. Víťaznú trofej kolektívu Absinth
odovzdala slovenská lyžiarska jednotka Veronika Zuzulová a známy hokejista
zámorskej NHL a reprezentant Slovenska Michal Hanzduš.
Mestský hokejbalový klub vytvoril výborné podmienky aj pre
talentových chlapcov zo ZŠ v m.č. Okoličné, ktorí sa venovali hokejbalu vo
voľnom čase.

Na štart 24.

ROČNÍKA CEZPOĽNÉHO BEHU

ONDRAŠOVSKÁ

HORIČKA

sa

v nedeľu 17. júna postavilo 165 pretekárov všetkých vekových kategórií, od
päťročných detí až po seniorov nad 50 rokov. Tradične kvalitne zorganizované
preteky boli súčasťou Liptovskej bežeckej ligy a Behu olympijského dňa.
Zvyčajnou bodkou za bežeckým pretekom bolo zápolenie domácich,
obyvateľov mestskej časti Ondrašová. Bežci si pochvaľovali výbornú
organizáciu, nádherné prostredie i peknú trať.

Poslednú júnovú nedeľu 24. júna sa v areáli MFK Tatran NAO na
Podbrezinách konal ŠPORTOVÝ DEŇ PRIMÁTORA MESTA. Jeho súčasťou boli aj
streetbalový turnaj pre deti a mládež a futbalový zápas dvoch Tatrancov –
Prešov A a Liptovský Mikuláš. Stretnutie plážového volejbalu medzi
poslancami mestského zastupiteľstva a pracovníkmi mestského úradu skončilo
tesným víťazstvom poslancov. Na športovom dni sa zúčastnil aj Dušan Galis,
splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež, aby položil základný kameň
nového ihriska s umelým trávnikom. Asistovali mu primátor mesta Ing. Ján
Blcháč, PhD., prezident MFK Tatran NAO Milan Mikušiak, viceprezident
MFK Tatran Jozef Sališ NAO a prednosta mestského úradu Rudolf Urbanovič.
SLOVENSKÁ

ASOCIÁCIA

SILNÝCH

MUŽOV

v osobe

viceprezidenta,

mikulášskeho architekta Vladimíra Bátika zorganizovala 18. augusta na
Námestí osloboditeľov súťažné stretnutie silákov, ťažkých atlétov z Čiech,
Poľska, Maďarska a Slovenska. Ich neuveriteľné výkony ako ťahanie kamióna,
nosenie dvoch železných kufrov, rozhýbanie „bačovho kyjaka“, ukladanie
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troch liatych betónových gúľ na stôl fascinovali, opäť po roku, početný
divácky dav. Úlohu favorita naplnil Čech Jan Šalata.

Liptovský Mikuláš sa opäť po dvadsiatich troch rokoch stal
MESTOM

51.

ROČNÍKA CYKLISTICKÝCH PRETEKOV

ETAPOVÝM

OKOLO SLOVENSKA. 30.

augusta bol cieľom druhej etapy, ktorá štartovala z Banskej Bystrice cez
Liptovský Hrádok, Pribylinu, Liptovský Mikuláš, Vlachy, Liptovský Trnovec
späť do L. Mikuláša. Časť zo 170 km dlhej etapy absolvoval aj minister obrany
SR František Kašický, jeden z najzdatnejších členov slovenskej vlády. Na
druhý deň štartoval peletón so 150 cyklistami z Námestia osloboditeľov do
tretej etapy.
V minulom roku obnovené

JAZDECKÉ PRETEKY

CENA LIPTOVA sa 9.

septembra konali v obnovenom areáli Mútnik jazdeckého klubu Equisport. Na
51. ročníku štartovalo viac ako 70 pretekárov a 100 koní z celého Slovenska.
Jeho súčasťou bola aj majstrovská súťaž v skoku detí do 14 rokov a súťaž
družstiev. Areál bývalého jazdeckého oddielu Telovýchovnej jednoty Štátny
majetok Liptovský Mikuláš, jedného z najstarších jazdeckých oddielov na
Slovensku prešiel od r. 2002 rekonštrukciou. Firma Andrej Sedlačko-Equisport
nadviazala na jeho bohaté tradície. Z 27 ustajnených koní 16 patrilo
súkromným majiteľom a 9 Equisportu.

11.

ROČNÍK

DŇA

CHÔDZE

HORE VÁHOM,

DOLU

VÁHOM oslovil vyše desať

percent obyvateľov nášho mesta. 3 600 Mikulášanov všetkých vekových
kategórií, od malých škôlkárov po dôchodcov, prešlo 21. septembra v rámci
Európskeho týždňa mobility trasu dlhú 4,3 km, aby si pripomenuli potrebu
zdravého pohybu na čerstvom vzduchu. Na slovenské pomery nevšedné
podujatie osobne podporili Ján Holko, predseda Asociácie športu pre všetkých
v Bratislave a František Dian, predseda Slovenského zväzu rekreačnej telesnej
výchovy a športu. Na čele širokého okruhu organizátorov stálo Liptovské
osvetové stredisko, na pôde ktorého myšlienka Dňa chôdze pre jedenástimi
rokmi vznikla.

Športová hala Národnej akadémie obrany v m. č. Demänová bola 20. októbra
dejiskom 17.

ROČNÍKA

POHÁRA LIPTOVA
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V MODERNEJ GYMNASTIKE.

Pricestovali naň dievčatá zo šiestich európskych krajín – Bulharska, Slovinska,
Maďarska, Česka, Rakúska a Poľska. Organizátorky z oddielu modernej
gymnastiky ŠK Liptovský Mikuláš zároveň pripravili aj galaprogram k 45.
výročiu jeho vzniku. Na domácej pôde sa predstavila aj momentálna slovenská
jednotka Petra Mačalová.

27. LIPTOVSKÝ

MARATÓN A

3. LIPTOVSKÝ

POLMARATÓN

sa za veľkej zimy

konal v sobotu 10. novembra. Zoorganizovali ho ŠK Copyservis Liptovský
Mikuláš s mestom Liptovský Mikuláš, Liptovským bežeckým spolkom
a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchraného zboru SR. Na Námestí
osloboditeľov štartovalo 182 vytrvalcov, medzi nimi aj pretekári z Čiech,
Poľska a Maďarska. Celú maratónsku vzdialenosť 42 195 m, s obrátkou pri
priehradnom múre vodnej nádrže Liptovská Mara, prebehlo 86 pretekárov,
polmaratón absolvovalo 96 pretekárov. Bežecké podujatie sa už tretí raz konalo
aj ako Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov. Prvý do
cieľa pri krytej plavárni dobehol polmaratónec Imrich Magyár z Nových
Zámkov a z maratóncov Bardejovčan Marián Makara. Z Liptákov bol najlepší
Ružomberčan Tomáš Gazdarica, ktorý dobehol ako tretí maratónec.

MAGIC KICKBOXU KLUB potvrdil aj tento rok svoje postavenie v slovenskom
kickboxe. Slovenský reprezentant a viacnásobný medailista Martin Navrátil
priniesol z jesenných majstrovstiev sveta ďalšiu, tento krát bronzovú medailu.
V Srbsku štartoval aj Peter Fiala, ktorý na svetovom šampionáte zbieral prvé
skúsenosti. Chlapcov na pretekoch ako reprezentačný tréner viedol ďalší
Mikulášan Peter Navrátil.

V novembri si MESTSKÝ

PLAVECKÝ KLUB

DELFÍN pripomenul 5. výročie

vzniku. Za toto krátke obdobie vyrástlo v skromných klubových podmienkach
viacero talentovaných výkonnostných plavcov. Úspešne sa prezentovali na
stredoslovenskom šampionáte v Rimavskej Sobote, kde získali 33 medailí,
z toho 11 zlatých. Pod úspechy klubu sa podpísali tréneri Roman Králik, Peter
Ferko, Marek Marcinčin, ktorí sa venovali 47 aktívnym členom klubu.

MESTSKÝ

BASKETBALOVÝ KLUB

mal v tomto roku takmer 90 registrovaných

hráčov a hráčok. V sezóne 2006/2007 vystupovalo v slovenských súťažiach 6
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družstiev rôznych vekových kategórií, od mladších žiakov až po seniorky,
ktorých trénnovali Ján Žuffa, Vladimír Frajkor, Gabriel Lengyel a Ján
Chovanec. Ženy MBK vybojovali v konečnej tabuľke druhé miesto. V prvý
tohoročný víkend 6.–7. januára zorganizovali vydarený 24-hodinový
basketbalový maratón, do ktorého sa zapojilo takmer 150 hráčov. Počas
Stoličných dní opätovne pripravili Stoličný streetball pre detí a mládež a počas
prázdnin kempy v Kvačanoch, minulý rok aj v Grécku.

ĎALŠIE ÚSPECHY MIKULÁŠSKYCH ŠPORTOVCOV:
•

Ľudmila Šunová zabehla svoj 115. maratón v Antarktíde

•

MS v zimnom triatlone, Taliansko, kategória veteránov 4. miesto Ján
Klasovitý

•

ME v kulturistike, Baku Azerbajdžan, strieborná medaila Ľuboš
Maliňák, zverenec Ľubomíra Hečka

•

MHK 32 4. miesto v komplexnom hodnotení športových hokejových
tried na Slovensku

•

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, Bardejov, 3. miesto Pavel
Balažík (do 56 kg) 2. miesto Radolsav Tuli (do 125 kg), 1. miesto Peter
Cuker (nad 125 kg)

NAJLEPŠÍCH

ŠPORTOVCOV MESTA ZA ROK

2007 vyhlásili 25. februára 2008

v bábkovej sále Domu kultúry.Ocenenia bez rozdielu poradia (na základe
rozhodnutia Komisie mládeže a športu MsZ) športovcom odovzdali primátor
Ing. Ján Blcháč a predseda Komisie športu Ing. Rudolf Huna.
Kategória do 18. rokov:
•

Ondrej Mráz, Športový klub Kriváň, Liptovská šachová škola

•

Martina Dubovská, Klub alpského lyžovania Jasná

•

Monika Mrázová, Športový klub Kriváň, Liptovská šachová škola

•

Dominika Multáňová, Klub športovej gymnastiky

•

Matej Hrabuša, Šachový klub Liptov

•

Adam Rojček, Klub BMX Podbreziny

•

Dušan Litva, Atletický klub Kriváň

•

Patrik Gajarský, Dukla Kanoe Tatra klub

•

Martina Kohútiková, Fitness Body club
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•

Miriam Babjaková, Telovýchovná jednota Fatran.

Kategória nad 18 rokov:
•

Michal Martikán, Dukla Kanoe Tatra klub

•

Elena Kaliská, Dukla Kanoe Tatra klub

•

Ľuboš Maliňák, Fitness Body club

•

Vasil Pavľjuk, Raketomodelársky klub

•

Katarína Garajová, Klub bežeckého lyžovania Jasná

•

Ivan Tréger, Leteckomodelársky klub Posádkového domu armády

•

Marián Vyšný, Športový klub polície

•

Martin Navrátil, Kick box klub Magic

•

Ján Šajbidor, Dukla Kanoe Tatra klub

•

Róbert Huna, Mestský hokejový klub 32

Kolektívy:
•

Družstvo Liptovskej šachovej školy, Športový klub Kriváň

•

Basketbalové družstvo žien , Mestský basketbalový klub

•

Kolektív „Mladšia nádej“, Športový klub

V r. 2007 sme sa rozlúčili s dvoma mikulášskymi športovými legendami.
16. apríla dotĺklo srdce najstaršieho liptovského olympionika

LYŽIARA

DANIELA ŠĽACHTU. Narodil sa v Demänovej 13. februára 1923. Od mladosti
sa venoval lyžovaniu ako bežec, neskôr presedlal na zjazdové lyže. Štartoval
NA

1.

ROČNÍKU

VEĽKEJ CENY DEMÄNOVSKÝCH

JASKÝŇ

(1939), stal sa

juniorským majstrom Slovenska v behu na lyžiach (1943). Ako zjazdár TJ
Sokol Demänová sa prebojoval na V. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY vo švajčiarskom
St. Moritzi (1948). Na Majstrovstvách Československa vyhral zjazdovú
kombináciu (1951) a o rok neskôr sa stal majstrom ČSR v obrovskom slalome.
Reprezentoval aj na MS vo Švédsku (1954). Neskôr nezištne odovzdával svoje
poznatky pri projektovaní a výstavby zjazdárskych tratí na Chopku, pri
prevádzke lanových dráh v Jasnej či pri príprave MS
LYŽIARSKYCH DISCIPLÍNACH

V KLASICKÝCH

na Štrbskom Plese (1970). V r. 1992 sa Daniel

Šľachta zaradil medzi prvých členov Olympijského klubu Liptova.
Športovec a pedagóg IGOR BENKO zomrel 9. augusta v 90. roku svojho
života. Podľa jeho kolegu a priateľa Karola Špánika: „Zanechal za sebou veľký
kus práce. Od mladosti sa venoval hokeju, lyžovaniu, horolezectvu, horskej
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záchrannej službe. Po vysokoškolských štúdiách vyučoval zemepis a telesnú
výchovu na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku a potom dlhé roky,
až do dôchodku na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. V TJ
Jasná bol predsedom pre športovú činnosť. Založil lyžiarsku školu, položil
základy pre vznik stredísk vrcholového športu v zjazdovom a bežeckom
lyžovaní. Ako vynikajúci tréner vychoval veľa slovenských reprezentantov.
Organizoval medzinárodné lyžiarske preteky VEĽKÁ
JASKÝŇ

CENA

DEMÄNOVSKÝCH

i mladšie turisticko-lyžiarske podujatie PODTATRANSKOU

ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNEHO ZBORU

STOPOU

I.

zo Štrbského Plesa do Žiarskej

doliny. V r. 1992 s priateľmi založil OLYMPIJSKÝ

KLUB

LIPTOVA, bol jeho

čestným členom. Spoluzakladal aj Horskú službu v Demänovskej doline. Ako
jeden z prvých Slovákov absolvoval slávnu horolezeckú školu v Chamonix.
Založil aj SPOLOK HORSKÝCH VODCOV a staral sa o ich vysokú odbornosť.“
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HISTORICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÉHO
MIKULÁŠA 2007∗
1267

prvá písomná zmienka o Vrbici

1932

prvé hokejové zápasy študentov Gymnázia Michala M.

JANUÁR

Hodžu položili základy HK Liptovský Mikuláš
1.1.1997

bola v kaštieli Vranovo v Palúdzke kvôli reštitučným
nárokom

majiteľa

zrušená

muzeálna

expozícia

Jánošíkovo väzenie
6.1.1832

narodil sa Ján Nemešáni, pedagóg, verejný činiteľ,
zomrel 12.6.1899

11.1.1917

bola založená Továreň na remeň, úč. spoločnosť

12.1.1837

na Vrbickom Huštáku sa narodil Samuel Nemessányi,
husliar, zomrel v Budapešti 5.3.1881

19.1.1927

bol otvorený nový pavilón župnej nemocnice pre liečenie
tuberkulózy

24.1.1937

zomrel v Oravskom Podzámku Mikuláš Kubíni, historik,
archeológ, právnik, narodil sa v Demänovej 7.11.1840

26.1.1992

sa konala v kostole sv. Mikuláša ekumenická bohoslužba
za

účasti

metropolitu

grécko-katolíckej

cirkvi

z Kalamárie Sevasa Miotatosa Kyryiosa Prokopiosa
27.1.1987

bol po rekonštrukcii otvorený kaštieľ v Okoličnom
(umiestnený tu bol Mestský dom pionierov a mládeže,
pobočka Mestského kultúrneho strediska a Okresnej
knižnice)
FEBRUÁR

7.2.1997

bolo odovzdaných 29 mestských bytov po rekonštrukcii
bývalej ubytovne na Komenského ulici

9.2.1942

v Bratislave zomrel Peter Marendiak, učiteľ, publicista,
narodil sa 21.3.1885

∗

(ak nie je uvedené inak, miesto narodenia i úmrtia je Liptovský Mikuláš)
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11.2.1962

zomrel v Šoproni Štefan Balázs, banský a hutnícky
inžinier, vysokoškolský profesor, narodil sa 20.8.1881 v
Palúdzke

20.2.1897

sa narodila MUDr. Anna Trnovská-Šáchová, prvá
slovenská oftalmologička, zomrela 28.1.1957

20.2.1992

bolo otvorené oddelenie rehabilitácie a resocializácie pri
Detských jasliach na Kuzmányho ulici

21.2.1867

začal svoju činnosť spolok Dobrodej, prvý slovenský
ženský spolok so zameraním na vzdelávanie ev. dievčat
v národnom duchu i sociálno-humánnej oblasti

21.– 27.2. 1987

bol zimný štadión dejiskom zápasov 1. kvalifikačnej
skupiny v ľadovom hokeji v rámci 13. Svetovej zimnej
univerziády

25.2.1822

magistrát mesta ustanovil šesťčlennú nočnú stráž

26.2.1907

sa narodil Ladislav Hanus, katolícky kňaz, filozof,
zomrel v Ružomberku 7.3.1994. Rok 2007 bol vyhlásený
za rok Ladislava Hanusa, storočnica jeho narodenia bola
zaradená medzi kultúrne výročia UNESCO.

MAREC

3.3.1992

v cirkevnom dome sa uskutočnilo 1. valné zhromaždenie
ev. vydavateľstva Tranoscius, ktoré sa transformovalo na
akciovú spoločnosť

6.3.1872

v Babiciach

sa narodil

František

Lahola,

sochár,

kamenár, od r. 1904 v Liptovskom Mikuláši, portrétoval
významné osobnosti, Hodžu, Hviezdoslava, Tomášika,
Daxnera, zomrel 13.6.1925
7.3.1897

sa narodil Michal Korman, novinár, pôvodne typograf
v nakladateľstve

Františka

Klimeša,

organizátor

prvomájového zhromaždenia v Čiernom orli ,zomrel
v Bratislave 13.1.1957
8.3.1817

narodil sa Jozef Božetech Klemens, maliar, sochár,
prírodovedec, zomrel vo Viedni 17.1.1883
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12.3.1987

bola otvorená budova dnešného mestského úradu
(postavené ako sídlo vtedajšieho Okresného výboru
KSS)

15.3.1912

zomrel v nemeckom Hamelne Ján Borbis, ev. a. v. farár,
publicista, narodil sa 24.6.1832 vo Vrbici

15.3.1917

vznikol spolok záhradkárov

17.3.1922

zomrel Juraj Lacko, garbiar, majiteľ druhej najväčšej
továrne na spracovanie koží, narodil sa 28.4.1838

22.3.1862

narodil sa Emil Stodola, právnik, politik, založil a
redigoval prvé slovenské právnické periodikum Právny
obzor, prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku,
zomrel v Bratislave 28.6.1945

25.3.1922

boli do L. Mikuláša prevezené ostatky M.M.Hodžu a do
2.4. vystavené v evanjelickom kostole

26.3.1977

zomrel v Piešťanoch Ivan Stodola, lekár, dramatik a
spisovateľ, narodil sa v Liptovskom Mikuláši 10.3.1888

31.3.1842

narodila sa Marína Hodžová, ochotnícka herečka,
zomrela 21.11.1921
APRÍL

2.4.1922

boli pochované ostatky Michala M. Hodžu v záhrade
evanjelického sirotinca

3.4.1882

sa vo Vrbici narodil Andrej Žuffa, spolumajiteľ a
obchodný riaditeľ firmy Andrej

Žuffa

a

synovia,

športovec, zomrel 9.7.1963
9.4.1592

v sliezskych Třanoviciach sa narodil Juraj Tranovský,
evanjelický kňaz, autor spevník

Cithara

sanctorum,

zomrel 29.5.1637
9.4.1982

zomrel Alfonz Böhm, lekár, spisovateľ, autor učebníc,
narodil sa v Diviakoch 30.10.1930

19.4.1857

sa narodil Andrej Žuffa, st., garbiar, zomrel v Palúdzke
9.8.1919

19.4.1957

zomrel Jozef Kožár, katolícky kňaz, kanonik, od roku
1907 pôsobil v Liptovskom Mikuláši, v 40. rokoch 20. st.
sa zaslúžil o rekonštrukciu kostola sv. Mikuláša,
narodil sa 12.3.1878 v Spišskom Podhradí
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24.4.1822

sa narodil Janko Kráľ, romantický básnik štúrovskej
generácie, zomrel v Zlatých Moravciach 23.5.1876

24.4.1997

ZŠ na Žiarskej ulici na sídlisku Podbreziny bol
prepožičaný čestný názov Základná škola Janka Kráľa

26.4.1647

vydal palatín Ján Draškovič artikuly cechu mikulášskych
ševcov

30.4.1842

bola založená Sporiteľnica vrbicko-huštácka

30.4.1927

sa narodil Zolo Lenský, spevák, herec, divadelný
organizátor, umelecký

tajomník spevohry bratislavskej

Novej scény, zomrel v Bratislave 19.7.1997

MÁJ

1.5.1947

Národný front usporiadal slávnostný výkop základov
tkáčovne umelého hodvábu na stavenisku medzi LSM a
Okoličným pod záštitou Povereníctva priemyslu a
obchodu v Bratislave, oblastného riaditeľstva textil.
znárod. podnikov v Bratislave, riaditeľstva textilného
závodu v Ružomberku

1.5.1947

bol položený základný kameň textilnej továrne Závody
1. mája

3.5.1912

získalo mesto súhlas na zriadenie gymnázia

4.5. 1982

v Levoči

zomrel

Pavol

Kuna,

povstaleckej armády, zúčastnil sa

generál,

veliteľ

oslobodzovania

Liptovského Mikuláša a Ružomberka, narodil sa vo
Vrbici 18. 1. 1895
5.5.1887

sa narodil Milan Žuffa, chemik, významný budovateľ
garbiarskeho priemyslu na

Slovensku,

poslanec

Národného zhromaždenia v Prahe, zomrel v Bratislave
7.12.1942
12.5.1907

sa v Pavčinej Lehote narodil Vojtech Benický, speleológ,
múzejník, ochranár prírody, zomrel tamtiež 17.9.1971

16.5.1992

bol založený Olympijský klub Liptova (ako štvrtý na
Slovensku) za účasti

Márie Mračnovej, predsedníčky

Olympijskej spoločnosti Slovenska
21.5.1837

začal na evanjelickej fare pôsobiť Michal M. Hodža
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23.5.1822

sa narodil Ondrej Stodola, garbiar, spoluzakladateľ Prvej
severouhorskej

oprávnenej fabriky na kože Kováč a

Stodola (otec Jozefa, Aurela, Kornela a

Emila

Stodolovcov)
29.5.1992

navštívil mesto prezident ČSFR Václav Havel

JÚN

2. 6. 1942

bolo z mesta odtransportovaných 1014 židov

3.6.1992

bola na synagóge odhalená pamätná tabuľa obetiam
holocaustu pri príležitosti 50. výročia najväčšieho
mikulášskeho transportu (autor Michal Kern)

6.6.1862

sa vo Vrbici narodil Pavol Socháň, etnograf, fotograf,
maliar, publicista, zomrel v Bratislave 26.1.1941

10.6.1982

zomrel v Bratislave Ján Gregorec, literárny vedec,
spisovateľ, narodil sa v Bodiciach 12.8.1914

11.6.1872

sa vo Vrbici narodil Emil Ballo, sochár, maliar, zomrel
v Bratislave 25.5.1943

14.6.1677

zasadnutie Liptovskej župy v Nemeckej Ľupči rozhodlo,
že stálym sídlom župy bude Liptovský Mikuláš

22.6.1952

zomrel v Martine Peter Pavol Zgúth, básnik, pedagóg,
publicista, narodil sa vo Vrbici 25.1.1863

24.6.1832

sa vo Vrbici narodil Ján Borbis, evanjelický kňaz,
cirkevný historik, publicista,

zomrel

v nemeckom

Hamelne 15.3.1912
28.6.1902

sa v Palúdzke narodil Ján Oberuč, evanjelický kňaz,
cirkevný historik, vysokoškolský profesor, zomrel
v Jure pri Bratislave 23.2.1956

28.6.1972

bola rozkazom prezidenta republiky zriadená Vysoká
vojenská technická škola

JÚL

12.7.1897

sa narodil Vladimír Bodický, generál Zboru národnej
bezpečnosti, zomrel v Modre 21.6.1967

13.7.1937

sa narodil Ján Vilikovský, prekladateľ
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14.7.1947

zomrela v Martine Elza Vančová, rod. Stodolová,
publicistka, organizátorka ženského hnutia, prvá žena vo
funkcii tajomníčky spolku Živena, narodila sa 4.9.1891

14.7.1997

zomrel

Alojz

horolezectva,

Lutonský,
jaskyniarstva,

organizátor
ochrany,

turistiky,
propagácie

prírody a rozvoja cestovného ruchu, redaktor Krás
Slovenska, narodil sa v Bílavsku na Morave 4.11.1905
15.7.1942

zomrel Filip Stark, riaditeľ Starkovejj rafinérie liehu,
narodil sa 27.3.1873

16.7.1927

sa v Trnave narodil Ernest Špitz, maliar, jeho rodina žila
od roku 1945 v Liptovskom Mikuláši, zomrel v Prahe
12.11.1960

18.7.1877

zomrel Ondrej Pálka, garbiar, obchodník, aktívny
účastník revolúcie 1848–1849, spolupracovník M. M.
Hodžu, narodil sa 6.10.1800

18.7.1932

bol schválený štatút Múzea slovenského krasu

19.7.1907

sa narodil Matej Josko, právnik, politik, redaktor,
v rokoch 1945–48 povereník

financií

v Bratislave,

zomrel vo Washingtone 11.6.1969
25.7.1997

otvoril Zdroj-Verex, a.s. predajňu Diskont market na
Kuzmányho ulici
AUGUST

1.8.1937

vznikla v Ploštíne TJ Snaha

4.8.1942

zomrel v sovietskej Ufe Vladimír Krivoš, prekladateľ,
riaditeľ

cárskej

knižnice

v Petrohrade,

zakladateľ

ruskej stenografie, narodil sa 1.7.1865
8.8.1937

v Brezne zomrel Martin Rázus, ev. kňaz, básnik,
politik, narodil sa 18.10.1888 vo Vrbici

9.8.1667

boli vydané cechové artikuly pre mikulášskych ševcov tovarišov

18.8.1772

sa v Bystričke narodil Matúš Blaho, mikulášsky ev.
farár, národný buditeľ, zomrel 21.3.1837
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24.8.1937

v Bratislave zomrel Vojtech Kállay, stavebný odborník,
organizátor

verejných

práce,

výstavby

škôl,

zdravotníckych zariadení, narodil sa 24.1.1880
25.8.1979

zomrel v Žiline Fedor Ruppeldt, ev .biskup, politik,
spisovateľ, prekladateľ, hudobník, narodil sa 1. 6.
1886

31.8.1987

bolo otvorené nové zdravotnícke stredisko na Nábreží 4.
apríla
SEPTEMBER

1.9.1912

začalo vyučovanie na maďarskom kráľovskom gymnáziu
na Nižnom Huštáku (dnešná Moyzesova ulica)

1.9.1962

bola otvorená základná škola v Okoličnom

1.9.1972

vznikla ZŠ na Nábreží Dr. Aurela Stodolu

1.9.1992

vznikla cirkevná ZŠ Apoštola Pavla na Janoškovej ulici

1.9.1997

vzniklo Stredné odborné učilište Vrbická ulica, zlúčením
SOU textilného a SOU kožiarskeho

15.9.1987

bol otvorený prvý špecializovaný objekt detských jaslí a
materskej školy na Podbrezinách

19.9.1922

sa v Ploštíne narodil Miloš Tomčík, literárny historik a
kritik

20.9.1857

sa v Okoličnom narodil Štefan Janovčík, katolícky kňaz,
hudobný skladateľ, autor mnohých spevníkov, zomrel
v Ružomberku 1.5.1933

22.9.1922

bola založená firma Prvá liptovská továreň na likéry
Rudolf Stein a spol.

23.9.1927

sa narodil Milan Nikš, lekár-hematológ, vysokoškolský
pedagóg, zomrel

25.9.1997

v Bratislave 11.2.1979

odovzdalo mesto Liptovský Mikuláš finančný dar 200
000 korún partnerskému mestu Opava postihnutému
ničivými záplavami

26.9.1867

sa narodil Ján Volko, richtár mesta v rokoch 1898–1920,
zaslúžil sa o výstavbu štátnej ľudovej a meštianskej
školy, gymnázia, zomrel 1.11.1920
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29.9.1822

sa vo Veličnej narodil Peter Michal Bohúň, maliar,
pedagóg, zomrel 20.5.1879 v poľskej Bielsko-Bialej

29.9.1937

mesto rozhodlo o stavbe delostreleckých kasární pod
Nicovom pôžičkou 7,195 mil. Kčs

OKTÓBER

4.10.1882

sa narodil Igor Ruppeldt, strojný inžinier, hospodársky
pracovník, zomrel v Bratislave 5.9.1962

7.10.1952

zomrel Juraj Lacko, garbiar, zakladateľ a spoločník
Továrne na remeň Lacko, Pálka a spol., narodil sa
20.10.1873 vo Vrbici

9.10.1907

sa v Hybiach narodil Rudo Brtáň, literárny historik,
spolupracovník

Múzea

Janka

Kráľa,

zomrel

v Bratislave 4.4.1998
9.–11.10.1997

sa konalo referendum Olympijská voľba o podpore
bčanov kandidatúre na usporiadanie ZOH Poprad-Tatry
2006

15.10. 1967

zomrel v Bratislave Eugen Nevan, akad. maliar, grafik,
pedagóg, s rodičmi sa presťahoval do L. Mikuláša,
v rokoch 1926-1934 navštevoval Gymnázium M. M.
Hodžu, narodil sa v Moháči 18. 1. 1914

16.10.1882

sa narodil Juraj Janoška, právnik, politik, do roku 1925
predseda

SNS

v L.

Mikuláši,

zomrel

v Lučenci

23.4.1945
18.11.1987

zomrel v Bratislave Viktor Volko, lekár, filatelista,
narodil sa 27.10.1899

20.10.1777

sa narodil Eustach Klimo, maliar-portrétista, zomrel
v Prahe 21.2.1849

22.10.1922

boli v meste inštalovaní prví slovenskí evanjelickí
biskupi Jur Janoška a Zoch

23.10.1697

vydal panovník Leopold I. artikuly majstrovského cechu
mikulášskych čižmárov

23.10.1832

sa vo Vrbici narodil Jozef Bohuslav Bella, básnik,
kožušník, zomrel v Aleksinaci 24.8.1876
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23.10.1997

bola v areáli St. Nicolaus, a. s., uvedená do prevádzky
plniaca linka na nápoje z produkcie spoločnosti PepsiCola
NOVEMBER

1.11.1967

založený Glejársky a krmovinársky podnik

10.11.1907

uzatvoril

mesto

dohodu

s

majiteľom

rafinérie

liehu Arminom Starkom o elektrifikácii mesta a dodávke
elektrického prúdu
12.11.1842

sa narodil Peter Bella-Horal, básnik, prekladateľ, zomrel
v Budapešti 13.6.1919

15.11.1907

sa narodil Mikuláš Štalmach, maliar, reštaurátor, zomrel
5.5.1990

18.11.1987

zomrel v Bratislave Viktor Volko, lekár, zakladateľ
prvého slov. odborného filatelistického časopis, narodil
sa 27.10.1899 v Liptovskom Mikuláši

27.11.1967

vznikol okresný učiteľský spevokol (od roku 1973
prevzal názov Tatran)

DECEMBER

1.12.1932

Okresná starostlivosť o mládež zriadila v meste ľudovú
kuchyňu

3.12.1947

sa konala porada zástupcov MNV, ONV a Ministerstva
národnej obrany, ktorá si osvojili návrh Alojza
Lutonského vybudovať pamätník hrdinom padlým v
bojoch o Liptov na Háji na kóte 748 m n.m.

4.12.1997

otvorila RUDEA, a.s., Ružomberok nový supermarket
Centrum v Palúdzke

7.12.1942

zomrel v Liptovskom Mikuláši Milan Žuffa, chemický
inžinier, spolumajiteľ firmy Andrej Žuffa a synovia
v Palúdzke, narodil sa 5.5.1887

8.12.1997

bol po rozsiahlej rekonštrukcii otvorený cestný most do
Palúdzky

9.12.1942

zomrel Miloš Lacko, garbiar, signatár Deklarácie slov.
národa v Martine
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9.12.1957

zomrel Michal Rázus, kníhtlačiar, vydavateľ, narodil sa
vo Vrbici 3.5.1894

12.12.1847

sa vo Vrbici narodil Peter Hubka, garbiar, zaslúžil sa o
výstavbu

sanatória

v Novom

Smokovci,

zomrel

1.12.1931
12.12.1902

sa narodil Koloman Sokol, akad. maliar. grafik a
ilustrátor

13.12.1862

sa obec Vrbický Hušták stala zakladajúcim členom
Matice slovenskej

17.12.1977

v Bratislave zomrel Ján Volko-Starohorský, geológ,
speleológ,

učiteľ,

publicista,

v rokoch

1918–1939

profesor Gymnázia M. M. Hodžu. narodil sa 31.8.1880
25.12.1942

zomrel v Zürichu Aurel Stodola, strojný inžinier,
vynálezca, univerzitný profesor, narodil sa 11.5.1859
v Liptovskom Sv.Mikuláši
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ZOZNAM

SKRATIEK

ANO

Aliancia nového občana

AŠK

armádny športový klub

BP

Bytový podnik

ČOV

čistiareň odpadových vôd

DS

Demokratická strana

FK

futbalový klub

HZD

Hnutie za demokraciu

HZDS-ĽS

Hnutie za demokratické Slovensko - Ľudová strana

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie

m. č.

mestská časť

ME

majstrovstvá Európy

MHD

mestská hromadná doprava

MHK

mestský hokejový klub

MsZ

mestské zastupiteľstvo

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NAO

Národná akadémia obrany

n. o.

nezisková organizácia

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

NsP

nemocnica s poliklinikou

OÚ

obvodný úrad

OZ

občianske združenie

PK

posádkový klub armády

SBD

stavebné bytové družstvo

SDKÚ

Slovenská demokratická a kresťanská únia

SDĽ

Strana demokratickej ľavice

Smer-SD

Smer – Sociálna demokracia

SNS

Slovenská národná strana

SF

Slobodné fórum

SOP

Strana občianskeho porozumenia

SR

Slovenská republika

SRo

Slovenský rozhlas
111

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

š. p.

štátny podnik

VÚC

vyšší územný celok

VPS

Verejnoprospešné služby

VŠMU

Vysoká škola múzických umení

VZN

všeobecne záväzné nariadenie

ZO

základná organizácia

ZPOZ

zbor pre občianske záležitosti

ZUŠ

základná umelecká škola

Z. z.

Zbierka zákonov

ŽSK

Žilinský samosprávy kraj

ŽU

Žilinská univerzita

PRAMENE
1. Zápisnice a uznesenie zo zasadnutí MSZ v Liptovskom Mikuláši
2. Tlač – informačný mesačník Mikuláš, regionálny týždenník MY
Liptovské noviny, Profesionál Spravodajca NAO, noviny SME, Pravda,
Hospodárske noviny,
3. Archívne pramene – Archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši
4. Webové stránky mesta, mestských organizácií, firiem, športových
klubov
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