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3 
 

SLOVO  KRONIKÁRKY  NA ÚVOD 

 

S úctou a pokorou začínam písať kroniku mesta Liptovský Mikuláš.  Uvedomujúc si, že 

zanechávam stopu pre budúcnosť a zároveň, že nadväzujem na usilovnú prácu mojich 

predchodcov. Písanie kroniky preberám po Petrovi Vrlíkovi, o ktorom som 

presvedčená, že do jej písania dával svoje srdce a že to robil aj s nasadením silného 

lokálpatriota, ktorý sa v tomto meste nielen narodil, ale strávil tu celý svoj život. 

Ja som sa narodila v Modre, na Liptov som prišla v roku 1982 po skončení 

nadstavbového štúdia Kultúrno-výchovnej práce v Bratislave. Moje prvé pracoviská vo 

funkcii kultúrnej referentky boli zotavovne ROH, najskôr v Jasnej, potom v Liptovskom 

Jáne.  Od roku 1987 som obyvateľkou Liptovského Mikuláša.  Vydala som sa a keď sa 

nám narodil syn, prišla som pracovať v roku 1991 do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom 

Mikuláši na post lektorky. Päť rokov som bola lektorkou a správkyňou v kaštieli 

Vranovo, kde sa do roku 1997 nachádzala expozícia Jánošíkovské tradície. Popri 

lektorskej práci som sa začala venovať aj odbornej činnosti múzea, publikovaniu, tvorbe 

výstav, so zameraním na historickú postavu i tradície spojené so zbojníkom Jánošíkom. 

Popri práci som absolvovala bakalárske  štúdium na Žilinskej univerzite v odbore 

sociálna pedagogika so zameraním na múzejnú pedagogiku. V súčasnosti si 

dokončujem magisterské štúdium. 

Písanie kroniky som dostala do pracovnej náplne v máji 2011. Dôvod bol veľmi 

prozaický. Nedostatok financií, šetrenie, vďaka ktorému sa znižoval aj počet 

zamestnancov múzea, kumulovali sa viaceré činnosti. Preto prvá polovica roka je písaná 

retrospektívne, z dostupných zdrojov. Nepochybne by sa kronikárovi mesta patrilo 

zúčastňovať mnohých podujatí, nie je možné všetkých, aby bol stále v centre diania. Na 

mnohých podujatiach som sa osobne zúčastnila a priloženú fotodokumentáciu som sama 

realizovala. Moja práca múzejného pedagóga však vyžaduje stálu prítomnosť na 

pracovisku, a preto je pre mňa veľmi problematické sa podujatí zúčastňovať v pracovnej 

dobe. Ako zdroj informácii využívam vo veľkej miere tlač, média, internet, teda 

sprostredkované informácie.  

Každý kronikár prináša do písania svoj nový pohľad, osobný prístup, tvorí si vlastnú 

štruktúru, delenie i obsah  jednotlivých oblastí života mesta. Tento nový prístup si 

dovolím priniesť aj ja s nádejou, že bude dynamickejší, že bude reagovať na to, čo sa 

naozaj dialo v meste, čím žilo. V tejto kronike 2011 upúšťam od pravidelne každoročne  
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sa opakujúcich  vymenúvaní všetkých organizácií a inštitúcií mesta a prikladám väčší 

akcent na aktivity a činnosti, ktorými sa prezentovali navonok a ktorými oslovovali 

verejnosť.  

Kronika 2011 predstavuje deväťdesiatšesť strán textu, tlačené a elektronické prílohy.  Je 

mojím prvým počinom na poste kronikárky. Verím, že si nájde svojich čitateľov, že 

bude zdrojom informácií o dianí v Liptovskom Mikuláši, aj keď vo vzdialenejšej 

budúcnosti, pre ktorú je svojim poslaním určená. 

 

 

Ružena Antolová 
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I. DEMOGRAFIA 

V roku 2011 žilo na území mesta 32 104 obyvateľov, z toho 15 379 mužov a 16 725 

žien. Mesto zaznamenalo úbytok o 767 obyvateľov,  pričom prírastok predstavoval  len 

683 obyvateľov.  

 

Prvé novorodeniatko roku 2011 prišlo na svet v liptovskomikulášskej pôrodnici prvého 

januára v podvečer. Dievčatko Lusiana sa narodilo dve minúty po trištvrte na šesť 

rodičom Kristíne a Rudolfovi Fliťárovcom z Liptovského Mikuláša ako tretie dieťa 

v rodine. Podľa slov lekára MUDr. Ladislava Skladaného, zástupcu primára 

gynekologicko-pôrodníckom oddelenia v Liptovskom Mikuláši, pôrod bol spontánny a 

prebehol bez problémov.   

 

V máji sa začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenska. Sčítanie sprevádzalo 

viacero protichodných nevyjasnených názorov medzi Štatistickým úradom 

a Ministerstvom vnútra SR  a vyvolávalo v obyvateľoch mnohé pochybnosti. Po prvý 

raz bolo možné sa sčítavať prostredníctvom internetu. Sčítací komisári sa pri 

odovzdávaní tlačív stretávali s ťažkosťami pri údajoch o trvalom bydlisku občanov. Tie 

totiž štatistický úrad čerpal z roku 2009.  

Sčítanie sa na Slovensku začalo 21. mája a trvalo do 6. júna 2011. Sčítanie sa 

realizovalo po desiatich rokoch na celom území SR, pričom vlani bolo vo všetkých 

členských štátoch EÚ. Štatistický úrad mal na sčítanie vyčlenený od prípravy až po 

kompletnú finalizáciu výsledkov balík peňazí vo výške 25 miliónov eur. 

Výsledky sčítania potvrdili starnutie obyvateľstva, mladých Slovákov ubúda. V 

porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu 

obyvateľov v predproduktívnom veku, teda detí do 14 rokov. Ich počet klesol z 18,9 

percenta na 15,3 percenta. Výsledky ukázali, že sa, naopak, zvýšil podiel obyvateľov v 

produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 na 72 percent. Ľudia nad 65 rokov 

predstavujú 12,7 percenta z obyvateľov, čo je nárast o 1,3 percenta. Viac ako polovica 

obyvateľov sú ženy, no v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami sa tento rozdiel 

znižuje. V súčasnosti na 1000 mužov pripadá 1054 žien.  

Slovenská republika má podľa výsledkov sčítania 5.397.036 trvalo bývajúcich 

obyvateľov. Najvyšší prírastok sa zaznamenal v Prešovskom a Košickom kraji, záporný 

prírastok bol v Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, kde k  31. decembru 2011 



 

6 
 

žilo 689 601 obyvateľov.  Štatistické údaje dlhodobo potvrdzujú prevahu žien v 

populácií kraja, na 1 000 mužov pripadalo 1 038 žien. V roku 2011 dosiahol podiel žien 

50,9 %. Ženy početne prevládajú v desiatich okresoch kraja. Najvyšší podiel majú v 

Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku, rovnako po 51,6 %.   V roku 2011 sa v kraji 

narodilo 7 801 živých detí, 4 019 chlapcov a 3 782 dievčat. Oproti roku 2010 sa 

narodilo o 182 detí viac.  Zomrelo 6 345 osôb, o 240 menej ako v roku 2010. Podľa 

pohlavia zomrelo 3 373 mužov a 2 972 žien. V dôsledku mužskej nadúmrtnosti 

predstavovali zomretí muži 53,2 % všetkých zomretých. Na 1 000 zomretých žien 

pripadalo 1 135 zomretých mužov.  Hrubá miera pôrodnosti dosiahla hodnotu 11,32 

živonarodených detí na 1 000 obyvateľov stredného stavu. Medziročne sa zvýšila o 0,4 

p. b. Hrubá miera úmrtnosti sa medziročne znížila o 0,23 p. b. a na 1 000 obyvateľov 

stredného stavu pripadalo 9,21 zomretých. 

 Do kraja sa v roku 2011 prisťahovalo 2 124 osôb, 1 024 mužov a 1 100 žien. Z toho 

počet prisťahovaných zo zahraničia dosiahol 477 osôb, 266 mužov a 211 žien. Z Českej 

republiky sa prisťahovalo 148 osôb, 82 mužov a 66 žien. Zo Žilinského kraja sa 

vysťahovalo 2 274 obyvateľov, 1 005 mužov a 1 269 žien. Z toho do zahraničia odišlo 

180 osôb, 65 mužov a 115 žien. Z nich 104 osôb, 47 mužov a 57 žien si zvolilo Českú 

republiku.  V roku 2011 sa z kraja viac osôb vysťahovalo ako prisťahovalo a druhý rok 

za sebou Žilinský kraj zaznamenáva úbytok obyvateľstva sťahovaním po 

predchádzajúcom päťročnom období prírastkov zo sťahovania. 

 V roku 2011 sa uzavrelo 3 356 manželstiev a rozviedlo sa 1 307 manželských dvojíc. V 

porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo sobášov o 51 viac a rozvodov o 122 menej. 

Na 100 uzavretých manželstiev pripadalo 39 rozvodov.  Hrubá miera sobášnosti 

dosiahla 4,87 sobášov na 1 000 obyvateľov stredného stavu. Oproti predchádzajúcemu 

roku sa zvýšila o 0,13 p. b. Hrubá miera rozvodovosti dosiahla 1,90 rozvodov na 1 000 

obyvateľov a medziročne poklesla o 0,15 p. b. 

V prepočte na 1 000 obyvateľov stredného stavu bolo najviac rozvodov v okresoch 

Liptovský Mikuláš, Martin a Ružomberok. Najvyšší index rozvodovosti v roku 2011 

bol v okrese Liptovský Mikuláš, kde na 100 uzavretých sobášov pripadalo 59 rozvodov.  
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II. KLIMATICKÉ POMERY 

 

4. januára bolo v Mikuláši  pozorovateľné čiastočné zatmenie Slnka. Bolo to spôsobené 

tým, že  Mesiac čiastočne zakryl Slnko. 

 

20. júla okolo obeda sa Liptovským Mikulášom prehnala silná prietrž mračien, ktorá 

zatopila desiatky rodinných domov. Intenzívny dážď vytápal pivnice a zalial aj cesty. 

Na odstraňovaní následkov pracovali všetky záchranné zložky. Hasiči z Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zasahovali v 

Bodiciach, v Demänovej, v Ploštíne, v Andiciach a v Liptovských Behárovciach.  

Okrem hasičov na odstraňovaní následkov pracovala  mestská polícia, VPS, civilná 

ochrana, štátna polícia a cestári.  

 

21. júla sa opäť prehnala silná prietrž mračien. V mestskej časti Ploštín intenzívny dážď 

zatopil dvory štyroch  rodinných domov.  

 

Koncom júla sa po dvoch rokoch konečne roztopila lavína, ktorá spadla v Žiarskej 

doline koncom marca 2009. Podľa Strediska lavínovej prevencie v Jasnej išlo o 

najväčšiu lavínu v histórii Slovenska. Nachádzala sa na 28 hektároch, čo predstavuje 

zhruba 47 futbalových ihrísk. Na niektorých miestach bola výška snehového nánosu až 

20 metrov. Pôvodne sa odhadovalo, že sneh vydrží do začiatku novej zimy 2009/2010. 

Posledné zvyšky snehu alebo skôr zamrznutú vrstvu ľadu hrubú asi 15 centimetrov 

objavil pod drevom, čečinou a blatom strážca Správy Tatranského národného parku 

Pavol Gavlák začiatkom júna. 

 

8. decembra Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre viaceré oblasti severného 

Slovenska výstrahu 1. stupňa kvôli sneženiu a silnému vetru.  Definícia výstrahy 

1. stupňa podľa SHMÚ predpokladá, že intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danej 

ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Tento jav 

predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

 

V druhej polovici decembra chladné počasie umožnilo prevádzkovateľom lyžiarskych 

stredísk spustiť zasnežovacie systémy naplno. V stredisku Jasná pri Liptovskom 
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Mikuláši sa lyžovalo  na troch zjazdovkách. Okrem toho pripadlo na lyžiarske svahy 

10 až 15 cm prachového snehu, čo bola pred blížiacimi sa vianočnými prázdninami 

dobrá správa pre všetkých, ktorí mali v pláne vyraziť do hôr. 
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III. Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo schválené v novembrových komunálnych voľbách 

konaných v novembri 2010, sa v roku 2011 zišlo na štrnástich zasadaniach. Okrem 

riadnych plánovaných zasadaní, boli zvolané aj mimoriadne zasadania.  

Zastupiteľský zbor  tvorilo dvadsaťpäť poslancov, medzi nimi iba štyri ženy a dvadsaťjeden 

mužov.  

 

1/ MUDr. Jaroslav Barok ( SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

2/ Ing. Ján Blcháč, PhD. (SMER-SD. SNS, ĽS-HZDS) 

3/ Ing. Jozef Bobák (nezávislý) 

4/ Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. (SMER-DS, SNS, ĽS-HZDS) 

5/ MUDr. Miroslav Boďa (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) 

6/ Peter Cibák (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

7/ Ing. Lucia Cukerová (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) 

8/ Ing. Jaroslav Čefo ( SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

9/ Soňa Čupková (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

10/ MUDr. Oldřich Drahovzal (SMER-SD- ĽS-HZDS, SNS) 

11/ JUDr. Ján Droppa (nezávislý) 

12/ Ing. Štefan Ganoczy, PhD. (SMER-SD, SNS, KDH) 

13/ Jozef Gonda ( SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

14/ Mgr. Martin Krajčí (nezávislý) 

15/ Ing. Milan Kružliak (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

16/ Mgr. Vincent Kultán (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

17/ MUDr. Roman Mojžiš (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

18/ Ing. Vladimír Rengevič (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

19/ Ing. Jozef Repaský (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

20/ MUDr. Alžbeta Smiešna (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

21/ Ing. Vladimír Stankoviansky (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) 

22/ JUDr. Milan Trnovský ( SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

23/ Ing. Rudolf Urbanovič ( SMER-SD, SNS, ĽS –HZDS) 

24/ Ing. Dušan Vinčur (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 

25/ MUDr. Marta Voštináková (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) 
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Všetky zasadania viedol primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský (SDKÚ-DS, SaS, 

KDH), ktorý bol už po štvrtý krát zvolený do tejto funkcie.    

Zasadania MZ sa niesli v konfrontačnom duchu, keď opozícia nič nedarovala koalícii 

a presne tak to bolo aj opačne. Novým momentom bolo vysielanie priamych prenosov 

TV Liptov zo zastupiteľstiev a aj ich reprízovanie. To zrejme povzbudilo poslancov 

k ešte dlhším diskusiám k prejednávaným bodom a zasadania sa tak výrazne predlžovali 

až do neskorým večerných hodín. Medzi najdlhšie zasadania patrili desaťhodinové z 5. 

mája, ktoré sa skončilo asi hodinu po polnoci a septembrové, ktoré trvalo až 12 hodín. 

Poslankyňa Alžbeta Smiešna  navrhla, aby už televízia nevysielala celé rokovania, 

pretože sa „pred kamerami  z nich stáva turecká telenovela.“ V júni napokon poslanci 

rozhodli, že Televízia Liptov nebude vysielať záznamy z rokovaní zastupiteľstva 

a na septembrovom zastupiteľstve sa uzniesli na ukončení vysielania televízie k 31. 

decembru 2011.  

  

19. januára  

sa uskutočnilo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva roku 2011.  Riešilo personálne 

otázky účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení cestovného ruchu Klaster Liptov. 

Vzalo na vedomie vzdanie sa Ing. Lucie Cukerovej funkcie člena predstavenstva v 

Klastri Liptov dňom 14.1.2011 z osobných dôvodov a schválilo na uvoľnené miesto do 

predstavenstva  Ing. Jaroslava Čefa. Zároveň  schválilo MUDr. Alexandra 

Slafkovského, primátora mesta, za člena dozornej rady Klastra Liptov.  

V ďalšom bode schválilo vstup mesta Liptovský Mikuláš do Pozemkového 

spoločenstva Komposesorát Ondrašová, keďže Mesto Liptovský Mikuláš je vlastník 

podielu 77760/2799360 na spoločných nehnuteľnostiach v k. ú. Liptovská Ondrašová. 

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o potrebe založenia oblastnej organizácie 

cestovného ruchu v regióne Liptov, ktorú následne schválilo a zároveň aj členstvo 

Mesta Liptovský Mikuláš  ako zakladajúceho člena.   

V bode  o zriadení výborov a klubov v mestských častiach  rozhodlo  pre volebné 

obdobie 2010 – 2014 zriadiť výbory v mestských častiach Staré mesto, Nábrežie – 

Vrbica  a Podbreziny  a kluby v mestských častiach Palúdzka, Okoličné, Stošice, 

Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice, Andice, Benice  a Liptovská Ondrašová . 
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10. februára  

rokovanie  mestského zastupiteľstva prvýkrát natáčala Televízia Liptov. Na tomto 

zastupiteľstve poslanci prerokovávali rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011 – 

2013, ktorý bol koncipovaný v znamení šetrenia. Predtým návrh rozpočtu mesta 

prerokovala aj komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu na svojich 

zasadnutiach dňa 24.1.2011 a 31.1.2011 a mestská rada dňa 1.2.2011. Najprísnejším 

oponentom rozpočtu bol bývalý primátor Ján Blcháč. Proti návrhu rozpočtu hlasovali 

traja opoziční poslanci, ďalší sa zdržali hlasovania. Napokon mestské zastupiteľstvo 

rozpočet schválilo nasledovne:  

Bežný rozpočet v príjmovej časti vo výške 17 388 869 €, vo výdavkovej časti vo výške 

17 388 869 € . 

Kapitálový rozpočet v príjmovej časti vo výške 7 304 105 € , vo výdavkovej časti vo 

výške 8 687 369 €.  

Zastupiteľstvo ďalej schválilo zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Liptovský Mikuláš, s vypustením odseku o práve vzdať sa tejto odmeny resp. jej 

časti na určitú dobu, ktorú si stanoví sám poslanec.  

Zároveň schválilo výšku platov zástupcov primátora mesta Ing. Jozefovi Repaskému, 

prvému zástupcovi primátora vo výške 82,7% platu primátora mesta a Ing. Milanovi 

Kružliakovi, druhému zástupcovi primátora vo výške 64,87% platu primátora.  

Na rokovanie zastupiteľstva bol predložený návrh na úpravu poplatkov za pobyt detí v 

Detských inštrukčných jasliach mesta Liptovský Mikuláš, z pôvodných 120 eur 

mesačne sa tento poplatok zvýšili na 200 eur. V Liptovskom Mikuláši fungujú jedny 

mestské jasle. Ich kapacita je 49 miest a v súčasnosti je v nich zapísaných 44 detí, 

dodala PhDr.  Gloneková, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ.  

Na tomto zasadaní poslanci schválili zrušenie vizuálneho konceptu mesta Liptovský 

Mikuláš z 25. októbra 2007.  

 

17. marca   

poslanci schválili uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom a Pozemkovým 

spoločenstvom Veterná Poruba za účelom umožnenia likvidácie odpadu skládkovaním 

na skládke Veterná Poruba a uzatvorenie skládky do 31.10.2014. Potreba zdrojov na 

uzavretie skládky predstavovala cca 2.000.000,00 €, ku koncu januára 2011 bol  stav na 
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účte účelovej finančnej rezervy na uzavretie skládky 754.621,72 €, čo znamenalo za 

obdobie 4 rokov uloženia 125 tis. ton vytvoriť potrebnú  rezervu na uzavretie. Na 

základe zostávajúcej kapacity a výšky cieľovej sumy na uzavretie, by sa tvorila rezerva 

vo výške 10 € na 1 tonu. Pokračovaním likvidácie odpadov skládkovaním vo Veternej 

Porube pri jej navŕšení sa doplní tvar skládky vhodný pre jej uzatvorenie a naplnením 

takto získanej kapacity,  vytvoria sa zdroje na jej uzavretie, čím bude môcť 

prevádzkovateľ skládky splniť povinnosť uzavretím a zrekultivovaním skládky podľa § 

21 ods. 2 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.  

 

 

24. marca  

zastupiteľstvo prerokovávalo personálne otázky a schvaľovalo.  

Za členku komisie sociálnej a bytovej schválilo Ing. Annu Janíkovú.  

Ďalej schválilo zloženie výborov a klubov v mestských častiach nasledovne:  

a) STARÉ MESTO :  MUDr. Oldřich Drahovzal, Mgr. Vincent Kultán,  MUDr. Roman , 

Mojžiš, Ing. Vladimír Rengevič  

b) NÁBREŽIE - VRBICA : Ing. Ján Blcháč, PhD.,  Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Peter 

Cibák,  Ing. Lucia Cukerová, MUDr. Alžbeta Smiešna,  Ing. Vladimír Stankoviansky,  

MUDr. Marta Voštináková  

c) PODBREZINY :  MUDr. Jaroslav Barok,  MUDr. Miroslav Boďa, Ing. Jaroslav Čefo, 

Mgr. Martin Krajčí,  Ing. Milan Kružliak   Rudolf Urbanovič,  Ing. Dušan Vinčúr . 

Ing. Vladimíra Rengeviča  schválila ako zástupcu mesta do dozornej rady LiptovNet, 

a.s.  

Menovalo členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Mestský hokejový klub 32 

Liptovský Mikuláš, a.s.:  Richarda Muchyho,  Juraja Halaja a  Ivana Droppu.   

 

14. apríla   

bola na programe zastupiteľstva opäť personálna otázka. Do funkcie člena dozornej 

rady obchodnej spoločnosti Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., a to za 

mesto schválili Ing. Štefana Kurica.  

Odsúhlasili zmenu výšky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 1 381 870,00 € 

nasledovne: 1 c) zmeniť: vlastné prostriedky na kúpu 34 bytov v bytovom dome 34 b.j. 

Palúdzka vo výške 31 054,84 €  

1 e) vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB vo výške  
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4 445,00 € mesačne, predpoklad v roku 2011 je 31 115,00 € a ďalšie roky (spolu 30 r.) 

53 340,00 € ročne.  

 

4. mája  

sa uskutočnilo mimoriadne zastupiteľstvo po tom, čo z radov občanov vzišla petícia za 

zrušenie zvýšených poplatkov za opatrovateľskú starostlivosť o 100 až 400%. Opoziční 

poslanci podali žiadosť, kde sa malo hovoriť o ďalších návrhoch. Jedným z nich bolo 

zvýšenie poplatkov z pôvodných 0,50 centov na 1 euro a v prípade potreby postupné 

zvyšovanie. Rokovania sa zúčastnilo 23 z celkového počtu 25 poslancov. Pri 

schvaľovaní programu rokovania desať opozičných poslancov súhlasilo, desiatka 

koaličných poslancov bola proti a trojlístok nezávislých poslancov sa zdržal hlasovania. 

Stretnutie sa tak skončilo po zhruba desiatich minútach. 

 

5. mája   

poslanci pokračovali personálnymi otázkami. Odsúhlasili menovanie nového riaditeľa 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.  Stal sa ním Ing. Jozef  Klepáč, ktorý  

bol odporučený výberovou komisiou.  

Ďalej sa zaoberali odvolaním náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Mgr. 

Dalibora Šalplachtu. Dôvodom na odvolávanie bola mimoriadna udalosť, pri ktorej 

počas služobnej cesty náčelníka v Opave zasahovali zdravotníci aj tamojšia mestská 

polícia. .Podľa svedectiev ďalších členov delegácie konal náčelník pod vplyvom 

alkoholu, dostal do rieky, z ktorej sa nevedel dostať vlastnými silami. Návrh na 

odvolanie predložil primátor mesta preto, že náčelník počas služobnej cesty budil 

verejné pohoršenie: „Zároveň poškodil meno mestskej polície a mesta Liptovský 

Mikuláš. Jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii má negatívny vplyv na riadenie a organizáciu 

práce mestskej polície.“ Náčelník tieto skutočnosti neuviedol v správe zo služobnej 

cesty, ale osobne o incidente informoval primátora. Priznal, že má problém s alkoholom 

a mal by sa liečiť. Odmietol návrh na odstúpenie z funkcie. „Nemyslím si, že som 

spôsobil mimoriadnu udalosť, ako ju definuje zákon. Taktiež som sa nedopustil 

protiprávneho konania, teda som nebudil verejné pohoršenie. Keďže išlo o udalosť v 

čase osobného voľna, nebol dôvod uvádzať ju do správy zo služobnej cesty,“ poskytol 

stanovisko Šalplachta. Dodal, že počas svojho pôsobenia vo funkcii nebol nadriadeným 

riešený za porušenie služobných povinností, pričom mestská polícia pod jeho vedením 
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dosiahla nemálo úspechov. „Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo. Nemyslím si, že som 

poškodil meno mesta a mestskej polície.“ Napokon odvolanie poslanci schválili. 

Následne schválili zástupcov mesta Liptovský Mikuláš do predstavenstva Liptovskej 

vodárenskej spoločnosti. Stali sa nimi:  Ing. Peter Jurčo, Mgr. Vincent Kultán a 

Rastislav Adamčák.  

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o spojení Základnej školy s materskou školou P.J. 

Kerna so Základnou školou Demänovská cesta do jednej právnickej osoby Základná 

škola s materskou školou Demänovská cesta. 

Program zastupiteľstva pokračoval správou o výsledkoch inventarizácie majetku 

a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a vo všetkých organizáciách zriadených mestom 

ku dňu 31.12.2010, výsledkami hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho 

rozpočtových a príspevkových organizácií, prerokovaním záverečného účtu za rok 

2010, zásadami hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, ako i zmenou 

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2011 z dôvodu zmeny krytia výdavkov na 

prefinancovanie stavebných prác k projektu Rekonštrukcia ZŠ M. R. Martákovej. 

Počas tohto zasadania schválili vytvorenie nových mestských častí: Nábrežie – Vrbica, 

Podbreziny, Ráztoky, Staré Mesto a Svätý Štefan.   

Bohatý program zasadania, množstvo diskusných príspevkov spôsobili, že poslanci 

zasadali ešte hodinu po polnoci. 

 

16. júna  

zastupiteľstvo schválilo predaj akcií Dexia banka Slovensko, a.s. z vlastníctva mesta 

spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED za verejne ponúknutú cenu. 

V ďalšom bode schválili úpravu platu  MUDr. Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi 

mesta, ktorý od 1. júna  predstavuje sumu 3085 €. 

Na základe výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

vykonanej za obdobie 1.1.2010 – 31.12.2010 v oblasti hospodárenia s majetkom mesta, 

majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly 

opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Liptovský Mikuláš poslanci schválili 

udelenie písomného upozornenia hlavnému kontrolórovi mesta Liptovský Mikuláš Ing. 

Jánovi Bonkovi za zanedbanie svojich povinností vyplývajúcich z jeho funkcie.  
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23. júna  

poslanci schválili zmenu členov komisie školstva, športu a mládeže pri mestskom 

zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši. Novými členmi sa stali PhDr. Ľubomír Raši 

PhD., riaditeľ Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši a  PaedDr. 

Eva Holková, zástupkyňa  riaditeľky Základnej školy Okoličianska v Liptovskom 

Mikuláši.  

V ďalších bodoch schválili Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláš a návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 na zaplatenie dane z príjmov z 

nepeňažného vkladu – budovy, ktorú mesto Liptovský Mikuláš vložilo ako nepeňažný 

vklad do 100% akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. 

a ktorú v roku 2010 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. predalo a zmenu 

rozpočtu na zaplatenie preddavkov na daň z príjmov prvý polrok 2011.  

Nasledovalo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na 

18.08.2011. 

Na základe informáciu o predbežnom záujme starostov obcí o zriadenie spoločného 

obecného úradu pre oblasť sociálnych služieb schválili účasť mesta Liptovský Mikuláš 

v spoločnom obecnom úrade so sídlom v Liptovskom Mikuláši.  

Poslanci schválili dodatok č.12 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345 

a úpravu výšky nájomného za hrobové miesta o 100%.  

Podporili návrh Spolku Martina Rázusa,  aby mesto Liptovský Mikuláš zakúpilo tzv. 

„symbolickú tehličku“ v hodnote 166,- eur na pamätník Martina Rázusa, ktorý bude 

odhalený v mesiaci október 2011 v Bratislave.  

Zasadanie pokračovalo personálnymi otázkami, na ktorom odvolali zástupcov mesta v 

združeniach s účasťou mesta Liptovský Mikuláš: Liptovská regionálna a rozvojová 

agentúra, Spolok Martina Rázusa, Park umenia, n.o. a Mestský hokejový klub 32 

Liptovský Mikuláš. o.z. 

Schválili zástupcu mesta Liptovský Mikuláš do funkcie člena predstavenstva obchodnej 

spoločnosti Televízia Liptov, a.s, ktorým sa stal Ing. Milan Kružliak, zástupca primátora 

mesta.  
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 18. augusta  

schválili  predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, výzva v 

oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov, výzva č. 05/FMP na financovanie projektu 

„Spolu na divokej vode“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 

na projekt 34 980 EUR, t.j. spolufinancovanie vo výške minimálne 1 749 EUR z 

vlastných zdrojov žiadateľa.  

Volili  hlavného kontrolóra.  Tajným hlasovaním do tejto funkcie mesta Liptovský 

Mikuláš bola zvolená JUDr. Bibiana Kuchárová na dobu určitú od 1. 9. 2011 do 31. 8. 

2017 s platom 1 723,- € , keď druhý kandidát Ing. Matej Géci svoju prihlášku toho 

istého dňa stiahol. 

 

8. septembra   

rokovanie zastupiteľstva trvalo 12 hodín. Dvadsaťbodový program obsahoval aj správu 

o činnosti obecnej školskej rady v uplynulom školskom roku, návrh na doplnenie 

zriaďovacích listín škôl, informáciu o stave odpadového hospodárstva v roku 2010, 

návrhy na zmenu mestského rozpočtu či správa o hospodárení a činnosti mestských 

organizácií a obchodných spoločností v prvých šiestich mesiacoch roka. 

Poslanci schválili návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš, 

ktorým sa stal Mgr. Vladimír Bella.  

V ďalšom bode schválili predloženie žiadosti na nenávratný finančný príspevok v rámci 

výzvy OPŽP-P04-11-3, v prioritnej osi „odpadové hospodárstvo“ za účelom  realizácie 

projektu: Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši“ 

príspevkovou organizáciou mesta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.  

Financovanie projektu vo výške 5 % oprávnených výdavkov, t.j. 55.747,29 € z 

vlastných zdrojov organizácie.  

Následne schválili  aj  zmenu rozpočtu Domu kultúry na rok 2011 súvisiacu s 

digitalizáciou kina Nicolaus.  

Poslanci  rozhodovali o ďalšom osude TV Liptov, ktorej jediným vlastníkom je mesto 

Liptovský Mikuláš. Na rokovanie im boli predložené všetky možnosti ďalšieho 

vysielania.  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s legislatívou a financiami poslanci 

nakoniec rozhodli o ukončení vysielania televízie k 31. decembru 2011 v súčasnej 

podobe.  
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20. októbra  

riešili rozdelenie komisie školstva, športu a mládeže na komisiu školstva a komisiu 

športu a mládeže a zmenu v komisii životného prostredia a zdravia. 

Schválili tarifu a tarifné podmienky v Mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš 

s účinnosťou od 1. novembra 2011, keď cena základného cestovného bola zvýšená zo 

0,40 na 0,50 €. 

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. predložil Správu o vymáhaní nedoplatkov v 

nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2011. Stav 

pohľadávok odráža nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu časti občanov žijúcich v 

nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Bytový podnik Liptovský 

Mikuláš, a.s. zabezpečuje viacero opatrení súvisiacich so znižovaním nedoplatkov, 

ktoré sú uvedené v priloženej správe. Pohľadávky sú vymáhané súdnou cestou až do 

súdnych rozhodnutí o zaplatenie a vypratanie z bytu, v individuálnych prípadoch končí 

ich vymáhanie prostredníctvom exekúcie. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. aj 

naďalej pristupuje k uzatváraniu splátkových kalendárov a uznaní dlhu, pričom ich 

dodržiavanie pravidelne sleduje.  

Následne schválili priamy predaj nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – stavby: 

„Autobusové nástupište – Prístrešok“ 

 

28. novembra  

na zastupiteľstve predstavili Východiská pre spracovanie návrhu rozpočtu pre rok 2012 

a ekonomickú analýzu dôvodov opatrení vedúcich k zvyšovaniu poplatkov a daní 

a následne schválili princíp zvýšenia sadzieb miestnych daní a poplatkov a to 

každoročne k 31.12. bežného roku pre rok nasledujúci, vo výške zodpovedajúcej 

medziročnej inflácii vyhlásenej štatistickým úradom za predchádzajúci rok.  

Schválili dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 

prospešné služby PARK UMENIA na Štúrovej ulici. 

Prejednávali a schvaľovali Návrh na nadobudnutie majetku a predaj prebytočného 

majetku mesta. 
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 15. decembra  

sa poslanci zaoberali návrhom na odvolanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Milana Strniska s účinnosťou od 16. 

decembra 2011, ktorý odsúhlasili. 

V ďalšej časti schvaľovali rozpočet mesta nasledovne:  

1. Programovú štruktúru programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 

2012 a roky 2013 – 2014  

2. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012 a roky 2013 ‐ 2014  

3. Bežný rozpočet na rok 2012 v príjmovej časti vo výške 16.997.172,‐ eur  

vo výdavkovej časti vo výške 16.244.087,‐ eur  

4. Kapitálový rozpočet na rok 2012 v príjmovej časti vo výške 4.963.533,‐ eur  

vo výdavkovej časti vo výške 5.047.178,‐ eur  

5. Finančné operácie na rok 2012 príjmové vo výške 664.638,‐ eur  

výdavkové vo výške 1.334.078,‐ eur  

6. Dočerpanie zostatku úveru č.32/054/10 na financovanie investícií mesta schválených 

mestským zastupiteľstvom a spolufinancovanie projektov z EÚ vo výške 220.000,‐ eur  

Skonštatovali, že Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2012 hospodáriť s vyrovnaným 

rozpočtom v celkovej sume 22,6 mil. EUR. Za hlasovalo 16 poslancov, deviati sa 

zdržali. Bežný rozpočet bol  navrhnutý ako prebytkový vo výške 753-tisíc EUR,  

pričom prebytkom chcú  kryť splácanie úverov. Rozpočet bol zostavený na základe 

požiadaviek občanov, jednotlivých oddelení a rozpočtových a príspevkových 

organizácií zriadených mestom. 

V ďalšom bode schvaľovali rozpočet príspevkových organizácií mesta na roky 2012 – 

2014: Informačného centra mesta a Verejnoprospešných služieb . 

 

Zastupiteľstvo schválilo predaj nadbytočného majetku mesta. Priamym predajom 

nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš  spoločnosti Stredoslovenská energetika –

Distribúcia, a.s, za kúpnu cenu 924 eur, (t.j. 66 eur/m2), za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania pozemku, na ktorom je postavená stavba: „Liptovský Mikuláš – ul. 

Garbiarska, zahustenie Trafostanice“ vo vlastníctve nadobúdateľa a  predaj 

elektroenergetických zariadení v meste Liptovský Mikuláš  za celkovú kúpnu cenu 

86340 eur.  



 

19 
 

Osobitne schvaľovali  podmienky obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšej 

ponuky na predaj Veľkého domu služieb, parkoviska a trhoviska na Námestí mieru 

a Bytového podniku na Námestí osloboditeľov. V prípade Veľkého obchodného domu 

odsúhlasili minimálnu požadovaná cenu 1.980.000 eur, pričom výška finančnej 

zábezpeky bola určená na sumu 396.000 eur a pri Bytovom podniku minimálna 

požadovaná cena na predaj bola stanovená na 882.093 eur s výškou finančnej 

zábezpeky 176.418 eur. 

 
Poslanci schvaľovali Všeobecné záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš na 

určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotácie na mzdy a prevádzku v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti, fyzickej osoby alebo inej 

právnickej osoby nasledovne: 

Dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka na rok 2012  

 

 

( v €)  Kategória školy, školské 

zariadenia  

Verejné školy a 

školské 

zariadenia  

Cirkevné a súkromné 

školy a školské 

zariadenia ( 88 %)  

Dieťa materskej školy vo veku od 3 

rokov  

 

1 626  1 431  

Žiak základnej umeleckej školy  

v individuálnej forme vyučovania  

 

599  

Žiak základnej umeleckej školy 

 v skupinovej forme vyučovania  

 

369  

Žiak školského klubu detí  

 

338  297  

Žiak centra voľného času  

 

154  

Potenciálny stravník – žiak 

základnej školy  

 

163  144  

 

 V súvislosti so septembrovým rozhodnutím o ukončení vysielania TV Liptov k 31. 

decembru poslanci schválili jeho zrušenie po tom, ako prerokovali materiál, ktorý im 

predložil zástupca primátora Jozef Repaský. V budúcom roku bude vysielanie mestskej 

http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lmd=2358
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TV Liptov zachované.  TV Liptov tak bude i naďalej prinášať spravodajstvo z mesta a 

regiónu, zachované by mali byť aj niektoré publicistické relácie. 

Na záver posledného zastupiteľstva roku 2011 primátor poďakoval všetkým poslancom 

za spoluprácu a taktiež všetkým zamestnancom mesta za kvalitne odvedenú prácu, ktorú 

museli zvládnuť vo väčšom rozsahu a pri nižšom počte oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. 

Podrobné zápisnice z rokovaní mestských zastupiteľstiev, ako i výsledky jednotlivých 

hlasovaní sú uverejnené na internetovej stránke mesta: www: mikulas.sk. 
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IV. SAMOSPRÁVA MESTA 

 
Mesto Liptovský Mikuláš začalo rok 2011 s rozpočtovým provizóriom. Novozvolená 

mestská rada, finančná komisia mestského zastupiteľstva a nadpolovičná väčšina 

poslancov zmietli v závere starého roka zo stola návrh programového rozpočtu 

pripravený ešte bývalým vedením radnice. Predpokladali deficit bežných príjmov na 

úrovni 1,5 milióna eur. Rozpočet ohrozoval existenčne aj niektoré inštitúcie.  

Primátor mesta Alexander Slafkovský kritizoval na stretnutí s novinármi počínanie 

svojho predchodcu Jána Blcháča za to, že v období po nedávnych prehratých 

komunálnych voľbách stihol ešte schváliť štedré mimoriadne odmeny úzkemu okruhu 

svojich spolupracovníkov. 

Bývalý primátor Ján Blcháč vo svojej reakcii odmietol Slafkovského tvrdenia o zlej 

finančnej situácii mesta. Rok 2010 podľa neho skončil s pomerne slušným prebytkom. 

Spomínaní ľudia odviedli kvantum svedomitej práce a keďže bolo jasné, že končia vo 

svojich funkciách, rozhodol som sa ich po zásluhe odmeniť, dodal s údivom, že jeho 

nástupca vedomý si údajného zlého stavu mestských financií nezrušil napríklad 

silvestrovské oslavy či primátorský ples. 

 

19. januára  sa uskutočnilo stretnutie člena prezídia Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí Juraja Turčana s primátorom mesta a riaditeľom Múzea Janka 

Kráľa. Na v pracovnej návšteve Liptovského Mikuláša pán Turčan informoval o zámere 

postaviť v meste v priestoroch bývalého židovského cintorína pamätník. Mal by ľuďom 

pripomínať, že park v ktorom sa nachádzajú, slúžil predtým ako cintorín. Bude 

vybudovaný na náklady Židovskej náboženskej obce. Pozostávať by mal z pamätnej 

tabule a časti zachovaných pôvodných náhrobkov, ktoré boli z cintorína v roku 1982 

odstránené. Dnes ich vo svojich priestoroch uskladňujú Verejnoprospešné služby mesta. 

Autorom pamätníka by mal byť umelec z Liptovského Mikuláša. Zároveň na stretnutí s 

primátorom Alexandrom Slafkovským poďakoval za spravovanie synagógy Múzeom 

Janka Kráľa. Židovská obec ju mestu prenajíma za symbolické euro. "Spoločne sme 

postupovali pri nevyhnutných rekonštrukčných prácach na synagóge, pretože došlo k 

narušeniu jej statiky. Za dva roky sme preinvestovali 20-tisíc €, polovicou nám pomohlo 

mesto. V najbližšom čase ešte nainštalujeme poplašné a protipožiarne zariadenia," 

vymenoval. V súvislosti so synagógou Turčan uviedol, že zamýšľaný pamätník obetiam 

holokaustu nakoniec vybudujú v niekdajšom integračnom tábore v Seredi. "Pre 
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nedostatok financií na to nemôžeme využiť mikulášsku synagógu". Na tomto stretnutí 

rozhodli o zabezpečení Židovskej synagógy v Liptovskom Mikuláši. Ústredný zväz 

židovských náboženských obcí vyčlenil peniaze na protipožiarne a zabezpečovacie 

zaradenia. 

 

24. januára zasadala finančná komisia mesta Liptovský Mikuláš. Vytvorila nový návrh 

rozpočtu pre rok 2011, ktorý sa mal niesť v znamení šetrenia. O prácu malo prísť 13 až 

14 zamestnancov mestského úradu. Liptovskomikulášska radnica zapojila obyvateľov 

mesta do ankety. Prostredníctvom nej chceli získať od občanov radu, v ktorých 

oblastiach by sa malo podľa nich šetriť najviac.  

 

31. januára primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský sa posledný raz 

zúčastnil zasadania Národnej rady SR pozícii poslanca. V posledný januárový deň 

odišiel z postu poslanca za stranu SDKÚ-DS, na ktorom pôsobil s prestávkami viac ako 

šesť rokov. Odchod z tejto funkcie avizoval už na oficiálnej prezentácii novovzniknutej 

koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH v júli 2010: „Súčasťou našej dohody je, že po 

prípadnom zvolení za primátora nebudem pokračovať vo výkone mandátu poslanca NR 

SR. Chcem sa plne sústrediť na prácu v prospech mesta Liptovský Mikuláš s prioritami 

rozvoja cestovného ruchu a stredného i malého podnikania.“ Svoj sľub zopakoval aj na 

ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve 27. decembra 2010. Urobil tak ako jediný z 

poslancov, ktorí uspeli v minuloročných voľbách na postoch primátorov a starostov.   

 

1. februára vošla do platnosti nová organizačná štruktúra mestského úradu 

v Liptovskom Mikuláši. Rozhodnutie o organizačnej zmene vydal primátor mesta 

z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie a s cieľom zvýšiť efektívnosť práce. 

Medzi zásadné organizačné zmeny patrilo zrušenie dovtedajších deviatich odborov ako 

organizačných zložiek, prerozdelenie kompetencií medzi osem novozriadených 

oddelení a im priradených útvarov a kumulácia pracovných činností jednotlivých 

zamestnancov. Dôsledkom organizačnej zmeny došlo aj k zníženiu počtu zamestnancov 

o 13% a k zníženiu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov o 120 tis. €.  

Schému novej organizačnej štruktúry, ako aj kontakty na nové organizačné zložky a ich 

zamestnancov si občan môže nájsť na internetovej stránke mesta v sekcii „Mestský 

úrad“. 
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13. februára poslanci zrušili oficiálne mestské logo používané od konca roka 2007. 

Motív farebného balíka so sloganom Mesto pre všetkých zaviedlo vtedy do praxe v 

rámci schváleného dizajn manuálu predchádzajúce vedenie radnice. Podľa 

viceprimátora Jozefa Repaského k tomuto kroku pristúpili na základe reakcií viacerých 

občanov s tým, že logo úplne nevystihovalo to, čo malo vo svojom predmete. Navyše, 

bolo bývalým primátorom zneužité vo volebnej kampani pred minuloročnými 

komunálnymi voľbami.  

Zásadný nesúhlas vyjadril bývalý primátor Ján Blcháč. Podľa jeho vyjadrenia všetko, čo 

sa spája s ostatnými štyrmi rokmi, sa krok po kroku likviduje. Balíček bol vhodnou 

marketingovou značkou. Vystihoval podstatu nášho mesta. Chceli sme naozaj budovať 

mesto pre všetkých. 

22. februára sa primátor Alexander Slafkovský stretol s ministrom obrany Ľubomírom 

Galkom, aby prerokovali budúcnosť prevádzkovania budovy posádkového domu 

armády. Tá je stále vo vlastníctve ministerstva, mesto ju malo od 1. januára 2010 v 

prenájme. Podľa zmluvy vlani zaplatilo armáde 37-tisíc eur na nájomnom. Spolu s 

prevádzkovými nákladmi chod objektu, v ktorom bolo aj kino, „stál viac ako 105-tisíc 

eur ročne,“ povedal Alexander Slafkovský. Podľa jeho slov to bola pre rozpočet mesta 

Liptovský Mikuláš veľká finančná záťaž. Rokoval preto s ministrom o predčasnom 

ukončení nájomnej zmluvy k 1. júlu a nie až k 6. októbru. Ako ďalej dodal, ušetrili by 

sa tým významné prostriedky z mestského rozpočtu – okolo 30-tisíc eur. Zmyslom 

predčasného vypovedania nájomnej zmluvy bolo, že ministerstvo môže vypísať súťaž 

na predaj majetku iba v prípade, ak nemá nájomcu na predmetný objekt. Ak sa mu ho 

nepodarí predať, mesto by ho mohlo získať za symbolickú sumu. Potom by nemuselo 

hľadať prostriedky na prenájom tejto nehnuteľnosti.  

 

24.  februára sa konal snem Združenia miest a obcí Liptova, na ktorom sa  zišli 

starostovia a primátori zvolení vo vlaňajších komunálnych voľbách. Členskú základňu 

Združenia miest a obcí Liptova tvorilo 54 obcí a dve mestá okresu.  Delegáti snemu 

zvolili nové orgány združenia. Predsedom sa stal starosta Závažnej Poruby Pavel 

Baráni, jeho podpredsedom primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Pôvodne 

nominovaný kandidát na podpredsedu primátor Liptovského Mikuláša Alexander 
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Slafkovský nomináciu stiahol s odôvodnením, že sa potrebuje naplno venovať 

primátorským povinnostiam. Prijal však nomináciu na jedného z piatich členov rady 

združenia. 

 

1. marca po ôsmych rokoch v Liptovskom Mikuláši zdraželi ceny za hrobové miesta o 

100 percent. Radnica urobila prvé kroky, aby do rozpočtu mesta dostala viac peňazí. Okrem 

prepúšťania zvýšili aj poplatky za parkovanie či nájom hrobových miest, poplatok za 

verejné  toalety, vstupy na športoviská, vylepovanie plagátov. Poplatok za hodinu 

parkovania na niektorom z verejných parkovísk za zvýšil z minuloročných 0,33 eura na 

0,4 eura. 

 

7. marca  Liptovský Mikuláš bol zaradený medzi najtransparentnejšie mestá na 

Slovensku. Vyplynulo to z prieskumu Transparency International Slovensko, ktoré 

mesto zaradilo na 12 – 15 miesto. 

 

Keďže nad dostavbou lodenice visel otáznik, kde zobrať 600 000 eur potrebných na jej  

dobudovanie a vybavenie, navštívil primátor Liptovského Mikuláša Alexander 

Slafkovský Ministerstvo financií. Nepriniesol však pre dostavbu lodenice dobré správy. 

Práce na výstavbe lodenice na vodnom areály v Liptovskom Mikuláši stále pokračovali. 

Na 90% je vybudovaná hrubá stavba prvej etapy. Realizácia druhej etapy bola však 

neistá. V tom čase sa podľa počasia pracovalo vo vnútri stavby zavadzaním vody, 

kúrenia či elektriny. Na prvom poschodí budúcej lodenice bolo naplánované zriadenie 

administratívnych priestorov. Vo vonkajších priestoroch mala byť tribúna so sociálnymi 

zariadeniami pre verejnosť. Druhé poschodie má slúžiť ako ubytovanie pre športovcov a 

na najvyššom poschodí je naprojektovaná vyhliadková veža s administratívnymi 

priestormi najmä pri športových podujatiach.  Tieto priestory by mali slúžiť športovcom 

na rehabilitáciu v podobe sauny, vírivky, miestnosti pre fyzioterapeuta, masážnej 

miestnosti a fitnes s posilňovňou, ktoré sú pre šport nevyhnutnosťou. V druhej etape 

bola naprojektovaná aj recepcia a strojovňa so vzduchotechnikou či elektrickými 

rozvodmi. Prvá etapa bez druhej teda nemôže byť využívaná.  

Šéf rezortu Ľubomír Galko sa však pre vedenie mesta, pri svojej návšteve Liptovského 

Mikuláša vyjadril, že o uvoľnení ďalších financií môže uvažovať najskôr budúci rok. 

Preto začal Kanoe Tatra klub komunikovať s ministerstvom financií a s úradom vlády o 

pomoci s dokončením výstavby lodenice. Podľa slov primátora mesta a predsedu KTK 
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Alexandra Slafkovského však zatiaľ neboli dané žiadne prísľuby.  

 

Nové vedenia v Liptovskom Mikuláši hodnotilo prvých sto dní v úrade od nástupu. Na 

stole ich čakal neschválený mestský rozpočet na rok 2011 a nedoriešené skládkovanie v 

meste. 

Prvých sto dní sa tak v Liptovskom Mikuláši nieslo v znamení šetrenia. Doposiaľ sa 

mestu podarilo ušetriť zhruba 125 000 eur znížením stavu zamestnancov na mestskom 

úrade o 13%, znížením bežných výdavkov na upratovacie služby, pracovnú zdravotnú 

službu či zvýšením niektorých verejných služieb. Prehodnocovali sa zmluvy s 

dodávateľmi a ďalšie šetrenie sa plánovalo zavedením elektronických aukcií. V tomto 

roku asi 2,6 milióna „európskych“ peňazí by malo ísť na projekt zvýšenia kvality 

separovaného odpadu v meste. Ešte v minulom roku sa začalo verejné obstarávanie. 

„Dnes rokujeme s agentúrami, ktoré majú na starosti verejné obstarávanie a tiež s 

manažmentom projektu o tom ako ďalej,“ vymenúval ďalšie kroky Jozef Repaský. Od 

septembra tohto roka by sa malo začať s realizáciou oživenia centrálnej mestskej zóny 

za asi 1,6 milióna eur.  Zaostávať nebude v tomto roku ani kultúra. Napriek 

oklieštenému rozpočtu obyvatelia Liptovského Mikuláša neprídu o Stoličné dni, 

Mikulášske leto, tradičný jarmok či Mosty Gesharim. V septembri mesto čakajú tiež 

veľké oslavy výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu.  

 

Začiatkom mája rozhodol súd, že mesto Liptovský Mikuláš musí primátorovi 

Alexandrovi Slafkovskému a jeho staronovému zástupcovi Jozefovi Repaskému 

preplatiť nevyčerpané dovolenky z predchádzajúceho vládneho obdobia. V roku 2006 

novozvolené mestské zastupiteľstvo na čele s Jánom Blcháčom jednohlasne schválilo 

odchádzajúcemu primátorovi Alexandrovi Slafkovskému a jeho zástupcovi Jozefovi 

Repaskému vyplatenie nevyčerpanej dovolenky spoločne vo výške zhruba 8 000 eur. 

Vtedajší primátor Ján Blcháč však rozhodnutie zastupiteľstva nepodpísal. Preto v roku 

2009 podali spoločne na mesto žalobu. Mesto Liptovský Mikuláš bude musieť preto 

vyplatiť dlžnú sumu 8 000 eur spoločne so súdnymi poplatkami, ktoré môžu 

predstavovať viac ako 36 000 eur. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 sa však 

menovite s touto položkou nerátalo. 

Záverečný účet mesta skončil schodkom. Výsledkom  plnenia minuloročného rozpočtu 

bol  schodok takmer 3,5 milióna eur. Z toho 2,7 milióna je schodok v kapitálovom a 

780-tisíc eur v bežnom rozpočte. Potvrdil to hlavný kontrolór mesta Ján Bonko v 
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odbornom stanovisku k záverečnému účtu mesta za minulý rok. Verejnoprospešné 

služby dosiahli za  minulý rok po zdanení zisk približne 27-tisíc eur a Informačné 

centrum stratu  približne dvetisíc eur. 

Podľa nových zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktoré schválili poslanci na 

májovom zastupiteľstve,  bude podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľovať vždy 

zastupiteľstvo. Priame zadanie pri verejnom obstarávaní je možné iba pri jednorazových 

nákupoch a službách do 500 eur. Mesto plánuje pri nich využívať elektronické aukcie.  

Primátor už nebude môcť sám rozhodovať o rozpočtových zmenách do výšky viac ako 

66-tisíc eur ako doteraz, ale iba do výšky 20-tisíc eur. Poslanci odsúhlasili nové 

kompetencie riaditeľom rozpočtových  a príspevkových organizácií. Riaditelia 

rozpočtových organizácií mesta, ktorými sú Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa a 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, môžu rozhodnúť do výšky 3300 

eur tak isto, ako riaditelia  príspevkovej organizácie do výšky obratu približne 1,66 

milióna eur. Riaditelia príspevkovej organizácie s vyšším obratom majú kompetencie 

rozhodnúť až do výšky 6600 eur. Mesto má dve príspevkové organizácie – 

Verejnoprospešné služby a Informačné centrum. 

 

Na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši evidovali približne tristo žiadostí o 

nájomné byty. Vlani podali záujemcovia 147 nových žiadostí o byt, predvlani 213. 

Väčší záujem bol o menšie byty. Žiadali o ne samostatne žijúci ľudia, starší, ale aj 

mladší, rozvedení. Nájomné za 1-izbový byt prvej kategórie v Liptovskom Mikuláši bol 

v priemere 78 eur, za dvojizbový 120 a za trojizbový 148 eur. Mesto vlastní v 

súčasnosti 502 nájomných bytov, o prevod ktorých nájomcovia doteraz nepožiadali. 

Ak sa uvoľní byt určený na nájom, komisia sociálna a bytová pri mestskom 

zastupiteľstve odporučí primátorovi výber žiadateľov. Primátor môže rozhodnúť o 

pridelení bytu priamo alebo žrebovaním za prítomnosti členov komisie a žiadateľov. 

Ako v každom meste, aj v Liptovskom Mikuláši boli neplatiči. Spolu dlhovali mestu na 

nájomnom približne 267-tisíc eur. V druhej polovici minulého roku dal prenajímateľ 

mestských bytov, Bytový podnik, prostredníctvom právneho zástupcu deväť žalôb o 

vypratanie bytu pre neplatenie nájomného.  

 

24. mája Najvyšší kontrolný úrad zistil pri kontrole hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláš v roku 2010 viacero porušení zákonov a zásad. Vedenie mesta z roku 2010 sa 
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bránilo vytýkaním chýb z roku 2006. Celkovo tridsaťdva zistení hovoriacich o 

nedostatkoch počas vykonanej periodickej námatkovej kontroly hospodárenia s 

majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a 

pohľadávkami v roku 2010 – taká je základná štatistika NKÚ. S dôvetkom, že kontrolný 

systém mesta ako taký je nedostatočný, konštatoval nezávislý orgán. 

 

1. júna  Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) zmenila doterajšie sídlo svojho 

kontaktného miesta v Liptovskom Mikuláši. Presťahovali sa do priestorov spoločnosti 

na ulici Kapitána Nálepku v blízkosti objektu Žilinskej univerzity.  

Na realizácii projektu samoobslužného centra pre zákazníkov sa významne podieľala aj 

samospráva. Milan Kružliak, druhý zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš, 

povedal počas slávnostného otvorenia, že ho výsledok komunikácie medzi radnicou a 

energetikmi nesmierne teší: „Centrum uľahčí život našim občanom i obyvateľom 

regiónu. Pod jednou strechou vybavia všetky potrebné náležitosti bez toho, aby museli 

cestovať do iného mesta.“ 

  

 23. – 26. počas Stoličných dní v Liptovskom Mikuláši otvorili prvý konzulát Slnka na 

svete. Veľvyslanectvo Slnka sídli na Lomnickom štíte,  vzniklo z vôle Slnka,  „ má 

podporu NASA a ministerstva zahraničných vecí a jej cieľom bolo zabezpečiť 

financovanie prevádzky charitatívneho systému  Dobrý anjel,"  vysvetlil štatutárny 

zástupca veľvyslanectva Slnka Igor Brossmann. Jedným z prvých  veľvyslancov Slnka 

bol liptovskomikulášsky primátor Alexander Slafkovský. Certifikát o tom, že je 

veľvyslancom Slnka, visí na  mestskom úrade už niekoľko mesiacov. Počas Stoličných 

dní odovzdali certifikáty aj primátorom Ružomberka a Liptovského Hrádku Jánovi 

Pavlíkovi a Branislavovi Trégerovi, ktorí sa  tak stali tiež veľvyslancami Slnka. 

Darovali ich aj primátorom a zástupcom partnerských miest, ktorými sú  Galanta, 

Opava, poľský Żywiec, maďarský Kiskőrös, francúzske Annecy, fínske Kemi, grécka 

Kalamaria. 

 

24. júna mesto predalo pozemky pod Hotelom Lodenica v Liptovskom Mikuláši 

Občianskemu združeniu Kanoe Tatra klub za symbolické euro.  

28. júna rozhodli o sťahovaní Bytového podniku do priestorov Mestského úradu.  

Poslanci schválili zámer predať Dom služieb a Bytový podnik. Poslanci odsúhlasili 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8490696&ids=1
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zámer predaja Domu služieb, parkoviska, trhoviska a Rohonciho záhrady spolu s 

pozemkami s výmerou viac ako 16-tisíc metrov štvorcových. Zostatková hodnota 

stavieb bola  približne 468–tisíc eur, pozemkov viac ako 210-tisíc eur. 

Poslanci schválili aj  zámer predaja komplexu budov Bytového podniku s pozemkami s 

rozlohou takmer 3330 metrov štvorcových, ktorých hodnota bola asi 55–tisíc eur. 

Zostatková hodnota stavieb bola necelých 50-tisíc eur.  

„Spojenie zámeru rekonštrukcie a prestavby Domu služieb aj komplexu Bytového 

podniku môže byť veľmi úspešný projekt. Mesto si tam v každom prípade chce nechať 

nejaký vplyv, aby  mali kde byť holiči, kľúčová služba, informačné centrum a podobne. 

Ak sa podnikatelia spoja, budeme trvať na tom, aby mohli vstúpiť do projektu, aby si 

tam mohli predplatiť svoje priestory,“ povedal primátor Alexander Slafkovský. 

Nehnuteľnosti budú predmetom obchodnej verejnej súťaže. Cena, za ktorú ich mesto 

ponúkne na predaj, bude najmenej vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

stanovenej  podľa znaleckého posudku. V dôvodovej správe je, že cieľom predaja je 

získať najvhodnejší investičný zámer pre ich zhodnotenie z hľadiska stavebno-

technického, architektonického aj ekonomického. Pôvodne bol v pláne rokovania 

mestského zastupiteľstva 23. júna aj zámer prenajať bývalý  župný dom na Námestí 

osloboditeľov, kde sídli aj obvodný úrad. Komisia finančná, majetkovoprávna a 

cestovného ruchu prenájom  bývalého župného domu neodsúhlasila a na zastupiteľstve 

ho napokon poslanci neprerokovávali. 

Dlhú diskusiu vyvolal návrh predať pozemok s rozlohou dvesto metrov štvorcových 

bratom Jergušovi a Ladislavovi Bačovcom za dve eurá za meter štvorcový. Bačovci 

vybudovali na Podbrezinách pred desiatimi rokmi športový areál, ktorého súčasťou je aj 

hokejbalové ihrisko. Pozemky im mesto predalo za korunu s tým, že športovo-rekreačný 

účel areálu zachovajú 50 rokov a predkupné právo bude mať mesto za rovnakú cenu. 

Ihrisko využívali bezplatne deti zo základných škôl na Podbrezinách, v Okoličnom aj 

Centrum voľného času. Bezplatne ho poskytovali aj na rôzne mestské  športové 

podujatia.  

 

1. júla sa Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši stal sídlom spoločného obecného úradu 

pre sociálne služby. Obnovenie úradu vzápätí po ukončení existencie iniciovali 

predstavitelia samospráv Mikulášskeho okresu. Existoval od roku 2004 do decembra 

2010, keď ho predošlé mestské zastupiteľstvo nechalo zrušiť. Pri jeho vzniku stálo 31 



 

29 
 

obcí.  Úrad bude poskytovať posudky, sociálnu a rozhodovaciu pôsobnosť pri tvorbe 

zmlúv medzi zariadením a klientom. Prevádzka bude financovaná z prostriedkov 

združených obcí, prispejú podľa počtu svojich obyvateľov. 

Na mestskom úrade zrušili bufet a ďalšie dve pracovné miesta. Okrem bufetárky, ktorá 

odišla do dôchodku, prepustili aj pokladníčku. 

O prácu prišli od prvého júla aj traja pracovníci mestskej polície. Počet zamestnancov 

úradu klesol od začiatku roka  už o 25. 

 

Výška zadlženosti v Liptovskom Mikuláši dosiahla takmer rovnakú mieru ako v 

Bratislave. Podobné finančné problémy trápili aj iné slovenské  samosprávy. Mestám a 

obciam by mohli pomôcť nové rozpočtové pravidlá. Situácia v mestských financiách 

bola veľmi vážna, keďže Liptovský Mikuláš bol vo všetkých sférach s hlavným mestom 

neporovnateľný. 

Zníženie výdavkov znamenalo v mestách a obciach škrtanie investícií na výstavbu, 

rekonštrukcie,  kultúrny život či obmedzenie prevádzky športovísk. Samospráva sa, 

podľa primátora Alexandra Slafkovského, snažila, čo najviac ušetriť na činnosti 

mestského úradu a mestských organizáciách. Podielové dane v meste klesli v júni o 

štyridsať percent januárového objemu.  Menej peňazí malo ísť, podľa vedenia mesta, na 

detské centrá, jasle aj do domova sociálnych služieb. Na celý rok sa zastavili investície 

do rozvoja cestnej infraštruktúry, rozširovania verejného osvetlenia a budovania 

priemyselných parkov. Mestský úrad plánoval ušetriť približne milión eur. Len na 

výkon funkcie primátora, prednostu a kancelárie dáva o viac ako stodvadsaťtisíc eur 

menej ako v predchádzajúcom roku. 

Reforma verejnej správy, ktorú realizovali pred niekoľkými rokmi, preniesla 

zodpovednosť za správu a rozvoj územia na miestnu a regionálnu samosprávu. 

 

Od 1. júla 2011 sa mesto Liptovský Mikuláš dohodlo s ministerstvom obrany o 

predčasnom vysťahovaní kina, krúžkov a voľnočasových aktivít z budovy PDA. 

Ministerstvo obrany, pod ktoré budova patrila, ju ponúklo na predaj. Podľa vtedajších 

vyjadrení primátora Alexandra Slafkovského mesto dúfalo, že po verejnej súťaži 

dostane možnosť odkúpiť budovu za symbolické jedno euro. Záujem o ňu však prejavila 

súkromná spoločnosť na spracovanie plechov a zložila už aj finančnú zábezpeku.  

Mesto sa rozhodlo riešiť prevádzku kina v bábkovej sále a Domu kultúry. Znížilo sa 
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pohodlie, najmä dospelých návštevníkov kina. Sedačky v bábkovej sále sú menšie a 

prispôsobené na kratšie predstavenia. Pri zachovaní dnešnej kapacity 100 miest môže 

pohodlie návštevníkov stáť mesto zhruba 18 000 – 30 000 eur.  

Mesto Liptovský Mikuláš sa v roku 2011 zapojilo do európskeho programu 

potravinovej pomoci  pre   obzvlášť  zraniteľné osoby, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii. 

Hlavným   cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú 

bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. 

Maximálny limit pre 1 osobu bol 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných 

cestovín. 

 

V auguste začalo mesto  s avizovaným zverejňovaním zoznamov neplatičov miestnych 

daní a poplatkov na oficiálnej internetovej stránke a úradnej tabuli. Takmer 340 fyzických a 

18 právnických osôb dlžilo ku koncu minulého roka mestu spolu viac ako milión eur. 

Najväčší záväzok v celkovej sume na úrovni 270.000 eur mala obchodná spoločnosť v 

konkurze. Neslávnym rekordérom medzi fyzickými osobami bol dlžník dane z 

nehnuteľnosti za takmer 6500 eur. Neplatičom už pred niekoľkými týždňami zaslali 

výzvu na uhradenie pohľadávok, v dohľadnej dobe mala nasledovať ďalšia. Ak si 

nevyrovnajú svoje záväzky, pristúpia k ich vymáhaniu prostredníctvom exekúcie.  

 

8. septembra mestské zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši rozhodlo o konci vysielania 

Televízie Liptov 31. decembra 2011.  

Novým náčelníkom liptovskomikulášskej Mestskej polície sa stal Vladimír Bella.  

 

26 . septembra Liptovský Mikuláš sa „rozrástol“ o 5 nových mestských častí. K 12 

exitujúcim pribudli Podbreziny a Svätý Štefan, ktoré sa odčlenili od Okoličného. 

Ráztoky sa oddelili od Liptovskej Ondrašovej a oficiálne sa začalo bývať v Starom 

meste a Vrbici - Nábreží.  

 

Verejnoprospešné služby  14. novembra osadili pri ceste číslo 18 v Palúdzke a na zjazde 

z diaľnice pri Hypernove nové plastiky. Pred časom boli už po druhý raz odcudzené 

plastiky erbu mesta z dvoch ozdobných stĺpov na vstupe do Liptovského Mikuláša. 

Mesto muselo opäť do nich investovať približne 2 000 eur. Pre zlodejov mali pritom 

ukradnuté predošlé plastiky nulovú hodnotu - erby boli totiž zhotovené z materiálu, 

ktorý zberné suroviny nevykupovali. 
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V utorok 15. novembra sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši historicky prvé dve 

elektronické aukcie. Prostredníctvom nich liptovskomikulášska radnica obstarala 

dodávku kancelárskych potrieb a elektrickej energie a mestskému rozpočtu mali 

priniesť významnú úsporu. Aukcie zorganizovala profesionálna poradenská spoločnosť. 

Pri kancelárskych potrebách bola najvyššia vstupná cena viac ako 19-tisíc eur, po 

približne trojhodinovom maratóne nakoniec zvíťazila ponuka s cenou 15-tisíc eur. 

Tovar bol určený nielen pre mestský úrad, ale aj školy v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Vďaka elektronickej aukcii budú tie isté komodity od nového dodávateľa 

lacnejšie, ako doteraz, vysvetlila prednostka mestského úradu Anna Rašiová. V prípade 

dodávky elektrickej energie sa súťažilo o cenu, za ktorú budú v budúcom roku elektrinu 

odoberať zimný štadión, Bytový podnik, Verejnoprospešné služby, či krytá plaváreň. 

Svietiť ňou bude aj verejné osvetlenie.  Podľa primátora Alexandra Slafkovského 

„elektronická aukcia priniesla okrem výrazne nižšej ceny elektrickej energie aj nového 

dodávateľa. V roku 2012 môžu ušetriť z mestského rozpočtu asi 20% oproti súčasnosti. 

Prax v iných mestách ukazuje, že aukcie dokážu vygenerovať nižšie ceny ako klasické 

obálkové súťaže,“ dodáva. Podľa slov primátora Liptovského Mikuláša bude v meste po 

historicky prvej skúsenosti s elektronickými aukciami tento systém využívaný na 

dodávku maximálnej škály tovarov a služieb. 

 

V novembri mesto pripravilo nové znenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 

daniach a poplatkoch, v ktorom sa zvýšila väčšina daní, za domy, byty, psa ale aj odvoz 

tuhého komunálneho odpadu. Niektoré z daní, sa podľa slov primátora Alexandra 

Slafkovského, nezvyšovali už šesť rokov. Bežné výdavky muselo mesto krátiť preto, 

aby malo z čoho splácať úvery ako aj iné zmluvné záväzky. Daň za dom a byt stúpne od 

prvého januára približne  o šestnásť percent, poplatok za smeti stúpne o štvrtinu.  

Majitelia psov, ktorí bývajú v byte, platili ročne za svojho štvornohého miláčika 

približne 36,5 eura ročne. Za psa budú od nového roka platiť 40 eur. Psy chované v 

rodinnom dome nebudú stáť majiteľa v novom roku viac, daň sa iba zaokrúhli na 

rovných 10 eur. Mesto poskytne polovičnú zľavu vtedy, ak psa vlastní osamelo žijúci 

dôchodca. K novému návrhu mesta, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej 

stránke mesta, sa mohli  vyjadriť obyvatelia Liptovského Mikuláša do 24. novembra. 

Svoju pripomienku mohli adresovať na Útvar miestnych daní prostredníctvom 

elektronickej alebo klasickej pošty. 
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V stredu 14. decembra sa za účasti predstaviteľov radnice, členov mestského 

zastupiteľstva, reprezentantov PZ SR, ministerstva vnútra a ďalších vzácnych hostí 

uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti založenia liptovskomikulášskej 

mestskej polície (MsP). Pri tejto príležitosti odovzdali primátor Alexander Slafkovský a 

náčelník MsP Vladimír Bella členom mestskej polície pamätné odznaky.  

Zaujímavosťou jednej z najstarších slovenských mestských polícií je fakt, že v jej 

radoch dovtedy pôsobili štyria z pôvodného zboru spred dvadsiatich rokov. Jeden 

z nich, Jaroslav Kutnár, bol v zbore celé dve desaťročia nepretržite. Podľa primátora 

Alexandera Slafkovského, založenie mestskej polície v roku 1991 si vyžiadala doba. 

Mestá a obce prevzali po roku 1989 zodpovednosť za správu vecí verejných na 

svojom  území, zodpovednosť za jeho rozvoj, ako aj ochranu majetku.   A tak aj v 

Liptovskom Mikuláši za značnej podpory vtedajšieho primátora Alexandra 

Slafkovského vznikla mestská polícia - a to uznesením mestského zastupiteľstva číslo 

33/1991 zo dňa 1. augusta 1991. Jej prvým náčelníkom sa stal Štefan Ižarik, ktorého 

úlohou bolo rozbehnúť činnosť. Práca príslušníkov mestskej polície je náročná fyzicky 

aj psychicky. Za páliaceho slnka, v daždi, vetre aj za mrazov vykonávajú svoju prácu v 

uliciach nášho mesta a väčšinou je to práca represívna. Príslušníci mestskej polície 

neustále upozorňujú, napomínajú, ale aj trestajú. Keď idú k riešeniu problému dvoch 

strán, už vopred prehrávajú. Pri sporoch nemôžu vyhovieť obidvom stránkam a tak 

majú takmer istých 50% nespokojnosti z výsledného riešenia.   Dňom vzniku v roku 

1991 mala mestská polícia 13 zamestnancov (čiernych šerifov, ako ich v tej dobe všetci 

volali), ktorých počet sa v roku 1992 zvýšil na 23 (z toho 1 žena). V roku 1993 sa 

rozšíril počet na 28 (z toho 5 žien). Tento počet sa s malými obmenami držal až do roku 

1999, kedy bol rozšírený na 32 zamestnancov.  V roku 2007 sa počet zamestnancov 

navýšil na 37 zamestnancov a v roku 2011 mala mestská polícia 33 zamestnancov. V 

auguste 2010 bola zriadená na MsP chránená dielňa. Zamestnávala 6 zamestnancov so 

zdravotným postihnutím.  Od  roku  1992 do roku 1994 bol náčelníkom Milan Gejdoš. 

Po ňom nastúpil do funkcie Ľubomír Marjovič, ktorý tam vydržal až 14 rokov do roku 

2008, po ňom  MsP riadil Dalibor Šalplachta do mája 2011. V septembri 2011 do 

funkcie náčelníka vymenovali Vladimíra Bellu, ktorý robil predtým 11 rokov zástupcu 

náčelníka MsP.  Počas rokov sa menil štýl a organizácia práce mestských policajtov. 

Zavádzanie výpočtovej techniky do praxe, kamerový systém, pult centralizovanej 

ochrany objektov, systematické a priebežné vzdelávanie príslušníkov mestskej polície a 
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pravidelné hodnotenie ich činnosti postupne dvíhalo úroveň práce mestskej polície, 

pričom neustále narastajú ich skúsenosti.  

 

Vo štvrtom kole verejnej súťaže o predaj Posádkového domu armády (PDA) v 

Liptovskom Mikuláši sa našiel záujemca. V budúcom roku by mala budova patriť 

investorovi zo Štiavnika. Od 1. júla 2011 sa mesto Liptovský Mikuláš dohodlo 

s ministerstvom obrany o predčasnom vysťahovaní kina, krúžkov a voľnočasových 

aktivít z budovy PDA. Ministerstvo obrany, pod ktoré budova patrí, ju ponúklo na 

predaj. Podľa vtedajších vyjadrení primátora Alexandra Slafkovského mesto dúfalo, že 

po verejnej súťaži dostane možnosť odkúpiť budovu za symbolické jedno euro. Záujem 

o ňu však prejavila súkromná spoločnosť na spracovanie plechov a zložila už aj 

finančnú zábezpeku.  Investor zo Štiavnika Jozef Huja plánoval priestory ponúkať na 

prenájom.  Ak by mesto prejavilo záujem o tieto priestory, dvere by malo otvorené. 
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V. NÁVŠTEVY MESTA 

 

24. marca naše mesto navštívila veľvyslankyňa Kanady Valerie Raymond.  Investičné 

zámery mesta, aktuálna hospodárska situácia, rozvoj cestovného ruchu a možnosti 

športového vyžitia v Liptove boli témy, o ktorých sa zhovárala s primátorom 

Alexandrom Slafkovským. Živo sa zaujímala o mestský rozpočet a súvisiace úsporné 

opatrenia, ktoré mali za následok aj zníženie počtu zamestnancov mestského úradu a 

zefektívnenie jeho fungovania. Po spoločnej návšteve Nízkych Tatier Alexandrovi 

Slafkovskému povedala: „Liptov je skutočne nádherný región.“ Spolu sa prešli aj po 

historickom centre Liptovského Mikuláša. 

 

8. apríla sa v Liptovskom Mikuláši začalo dvojdňové oficiálne rokovanie náčelníkov 

Generálnych štábov ozbrojených síl krajín V4. V čase slovenského predsedníctva 

Visegrádskej skupiny rokovali o vzájomnej vojenskej spolupráci a pripomenuli si 20. 

výročie založenia tohto zoskupenia krajín strednej Európy. Počas prvého dňa sa k 

rokovaniam pripojil aj náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny 

generálplukovník Hryhorij Pedchenko. Hovorilo sa o aktuálnych otázkach spolupráce 

armád krajín V4 a ozbrojených síl Ukrajiny. V tomto rozšírenom formáte sa generáli 

venovali téme dopadu svetovej hospodárskej krízy na činnosť ozbrojených síl, hľadaniu 

možností vzájomnej spolupráce pri riešení krízy v kontexte budovania nedostatkových 

spôsobilostí, ako aj perspektívam rozvoja spolupráce ozbrojených síl krajín V4 a 

Ukrajiny.  

 

11. mája  Liptovský Mikuláš navštívila premiérka Iveta Radičová. Pozrela si podnik 

Swedwood Slovakia a rokovala s jeho vedením. Od vedenia podniku dostala 

informáciu, že majú v pláne ďalší rozvoj a rozširovanie výroby. Rokovala s 

predstaviteľmi miestnych samospráv,  besedovala so študentmi stredných škôl a pozrela 

si výstavbu lodenice v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka. Na Námestí 

osloboditeľov si uctila pamiatku padlých pri príležitosti 66. výročia ukončenia 2. 

svetovej vojny. Predsedníčka vlády sa vzhľadom na protokol slova neujala, oslavy 

ukončenia vojny totiž neorganizoval jej úrad, ale mikulášska radnica. Pietny akt 

položenia vencov pri pamätníku Červenej armády začala premiérka Iveta Radičová, po 

nej vzdali hold padlým predstavitelia mesta, verejnej správy, poslanci zastupiteľstva a 
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zástupcovia rôznych občianskych organizácií. Premiérke pri kladení vencov robila 

spoločnosť žiačka základnej školy, s ktorou sa zoznámila počas prehliadky detských 

výtvarných prác. Práve pre deti bola v rámci osláv pripravená výtvarná súťaž Nakresli 

pamätník, ktorú vyhodnotili 16. mája.   Na záver pracovného výjazdu do Liptovského 

Mikuláša absolvovala premiérka Iveta Radičová krátku prechádzku po pešej zóne a 

pozdravila sa s občanmi mesta. 

 

2. júna Liptovský Mikuláš navštívili Modrí rytieri. Skupina asi 50 motocyklistov z 

Belgicka v modrých kabátoch brázdila cesty Liptova a celého Slovenska. Modrí rytieri 

sú bývalými alebo súčasnými členmi belgického policajného zboru. Ich história sa 

začala písať v roku 1974 v USA a dnes je členom tohto spolku 29 krajín sveta. Vo 

väčších či menším skupinách jazdia do cudzích krajín a spoznávajú tunajší kolorit či 

vzájomné rozdiely. Na ceste po slovenských krajoch sa zastavili aj v Liptovskom 

Mikuláši, kde ich prijal primátor mesta a pozreli si aj priestory Mestskej polície.  

 

V súvislosti s blížiacim sa štátnym sviatkom – 17. novembrom, ktorý oslavujeme ako 

Deň boja za slobodu a demokraciu – privítal v pondelok  30. októbra zástupca primátora 

Jozef Repaský okresného predstaviteľa Slovenského zväzu vojenských táborov 

nútených prác – pomocných technických práporov (VTNP – PTP) Milana Greša.  Počas 

stretnutia sa rozprávali o podobe osláv blížiaceho sa štátneho sviatku. Milan Grešo sa 

dozvedel, že mesto nechalo demontovať z východnej steny budovy Obvodného úradu 

mestskú tabuľu, ktorú tam inštalovalo v roku 2009 vzhľadom na rozporuplné okolnosti, 

za ktorých tam bola kedysi umiestnená.  

17. november odštartoval v roku 1989 koniec totalitného režimu na území bývalého 

socialistického Československa. Bol koncom vlády jednej strany a centrálne riadenej 

ekonomiky. Na základe historických udalostí z novembra 1989 mohlo neskôr Slovensko 

– ako aj ďalšie krajiny sovietskeho bloku – vstúpiť do medzinárodných demokratických 

štruktúr vrátane Európskej únie.  

1. decembra 2004 bol vydaný zákon č. 726/2004 Z.z. o poskytnutí jednorazového 

peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov 

nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách. 
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V stredu 9. novembra navštívila Liptovský Mikuláš Lucia Žitňanská, ministerka 

spravodlivosti SR. Po rannom privítaní na radnici a krátkej priateľskej debate s 

primátorom Alexandrom Slafkovským a jeho zástupcom Jozefom Repaským 

pokračovala predpoludním v samostatnom programe. V popoludňajších hodinách 

absolvovala dve verejné diskusie so študentmi Gymnázia M. M. Hodžu a neskôr 

Evanjelického gymnázia. Témou bolo právo a spravodlivosť na Slovensku. „Vždy sa 

teším, keď sa podarí otvoriť živú diskusiu. Aj keď na takú ťažkú tému, s akou som 

prišla – o práve,“ pochválila stredoškolákov po skončení diskusií ministerka Lucia 

Žitňanská. Diskusia so širokou verejnosťou bola na programe podvečer, uskutočnila sa 

v Katolíckom dome. Tu prišli na rad aj niektoré praktické problémy zo života viacerých 

prítomných občanov. L. Žitňanská sa v rámci možností snažila reagovať na väčšinu z 

nich, v niekoľkých prípadoch sa k problémom občanov vráti po získaní nových 

informácií. 
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VI. OSLAVY A VÝROČIA 

 

26. marca v blízkosti Bobrovca pri Liptovskom Mikuláši sa odohrala rekonštrukcia 

bojov počas druhej svetovej vojny. Koncom marca 1945 tu v jednom z najkrutejších 

bojov československé vojská porazili nemecké divízie. Jej hlavným organizátorom bol 

Klub vojenskej histórie Ostrô. Na provizórnom fronte spoločne bojovalo asi 130 

vojakov z 12 slovenských a českých vojenských klubov. „Zapojili sme sa, pretože 

minulý rok sme mali veľmi dobrú skúsenosť na Slovensku, takže sme radi prišli 

zabojovať si a stretnúť sa so „živúcou“ históriou v modernej podobe vo svojej 

podstate,“ povedal Pavel Fisher z vojenského klubu Brno. Bojové územie v okolí 

Bobrovca sa stalo po prvýkrát dejiskom rekonštrukcie a bolo zároveň premiérovo 

„zasadené“ do skutočných reálií: „Na rozdiel od umelo vytvorených rekonštrukcií, ktoré 

sú len akousi ukážkou, rekonštrukcia v Bobrovci skutočne mapuje dianie na Veľký 

piatok 1945 na tomto mieste. Útok, ktorý sa naozaj odohral v jednom dni, sme my tak 

isto odohrali v jednom dni v tom istom čase,“ opísal jedinečnosť podujatia Juraj 

Vanovčan. Autentickosť udalostí podčiarkla aj strava vo výbave "súčasných" vojakov. 

Komisný chlieb a ovsená kaša, ktoré boli každodennou súčasťou stravy československej 

armády počas druhej svetovej vojny.  

 

4. apríla uplynulo  66 rokov od oslobodenia Liptovského Mikuláša. Okrúhle výročie si 

na Háji - Nicovô pripomenuli zástupcovia mesta spoločne s miestnymi predstaviteľmi 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, priamymi účastníkmi bojov a 

pamätníkmi. Položením vencov si prítomní najprv uctili spomienku padlých účastníkov 

bojov pri pamätníku Červenej armády na Námestí osloboditeľov v Liptovskom 

Mikuláši. Medzi rečníkmi vystúpil aj Pavel Chrapčiak, ktorý v mene Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov pripomenul udalosti spred šesťdesiatich šiestich rokov. 

Vojenský cintorín na Háji - Nicovô bol druhou etapou osláv oslobodenia Liptovského 

Mikuláša. Prvý zástupca primátora Jozef Repaský vyzdvihol iniciatívu mikulášskych 

klubov seniorov pri starostlivosti o hroby v areáli vojenského cintorína. Boje o 

Liptovský Mikuláš v závere II. svetovej vojny patrili medzi najťažšie. Ťažšie boje 

zvádzali oslobodzovacie jednotky len o Dukliansky priesmyk. Pri obrane Liptovského 

Mikuláša padlo počas šesťdesiatich dvoch dní 4 563 československých a sovietskych 

vojakov. Kým sovietskych padlých vojakov previezli do Žiliny a pochovali na vŕšku 
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Bôrik, príslušníci 1. československého armádneho zboru sú pochovaní na Háji - Nicovô, 

leží ich tam 1 386. Tento vojenský cintorín bol vybudovaný v roku 1950 a je najväčším 

na území bývalého Československa. Celý pietny areál s pamätníkom sprístupnili v máji 

1961.  

 

Prvého mája v Liptovskom Mikuláši  oslávili na tom istom mieste dvakrát.  Najskôr sa 

pri pamätnej tabuli na budove Čierneho orla  pripomínajúcej  prvomájové udalosti 

v meste roku 1918 zišli predstavitelia a sympatizanti politickej strany Smer –SD. Bol 

medzi nimi aj poslanci Národnej rady Dušan Jariabek a Maroš Kondrót.  

Veniec k tabuli na budove Čierneho orla  pripevnili neskôr aj predstavitelia mesta – 

primátor Alexander Slafkovský  spolu s prednostkou obvodného úradu Janou 

Hapčovou. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia regionálnych štruktúr politických 

a spoločenských organizácií. Predstavitelia radnice absolvovali až tri podujatia počas 

prvého májového nedeľného popoludnia. Ďalšie zo série nedeľných podujatí sa konalo 

na Námestí osloboditeľov. Od roku 2004 1. máj je spájaný so vstupom Slovenskej 

republiky do Európskej únie a pravidelne si ho v tento deň pripomíname aj v našom 

meste. Na úvod zazneli slovenská a európska hymna v podaní učiteľského spevokolu 

Tatran a Art Collegium Nicolaus Orchestra pod vedením Ľuba Rašiho. Po krátkom 

príhovore primátora, v ktorom zdôraznil prínos únie pre našu krajinu a pripomenul 

históriu vzniku jednotnej Európy spríjemnili prítomným popoludnie promenádnym 

koncertom hudobníci z Art Collegium Nicolaus Orchestra. Ich vystúpenie sa nezaobišlo 

bez vrelého aplaudovania publika. Po skončení koncertu na námestí nasledoval tretí bod 

pripraveného programu prvej májovej nedele. Tanečný súbor Základnej umeleckej 

školy J. L. Bellu predviedol pri fontáne na pešej zóne etudu, počas ktorej vylovil z jej 

vôd kľúč. Ním primátor Alexander Slafkovský fontánu symbolicky odomkol a uviedol 

do prevádzky pre nastávajúcu sezónu. Postávajúcich i na lavičkách posedávajúcich 

prítomných divákov potom zabával svojim repertoárom hudobník Mr. Rudy. 

 

3. mája liptovskomikulášsky hasičský a záchranný zbor oslávil deň svojho patróna  

Floriána. Preventívno-výchovnou formou priblížili najmä tým najmenším divákom 

svoju činnosť a zručnosti. Počas asi troch hodín mali diváci na Námestí osloboditeľov v 

Liptovskom Mikuláši možnosť nazrieť na prácu hasičov. Cvične zrekonštruovali 

divákom evakuáciu ľudí z "horiaceho" domu pomocou výškovej a horolezeckej 

techniky a kondične sa predviedli aj pri ukážkach hasičského športu. Sen stať sa 
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nachvíľu hasičom sa splnil najmä tým najmenším, ktorí sa mohli dosýta „vyšantiť“ s 

technikou, ktorou hasiči denne zachraňujú ľudské životy.  

 

9. mája uplynulo 50 rokov od slávnostného odhalenia vojenského pamätníka na Háji – 

Nicovô. Vyvrcholilo tak viacročné úsilie vybudovať na mieste tvrdých bojov o 

Liptovský Mikuláš areál piety. Kým vojenský cintorín vznikol už v roku 1950, 

pamätník sa rodil ďalších vyše desať rokov. Priestor s monumentálnych schodiskom a 

pylónom architektonicky stvárnili Ladislav Bauer a Aladár Búzik. Monumentálne 

súsošia vytvorili Mikulášania, akad. sochári Miroslav Ksandr a Alfonz Groma. 

Ich inštaláciu na Háji, ale aj slávnostné chvíle z 9. mája 1961 svojim objektívom 

zdokumentoval Martin Martinček. Fotografie v apríli 1970 venoval mestskému 

národnému výboru a dnes sú uložené v Múzeu Janka Kráľa. 

 

10. mája za účasti predsedu Slovenskej národnej strany  Jána Slotu pripomenuli 163. 

Výročie vyhlásenia  Žiadostí slovenského národa pri pamätníku v Ondrašovej. 

V piatok 26. augusta pri príležitosti 67. výročia vypuknutia koordinovaného odporu 

voči nacistickému Nemecku zorganizovali pietnu spomienku. Jej účastníci – vrátane 

predstaviteľov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva – položili kytice 

a vence k jednotlivým pamätníkom pripomínajúcim v našom meste II. svetovú vojnu. 

 Počas príhovoru primátor Alexander Slafkovský zdôraznil potrebu pripomínať si 

udalosti a súvislosti, ktoré viedli k Slovenskému národnému povstaniu (SNP). Svoj 

prejav ukončil poďakovaním všetkým, ktorí sa do povstaleckých bojov zapojili. Po ňom 

sa ujal slova žijúci pamätník SNP, člen SZPB, Pavol Chrapčiak. Vo svojom príhovore 

sa venoval súhrnu dobových udalostí a vyzdvihol odvahu všetkých účastníkov SNP. 

 Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých 

jednotiek počas II. svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské 

územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými 

jednotkami. Nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa, ako aj 

snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny.  

V septembri pri príležitosti 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu 

zorganizovalo mesto spolu s Evanjelickým a. v. farským úradom, kultúrnymi a 

spoločenskými inštitúciami spomienkové slávnosti. Popredný štúrovec, významný 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8243942&ids=6
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predstaviteľ slovenského národného hnutia, pôsobil v prvej polovici 19. storočia v 

Liptovskom Mikuláši. Narodil sa 22. septembra 1811 v dedinke Rakša pri Turčianskych 

Tepliciach. Od roku 1837 pôsobil ako evanjelický kňaz na fare, kde sa v súčasnosti 

nachádza expozícia Múzea Janka Kráľa Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Hodža 

bol spoluzakladateľom a prvým predsedom kultúrno-vzdelávacieho spolku Tatrín, 

podieľal sa na zostavení Žiadostí slovenského národa. Spomienkové slávnosti sa začali 

vo štvrtok 22. septembra službami božími. Pokračovali inauguráciou poštovej známky s 

podobizňou M. M. Hodžu. Následne osadili veniec k jeho tabuli a  zasadili lipu. Pietna 

spomienka pokračovala aj na Vrbickom cintoríne, kde sa nachádza pomník a Hodžove 

pozostaky. Program, ktorého záver bol naplánovaný na nedeľu 25. Septembra, zostavili 

organizátori spomienkových slávností z rôznych kultúrno-spoločenských podujatí 

vrátane populárno-náučného semináru o živote a diele M. M. Hodžu či divadelného 

predstavenia mikulášskych matičiarov. 

18. októbra   pri príležitosti 123. výročia narodenia Martina Rázusa pri jeho pomníku v 

parku pred mestským úradom položili veniec členovia predsedníctva Spolku Martina 

Rázusa, primátor mesta Liptovský Mikuláš, poslanci mestského zastupiteľstva, 

zástupcovia Múzea Janka Kráľa, Miestneho odboru Matice slovenskej a členovia 

Cirkevného zboru ECAV Liptovský Mikuláš.  Prítomných privítal primátor Alexander 

Slafkovský a slávnostný prejav predniesol predseda Spolku Martina Rázusa ev. a. v. 

farár Vladimír Ferenčík. Okrem iného povedal, že jedným z cieľov spolku v najbližšom 

období bude priblížiť mladému čitateľovi Rázusovu tvorbu. Spolu s Alexandrom 

Slafkovským oprášili myšlienku umiestnenia tabule s textom o Martinovi Rázusovi na 

jeho pomník. 

3. novembra primátor blahoželal najstaršiemu občanovi mesta, ktorý mal viac ako sto 

rokov Pani Mária Hliničanová z Ploštína sa narodila 2. novembra 1908. V tomto roku 

teda oslávila naozaj úctyhodných stotri rokov. Na svoj vek sa tešila dobrému zdraviu. 

Vychovala jednu dcéru a mala dve vnúčatá, štyri pravnúčatá a päť prapravnúčat. Život 

prežila skromne a skromnosť jej ostala dodnes. Lekári tvrdia, že dlhovekosť je otázkou 

životosprávy, no určite nesmie chýbať láska a rodinná blízkosť, ktoré bolo v dome pani 

Márie cítiť z každého pohľadu či slova. 

17. novembra si v meste pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu. Pri tejto 

príležitosti zorganizovala radnica oficiálne oslavy, ktoré pozostávali z viacerých častí. V 
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úvode položili primátor Alexander Slafkovský a jeho zástupcovia Jozef Repaský a 

Milan Kružliak kyticu k tabuli Mikulášskych demokratov. Už dva roky pripomína, že na 

Námestí osloboditeľov sa v novembri 1989 stretávali na demonštráciách občania nášho 

mesta, aby vyjadrili nesúhlas s vtedajšou komunistickou mocou.  Po štátnej hymne, 

príhovoroch dvoch aktívnych účastníkov vtedajších udalostí  Alexandra Slafkovského a 

Viliama Dolníka a položení kytice, sa slávnostné zhromaždenie presunulo od tabule 

Mikulášskych demokratov o pár metrov ďalej.  

Od roku 2005 je na priečelí Župného domu, takisto na Námestí osloboditeľov,  prvá 

slovenská pamätná tabuľa venovaná obetiam nútených prác. Takzvané PTP - pomocné 

technické prápory a vojenské tábory nútených prác boli vytvorené po roku 1948. 

Vtedajšia komunistická moc do nich posielala odporcov režimu, kňazov, bohoslovcov, 

živnostníkov i tých, ktorí sa odmietli vzdať vlastného majetku a dobrovoľne vstúpiť do 

jednotných roľníckych družstiev. Položením vencov k tabuli obetí nútených prác 

predstaviteľmi radnice, prednostkou obvodného úradu Janou Hapčovou i zástupcom 

účastníkov nútených prác, si slávnostné zhromaždenie uctilo ich utrpenie.  

Už po tretíkrát sa 17. novembra konala v našom meste ekumenická bohoslužba. Tento 

rok v evanjelickom kostole na ulici J. Tranovského. Záujem verejnosti ukázal, že takéto 

spojenie vierovyznaní má zmysel. Ako počas bohoslužby podotkol jeden z duchovných, 

bol by rád, aby „17. november v našom meste nerozdeľoval, ale spájal“. 

 Záverečnou časťou oficiálnych osláv štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a 

demokraciu bolo zapálenie sviečok pri soche Janka Kráľa, známeho básnika a 

revolucionára.  
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VII.  HOSPODÁRSKY ŽIVOT A VÝSTAVBA  

 

Verejnoprospešné služby začali nový rok s novým riaditeľom. Po tom, ako poslanci 

mestského zastupiteľstva odvolali vo štvrtok 30. decembra Dušana Greša z funkcie 

riaditeľa Verejnoprospešných služieb, poveril primátor Alexander Slafkovský ich 

vedením doterajšieho vedúceho strediska verejných priestranstiev a komunikácií Jozefa 

Klepáča. 

Začiatkom januára sa stretlo vedenia mesta Liptovský Mikuláš s urbárnikmi vo Veternej 

Porube. Po tom, čo urbárnici zahatali cestu smetiarskym autám na skládke ostnatým 

drôtom, otvorili cestu k obnove vzájomných rozhovorov na tému skládky vo Veternej 

Porube.  Dlhoročný problém s odpadom v našom meste vyvrcholil koncom minulého 

roka. Nájomná zmluva medzi mestom a urbariátom vo Veternej Porube vypršala 25. 

novembra 2010. K jej predĺženiu nedošlo. Nasledujúcich 36 dní však mesto naďalej 

vyvážalo komunálny odpad na túto skládku, kým si tunajší urbárnici neoplotili ostnatým 

drôtom svoje pozemky a zamedzili tak vstup smetiarskym autám do objektu. Tomu 

podľa slov predsedu urbariátu predchádzalo podanie podnetu na vypratanie pozemkov. 

Urbárnici svoj čin argumentovali  aj tým, že mesto malo dostatok času na to, aby prišlo 

s náhradným riešením. Bývalé vedenie im vraj za predĺženie zmluvy ponúkalo 100 

percentné zvýšenie nájmu. Veterná Poruba však vtedy odmietla ďalšie rozširovanie 

skládky aj kvôli zápachu a drobným náletovým smetiam do ich obce. Preto mesto 

vypracovalo projekt na rozšírenie skládky na katastrálnom území obce Smrečany na 

hranici so skládkou. Urbárnikom sa však nepáčilo, že do projektu boli zapracované aj 

inžinierske stavby či prístupová cesta, ktoré ležia na ich parcelách. Podľa slov bývalého 

primátora Jána Blcháča však v roku 2010 bola spomínaná cesta a jednotlivé budovy 

zapísané do vlastníctva mesta. Vypracovaný návrh rozširovania skládky v katastri obce 

Smrečany súčasné vedenie považuje za príliš nákladné. Od 30. decembra teda 

komunálny odpad vyvážali na skládku do Liptovského Hrádku.  

 

4. februára Okresný súd v Trenčíne potvrdil reštrukturalizačný plán štátnej akciovky 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, vrátane Vojenského technického ústavu 

Liptovský Mikuláš. Spoločnosť sa tak vyhla hroziacemu prepúšťaniu. Veritelia 

spoločnosti reštrukturalizačný plán schválili 10. februára. Podnik sa podľa rezortu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7918120&ids=6
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obrany, ktorý vykonáva akcionárske práva v spoločnosti, dostal do problémov po tom, 

ako si jeden z jeho obchodných partnerov uplatnil sankcie, ktorých oprávnenosť vedenie 

opravárenského podniku neuznalo. Pre pohľadávku veriteľa sa začalo voči podniku 

exekučné konanie, zablokovali všetky účty spoločnosti a Vojenský opravárenský podnik 

nemohol nakladať so svojím majetkom. Pre následnú platobnú neschopnosť požiadal o 

zákonnú ochranu pred veriteľmi prostredníctvom reštrukturalizačného konania. „Teší 

nás, že o prácu nepríde viac ako 400 ľudí a zamestnanosť v regióne sa tým nezníži,“ 

komentoval schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľmi vo februári minister obrany 

Ľubomír Galko. 

Koncom marca cestári pracovali na výtlkoch, ktoré „zdobili“ cesty v Liptovskom 

Mikuláši. Verejnoprospešné služby by mali postupne podľa dôležitosti a rozsahu 

opraviť cesty I. triedy a následne II. až IV. triedy. Teplejšie počasie dovolilo cestárom 

plátať diery. Postupne by sa mala vykonávať stavebno-technická údržba napílením hrán 

výtlkov a následným položením nového krytu vozovky asfaltovým betónom. Najviac 

práce zaberie cestárom plátanie ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest, ďalej 

cesty II. a III. triedy v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a následne 

niektoré mestské komunikácie, napríklad ulice Štefánikova, Školská, Priemyselná, 

Tranovského alebo Bernolákova. Na opravu mestských komunikácií vyčlenilo mesto 

Liptovský Mikuláš z rozpočtu sumu vo výške 360 000 eur. V nej je však zahrnutá aj 

údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch, údržba krajníc, obnova vodorovného 

dopravného značenia, ošetrovanie cestnej zelene či údržba chodníkov, cyklistických 

cestičiek, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a 

občianskeho vybavenia. 

 

V máji sa začala rozsiahla komplexná rekonštrukcia  historickej budovy Slovenského 

múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a jeho stálych expozícií v centre 

Liptovského Mikuláša. Rekonštrukčné práce, počas ktorých bude preinvestovaných 

takmer 9,6 milióna eur z fondov EÚ, potrvajú viac ako dva roky.  

Nevyhovujúci stav pôvodného objektu jezuitského kláštora z konca 18. storočia si 

podľa riaditeľky SMOPaJ Dany Šubovej už dlhšie žiadal komplexnú rekonštrukciu.  

 

12. mája sa začala výstavba parku Pátra Linčovského pri gotickom kostole sv. Petra z 

Alkantary v Okoličnom. Park vznikol ako výsledok spolupráce OZ TATRY a 
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Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Okoličné. Realizačné práce projektu pozostávali z 

demolácie starého, neestetického oplotenia, vybudovania prístupového chodníka, 

osadenia lavičiek a sadových úprav, ktoré vychádzali z historického kontextu gotiky. 

Vysadili okolo 350 ks liečivých rastlín a krovín a zrekonštruovaný trávnik o rozlohe 

600 m². Dobrovoľníci odpracovali na úprave parku cca 1500 hodín 

 

29. júna uviedli do prevádzky novú budovu na autobusovej stanici v Liptovskom 

Mikuláši.   

1. augusta zdvihli ceny v prímestskej autobusovej doprave ŽSK o päť centov.  

 

V septembri začali s rekultiváciou skládky vo Veternej Porube pri Liptovskom 

Mikuláši, aby mohla byť podľa zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba 

uzatvorená do 31. októbra 2014.  

 

27. septembra verejnosti sprístupnili park Pátra Linčovského pri gotickom kostole sv. 

Petra z Alkantary v mestskej časti Okoličné.  

 

V pondelok 7. novembra sa začala rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v hodnote 1,6 

milióna eur. Zahŕňala opravu chodníkov a vozoviek ulíc Štúrova, Školská a 

Tranovského. Okrem toho realizovali výmenu časti dlažobných kociek na Námestí 

osloboditeľov. 

Rekonštrukcia rátala aj s bezbariérovým prístupom úpravy ciest, chodníkov 

a obrubníkov.   Začiatok s rekonštrukčnými prácami centrálnej mestskej zóny bol 

pôvodne avizovaný na september. Zmluva o nenávratný finančný príspevok z 

eurofondov na rekonštrukciu centra sa však medzičasom rozšírila o dodatok, čím sa celý 

administratívny proces natiahol. Keďže na Štúrovej ulici bolo potrebné vymeniť 

kanalizáciu a potrubia, vstúpila do procesu aj Liptovská vodárenská spoločnosť.    

 

Koncom roka zverejnili zámer, že v tesnej blízkosti najväčšieho liptovskomikulášskeho 

sídliska Podbreziny, medzi železničnou traťou a cintorínom vyrastie 19 rodinných 

domov. Na Jefremovskej ulici, v susedstve sídliska Podbreziny, na ploche dva hektáre 

postavia devätnásť rodinných domov. Developer si vybral toto miesto pre kompletnú 

občiansku vybavenosť, blízkosť školy, obchodov a služieb a zároveň pre jednoduchosť 

napojenia na inžinierske siete. Okrem toho spája mestské a vidiecke bývanie. Pozemky 
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od 900 do 1200 metrov štvorcových ponúkajú na predaj od minulého mesiaca. Okrem 

domov tam pribudne verejná zeleň, jazierko a protihluková stena, ktorá bude znižovať 

hluk z blízkej železničnej trate. Vstup do novej štvrte vyriešili napojením sa na 

existujúcu Jefremovskú ulicu. Devätnásť pozemkov je pripravených na napojenie na 

vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú sieť. 
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VIII. SOCIÁLNE POMERY 

 

K 31.1. 2011 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši evidoval 

5086 uchádzačov o zamestnanie. To predstavovalo 13,11 % registrovanej miery 

nezamestnanosti. Medzimesačne tak nezamestnanosť v mikulášskom okrese vrástla o 

0,11 %. V decembri 2010 prácu hľadalo 4 930 ľudí. V januári tohto roka ponúkali 

zamestnávatelia 103 voľných miest, najmä z oblasti služieb, cestovného ruchu, 

strojárskeho priemyslu a na pozície predavačky alebo obsluhy CNC strojov. V rámci 

absolventskej praxe pracovalo 95 ľudí.  

Začiatkom februára Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke 

prehľad uplatnenia absolventov vysokých škôl na slovenskom trhu práce. Vojenská 

akadémia v Liptovskom Mikuláši sa umiestnila ako druhá najlepšia.  

 

V piatok 18. februára minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil 

Liptovský Mikuláš. Zaujímal sa o úroveň poskytovania sociálnych služieb v meste, 

integráciu rómskych spoluobčanov. Počas svojej návštevy sa stretol s primátorom 

Alexandrom Slafkovským, jeho zástupcami Jozefom Repaským a Milanom Kružliakom 

i prednostkou Annou Rašiovou.  Primátor opísal situáciu a problémy spojené s 

poskytovaním sociálnych služieb v meste, skonštatoval, že opatrovateľskú starostlivosť 

okrem radnice zabezpečujú vďaka príspevku z rozpočtu mesta aj Spišská katolícka 

charita a Evanjelická diakónia. Ministra Jozefa Mihála zaujímal model, akým spôsobom 

fungujú v metropole Liptova domovy dôchodcov.  Podľa ministra je potrebné vytvárať 

pre rómskych spoluobčanov pracovné miesta. Viceprimátor Jozef Repaský v tejto 

súvislosti poznamenal, že v roku 2006 radnica vytvorila pre rómskych spoluobčanov 

dvanásť pracovných miest: „Platili sme im okolo 400 eur mesačne, časť mzdy sme im 

sťahovali na úhradu nájomného a splácanie dlhov na ňom“.  

 

Liptovskomikulášska nábytkárska spoločnosť, ktorá sa stolárskymi prácami zaoberá už 

viac ako desať rokov, v minulom roku postupne prepustila 40 až 50 zamestnancov. 

Majitelia nevyplatili pracovníkom mzdy, nedostali ani odstupné.  Nový vlastník firmy 

na výrobu nábytku kupoval na začiatku roka trójskeho koňa. „Bývalí majitelia 

oklamali  a zavádzali nielen nás, ale aj svojich zamestnancov, nemohli dostať ani k 

potrebným dokumentom a dokladom o firme a jej zamestnancoch,“ vysvetlil súčasný 
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majiteľ, ktorý chce situáciu vyriešiť a obnoviť výrobu nábytku. Úrad práce, sociálnych 

vecí  a rodiny v Liptovskom Mikuláši neevidoval žiadne hromadné prepúšťanie, hoci je 

zákonnou povinnosťou zamestnávateľa ohlásiť na  úrad, že z organizačných dôvodov 

dostane  v priebehu troch mesiacov výpoveď viac ako 20 ľudí. 

 

20.  apríla občania Liptovského Mikuláša petíciou vyjadrili svoj nesúhlas so zvýšením 

poplatkov za opatrovanie v našom meste. Dotknutým obyvateľom sa  zvýšenie zdalo 

privysoké. Iniciátorkou petície bola Katarína Piačeková. V Liptovskom Mikuláši  

využívalo opatrovateľské služby 85 obyvateľov. Tieto služby poskytuje priamo mesto, 

preto rozhoduje aj o výške poplatku.  

Mesto Liptovský Mikuláš vydalo v roku 2011 spolu 60 ton potravín pre 1 500 

oprávnených občanov. Zapojilo sa tak do európskeho programu potravinovej pomoci 

pre obyvateľov, ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii. Potravinovú pomoc realizovalo mesto 

Liptovský Mikuláš v spolupráci s Verejnoprospešnými službami, Bytovým podnikom 

a Spišskou katolíckou charitou. Pomoc je určená deťom v náhradnej rodinnej 

starostlivosti, fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a 

príspevku k dávke, osobám na hranici životného minima, či nepracujúcim poberateľom 

dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 eur.  

Projekt potravinovej pomoci je v Európskej únii realizovaný od roku 1987 a zameriava 

sa na to, aby členské štáty uvoľnili nadbytočné zásoby a použili ich ako potravinovú 

pomoc. Slovensko využilo potravinovú pomoc v roku 2011 prvýkrát.  

Tak ako väčšina miest a obcí Slovenska aj mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do 

európskeho programu potravinovej pomoci obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. 

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú 

bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. 

Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 

bezvaječných cestovín. Výdaj potravinovej pomoci bol realizovaný v štyroch etapách 

v priebehu mesiacov júl, august, september a december. Občania, ktorí boli registrovaní 

a v stanovenom termíne si potraviny neprevzali, boli oboznámení s náhradnými 

termínmi výdaja.  
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IX.  ŠKOLSTVO A VEDA 

 

8. februára sa v  Demänovej  konal seminár pre súčasných aj budúcich jadrových 

špecialistov, ktorí  hovorili o jadrovej bezpečnosti. Organizovala ho Slovenská 

technická univerzita v Bratislave a francúzske veľvyslanectvo na Slovensku. Na 

seminár zavítal aj Jean - Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky.  

 

Vo všetkých školách v Liptovskom Mikuláši sa konali zápisy detí do prvého ročníka 

povinnej školskej dochádzky. Na zápis prišlo viac ako tristo detí. Ich počet bol 

porovnateľný s predchádzajúcimi dvoma rokmi, informoval Peter Mačala, vedúci 

odboru školstva a mládeže mestského úradu. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Liptovský Mikuláš je v súčasnosti sedem základných škôl. Najviac prvákov, približne 

sedemdesiat, bude mať od nového školského roka Základná škola Márie Rázusovej –

Martákovej. 

 

10. februára Ministerstvo pôdohospodárstva poslalo kontrolu na Základnú školu na 

Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši, ktorej rekonštrukcia mala byť ukončená do 

konca roka 2010.   

 

26. februára minister obrany Ľubomír Galko rozhodol, že na Vojenskej akadémii budú 

môcť študovať aj civilní študenti. Pri klesajúcom trende profesionálnych vojakov, ktorý 

sa prejavuje aj znižovaním počtu študentov, to bola výborná správa pre našu akadémiu 

aj verejnú správu. Podľa hovorcu Ministerstva obrany (MO) SR Ivana Rudolfa spoločné 

vzdelávanie bezpečnostnej komunity na vojenskej vysokej škole navyše pomôže 

vytvoriť optimálne podmienky budovania a rozvoja civilných a vojenských spôsobilostí 

pre krízové situácie na území SR.  

Rozruch okolo akadémie vytváral aj odmietavý postoj ministra Ľ. Galka k iniciatíve za 

zmenu AOS zo štátnej vysokej školy na verejnú. Záujmové združenie pre transformáciu 

AOS žiadalo jej prechod z rezortu obrany pod ministerstvo školstva. Túto iniciatívu už 

podporil aj bývalý rektor AOS Ján Kurty či primátor Liptovského Mikuláša Alexander 

Slafkovský. 

Na AOS generála Milana Rastislava Štefánika študovalo v tom čase 274 študentov. Jej 

štruktúru tvorili katedry informatiky, strojárstva, elektroniky, manažmentu, bezpečnosti 
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a obrany, spoločenských vied a jazykov, telesnej výchovy a športu. Z radov nových 

študentov by mala pripravovať najmä odborníkov v oblasti národnej a medzinárodnej 

bezpečnosti. 

 

12. apríla zaznamenali úspech študenti Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, 

keď  potvrdili svoje minuloročné prvenstvo v súťaži robotiky Robotchallenge vo 

Viedni.  Michal Beňo, Ján Maláč a Peter Mihál so svojím robotom J2MP zvíťazili nad 

konkurenciou z celej Európy. "Podarilo sa im v najnáročnejšej súťažnej disciplíne - 

zbieranie pukov (Puck Collect) poraziť súperov znova." Šikovní Slováci tento rok 

prepracovali mechanickú konštrukciu, využili výkonnejšie motory zo stavebnice Tetrix 

a niektoré plastové diely nahradili kovovými. "Tým sa robot výrazne zrýchlil a je 

celkovo odolnejší, napríklad voči nárazom súperov," priblížil jeden z víťazov, ktorý je 

doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.  "Ich roboty dokázali 

vytlačiť z ringu robotických zápasníkov z Anglicka, Írska či Rumunska," vyzdvihol 

Balogh. Poslednú medailu do zbierky získal Ján Bačík za projekt Prometheus, ktorý je 

určený na riadenie autonómnych modelov helikoptér. Celkovo sa tak Slovensko 

umiestnilo v hodnotení krajín na druhom mieste za Poľskom.  

 

4. mája Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši získala od Ministerstva obrany SR vojenské vozidlo s 

hybridným pohonom OT-90 HYBRID, pri vývoji ktorého pomáhala. Vozidlo je 

zaujímavé tým, že ide o novú technológiu pohonu vozidla, ktoré je tak schopné pohybu 

samostatne pomocou elektrického pohonu, s využitím spaľovacieho motora alebo ich 

kombináciou. V kombinovanom režime má hybridné vozidlo o tretinu vyšší výkon ako 

pôvodné vozidlo. Vozidlo bude slúžiť predovšetkým pre potreby vzdelávania, vedy a 

výskumu novej technológie s možnosťou jej modifikácie a precizovania jazdných 

režimov. 

 

6. mája sa uskutočnil celodenný seminár Kolobežkovaním ku zdraviu pre žiakov 

základných škôl a pedagógov základných a materských škôl v Liptovskom Mikuláši. 

Uviedol do života projekt „Detské centrum pohybu“ na základnej škole Janka Kráľa na 

sídlisku Podbreziny. Záujemcom o šport je k dispozícii 25 kolobežiek. Iniciátorom 

projektu a organizátorom seminára bol OZ Tatry z Liptovského Mikuláša. Počas 

celodenných prednášok sa vo štvrtok 5. mája žiaci učili základom dopravnej výchovy, 
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vyskúšať si mohli resuscitáciu, poskytnutie či privolanie prvej pomoci. Medzi 46 

účastníkmi seminára tak nechýbali ani lektori z radov Mestskej polície, Slovenského 

červeného kríža a študenti Strednej zdravotníckej školy.  

 

17. mája  na námestí osloboditeľov v Liptovskom  Mikuláši v okresnom kole  dopravnej 

súťaže  Na bicykli bezpečne súťažilo pätnásť základných škôl z liptovskomikulášskeho 

okresu.  Najskôr  absolvovali teoretickú časť. Jej súčasťou bol test z pravidiel cestnej 

premávky a poskytovania prvej pomoci.  V praktickej časti  žiaci jazdili na bicykli cez 

viaceré prekážky. Jednou zo súťažných disciplín bola aj povinná výbava bicykla. Žiaci 

sa dozvedeli, že ak im chýba nejaká časť z povinnej výbavy, s bicyklom  nemôžu ísť na 

cestu. Víťazom  okresného kola sa už po šiestykrát stali žiaci  z Pribyliny a postúpili  do 

krajského kolo v Žiline. Organizátorom Jazdy zručnosti  v Liptovskom Mikuláši  bolo 

Centrum voľného času v spolupráci so štátnou a mestskou políciou, miestnym spolkom 

Slovenského Červeného kríža, obvodným a mestským úradom. 

 

2. júna navštívil mesto minister školstva Eugen Jurzyca. V Liptovskom Mikuláši si v 

sprievode predstaviteľov radnice a prednostu krajského školského úradu Ľubomíra 

Krajčího prezrel objekt Základnej školy Dr. Aurela Stodolu, ktorej časť bola 

rekonštruovaná z prostriedkov Európskej únie. Zároveň zavítal na vyučovaciu hodinu 

nultého ročníka špeciálnej triedy. Riaditeľka školy Dana Gajdošová spolu s 

pedagogickým personálom mu vysvetlili princíp fungovania a spôsob práce s deťmi v 

tejto triede. Minister Eugen Jurzyca spolu s primátorom Alexandrom Slafkovským 

navštívil aj centrum voľného času. S jeho riaditeľom Romanom Králikom diskutoval o 

legislatíve súvisiacej s financovaním tohto zariadenia. Počas obeda v školskej jedálni sa 

minister zaujímal o názory na pripravované zmeny v jeho rezorte, ktoré sa dotknú 

základných škôl. 

Pri príležitosti 140. výročia založenia Strednej odbornej školy polytechnickej sa počas 

prítomnosti ministra konala slávnostná akadémia v dome kultúry. Krátko pred jej 

začiatkom Eugen Jurzyca školu navštívil, počas príhovoru v úvode akadémie 

prítomných bývalých i súčasných pedagógov a študentov pozdravil krátkym 

príhovorom. Počas návštevy areálu vodného slalomu sa dozvedel skutočnosti týkajúce 

sa výstavby objektu lodenice. Skonštatoval, že najúspešnejší slovenský olympijský šport 

si takúto stavbu zaslúži. Zároveň prisľúbil, že s ďalšími členmi vlády bude o 
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dofinancovaní výstavby rozprávať.   

Záverečnú časť návštevy absolvoval minister školstva prehliadkou priestorov Akadémie 

ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Demänovej. Jeho sprievodcom bol rektor 

Miroslav Kelemen. V krátkosti priblížil históriu i perspektívu školy, vysvetlil súvislosti 

týkajúce sa otvorenia civilného štúdia. Eugen Jurzyca nakoniec v objekte akadémie 

navštívil aj simulačné stredisko. Dozvedel sa o spôsobe výcviku našich vojakov a ich 

príprave na rôzne krízové situácie. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš získalo 74-tisíc eur na rekonštrukciu kotolne Základnej školy 

Demänová zo zdrojov Ministerstva školstva. Hodnota investície je 84-tisíc eur, 

ministerstvo prispelo 74-tisíc €, zvyšok pôjde zo zdrojov mesta. Rekonštrukcia bude 

hotová do začiatku zimných mesiacov. Kotolňa v Demänovej je poslednou školskou 

stavbou v meste na tuhé palivo. Po obnove bude fungovať na plyn.  

Počas letných prázdnin na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 

vyštudovali malí bakalárikovia. Prvý ročník Detskej univerzity počas piatich dní 

vyškolil 36 najmenších vysokoškolákov. Detská univerzita hravou formou motivovala  

deti k štúdiu. Tí učenia chtiví sa za účasti učiteľov katedry elektroniky naučili 

dorozumievať na diaľku s rádiostanicou, poznávali navigáciu pomocou GPS a učili sa aj 

o zásadách bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami. Na katedre strojárstva 

sledovali farebné obrázky v mikroskope a spoznávali neznáme a nebezpečné materiály. 

Katedra manažmentu deťom ukázala ako sa z nováčika stane pravý vojak a zašportovali 

si pri hrách plných napätia, pohybu a súťaživosti. K pestrému programu 1. Detskej 

univerzity patrilo vystúpenie Čestnej stráže prezidenta republiky a obrazom a slovom sa 

zoznámili s patrónom akadémie M. R. Štefánikom, po ktorom je táto vysoká škola 

pomenovaná. Deti si vyskúšali tiež prípravu vojaka v teréne. Nechýbala streľba zo 

zbrane či orientácia podľa mapy. Detská univerzita sa niesla aj v „akademickom“ 

duchu. Deti spoznali iné vzdelávacie formy založené na panelovej diskusii, 

workshopoch, prezentácii svojich názorov, ale zažiť mohli aj prednášky, praktické 

cvičenia a semináre, ktoré patria k univerzite. Detskou univerzitou naplnila Akadémia 

ozbrojených síl vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Okrem Detskej univerzity 

realizuje totiž tiež Univerzitu 3. veku. 
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Od 1. septembra Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši viedol jej prorektor 

pre vedu Pavel Nečas. V tejto funkcii nahradil z poverenia ministra obrany Ľubomíra 

Galka Miroslava Kelemena. 

 

V začínajúcom sa školskom roku 2011/2012 zasadlo do základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 271 prvákov. V porovnaní s 

minulým septembrom  to bolo  o deväť žiakov menej. Podľa slov Juraja Chrapčiaka, 

povereného vedením oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry mestského úradu 

sa nový školský rok, ktorý začal v pondelok 5. septembra, bude niesť v znamení 

pokračovania reforiem. Ako všade, aj v Liptovskom Mikuláši čakali na nové učebnice. 

Personálne otázky boli v kompetencii jednotlivých škôl vzhľadom na to, že majú právnu 

subjektivitu. Základná škola s materskou školou P. J. Kerna v Demänovej začala 

školský rok s novým riaditeľom. Stal sa ním Miroslav Mahdál.  ZŠ M. R. Martákovej na 

Nábreží pokračovala s Alenou Ridzoňovou, ktorá bola opätovne zvolená a obhájila 

svoju pozíciu.  

 Vyučovanie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa začínalo 

takmer bez zmeny tak, ako doteraz, medzi 7.40 a 8.00 hod. 

Otvorenia nového školského roka sa zúčastnili aj predstavitelia radnice. Primátor 

Alexander Slafkovský sa prihovoril slávnostnému zhromaždeniu na nádvorí Základnej 

školy Demänovská cesta v Palúdzke. Jeho zástupca Milan Kružliak navštívil ZŠ Janka 

Kráľa na Podbrezinách, Jozef Repaský základnú školu v Okoličnom. Prednostka 

mestského úradu Anna Rašiová sa zúčastnila slávnostného otvorenia školského roka v 

ZŠ  M. R. Martákovej na Nábreží. 

Medzi zaujímavosti týkajúce sa života niektorých škôl patrila informácia, že meškajúca 

rekonštrukcia ZŠ Demänovská cesta dostala od riadiaceho orgánu nový termín 

dokončenia – marec 2012. Mesto pôvodnému dodávateľovi prác vypovedalo 15. 

augusta zmluvu, ten stavbu koncom toho istého mesiaca odovzdal. Mesto začne 

pripravovať verejné obstarávanie na nového dodávateľa tak, aby bola rekonštrukcia za 

peniaze z eurofondov čo najskôr ukončená. Zo zdrojov ministerstva školstva bude do 

začiatku zimných mesiacov zrekonštruovaná kotolňa Základnej školy s materskou 

školou P. J. Kerna v Demänovej.  

 

V Akadémii ozbrojených síl  v Liptovskom Mikuláši otvorili ďalšiu, v poradí štvrtú 

Univerzitu tretieho veku. Do tejto progresívnej formy celoživotného vzdelávania, ktorá 
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je špeciálne orientovaná na ľudí stredného a vyššieho veku, sa zapísalo 68 študentov, 

seniorov z Liptova. Najstarší z nich mal 81 rokov. V AOS mohli  študovať podľa zásad 

Medzinárodnej asociácie Univerzít tretieho veku a modelu, ktorý zahŕňa 3-ročné 

vzdelávanie. Po všeobecne zameranom jednoročnom štúdiu sa im ponúka 

špecializované štúdium v študijných programoch anglický jazyk, ruský jazyk, zdravotná 

telesná výchova, počítače a internet, Ozbrojené sily SR, duchovná problematika 

a enviromentálna výchova. 
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X. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Koncom februára stúpla chorobnosť v Žilinskom kraji o 31,9 %. Z dôvodu zvýšeného 

výskytu chorobnosti na ARO prerušili výchovno-vzdelávací proces v jednej materskej 

škole a troch základných školách v okrese Liptovský Mikuláš.   

 

5. mája pri príležitosti osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca 

ocenili  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave dobrovoľníkov 

Slovenského Červeného kríža, profesionálnych zamestnancov, podporovateľov a 

partnerov či tých, ktorí zachránili životy druhých ľudí. Čestnú striebornú medailu 

Henryho Dunanta si z rúk prvej dámy SR prevzala aj Elena Hrbčová, ktorá je 

predsedníčkou Územného spolku SČK v Liptovskom Mikuláši. 

 

Poslanci na rokovaní Žilinského samosprávneho kraja odsúhlasili, že 

Liptovskomikulášska poliklinika je pre Liptovskú nemocnicu Dr. Ivana 

Stodolu  prebytočná. Budova polikliniky je stará takmer šesťdesiat rokov a nutne 

potrebuje rekonštrukciu. Keďže mikulášska nemocnica, ktorá je správcom polikliniky, 

nemá na jej rekonštrukciu peniaze a pokusy získať ich z eurofondov boli neúspešné, 

rozhodli sa od 1. júla preradiť budovu polikliniky zo správy nemocnice do správy 

zdravotníckych zariadení Žilinského samosprávneho kraja. „Všetky zdravotnícke 

činnosti a ambulancie, ktoré v poliklinike sú, tam aj naďalej ostanú a budú poskytovať 

zdravotnú starostlivosť, čiže rozsah poskytovaných služieb pre obyvateľov sa týmto 

nezmení,“ informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Radka Kulaviaková. 

 

Liptovská nemocnica Dr. Ivana Stodolu  v apríli dlhovala Sociálnej poisťovni 860 tisíc 

eur. So Sociálnou poisťovňou dohodli splátkový  a dlh mierne znížili.  Priemerná čistá 

mzda lekára v mikulášskej nemocnice bola 1314 eur, sestry zarábali asi 634 eur. Za 

bežné operácie, hospitalizáciu a stravu sa v mikulášskej nemocnici neplatilo a riaditeľ 

ubezpečil, že sa nebude platiť ani v blízkej budúcnosti. V nemocnici neuvažovali ani o 

znížení počtu lôžok, ktorých bolo v nemocnici 285.  

 

V Žilinskom kraji zatvorili pľúcne lôžkové oddelenia  v Ružomberku, Žiline aj Trstenej, 

čo sa priamo dotklo aj obyvateľov Liptovského Mikuláša. Spádové oddelenie pre náš 
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región nechalo ministerstvo zdravotníctva iba v Martine. Aj keď ostatné lôžka zrušili, 

martinské oddelenie neposilnili a nie je pripravené, že bude jediné svojho zamerania v 

kraji. Žilinský kraj prišiel aj o urológiu, ktorú nahradili jednodňovou chirurgiou. 

Ministerstvo tvrdilo, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostáva stále zabezpečená 

na interných oddeleniach v rámci existujúcich nemocníc. Takéto riešenie bolo, podľa 

lekárov, neprijateľné. Ďalšou možnosťou, podľa ministerstva, je liečenie v Národnom 

ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. 

 

Poslanci na rokovaní zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v júli rozhodli, že 

štyri nemocnice,  ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,  Kysuckú, 

Hornooravskú, Dolnooravskú a Liptovskú, zlúčia od  začiatku budúceho roka do jednej 

akciovky s názvom  Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja. Sídlo akciovej 

spoločnosti  Nemocnice ŽSK bude v Dolnom Kubíne a jednotlivé nemocnice v nej budú 

mať pozíciu odštepných závodov.  Za predsedu dozornej rady spoločnosti  zvolili 

primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera. 

„Financovanie celého zdravotníctva je zle nastavené, nespravodlivé a nikto z nás ho 

nedokáže zmeniť.  Obrazne povedané, je jedno, či bude jeden veľký Titanic, alebo tri 

malé. Dôležité je, aby zdravotná starostlivosť v regióne  zostala zachovaná aspoň v tom 

objeme a kvalite ako doteraz,“ povedal B. Tréger, ktorý hlasoval za zlúčenie. 

 

Primátor  Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský hlasoval proti 

navrhnutej  transformácii a vysvetlil, prečo: „Ako lekár i primátor mám zlú skúsenosť s 

tým, ako sa zastupiteľstvo ŽSK  stavia k mikulášskej nemocnici, najmä vďaka 

poslancom za Smer-SD a SNS. Mám veľmi zlú skúsenosť s ich prístupom a ich 

hlasovaniami týkajúcimi sa našej nemocnice,  jej potrieb a problémov v minulom 

období. Mám obavu, že  týmto krokom sa dostane mikulášska nemocnica a jej pacienti 

na posledné miesto priorít zdravotníctva Žilinského kraja.“ Navrhoval vytvoriť štyri 

samostatné subjekty  v Žilinskom kraji, nie jednu spoločnú nemocnicu. 

Komisia zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK navrhla model, ktorý by rešpektoval 

regionálny princíp. Vznikli by tak tri akciové spoločnosti, jedna v Liptove, druhá na 

Orave a tretia v Kysuciach. Väčšina poslancov však hlasovala za návrh, ktorý predložil 

predseda ŽSK Juraj Blanár. 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8788050&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8591866&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8591876&ids=6
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Postup  poisťovní, štátu a ministerstva zdravotníctva k nemocniciam v pôsobnosti ŽSK 

označil Juraj Blanár vo viacerých smeroch za diskriminačný.  Pripomenul, že  lekári za 

také  isté úkony nedostávajú  rovnaké platby, a kým štátne  nemocnice štát 

oddlží,  „vúckarske“ nemocnice do systému oddlžovania nezaradili. „Čiže 333-tisíc 

obyvateľov Žilinského kraja, ktorým poskytujú zdravotnú starostlivosť v štyroch 

nemocniciach a poliklinike, je postavených do pozície druhoradých občanov, hoci 

rovnako platia zdravotné poistenie ako tí, ktorí chodia do štátnych nemocníc, čo je, 

podľa mňa, neprípustné,“ povedal Blanár.   

Krajskí poslanci oficiálne požiadali vládu o začlenenie nemocníc v pôsobnosti ŽSK do 

systému oddlžovania. 

 

30. septembra v liptovskomikulášskej nemocnici dalo výpoveď 54 lekárov. Lekári v 

štátnych a súkromných nemocniciach mali v priemere o 500 eur vyšší plat oproti 

krajským nemocniciam. V prípade zdravotných zamestnancov bol rozdiel 250 eur. 

Výpoveďami chceli dosiahnuť, aby sa vytvorila koncepcia efektívneho financovania 

zdravotníctva, ktorá zabezpečí starostlivosť pre všetkých vo fungujúcich nemocniciach. 

Zoznam lekárov, ktorí podali výpovede v liptovskomikulášskej nemocnici : 

8 lekárov - odbor chirurgia 

10 lekárov - odbor anesteziológia a intenzívna medicína, 

9 lekárov - odbor interná medicína, nefrológia 

2 lekári - odbor ophtalmológia, 

1 lekár - odbor otorinolaryngológia, 

2 lekári - odbor urológia, 

2 lekári - odbor detské lekárstvo 

5 lekári - odbor gynekológia a pôrodníctvo 

1 lekár - odbor psychiatria 

3 lekári - odbor neurológia 

3 lekári - odbor úrazová chirurgia 

2 lekári - odbor hematológia a transfuziológia 

1 lekár - odbor klinická mikrobiológia 

3 lekári - odbor rádiológia 
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V novembri župan ŽSK Juraj Blanár vyzval lekárov, aby stiahli výpovede a spoločne 

žalovali štát a domáhali sa práv na medzinárodnom súde. Lekári z nemocnice v 

Liptovskom Mikuláši postupne sťahovali výpovede. Kritická situácia bola stále na 

oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a na chirurgii. Reálne hrozilo, že 

pacienti Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu nebudú môcť 

podstúpiť žiadnu operáciu. Nemocnica mohla prísť o odborníkov, ktorí by im dali 

narkózu. Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom nemocnice, pripravil 

krízový plán, aby sa ľudia nemuseli obávať, že zostanú bez akútnej zdravotnej 

starostlivosti. Vážne prípady mali ošetriť v štátnych nemocniciach v prípade, ak by 

oddelenia zostali bez lekárov, mali spolupracovať s tými nemocnicami, ktorých sa 

výpovede výrazne nedotkli. V Martine nemali takmer žiadne výpovede a v Ružomberku 

to bolo iba desať percent lekárov.  

 

V 15 slovenských nemocniciach s ústavnou zdravotnou starostlivosťou bol vyhlásený 

núdzový stav. Od utorka 29. novembra akútne prípady z mikulášskeho okresu ošetrovali 

ružomberskí lekári. 

 

V Žilinskom samosprávnom kraji sa núdzový stav týkal  piatich nemocníc. V 

Liptovskej nemocnici sa svojich výpovedí nezrieklo 25 lekárov. Chýbalo 10 

anestéziológov, 1 gynekológ, 8 chirurgov, 3 traumatológovia a 3 rádiológovia. Okrem 

nej sa výnimočný stav týkal Fakultnej nemocnice Žilina, kde chýbalo 20 

anesteziológov, 6 gynekológov, 5 neonatológov, 7 chirurgov, 10 traumatológov, 4 

ortopédi, 4 neurochirurgovia, 5 psychiatri, Hornooravskej nemocnice s poliklinikou 

v Trstenej, tam chýbali 3 anestéziológovia, 6 gynekológov, 1 neonatológ, 5 pediatrov, 

Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou L. N. Jegého v Dolnom Kubíne, kde chýbali  4 

anestéziológovia, 1 neonatológ, 7 chirurgov, 6 ortopédov, 6 neurológov a Kysuckej 

nemocnice s poliklinikou v Čadci, tam chýbali 4 anestéziológovia, 3 gynekológovia, 3 

chirurgovia.  

 

Na mimoriadnom brífingu v Žiline predseda ŽSK Juraj Blanár upozornil, že pri 

dnešnom prevoze akútneho pacienta do martinskej nemocnice vznikli komplikácie. 

„Potrebujeme z Dolného Kubína do Martina previezť šesť pacientov a z Liptovského 

Mikuláša päť pacientov. Samotní lekári v Martine nie sú pravdepodobne schopní 

zabezpečiť týchto pacientov. O akútnych pacientov sa musíme postarať ešte pred 1. 12. 



 

58 
 

Bohužiaľ, nie sme schopní. Pretože nepoznáme ani žiadny plán B, o ktorom hovorí pán 

minister, nepoznáme žiadne závery, ktoré pán minister v tejto veci chce robiť. Jediné, 

čo robíme je, že komunikujeme spoločne s našimi nemocnicami a nemocnicami, ktoré 

patria štátu, aby sme zabezpečili akútnu starostlivosť,“ skonštatoval J. Blanár. 

 

Plánované operácie zrušili v nemocniciach ŽSK od piatka 25. 11. a od utorka 29. 11. 

definitívne zastavili dovoz akútnych pacientov. „Nebudeme sa môcť postarať o 

akútnych pacientov predovšetkým v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. V 

Trstenej nebudeme môcť po 1. 12. vôbec poskytovať akútnu starostlivosť na 

gynekologickom oddelení,“ doplnil J. Blanár. 

 

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku prijímala  všetky nevyhnutné 

opatrenia, aby dokázala predovšetkým v akútnych prípadoch účinne pomáhať okolitým 

nemocniciam, ktorých riadnu prevádzku mohli vážne ochromiť hromadné výpovede 

lekárov. 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári 

podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. Hotline linka bola 

v každej nemocnici v prevádzke 24 hodín denne. Linky začali  fungovať od stredy 30. 

novembra od 12.00 h. Pacienti sa mohli priamo v konkrétnej nemocnici informovať o 

stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Súčasne boli posilnené aj linky pre Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby (112). 

 

 Mestský úrad  v Liptovskom Mikuláši obdržal v piatok 2. decembra 2011  list, v 

ktorom sa písalo: "V prílohe Vám zasielame aktuálne informácie o situácii v Liptovskej 

nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, ktorá v čase od 

15.00 h dňa 02.12.2011 do 07.00 h dňa 05.12.2011 nie je schopná prijímať pacientov a 

nie je schopná vykonávať akútnu ambulantnú starostlivosť v odboroch chirurgia a 

traumatológia. Poskytovanie urgentnej starostlivosti v odboroch traumatológia a 

chirurgia bolo dohodnuté s Nemocnicou Poprad.  List podpísal MUDr. Štefan Köhler,  

poverený funkciou riaditeľa Liptovskej nemocnice s poliklinikou. 
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XI.    BEZPEČNOSŤ 

17. januára v celom žilinskom kraji vypadli tiesňové linky 112 a 155, čo ohrozilo 

zdravie i životy aj v našom meste. Našťastie to skončilo bez následkov. 

21. februára polícia  obvinila bývalého šéfa Slovenského deaflympijského výboru 

Jaromíra R. z podvodu, pričom zistila, že si podvodne požičal od najmenej štyroch 

spoločností 10 miliónov eur. Peniaze doposiaľ nevrátil, ani riadne nezdokladoval ich 

použitie. So spoločnosťami uzavrel zmluvy o spolupráci pri rekonštrukčných prácach 

zimných štadiónov v Poprade a Kežmarku. Vylákal najmenej milión eur od zástupcov 

jednotlivých medzinárodných výborov deaflympijských hier a nepoužil ich na sľúbený 

účel. Neskôr polícia rozšírila obvinenie o ďalšie skutky. Suma, ktorú mal obvinený 

získať podvodom, sa dohromady vyšplhala na približne 12,5 milióna eur, za čo mu 

hrozil trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.  

Jeden z prípadov sa dotýkal aj nášho mesta, kedy financie vo výške takmer 600.000 eur 

na výstavbu zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši skončili na účte obvineného. 

Úrad boja proti korupcii, podľa hovorkyne PZ, vyšetrovaním financovania 17. Zimných 

deaflympijských hier (ZDH), ktoré sa mali vo februári konať vo Vysokých Tatrách, 

zistil skutočnosti, ktoré preukazujú, že 43-ročný Jaromír R. z Košíc v pozícii prezidenta 

SDV získaval financie podvodným spôsobom od roku 2008, a to nielen v súvislosti s 

organizáciou ZDH, ale aj iných súťaží pre sluchovo postihnutých. Jaromíra R. polícia 

19. februára tohto roka zadržala na hraničnom priechode Rusovce počas bežnej kontroly 

ako osobu podozrivú z trestnej činnosti. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii ho na 

základe dôkazov obvinil z trestného činu podvodu.  

 

25. februára v piatok odchytila Mestská polícia na sídlisku Podbreziny v Liptovskom 

Mikuláši líšku. Dôvodom je zníženie populácie týchto zvierat v okolí najväčšieho 

mikulášskeho sídliska. Odchyty budú pokračovať aj naďalej. Regionálna veterinárna 

potravinová správa, Poľovnícke združenie baníkov a Mestská polícia sa dohodli na 

odchyte líšok ako na jednom z riešení zníženia populácie týchto zvierat už v stredu 23. 

februára na stretnutí s vedením mesta Liptovský Mikuláš. Prvú z líšok odchytila 

mestská polícia pri Základnej škole Janka Kráľa. Podľa odborníkov bola vo veľmi 

dobrom zdravotnom stave. Policajti ju vyviezli do revíru v Závažnej Porube.  
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Počas prvého štvrťroka 2011 zasahovali mikulášski hasiči pri 135 prípadoch. V 

porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 počet požiarov stúpol o 45 prípadov. Pri 

zásahoch sa jednotkám hasičského a záchranného zboru podarilo uchrániť majetok v 

hodnote takmer 1 300 000 eur. Požiare najčastejšie zapríčiňovalo vypaľovanie suchých 

porastov, ktorých počet stúpol v tomto roku o 22 prípadov. Celkový počet výjazdov 

mikulášskych hasičov sa v prvom štvrťroku vyšplhal na 202.  

Hasičský a záchranný zbor v Liptovskom Mikuláši sa celoročne venuje aj preventívno-

výchovným akciám. Počas mája 2011 boli dvere liptovskomikulášskych hasičských 

staníc otvorené pre širokú verejnosť a počas roka nechýbali ani na Dni detí, počas 

Bambiriády, na súťažiach v Centre voľného času či v Múzeu liptovskej dediny. 

Zlomovým obdobím bude pre mikulášskych hasičov je jeseň roka, kedy by sa malo 

rozhodnúť o dlho očakávanej rekonštrukcii hasičskej stanice z prostriedkov Európskej 

únie.  

 

Okresný súd v Žiline vymeral 39-ročnej Jane H. z Liptovského Mikuláša trest vo výške 

15 rokov za spolupáchateľstvo na obzvlášť závažnom zločine vraždy svojej kamarátky.  

Okresný súd vymeral Hasalíkovej trest v dolnej hranici trestnej sadzby, pretože konala 

pod vplyvom vraha Jozefa Obušku a doteraz nemala žiaden súdny záznam. Obžalovaná 

Jana H. vinu popierala. Obhajca podal odvolanie, prípad preto posunuli na Krajský súd 

v Žiline. Zločin dvojica spáchala v roku 2009, keď prišla v piatok 23. októbra podvečer 

na návštevu do bytu na 4. poschodí panelového domu na sídlisku Podbreziny v 

Liptovskom Mikuláši. Po predchádzajúcej vzájomnej dohode Obuška prineseným 

nožom dvakrát bodol do hrudníka 39-ročnú Moniku, ku ktorej prišli na návštevu. 

Následne ženu stiahol na zem, kde jej šesťkrát bodol do oblasti chrbta a krku. Masaker 

dokončila Jana Hasalíková, ktorá tým istým nožom už dobodanej žene spôsobila 

ďalších šesť rán do chrbta a krku. Spôsobené bodné poranenia mali za následok 

vykrvácanie a následnú smrť 39-ročnej ženy. Po ohavnom čine páchatelia z bytu ukradli 

elektroniku, mobil, predmety zo žltého kovu a hotovosť vo výške sedem eur.K dverám 

bytu si nachystali ešte mikrovlnú rúru, po ktorú sa chceli vrátiť. Byt po odchode zamkli 

ukradnutými kľúčmi. Aktérov vraždy policajti zadržali do 24 hodín od jej vykonania.K 

vražde sa Obuška priznal, odsúdili ho na 22,5-ročný pobyt za mrežami. Za 

spolupáchateľku označil práve Janu Hasalíkovú, ktorá svoj podiel na vražde odmieta. 

Vrah počas pobytu v trenčianskej nemocnici spáchal samovraždu. 
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Počas štátneho sviatku v nedeľu 9. 5. v Deň víťazstva nad fašizmom posilnila polícia 

hliadky na cestách. Cieľom akcie bolo zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou 

cestnej premávky. Podľa strážcov  zákona sa zvýšený dohľad na cestách sa osvedčil. 

Počas Sviatku práce zaznamenali o 17 dopravných nehôd menej ako 1. mája minulého 

roka, keď ich bolo 31. Policajný zbor evidoval od začiatku tohto roka k 5. máju 4 810 

dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 93 ľudí, ťažko sa zranilo 275 a ľahko 1 639 

osôb. Podľa polície sú tieto čísla historicky najnižšie s porovnateľnými obdobiami od 

roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

 

Prvého júla tragicky zahynul 34-ročný vodič motorového vozidla z Bobrovčeka. 

V smere od obce Benice na Liptovský Mikuláš narazil do srny. 

 

22. júla vo Vitálišovciach horela hospodárska budova. Výšku škôd vyčíslili na 3 300 

eur. Požiar vypukol približne o polnoci a v budove horelo seno a drevo. Na mieste 

zasahovali na dvoch autách siedmi hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a 

záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši. Okamžite po príchode na miesto začali s 

hasením požiaru. Ich zásah trval približne dve hodiny. 

 

17. augusta previezli do liptovskomikulášskej nemocnice ženu so zraneniami, ktorú na 

trati medzi Liptovským Mikulášom a Okoličným zachytil rýchlik. Žena bola podľa 

informácií opitá a sedela na koľajnici.  

 

28. augusta sa na Liptovskej Mare sa utopil 53-ročný muž z okresu Poprad. Jeho telo 

našli až po niekoľkých dňoch.  

 

12. septembra mikulášski policajti odhalili dvojicu mladých páchateľov fiktívneho 

internetového predaja mobilných telefónov. Svojím nezákonným konaním mali 

pripraviť najmenej 12 zákazníkov o viac ako 2 000 eur. 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši hodnotilo vývoj 

bezpečnostnej situácie v roku 2011  ako pozitívny.  Znamenal pokles  trestnej činnosti 

všetkého druhu, z toho najviac majetkovej, a zároveň zvýšenie objasnenosti trestnej 

činnosti o 5,67 %. V roku 2011 bolo v pôsobnosti OR PZ v Liptovskom Mikuláši 

zaevidovaných 96 násilných trestných činov, z ktorých bolo objasnených  83.  



 

62 
 

Najzávažnejšími TČ  boli 2 vraždy, obe boli objasnené.  Evidované boli 3 zločiny 

lúpeže,  8 vydieraní, z ktorých 7 bolo objasnených. Z deviatich evidovaných požiarov  

bolo 5 prípadov zapálenia motorového vozidla a nebol evidovaný žiaden výbuch. 

V oblasti mravnostnej kriminality boli evidované 2 znásilnenia, z ktorých jedno bolo 

objasnené.  Z 2 prípadov nahláseného sexuálneho násilia a zneužívania, bolo objasnený 

jeden prípad,  v detskej pornografii boli evidované 3 prípady a všetky boli objasnené.  

V majetkovej kriminalite dominovali krádeže vlámaním, z ktorých evidovali 290 

trestných činov, z nich bolo objasnených iba 44. Odcudzených  bolo 46 motorových 

vozidiel, z toho 44 dvojstopových a 2 jednostopové.  

V ekonomickej  kriminalite dominovalo 202 trestných činov, z ktorých 154 bolo 

objasnených.  Najväčšie zastúpenie mali podvody s počtom 46 trestných činov, z toho 

objasnili 36 prípadov.  

Verejný poriadok  v Liptovskom Mikuláši zabezpečovali príslušníci služby poriadkovej 

polície  v tesnej súčinnosti  s príslušníkmi kriminálnej polície a dopravnej polície. 

V tomto období v Liptovskom Mikuláši neevidovali žiadne hromadné narušenie 

verejného poriadku.  

Dopravná nehodovosť v roku 2011 klesla na 152. Najviac nehôd zapríčinili  vodiči 

motorových vozidiel, 5 nehôd z celkového počtu zavinili cyklisti. Bol zaznamenaný 

pokles dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktorých z celkového počtu bolo 8. 

Dopravné nehody so smrteľnými následkami boli 3. Jedna pri Beniciach a dve pri 

Podturni, kde zahynul mikulášsky cyklista. 
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XI. KULTÚRA,  SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 

Začiatkom roka V priestoroch Liptovskej Galérie P. M. Bohúňa otvorili výstavu, na 

ktorej bolo možno obdivovať európsku modernu a slovenské výtvarné umenie z prvej 

polovice 20. storočia. Galéria v spolupráci s ďalšími slovenskými galériami predstavila 

diela slovenských autorov tvoriacich v prvej polovici 20. storočia. Venuje sa hlavným 

reprezentantom moderny, ktorí študovali alebo boli úzko spojení s vtedajšou baštou 

umenia, Parížom. Fauvizmus tu predstavujú Mrázová, Majerník, Pálfy. Majster Fula, 

Nemeš, Šimerová zasa silne podľahli Picassovmu kubizmu. Nájdete tu ešte mnoho 

ďalších predstaviteľov Parížskej školy, ktorí vo veľkej miere ovplyvnili vývoj umenia 

na Slovensku. Napríklad, Vincenta Hložníka s obrazom Muž s koňom alebo Zola 

Pakugyaya s dielom Chalupy,  obraz Janka Alexyho Hôrni chlapci. Kurátorom výstavy 

aj autorom zaujímavých sprievodných textov bol Karol Maliňák.  

22. januára v sobotu odštartovala liptovskomikulášska plesová sezóna. Uskutočnil sa už 

dvadsiaty prvý ročník reprezentačného plesu primátora mesta, pravdepodobne 

najstaršieho primátorského plesu na Slovensku vôbec. Ples poctilo účasťou až 252 hostí,  

medzi nimi i europoslanec Miroslav Mikolášik, Branislav Tréger a Ján Pavlík, primátori 

Liptovského Hrádku a Ružomberka. Večerom hostí sprevádzala moderátorka Oľga 

Záblacká, ktorá spolu s primátorom Alexandrom Slafkovským otvorila ples 

symbolickým úderom na gong. Program obsahoval viacero prekvapení. Katarína 

Knechtová, pražskí Brouci s repertoárom nesmrteľných Beatles, diskdžokej Štefan 

Kyseľ, tanečná škola Maestro či kúzelník Talostan zabávali hostí až do rána. Náklady 

na ples vo výške okolo 18-tisíc eur pokrylo vstupné a príspevky od sponzorov. 

Primátorský ples mal aj benefičný charakter, vďaka čomu sa vyzbieralo takmer 2 200 

eur, ktoré sa použijú na modernizáciu röntgenu v poliklinike. Bez nej pacientom 

polikliniky slúžiť nemôže. 

5. februára sa predstavil mikulášsky hudobník Juraj Raši v Route 66 netradičnom 

prevedení. S hosťami zo Slovenska i zahraničia zahrali populárne skladby v upravenom 

prevedení. Ako špeciálny spevácky hosť vystúpil Samuel Tomeček. Hudobný projekt 

spája kapelu zloženú z mladej slovenskej jazzovej generácie študujúcej na prestížnej 

akadémii v Rakúskom Grazi.  
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Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Bibianou medzinárodným 

domom umenia pre deti v Bratislave otvorilo výstavu „Najkrajšie knihy a ocenené 

ilustrácie“. Predstavili  kolekciu ilustrácií 15 slovenských autorov, ktorí boli ocenení 

cenami Gran Prix, zlatými jablkami, plaketami a čestnými uznaniami a 19 najkrajších 

kníh Slovenska, ktoré vybrala odborná porota z rekordných 170 nových knižných 

titulov, medzi nimi knihy o umení, architektúre, rozprávkové knihy, učebnice pre deti. 

BIB je Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh, ktorá sa 

uskutočňuje od roku 1967, každé dva roky. Pri jej zrode stál významný slovenský 

ilustrátor prof. Albín Brunovský. Ten staval na základoch Vincenta Hložníka.  Súčasťou 

výstavy boli aj tituly zo súťaže „Kniha Liptova 2009“, ktorú organizuje každoročne 

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.  

25. februára sa v Posádkovom dome armády uskutočnil už 4. batôžkový paples. 

Podujatie, ktoré je paródiou na tradičné plesy, si získava čoraz viac priaznivcov. Jeho 

hlavní usporiadatelia Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, folklórny 

súbor Váh a ďalší priaznivci folklóru to robia skutočne s nadšením. 

6. marca na vernisáži sa stretli nezávislí umelci Liptova už dvadsiaty druhý raz a 

prezentovali svoje diela na verejnosti na Jarnom salóne. Pod dlhoročnou záštitou 

Liptovského kultúrneho strediska sa tento ročník Jarného salónu konal v Liptovskom 

Mikuláši v netradičných priestoroch Čierneho orla. Priestory sú tam oveľa menšie, na 

aké boli účastníci predchádzajúcich ročníkov zvyknutí. Pred niekoľkými rokmi sa Jarný 

salón konal aj v ďalších dvoch priestoroch, v Múzeu Janka Kráľa a Posádkovom dome. 

28. marca sa v Liptovskom Mikuláši skončil Francúzsky týždeň. Do Liptova priniesol 

chuť, vôňu a melódie Francúzska. Úvod týždňa patril ochutnávke belgickej čokolády 

priamo z juhozápadu Francúzska. Týždeň pokračoval v znamení francúzskych filmov, 

moderného francúzskeho divadla Molier a pozvanie do Liptovského Mikuláša prijala aj 

skupina horských záchranárov zo strediska Chamonix. Počas celého týždňa mohli 

návštevníci ochutnať špeciálne francúzske menu vo vybraných mikulášskych 

reštauráciách. Do Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa prišiel podujatie podporiť aj 

plukovník Charon, vojenský poverenec pri Francúzskej ambasáde v Bratislave: „Som 

rád, že môžem povedať, že spolupráca medzi Slovenskom a Francúzskom nezačala 

dnes. Začalo to generálom Štefánikom a pokračovalo počas 2. svetovej vojny, kedy 

francúzski partizáni bojovali spoločne so slovenskými najmä okolo Strečna.“  



 

65 
 

Týždeň francúzskej kultúry ukončila banskobystrická kapela Pas de pitié, ktorá sa 

zúčastňuje dní francúzskej kultúry v Banskej Bystrici. Organizátorom podujatia je 

občianske združenie Kustom a autorkou myšlienky francúzska lektorka Delphine 

Krotoff, ktorí pôsobia v Liptovskom Mikuláši.  

 

Začiatkom apríla sa niesol v znamení tanca. Na druhom ročníku Liptov Orient Festivalu 

súťažilo stoosemdesiat orientálnych tanečníc. Najmladšia mala osem rokov, najstaršia 

52.  Amatérske aj profesionálne orientálne tanečnice  nielen zo Slovenska, ale aj Českej 

republiky, Poľska a Maďarska sa  vlnili na parkete Domu kultúry v Liptovskom 

Mikuláši. Tanečnice  súťažili v troch vekových kategóriách – deti, juniori a dospelí. 

Svoje tanečné umenie  v klasickom orientálnom tanci, folklóre a kategórii fusion 

(spojenie iných tanečných štýlov s orientom), predviedli sólo tanečnice, duá aj tímy. Ich 

výkony hodnotila medzinárodná porota. Spolu videla a zhodnotila 124 súťažných 

choreografií v podaní tanečníc zo 40 tanečných škôl.  Najúspešnejšou tanečnou 

školou  sa stalo Liptovské tanečné centrum (LTC) z Liptovského Mikuláša, ktoré 

získalo spolu osem medailí. Zlatú  si vytancovalo amatérske duo Timea Čevelová   a 

Daniela Sýkorová. Orientálnemu tancu sa venujú dva roky v tanečnej  skupine Safira a 

bolo to ich prvé súťažné vystúpenie. 

 

V Centre Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši  otvorili výstavu Argile fragile 

(krehká hlina), ktorá bola  prvou samostatnou prehliadkou Milice Podstrelencovej na 

galerijnej pôde. V minulosti už vystavovala v Múzeu Janka Kráľa. Na výstave boli 

prezentované porcelánové vtáky aj chrobáky, keramické misy, mušle, svietniky, 

náhrdelníky a rôzne diela, ktoré vytvorila keramikárka Milica Podstrelencová, učiteľka 

a vedúca výtvarného odboru ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši. Jej časť tvorili 

keramické objekty a misy, ktoré vytvorila pre Európske bienále keramiky. Uskutočnilo 

sa v lete vo francúzskom Prévelles a Tuf-fé. Podujatie spoluorganizuje francúzsky 

keramik Philippe Menard, ktorý cestuje po rôznych krajinách, navštevuje keramikárov a 

tých, ktorých diela ho najviac zaujmú, pozvú na bienále. Bol aj v Bobrovci, kde má 

Milica vo svojom dome ateliér a keramickú dielňu a jej tvorba sa mu zapáčila. 

 

Na podnet Múzea Janka Kráľa vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v 

Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku tzv. Straussovský dom na Námestí 

osloboditeľov č. 30, ktorý je súčasťou múzea od roku 1965. Tento objekt reprezentuje 
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architektonicky hodnotnú svetskú stavbu palácového typu. Dom dokladá formovanie, 

vývoj a charakter meštianskej architektúry v historickej mestskej urbanistickej 

štruktútre. Pochádza z obdobia renesancie, najneskoršie z druhej polovice 17. storočia. 

Z jeho majiteľov poznáme Adama Muskulyho, ktorý dom v r. 1883 predal lekárovi 

Bartolomejovi Kuxovi a jeho manželke Jozefíne, rod. Teltschovej. Kuxovcom sa tu 

narodili 4 deti, najmladšia dcéra Vilma bola matkou MUDr. Pavla Straussa, ktorého 

pamätná tabuľa je od r. 2002 inštalovaná na fasáde domu. 

 

9. apríla 2011 sa v priestoroch Múzea Janka Kráľa konalo IX. valné zhromaždenie 

Spolku Martina Rázusa. Zhromaždenie viedol predseda spolku Mgr. Vladimír Ferenčík. 

Zhodnotil činnosť spolku za rok 2010, keď nosnými podujatiami boli Cyklomaratón Po 

stopách Martina Rázusa a vedecká konferencia Sláva šľachetným, ktorú usporiadali na 

počesť výročí osobností Jur Janoška, R.W. Seton-Watson (Scotus Viator) a Björnstjerne 

Björnson. V aktuálnom roku 2011 sa spolok zameral najmä na podporu či 

organizovanie podujatí Rázusovie Vrbica a jubilejný 10. ročník cyklomaratónu. Činnosť 

vrcholila odhalením pamätníka Martinovi Rázusovi na Rázusovom nábreží v Bratislave 

v októbri 2011. Zároveň chce spolok pokračovať vo vydavateľskej činnosti a tak 

propagovať odkaz Martina Rázusa. Za iniciatívu a neúnavnú prácu v prospech spolku 

bola vyslovená vďaka bývalému predsedovi, dnes čestnému predsedovi Spolku Martina 

Rázusa Jánovi Jurášovi. 

 

15. apríla si koncert skupiny Fragile  v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši vyslúžil 

nebývalý  potlesk. Plne obsadenou Veľkou sálou Liptáci dokázali, že kultúra je im 

blízka. Predstavili sa členky skupiny Helena Krajčiová, Soňa Norisová. Fragile, Kamil 

Mikulčík, Vilo Csontos, Braňo Kostka, Slavo Košecký, Jana Golisová a Svetlana 

Rymarenko.  Fragile v preklade znamená krehký. Image kapely podčiarkuje aj farba 

oblečenia, v ktorom vystupujú, čierna alebo biela. Skladby rôznych interpretov od 

Stinga, cez Michaela Jacksona interpretujú „a capella“, teda bez použitia hudobných 

nástrojov. „Začínalo to ako záľuba a prerástlo do profesionálne fungujúcej kapely, ktorá 

je sama o sebe vyťažená. Kolegovia majú rôzne iné priority. Dal som si záväzok, že im 

do toho nebudem hovoriť. Oni majú svoje herecké remeslo, v ktorom dosahujú 

vynikajúce úspechy. Len sa teším, keď ich Fragile baví, lebo len tak potom môžeme 

baviť ľudí,“ povedal umelecký vedúci skupiny Braňo Kostka. 
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16. apríla 2011 sa v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska 

v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 44. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove   ako 

krajská filmová súťažná prehliadka,  na ktorej premietli rôzne filmové žánre od 

dokumentu cez reportáž, hrané a minútové filmy.  Odborná porota  v zložení Mgr. 

Jaroslav Ondo, PhD., Ing. Ladislav Zahradník, Mgr. Michal Vrbňák vybrala 24 filmov 

od 12 autorov, ktoré postúpili na celoštátnu prehliadku CINEAMA, ktorá sa uskutoční 

10. – 12. 6. 2011 v Bratislave. Hlavnú cenu získal Ľubor Patsch z Art štúdia Liptovský 

Hrádok za film Život v tieni a cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš MUDr. 

Alexandra Slafkovského Ján Kuska z Nicolausfilm Liptovský Mikuláš za film Bača 

Milan od Juraja do Šimona. 

 

27. apríla do 29. apríla sa uskutočnil 37. ročník Belopotockého Mikuláša.  Nesúťažný 

festival amatérskeho divadla bez rozdielu druhov a žánrov dramatického umenia na 

regionálnej úrovni  v Liptovskom Mikuláši. V Dome kultúry sa predstavili divadelné 

súbory z Liptovského Mikuláša, Ploštína, Liptovského Hrádku či Partizánskej Ľupče,  

ako i špeciálny hosť festivalu Divadlo Etudy Kendice.  

 

2. mája vyhlásili Knihu Liptova, ktorou za rok 2010 stala publikácia Bitka pri 

Vavrišove. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 300. výročia 

Bitky pri Vavrišove 1709 od kolektívu autorov: Ferdinand Uličný, Ivan Mrva, Peter 

Chrastina, Arpád Markó, Peter Vítek, Ladislav Dráb, Ružena Antolová získal najvyšší 

počet čitateľských hlasov. Súťaž o knihu Liptova každoročne vyhlasuje Liptovská 

knižnica G. F. Belopotockého. 

 

5. mája Prvé liptovské rádio sa rozhodlo podporiť rodáka z Liptovského Mikuláša 

Martina Haricha, študenta Gymnázia M. M. Hodžu, ktorý bol vo finále speváckej 

súťaže SuperStar. Okrem hlasov mu poslucháči mohli poslať do Prahy podporu v 

podobe plyšákov a iných maličkostí. K poslucháčom L-rádia a fanúšikom Martina 

Haricha sa mohol pridať každý,  kto vo štvrtok 5. mája o 14:00 priniesol do štúdia to, čo 

by mohlo mladého speváka povzbudiť a hodnotiacu porotu presvedčiť o jeho kvalitách. 

Dary spoločne poslali do hlavného mesta Českej republiky.  Je potešiteľné, že spomedzi 

11-tisíc nádejných spevákov, ktorí sa prihlásili do druhej série talentovej súťaže 

Česko Slovensko hľadá SuperStar, sa do prvej päťky prebojoval aj Mikulášan. Mladí i 

starí občania mesta každý týždeň s napätím niekoľko mesiacov sledovali, či sa 
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Martin Harich prepracuje aj do nasledujúceho kola. To, čo doteraz ako hudobník 

dosiahol, sa za posledných dvadsať rokov nepodarilo zatiaľ žiadnemu spevákovi či 

skupine z Liptovského Mikuláša. 

 

14. mája  sa v Múzeu Janka Kráľa uskutočnila Noc v múzeu v rámci Medzinárodného 

dňa múzeí a galérií. Podujatie o otvoril koncert skupiny Mince vo fontáne, za ním 

nasledovali divadelné vystúpenia Španielka čižma v podaní DOS Ľ. Zelienku zo 

Zvolena a Náš pán učiteľ o Rehorovi Uramovi-Podtatranskom  v prevedení matičiarov 

MOMS z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia bol voľný vstup do expozícií 

Kapitoly z histórie mesta, Mikulášska mučiareň, prezentácia historických pohľadníc 

mesta a výstavnej siene, v ktorej si návštevníci mohli pozrieť výstavu Old boys 

Nicolaus, venovanú mikulášskym hokejistom. 

 

Počas poslednej májovej nedele sa na Námestí osloboditeľov uskutočnilo zábavné 

popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.  Asi poldruha tisíc návštevníkov si 

malo možnosť pozrieť ukážky výzbroje a techniky policajného zboru, zapojiť sa do 

rôznych súťaží či vychutnať si tanečné a hudobné ukážky krúžkov pôsobiacich v Centre 

voľného času.  Kým marionetová rozprávka s interaktívnymi pasážami plná pohybu, 

smiechu a pesničiek bola určená predovšetkým najmenším, ukážka záchranných prác 

Hasičského a záchranného zboru pri dopravnej nehode - vyslobodzovanie zranených, 

poskytovanie prvej pomoci, hasenie horiaceho automobilu – zaujala určite každého. 

Ukážky zlanovania pripravili dobrovoľní členovia Horskej služby. Zlatým klincom 

programu bol kopec peny na námestí, ktorý na veľkú radosť detí vystriekali hasiči. 

Podujatie pripravilo oddelenie kultúry mesta v spolupráci s uvedenými organizáciami 

s minimálnymi nákladmi.  

Počas druhého júnového víkendu sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka Tancuj, 

tancuj, ktorú venovali  zosnulým osobnostiam folklórneho sveta, Liptákom Klimentovi 

Ondrejkovi z Liptovských Sliačov a Jozefovi Majerčíkovi z Východnej. Folklórny 

súbor Váh im vzdal poctu uvedením nesúťažnej choreografie, ktorá čerpala námet  z 

Liptovských Sliačov a od Klimenta Ondrejku. Ďalej sa už prehliadka niesla v súťažnej 

atmosfére. Folklóre popoludnie, na ktorom  sa stretlo šesť kolektívov zo Žilinského 

kraja, aby predstavili svoju činnosť a porovnali sa s ostatnými. Liptov zastupoval 

folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša. Folklórnemu popoludniu predchádzalo na 
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Námestí osloboditeľov tradičné stavanie mája, ktoré pripravili folkloristi z Váhu.          

V Liptove  zvyk sadenia mája pripadal na Turíce, ľudovo Na ducha, ktorý tento rok 

vyšiel práve na druhý júnový víkend. Chlapci zo súboru každoročne tento zvyk 

udržiavajú   a vysoký máj venujú dievčatám zo súboru a ostatným slobodným ženám. 

Porota rozhodla, že na celoštátnom kole súťaže bude Žilinský kraj reprezentovať  v 

kategórii veľké choreografie Váh z Liptovského Mikuláša s choreografiou „Stankovská 

mrvenica“ autorky Miroslavy Palanovej, riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska. 

Od 23. do 26. júna sa v Liptovskom Mikuláši konali tradičné oslavy mesta pod názov 

Stoličné dni. Niesli sa v znamení osláv 725. výročia od prvej písomnej zmienky o meste 

Liptovský Mikuláš a pre návštevníkov bol pripravený opäť zaujímavý program. Na 

svoje si prišli priaznivci folklórnej, rockovej, ale aj popovej hudby. Pripravený bol 

tradičný jarmok ľudových remesiel, vernisáž výstavy, ale aj deň plný zábavy a 

adrenalínu. Tento rok bolo  síce menej peňazí, ale program bol bohatý.  K 725. výročiu 

prvej písomnej zmienky o meste si matičiari naštudovali  dramatické pásmo „Ako naše 

mesto povstalo“. Autorom scenára bol Peter Vrlík, ktorý si v ňom zahral kráľa, pásmo 

režíroval Marek  Nemec. Bogomíra, ktorý odovzdal zriaďovateľskú listinu primátorovi, 

stvárnil predseda Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milan 

Stromko.  Zatancovali deti  z detského folklórneho súboru Pramienok, moderné tance 

predviedla skupina Freeze.  Zahral salónny orchester Art Septet Nicolaus a postupne sa 

na pódiu počas dvoch Stoličných dní vystriedali mnohí muzikanti - úspešný 

superstarista Martin Harich so svojou skupinou Musitany Hope, Heľenine oči, Ploštín 

Punk aj nemecká skupina Modern Talking Reloaded. Na námestí hrali živé šachy 

a  premietli najlepšie filmy Amafilmu Nicolaus. Ľudí zabavili  humoristi Kaizer a 

Meluš, prišli  remeselníci, obchodníci, kolotoče, sokoliari aj  rozprávkové postavičky 

Maťko, Kubko a  Krtko. 

Súčasťou Stoličných dní mesta bol aj dvadsiaty prvý ročník hudobného festival Folk – 

rock Tatry  priniesol zásadnú zmenu oproti minulosti. Folková časť sa uskutočnila  už 

v máji.  Rocková časť Folk - rock Tatry  sa konala počas Stoličných dní 25. júna na 

Námestí osloboditeľov. Bez nároku na honorár vystúpilo päť hudobných skupín, ktoré 

pôsobia pri Posádkových kluboch v Martine, Prešove a Liptovskom Mikuláši.  
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Posledný júlový víkend  sa uskutočnil  ďalší ročník hudobno-tanečného podujatia Viva 

Street Music Night. Otvorili ho džezoví hudobníci v piatok večer na mikulášskom 

námestí. Program plný hudby pokračoval Oldies party, ktorú odohral DJ Peter Hurajt. 

Viva Street Music Night neprebiehala iba na námestí, súčasťou podujatia boli hudobné 

produkcie v dvanástich okolitých baroch a reštauráciách. V Kolotočove bolo reggae 

party, v Slovenskej reštaurácii cimbalovka v podaní ľudovej hudby Sláčik, disko klub 

Fornix ponúkol slovenské a české hity, v ďalších podnikoch znelo latino, techno i funk. 

Soda Club privítala hudobníkov domáceho orchestra Art Septet Nicolaus, ktorí odohrali 

najznámejšie svetové evergreeny. Organizátorom tohtoročnej Viva Street Music Night 

bol Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Náklady na podujatie boli vo výške približne 

3000 eur. V minulosti podujatie zabezpečovala pre mesto súkromná agentúra, náklady 

boli rádovo o niekoľko tisíc eur vyššie. 

 

11. augusta, na počesť rodáka v Liptovského Mikuláša Ladislava Hanusa, otvorili v 

synagóge spomienkovú výstavu. Významný teológ, pedagóg, filozof a historik sa 

narodil v srdci Liptova 26. februára 1907. Výstava  pozostávala zo zozbieraných 

dokumentov Ladislava Hanusa. Námet výstavy, zber dokumentov, ale aj samotnú 

výstavu pripravil a uviedol Viliam Ján Gruska. Tematicky spojil so stým výročím 

narodenia mikulášskeho rodáka a zaradenia jeho mena do kalendára UNESCO. Na 

príprave výstavy sa podieľalo mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Krála a 

Rímskokatolícky farský úrad v Liptovskom Mikuláši.  

 

17. augusta sa začali preteky automobilových veteránov Oldtimer Rallye Tatry 2011. 

Pestrý 55-členný konvoj štartoval  z mikulášskeho námestia  do Zuberca, Tatranskej 

Lomnica i poľského Zakopaného. Tvorili ho okrem slovenských účastníkov aj nadšenci 

historických vozidiel z viacerých okolitých krajín. 

 

19. až 21. augusta na Námestí osloboditeľov počas víkendu Liptovskej hudobnej scény 

v rámci podujatia Mikulášske leto sa predstavili štyri kapely. V piatok na námestí 

zahrala mladá úspešná rocková skupina z Ružomberka Švepes, ktorá vydala svoj prvý 

oficiálny album. Art rock ponúkla takisto v piatok začínajúca kapela The Difference. 

V sobotu si divákov získala kapela Keen Sample, ktorá vznikla približne pred rokom po 

rozpade skupiny Rimmon. Spevák a gitarista Michal Flasho Michalko aj keď nepostúpil 

do finálových kôl, predsa len upútal na seba pozornosť aj v tohtoročnej súťaži 
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ČeskoSlovenská superstar. Víkend Liptovskej hudobnej scény uzatvorila liptovsko-

martinská rocková formácia Rebro, ktorá má za sebou už takmer 20 rokov fungovania. 

Jej spevák Roman Ročo Čief momentálne spieva aj v známej skupine Metalinda. 

Mladým liptovským kapelám chýbajú najmä schopní manažéri. No napriek problémom 

sa dá každý rok hovoriť o kvalitatívnom posune ako starších, tak aj začínajúcich kapiel. 

 

V poslednú augustovú sobotu uzatvorilo prázdninovú časť Mikulášskeho leta podujatie 

Rozlúčka s prázdninami. Na pódiu na Námestí osloboditeľov vystúpili Juraj Zaujec 

s kapelou a až do tanca vyburcovala niektorých prítomných skupina Hudba z Marsu. 

S prázdninami a Mikulášskym letom sa prišiel rozlúčiť aj primátor Alexander 

Slafkovský. Počas desiatich víkendov ožilo námestie v Liptovskom Mikuláši rôznymi 

hudobnými žánrami, divadlom pre deti i dospelých ale aj filmami.  

 

Počas letných mesiacov, júl a august, Dom kultúry v spolupráci s Múzeum Janka Kráľa 

pravidelne  pripravovalo premietanie najlepších filmov svetových režisérov ako Miloš 

Forman, David Lynch, Stanley Kubrick, Michael Curtiz, Emil Kusturica a ďaší. V 

krásnom prostredí nádvoria Múzea Janka Kráľa mohli návštevníci vidieť nasledovné 

filmy:  Shining (Stanley Kubrick), Gran Torino (Clint Eastwood),  Casablanca (Michael 

Curtiz), Vesmírna Odysea (Stanley Kubrick), Crash (Paul Haggis), Zlomené kvety (Jim 

Jarmusch), Babel (Alejandro González Iñárritu) a Children of men.  

 

13. septembra v utorok sa v synagóge uskutočnil Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia 

Mosty – Gesharim. Podľa slov autora projektu Ladislava Snopka mali tohtoročné Mosty 

– Gesharim pripomenúť aj dvadsaťročnicu existencie Višegrádskej štvorky. Jej členmi 

sú okrem Slovenska ešte Česko, Maďarsko a Poľsko. Naše mesto je dlhoročným 

spoluorganizátorom Mostov – Gesharim. Okrem Slovákov, Čechov, Poliakov a 

Maďarov sa divákom predstavili aj Rómovia a Židia.   Koncertný program Mostov – 

Gesharim ponúkol šesť rôznych kultúr a žánrov, ktoré reprezentovala maďarská skupina 

Butterfly Effect, poľská formácia Kroke i rómska skupina After Phurikane zo 

Slovenska. Moravskú speváčku a cimbalistku Zuzanu Lapčíkovú sprevádzal  klavirista 

Emil Viklický, so slovenskou formáciou Banda hrajúcou world music vystúpila ako 

hosť speváčka Zuzana Homolová. Poľskú džezovú speváčku Grazyna Auguscik, 

sprevádzal  The Andrzej Jagodzinski Trio. Mosty – Gesharim už tradične nasnímala 
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Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ktoré záznam programu  odvysielali  v období 

Vianoc. 

 

16. novembra  sa uskutočnil unikátny, približne sedemhodinový recitačný maratón 

poézie Milana Rúfusa v novej liptovskomikulášskej galérii venovanej dielu bratov Ivana 

a Igora Rumanských. Básne jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov, ktoré 

dlhé roky neúnavne ilustroval akademický maliar Igor Rumanský, prednášali 

predovšetkým žiaci základných a stredných škôl. 

 

Od 23. do 26. novembra  sa v Liptovskom Mikuláši  konal osemnásty ročník festivalu 

pantomímy Pan, celoštátnu súťažnú prehliadku pantomímy a pohybových divadiel s 

medzinárodnou účasťou. Osemnásty rok festivalu ponúkol tvorivé dielne a súťažné 

vystúpenia, ale aj inšpiratívny sprievodný program, ktorý mal medzinárodný rozmer. 

Umenie bez slov, ľudský rozmer, jedinečná rodinná atmosféra a priateľstvá na javisku i 

mimo neho. Festival je ojedinelý počin a dlhoročná tradícia, ktorá prišla na svet z 

iniciatívy Mira Kasprzyka, jedného z predstaviteľov novej generácie slovenských 

mímov. Počas štyroch dní sa už tradične v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli 

slovenské amatérske súbory a viac ako dvesto nádejných talentov z celého Slovenska. 

Vo výučbe bolo absolútnou novinkou kontinuálne akreditované vzdelávanie pre 

učiteľov  základných umeleckých škôl v garancii Tatiany Pírnikovej. V bohatom 

sprievodnom  programe sa pod moderátorskou taktovkou Adriána Ohrádku, predstavili 

sa hostia z Čiech,  slovenskí amatéri, profesionáli i odchovanci, účastníci festivalu. 

Vyslanec Kremnických gagov predstavil hosťovské Kremnické divadlo v podzemí, 

ktoré po prvýkrát na festivale predstavilo inscenáciu Toi – Toy Story Clowns. 

Festival ukončil ohňostroj a chlieb s masťou a cibuľou, čo je každoročný slávnostný 

pokrm mímov festivalu.  

 

V stredu 30. novembra v Múzeu Janka Kráľa otvorili výstavu „V salóne pani Marienky 

Lackovej“. Múzeum pokračuje v odkrývaní osudov významných mikulášskych rodín. 

Po Stodolovcoch, Hubkovcoch a Pálkovcoch predstavilo verejnosti rodinu Lackovcov, 

ktorá stála pri zrode a budovaní kožiarskeho priemyslu, zanechala pečať aj vo verejnom, 

politickom a kultúrnom živote mesta. Výstava vznikla zo zbierok múzea, archívnych 

dokumentov, osobných svedectiev a súkromných zbierok potomkov.  



 

73 
 

Tradičný Mikulášsky jarmok, ktorý sa uskutočnil v prvý decembrový víkend od štvrtka 

1. do soboty 3. decembra. Mikulášskemu námestiu priniesol okrem stánkov s ponukou 

ľudových remeselníkov, občerstvenia i ďalších obchodníkov aj bohatý sprievodný 

kultúrny program. Mesto vydalo rekordné množstvo umiesteniek pre stánky a na 

tržbách za ne získalo takmer 33-tisíc eur.   Podľa štatistík bolo na tohtoročnom 

Mikulášskom jarmoku do dvesto stánkov vrátane občerstvenia, ľudových remeselníkov 

i tradičných obchodníkov s rôznym tovarom.   Bohatý kultúrny program ponúkol počas 

troch dní trvania Mikulášskeho jarmoku okrem vystúpenia folkloristov, divadelníkov či 

prezentácie mikulášskych filmárov aj vystúpenie populárnej skupiny Vidiek na čele so 

spevákom Jankom Kuricom. Preplnené námestie a reakcie publika potvrdili odhad 

organizátorov, že koncert nestarnúcej skupiny bude pre jarmok prínosom. Okrem 

Vidieku jarmočníkov zabávali aj bratislavská formácia Funkiez, Mr. Rudi či Free 

Voices z Prešova. 

 

2. decembra predstavilo Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš Remeselnícky 

liptovský dvor – výstavu a prezentáciu remeselníkov a amatérskych umelcov pod 

názvom poľsko-slovenské vianoce. Podujatie bolo financované z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 

 

Spoločnosť Coca-Cola a Santa Claus s jeho Vianočným kamiónom aj tento rok 

navštívili aj Liptovský Mikuláš.    Na Námestí mieru sobotu 10. decembra vyrástlo 

úplne nové Santovo mestečko. Novinkami boli stany, ktoré svojím tvarom pripomínali 

ľadové iglu a osvetlenie polárnu žiaru, zmenou prešiel aj Santov kamión, vrátane kresla, 

v ktorom si Santa vypočul všetky deti, ktoré mu pošepkali svoje vianočné želanie, či 

súťaže, špeciálny tanec pre deti, tvorivé dielne doplnené o detské puzzle až po 

interaktívny preliezací kamión. Novinkou bola aj vianočná kniha, do ktorej mohli deti s 

rodičmi napísať svoje tajné priania.   Súčasťou návštevy Santa Clausa bol aj špeciálny 

vianočný predaj, z ktorého výťažok putoval pre Detské oddelenie Liptovskej nemocnice 

s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Santovi a jeho pomocníkom sa vďaka všetkým 

návštevníkom, ktorých bolo odhadom až  dvetisíc, podarilo na jeho podporu vyzbierať 

423 euro. 
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Mesto v spolupráci Liptovským kultúrnym strediskom usporiadali v predvianočnom 

období tradičné štyri adventné koncerty. Okrem Liptovskej Galérie P. M. Bohúňa a  

Domu kultúry, sa ich dejiskom stal Evanjelický a. v. kostol v Liptovskom Mikuláši 

a rímskokatolícky kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. 

 

Posledným podujatím roka 2011 bol Silvester na Námestí osloboditeľov, ktorý 

zorganizovalo Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Domom kultúry. Oproti 

minulým rokom bol menej okázalý, na čom sa podpísal oveľa nižší rozpočet. Program 

začínal o 22.00 hod diskotékou DJ Tonyho, pol hodinu pred polnocou vystúpila skupina 

Ploštín punk, o polnoci nasledoval ohňostroj a novoročné priania primátora mesta A. 

Slafkovského všetkým obyvateľom. 
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XII.  ŠPORTOVÉ ÚSPECHY 

V januári vodná slalomárka Elena Kaliská dostala štátne vyznamenanie od prezidenta 

Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.  Dvojnásobná olympijská víťazka v disciplíne 

K1 z Liptovského Mikuláša  si prevzala  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 

zásluhy v oblasti športu. Spolu s ňou v historickej budove Národnej rady Slovenskej 

republiky v Bratislave ocenili dovedna pätnásť osobností pri príležitosti 18. výročia 

vzniku Slovenskej republiky. 

23. januára mikulášska pretekárka v behu na lyžiach Katarína Garajová zvíťazila 

v Osrblí na pretekoch Slovenského pohára v kategórii žien na 10 km voľnou technikou.  

 

28. januára  liptovskomikulášski jaskyniari prezentovali v Múzeu ochrany prírody a 

jaskyniarstva svoje svetové objavy z Venezuely. V kremenných horninách nečakane 

objavili jaskyne a doposiaľ nepoznané druhy organizmov.  

 

Slovenskej reprezentantke v alpskom lyžovaní Barbore Lukáčovej tesne uniklo pódiové 

umiestnenie v superkombinácii na Svetovej zimnej univerziáde v tureckom Erzurume. 

Dvadsaťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša figurovala po utorňajšom slalome na 

vedúcej priečke, na druhý deň v super-G ju však trio súperiek odsunulo na nepopulárnu 

4. priečku v klasifikácii. Lukáčovej bronzová medaila unikla o 14 stotín sekundy. 

 

V piatok 25. februára 2011 boli ocenení najlepší športovci mesta Liptovský Mikuláš za 

rok 2010. Slávnostný akt oceňovania sa uskutočnil v zasadačke mestského úradu. Ceny 

najlepším športovcom roka 2010 v meste Liptovský Mikuláš odovzdal primátor 

Alexander Slafkovský a predseda Komisie školstva, športu a mládeže pri mestskom 

zastupiteľstve Vladimír Rengevič. V kategórii do osemnásť rokov boli ocenení: 

Karolína Turková (Liptovská šachová škola LM), Viktor Gažík Liptovská šachová 

škola LM), Miroslav Urban (Kanoe Tatra Klub LM), Marek Lintner (Atletický club 

Kriváň LM), Nikoleta Hrčková (VTJ Technika LM), Richard Beňo (Magic Kickbox 

Klub LM), Vanda Hošeková (Klub bežeckého lyžovania ZŠK Jasná LM), Aneta 

Smerčiaková (Klub bežeckého lyžovania ZŠK Jasná LM), Klaudia Medlová 

(Snowboard Klub Jasná LM), Dominika Multáňová (VTJ Technika Fitness body club 

LM). V kategórii nad osemnásť rokov boli ocenení: Peter Iľanovský (Klub bežeckého 

lyžovania ZŠK Jasná LM), Filip Barák (Magic Kickbox Klub LM), Ľuboš Maliňák 
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(VTJ Technika Fitness body club LM), Alexander Slafkovský ((Kanoe Tatra Klub LM), 

Michal Martikán ((Kanoe Tatra Klub LM), Ján Bátik ((Kanoe Tatra Klub LM), Tomáš 

Kučera (Kanoe Tatra Klub LM), Elena Kaliská (Kanoe Tatra Klub LM), Tomáš Mráz 

(Kanoe Tatra Klub LM), Matúš Palko (Mestský hokejový klub 32 LM). V kategórii 

športových kolektívov boli ocenené: družstvo mládeže Liptovskej šachovej školy 

(kapitán Peter Paleček, Gažík, Mráz, Gažíková, Adamčiak, Druska, Tropp O., Turková, 

Petráš, Jacko, Motyčáková, Tropp L., tréner Peter Paleček), družstvo juniorov 

Mestského hokejového klubu 32 (Bachan Juraj, Bruncko Miroslav, Čáni Jerguš, Divok 

Karol, Duchoň Mário, Duriš Matúš, Galko Michal, Holiga Ján, Janči Tomáš, Jančuška 

Adrián, Kadura Dominik, Koreň Matúš, Kubáň Patrik, Kubovčík Dávid, Macík 

Radoslav, Matejka Jakub, Mezovský Filip, Nitriansky Erik, Opatřil Samuel, Pajong Ján, 

Piatka Maroš, Poliaček František, Paukovček Lukáš, Sajko Roman, Sčap Luka, Tahotný 

Adam, Trizna Lukáš, Uhrík Michal, tréneri Lepiš Peter, Halahija Dušan, ved. družstva 

Čerstvík Jaroslav, Ing. Piatka Pavel), družstvo juniorov Mestského basketbalového 

klubu (Martin Droppa, Matúš Macka, Peter Papp, Martin Profant, Vladimír Šotník, Filip 

Grešo, Šimon Povolný, Kamil Bekeč, Adam Chomo, Matej Grigar, Tomáš Gasidlo, 

Jakub Lukáč, Martin Sochor, Nikolaj Mikóczi, tréner Jaroslav Ondrašík). 

 

Na Reprezentačnom plese Slovenského zväzu jachtingu v Pezinku vyhlásili najlepších 

slovenských jachtárov za rok 2010. Medzi ženami dominovala aj mladá Liptáčka.  Za 

jachtárku roka 2010 v kategórii okruhový jachting - žiactvo a zároveň v kategórii 

okruhový jachting - ženy vyhlásil Slovenský zväz jachtingu Miriam Babjakovú z klubu 

TJ Fatran Liptovský Mikuláš. Miriam si v uplynulom roku vybojovala niekoľko 

vynikajúcich výsledkov. Získala, napríklad, prvé miesto na majstrovstvách 

juhovýchodnej Európy, zvíťazila v Slovenskom pohári a stala sa aj vicemajsterkou SR v 

lodnej triede Opimist. 

 

4. apríla bývalý vodnoslalomový pretekár C2 za Liptovský Mikuláš Milan Kubáň 

vycestoval do hurikánom zničeného Japonska ako hlavný tréner japonskej reprezentácie 

v slalome na divokej vode.  

 

7.  apríla Veronika Gažíková z Liptovskej šachovej školy sa v kategórii D12 stala novou 

majsterkou Slovenska mládeže v šachu. V Kúpeľoch Sliač o titul bojovalo 206 hráčov z 

celého Slovenska v 12 kategóriách. Výprava Liptovskej šachovej školy vyslala 21 
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hráčov a štyria priniesli medaile. 9-ročný Viktor Gažík nastúpil proti chlapcom do 16 

rokov. 

 

22. - 24. apríla sa uskutočnil 27. ročník Liptovských slalomov v Areáli Ondreja Cibáka 

v Liptovskom Mikuláši najviac presadili slovenské lode. Najlepšie sa darilo 

Alexandrovi Slafkovskému, Michalovi Martikánovi a Elene Kaliskej.  

 

Mariášisti z celého Slovenska si druhý májový víkend v liptovskomikulášskom Dome 

kultúry zahrali na 16.ročníku O veľku cenu Liptova. Turnaj je započítavaný do 

slovenskej extraligy v mariáši jednotlivcov a klubov pre rok 2011. Zúčastnilo sa ho viac 

ako tristo hráčov z dvadsiatich dvoch klubov. V štartovnom poli boli aj pätnásti Liptáci 

a práve spomedzi nich vyšiel aj víťaz turnaja. Stal sa ním Vladimír Šimalčík z 

Liptovskej Teplej so ziskom 28 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Vladimír Pružinec z 

Trenčína a tretie miesto obsadil Štefan Britaňak z Vysokých Tatier. Liptovskí mariášisti 

si dobre počínali aj v súťaži klubov, keď aj po tomto turnaji zostali v prvej polovici 

priebežnej tabuľky, na 9. mieste, čo im zaručuje, že aj v budúcom roku budú môcť v 

Liptove organizovať celoslovenský turnaj.  

 

13. -15. mája sa konal 63. ročník Medzinárodného tatranského slalomu - Memoriál 

Ondreja Cibáka vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši. Slovenskí vodní slalomári 

vybojovali v piatich kategóriách tri prvenstvá. V K1 žien triumfovala Jana Dukátová, v 

C2 si neskutočne suverénnym spôsobom počínali bratranci Ladislav a Peter Škantárovci 

a v K1 mužov prekvapujúco odsunul všetkých súperov za seba Ján Šajbidor. Celkovo si 

Slováci vybojovali sedem medailí (bilancia 3 - 2 - 2) a v konkurencii pretekárov z viac 

ako dvadsiatich krajín celého sveta potvrdili pozíciu lídra svetového rebríčka. 

 

15. mája 2011 v nákupnom centre STOP. SHOP v Liptovskom Mikuláši na 2. poschodí 

hokejoví reprezentanti rozdávali podpisy. Na autogramiádu boli pozvaní účastníci MS 

2011 Milan Jurčina a Martin Cibák, trojnásobný majster Slovnaft Extraligy Michal 

Grman a finalista Tipsport Extraligy Rudolf Huna a reprezentantka Slovenska Janka 

Budajová. 

 

V júni na pretekoch 6. kola Slovenského pohára vo vodnom slalome v Liptovskom 

Mikuláši si prvenstvá vybojovali v C1 mužov Michal Martikán, v K1 žien Dana Mann-
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Beňušová, v C2 Tomáš Kučera s Jánom Bátikom a v K1 mužov Tomáš Mráz. Najlepší 

čas zo všetkých pretekárov dosiahol kanoista Michal Martikán, ktorý bol o 9 stotín 

sekundy rýchlejší ako víťaz kajakárskej kategórie Tomáš Mráz. V C1 žien v prvom kole 

nastúpila jediná pretekárka Katarína Kopúnová, ale finálovú jazdu ani ona nedokončila. 

 

9. júna  v hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa konala slávnosť, ktorú pripravil 

Olympijský klub Liptova. Držiteľom najvyššieho ocenenia Slovenského olympijského 

výboru za fair play za rok 2010, Ceny Jána Popluhára, za celoživotné príkladné 

vystupovanie sa stal bývalý popredný futbalový brankár a člen strieborného tímu ČSSR 

na olympiáde v Tokiu Anton Švajlen. Cenu, ktorá v minulosti niesla aj názov Cena 

Radovana Kaufmana odovzdala Antonovi Švajlenovi odovzdala predsedníčka Klubu 

fair play Jana Stašová. S gratuláciami sa pridali aj predseda Medzinárodného výboru 

fair play UNESCO Jenö Kamuti z Maďarska a primátor Liptovského Mikuláša 

Alexander Slafkovský. 

 

14. júna športovci z liptovskomikulášskeho Sazuka kickbox klubu získali na 

Majstrovstvách Slovenska v Liptov aréne v Liptovskom Mikuláši 10 zlatých medailí. 

 

Na 28. ročníku cezpoľného behu Ondrašovská horička v 26 kategóriách štartovalo viac 

ako stopäťdesiat pretekárov. Keďže Celú noc zväčša lialo, partia okolo šéfa 

organizačného výboru pretekov a predsedu poriadajúceho Bežeckého spolku ŠK Kriváň 

Liptovská Ondrašová Rudolfa Dorniaka musela v prípravnom finiši oveľa viac zabrať. 

Preteky, ktoré mali tiež punc Behu olympijského dňa, otvoril primátor Liptovského 

Mikuláša Alexander Slavkovský. 

V hlavnej mužskej kategórii bol najrýchlejší Radovan Ciernik z KBL Martin, pre 

ktorého top športom je letný biatlon, v ktorom bol vlani piaty na svetovom šampionáte 

vo Francúzsku. Najlepší medzi päťdesiatnikmi Vladimír Vician z Liptovských Sliačov.   

Organizátori zabezpečili ideálne krosové podmienky. Trošku iný pohľad na hlboký 

terén mala ženská víťazka Martina Merková. „Nie som tu prvý raz, ale s takýmto 

blatom som sa ešte na žiadnych pretekoch nestretla,“ podotkla 32 – ročná vytrvalkyňa 

zo Skalice. Počas horičky boli vyhlásené tiež výsledky Liptovskej bežeckej ligy za rok 

2010, ktorú v súčasnosti zastrešuje Olympijský klub Liptova.  

 



 

79 
 

23. jún  v Liptovskom Mikuláši začal Šachový turnaj krajín V4.  Štvrtý ročník Detského 

šachového festivalu V4 Liptov sa opäť uskutočnil s podporou Višegrádskeho fondu, 

mesta Liptovský Mikuláš, Žilinského samosprávneho kraja, Slovenského šachového 

zväzu ale aj ďalších sponzorov. Na festivale si v šachových súťažiach zahralo takmer 

stopäťdesiat hráčov z krajín Višegrádskej štvorky, hráčka z USA či výprava z Ruska. 

Šachovou náplňou 4.ročníka Detského šachového festivalu bol seriál piatich turnajov. 

Súťaž štvorčlenných mládežníckych družstiev vyvrcholila súbojom Sankt Peterburgu 

a ŠK Osuské. Nezabudnuteľným zážitkom boli pre mnohých aj živé šachy na 

liptovskomikulášskom Námestí osloboditeľov.  Živú partiu, podľa ťahov Moniky 

Motyčákovej, reprezentantky SR a 12 násobnej mládežníckej majsterky SR, proti 

Karolíne Olšarovej čerstvej majsterke Českej republike žien, odohralo 32 živých 

figúrok v historických kostýmoch s replikami historických zbraní.  

 

Na majstrovstvách Európy v silovom trojboji v Prahe získal Pavel Balážik z 

Liptovského Mikuláša v prvý júlový víkend zlatú medailu. Vzpierač súťažil na 

majstrovstvách Európy WPC v kategórii Raw do 52 kilogramov a podarilo sa mu 

vytvoriť štyri svetové rekordy. V tomto roku už absolvoval niekoľko úspešných 

podujatí. V apríli súťažil na  majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke do 56 

kilogramov v Raw vo Svidníku, tiež na majstrovstvách Slovenska do 52 kilogramov 

Raw v silovom trojboji. V máji sa stal absolútnym majstrom Slovenska bez rozdielu 

váhy v Kružlove či majstrom Európy federácie GPC z v Maďarskom Egeri v kategórii 

Raw do 52 kilogramov.  

Singlista Michal Martikán zvíťazil vo finále 3. kola Svetového pohára slalomárov na 

divokej vode. V nemeckom Markkleebergu štartoval v SP túto sezónu vôbec prvýkrát. 

Pre štvornásobného olympijského medailistu Michala Martikána to bolo už 16. 

víťazstvo v pretekoch SP počas jeho hviezdnej kariéry.  

V Liptovskom Mikuláši trávili júlový týždeň športové talenty zo šiestich krajín vrátane 

Slovenska v Medzinárodnom olympijskom tábore mládeže Slovenského olympijského 

výboru. Tento sa konal v našom meste aj vďaka iniciatíve Olympijského klubu Liptova. 

Mladí športovci tu počas šiestich dní absolvovali športovo - spoznávací pobyt s 

bohatým programom. Počas slávnostného otvorenia Medzinárodného olympijského 

tábora mládeže SOV v stredu 6. júla sa prítomným prihovoril aj primátor mesta 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8532676&ids=7
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Alexander Slafkovský. O program mladých športovcov sa okrem Olympijského klubu 

Liptova stará aj Centrum voľného času. Medzi športovcami má zastúpenie aj naše mesto 

prostredníctvom žiakov Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách. 

Pretláčač  rukov Martin Meniar z klubu AWK Liptovský Mikuláš sa kvalifikoval na 

osemnáste majstrovstvá Slovenska v armvreslingu vo Vavrečke. Liptovský 

armwrestlingový tím sa momentálne po úspešnej sezóne v zložení master Pavol Baka, 

Ján Labaj pripravuje na  medzinárodnú súťaž Judgement day 2011, ktorá bude na jeseň 

v októbri v Budapešti. 

Mikulášski bikrosári súťažili na Majstrovstvách Európy BMX v Holandsku. V silnej 

európskej konkurencii nesklamali a potvrdili dobrú formu.  Spomedzi deväťročných 

chlapcov neohrozene postupoval až do finále Adam Smolík. Vo finále mu však zrážka 

so súperom pokazila celkové vystúpenie, napriek tomu skončil na vynikajúcom 

siedmom mieste. Michal Tuchyňa štartoval  v kategórii chlapcov do dvanásť rokov, kde 

sa prebíjal cez rozjazdy až do štvrťfinále.   

 

22. júla šestnásťročnému Jurajovi Druskovi z Liptovskej šachovej školy udelila Svetová 

šachová federácia titul FIDE Master. 

 

Druhú augustovú sobotu Spolok Martina Rázusa, mesto Liptovský Mikuláš a Športový 

klub Leader Fox bike Liptovský Mikuláš už  desiatykrát zorganizovali Cykloturistický 

maratón Po stopách významného mikulášskeho rodáka Martina Rázusa. Trasa vedie z 

Liptovského Mikuláša cez Čertovicu, Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly a späť do 

Liptovského Mikuláša merala 182 kilometrov. Cyklisti si mohli vybrať aj kratšie etapy, 

napríklad, Liptovský Mikuláš – Brezno či Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica, 

prípadne iné. Štartovalo sa ráno pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom 

Mikuláši. Prvú zastávku si naplánovali pri  Rázusovom pomníku v Brezne. V Banskej 

Bystrici položili účastníci kyticu na jeho hrob. Cieľ maratónu bol pri pamätníku M. 

Rázusa v Liptovskom Mikuláši. Menej zdatní cyklisti mohli použiť na prekonanie 

náročnejších etáp maratónu zberný autobus. Približne osemdesiat pretekárov z celého 

Slovenska si mohlo sily zmerať v dvoch etapách. Prvú časovku  pripravili z Kráľovej 

Lehoty na horský priechod Čertovica. Druhá viedla z Liptovského Michala do Andíc-

Beníc. Cyklistov rozdelili do dvoch kategórií, mladší boli do 35 rokov a starší nad 35 

rokov. Medzi cyklistami sa objavili aj iní športovci, najlepší stolný tenista 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8740814&ids=6
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liptovskomikulášskeho okresu Jozef Pilarčík či bronzový medailista z nedávnych ME v 

streľbe Miroslav Jurčo z Liptovského Hrádku. Medzi osemdesiatimi štartujúcimi bolo aj 

päť žien. Najstarším pretekárom bol Pavol Rajniak, ktorý vo veku 69 rokov prešiel celú 

trať. Cyklomaratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z mnohých aktivít Spolku M. 

Rázusa, ktorý bol založený v roku 2002. Počas doterajších ôsmich ročníkov sa na ňom 

zúčastnilo viac ako päťsto cyklistov zo všetkých kútov Slovenska. 

 

Od piatka 26. do nedele 28. augusta si v Liptovskom Mikuláši merali sily ôsme 

hokejové triedy zo Slovenska, Čiech a Poľska na 13. ročníku turnaja o pohár primátora 

mesta. Mladí hokejisti z Mikuláša, Dukly Trenčín, HC Košice, HK Trnava, HC Opava, 

Nového Targu a výberu Slovenska si zahrali systémom každý s každým. Domáce 

družstvo na ľade absolútne dominovalo a jednoznačnými výsledkami, bez straty bodu, 

suverénne zvíťazilo a tak pohár primátora ostal doma. Na druhom mieste sa umiestnil 

výber Slovenska a tretiu priečku obsadila Dukla Trenčín. 

 

V sobotu 27. augusta si dvadsať dobrovoľných hasičských zborov nielen z okresu 

Liptovský Mikuláš si zmeralo sily v hasičskom útoku. Podmienky však mali o čosi 

sťažené. S časom bojovali na Námestí mieru v Liptovskom Mikuláši a nepomáhal im 

ani západ slnka a blížiaca sa noc. Nočnú súťaž v požiarnom útoku najlepšie zvládlo 

mužské družstvo z Partizánskej Ľupče a ženské družstvo zo Štrby. Súčasťou bolo aj 

vyhodnotenie liptovskomikulášskej okresnej hasičskej ligy. Šesť kôl tvrdo bojovali 

muži z DHZ Bobrovček, ktorý okrem prvého miesta získali aj putovný pohár. Medzi 

ženami jasne zvíťazil DHZ z Kráľovej Lehoty. Všetci dobrovoľní hasiči sa zhodujú v 

jednom – tešia sa už na nasledujúci ročník Okresnej hasičskej ligy. 

 

12. septembra zaznamenali mikulášski kickboxeristi úspech na Majstrovstvách Európy 

v Taliansku, odkiaľ si priniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu. 

 

17. septembra sa v Akadémii ozbrojených síl uskutočnili JKgames (Hry Ježiša Krista). 

Športový deň mládeže Liptovsko-oravského seniorátu sa konali už šiestykrát. Zúčastnilo 

sa ich 325 mládežníkov, dorastencov a iných vekových kategórií, ktorí si zmerali sily vo 

futbale, streetbale, volejbale, hokejbale a vybíjanej.  
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Na konferencii mestského futbalového klubu odsúhlasili vznik nových orgánov 

predstavenstva a dozornej rady.  Zároveň schválili zánik správnej rady a výkonného 

výboru. Predsedom dozornej rady sa stal Milan Mikušiak a členmi Ľubomír Belan a 

Jaroslav Čefo. Za členov predstavenstva zvolili Milana Bezáka, Petra Hrušku, Borisa 

Krajčího, Martina Pohloda, Miloša Rojčeka, Jozefa Sališa, Ľubomíra Stanka a Dušana 

Vinčúra.  

Do vedenia futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš sa po dvoch rokoch opäť vrátil 

Milan Mikušiak, ktorý stál pri obrode mikulášskeho futbalu v deväťdesiatych rokoch 

minulého storočia a ako prezident viedol klub až do roku 2008. Postupne sa mikulášski 

futbalisti v priebehu desiatich rokov prebojovali až do prvej futbalovej ligy. Tento vývoj 

zachytil Milan Mikušiak aj v publikácii Vzkriesenie mikulášskeho futbalu. Knižku 

vydal koncom roku 2009 a venoval ju veľkému nadšencovi a funkcionárovi 

okoličianskeho a mikulášskeho futbalu Milanovi Janekovi. 

V diskusii sa zhodli, že  A tím by mal dohrať prvoligovú súťaž so cťou. Potom 

skonštatovali, že príspevok mesta vo výške 110-tisíc eur je malý a na chod klubu 

potrebujú až 251-tisíc eur. Približne 50-tisíc eur je klub schopný zabezpečiť z vlastných 

zdrojov a zvyšok bude musieť vykryť zo sponzorských darov. V ankete o najlepšieho 

hráča vyhlásili kapitána Mareka Kanderu.  
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XIII.   CESTOVNÝ RUCH 

 

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom pripravilo na zimnú 

sezónu 2010/11 ďalší zo série propagačných materiálov „Tipy na výlety“. Sezónny 

materiál bol vydaný v náklade 8 000 ks v slovenskej, anglickej, poľskej a ruskej 

jazykovej verzii. 

 

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR), a.s., si posilnila  svoju pozíciu v oblasti 

cestovného ruchu a stala sa vlastníkom najväčšieho akvaparku na Slovensku. 

Spoločnosť chce takto naplniť stratégiu budovania celoročnej turistickej destinácie. 

Predpokladá sa, že týmto krokom sa podarí zvýšiť tržby v segmente Hory o cca 26 %, 

čo však podľa neho nemusí byť konečné číslo. Hodnota transakcie predstavuje 30,5 

milióna eur. Tatralandia je dlhodobo jednou z najnavštevovanejších letných atrakcií na 

Slovensku, a to bol hlavný impulz pre TMR, aby ju zaradila do svojej spoločnosti. Je 

zdrojom termálnej vody, nachádza sa v blízkosti horského strediska, ponúka 30 

tobogánov, komplex saunového sveta a ubytovanie so 700 lôžkami. Spoločnosť TMR je 

najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 

prevádzkuje lyžiarske strediská a hotely v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier. Do týchto 

dní spoločnosť investovala do uvedených stredísk viac ako 70 miliónov eur a v ďalších 

rokoch má preinvestovať ďalších 65 miliónov eur. 

 

21. februára mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s vydavateľstvom Krásy 

Slovenska  pripravilo podujatia organizované pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov 

a 90. výročia časopisu Krásy Slovenska. Svetový deň sprievodcov sa od roku 1985 sa 

slávi 21. februára, kedy bola založená Svetová federácia asociácií turistických 

sprievodcov. Je to medzinárodná profesijná organizácia, ktorá  združuje viac ako 

stopäťdesiattisíc členov, sprievodcov z 53 krajín sveta. Liptovský Mikuláš sa druhýkrát 

zaradil medzi ostatné slovenské mestá, v ktorých sprievodcovia priblížili svoju prácu 

bezplatnými sprievodcovskými službami. Prehliadková trasa bola oproti tradičnej 

mierne upravená a doplnená o medailón Miloša Janošku, učiteľa, zapáleného 

turistického organizátora a nadšeného propagátora turistiky a cestovného ruchu 

i  zakladateľa časopisu Krásy Slovenska.  Počas vernisáže v Slovenskom múzeu 

ochrany prírody a jaskyniarstva prevzali  od zástupcu primátora mesta ocenenie 
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výnimoční spolupracovníci Krás Slovenska, medzi nimi dcéra Miloša Janošku pani 

Oľga Kostková. 

 

3. marca  vyšla na verejnosť správa o plánovanom vybudovaní celoeurópskej atrakcie v 

Demänovej pri Liptovskom Mikuláši, kde má vyrásť zábavný park Zlatý Vek. Projekt 

spoločnosti Tatra SPC3 chce vytvoriť stredoveké mesto s horskými dráhami, 

akvaparkom aj hradom. Stavebné práce by sa mali začať už v októbri tohto roka a výška 

investície by mala dosiahnuť 100 miliónov eur. V Liptove chcú oživiť slovenské 

povesti. Koncept vychádza z éry Zlatého Veku Slovenska – stredoveku. Obdobia 

mýtov, povier, rozmachu rytierstva, kráľovskej moci a banskej činnosti. Investor zámer 

predložil na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Uvažuje s dennou návštevnosťou 

okolo 32-tisíc návštevníkov 

 

21. apríla  vedenie mesta vyjadrilo výhrady voči fungovaniu klastra Liptov, ako aj jeho 

riaditeľovi Jánovi Gemzickému. Vyjadrili nespokojnosť s fungovaním centrálneho 

rezervačného systému, či nedostatočným zapojením informačných centier miest do 

práce klastra. 

Klaster Liptov spolu s partnerom Moravskoslezským klastrem cestovního ruchu-

KLACR z Českej republiky začali s implementáciou projektu Spoločne do prihraničia 

za takmer 265-tisíc eur. „Hlavným cieľom projektu je vytvorenie stabilnej cezhraničnej 

siete parterov, v rámci ktorej sa realizuje vzájomná cezhraničná spolupráca v oblasti 

riadenia a marketingu turizmu oboch regiónov cestovného ruchu," informoval výkonný 

riaditeľ Klastra Liptov Ján Gemzický. Podľa neho ide o historicky prvý krok 

profesionálne vedenej spolupráce dvoch destinácií cestovného ruchu. Snahou je prilákať 

viac návštevníkov do oboch regiónov.   

 

Klaster Liptov spolu so svojimi partnermi Biuro Promocji Zakopanego a Hotelovou 

akadémiou v Liptovskom Mikuláši rozbehol projekt „Tatry spoločne“. Spoločnými 

silami chcú rozvíjať cestovný ruch v Tatrách. Projekt sa realizuje v rámci Operačného 

programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. „Keďže 

najvyššou formou konkurencie je spolupráca, rozhodli sa cezhraniční partneri Klaster 

Liptov a Biuro Promocji Zakopanego spojiť svoje sily a osloviť európskych turistov 

spoločne. Slovensko-poľský projekt vznikol na základe myšlienky potreby spoločnej 

koordinácie marketingových aktivít a nadviazanie efektívnej spolupráce pri propagácii 
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medzinárodného regiónu Tatry. Miestom realizácie projektu sú dve strategicky 

významné mestá v Tatrách, mesto Liptovský Mikuláš a Zakopané. Primárnou cieľovou 

skupinou projektu sú subjekty, ktoré sa venujú manažmentu a marketingu cestovného 

ruchu a subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu, predovšetkým 

kontaktné miesta. Sekundárnou cieľovou skupinou sú samotní turisti a návštevníci 

regiónov. Nosnou témou projektu je vytvorenie spoločnej komplexnej kampane Tatry 

spoločne, ktorej súčasťou budú rôzne aktivity, spracovanie spoločnej marketingovej 

stratégie, spoločná cezhraničná veľkoplošná kampaň Tatry spoločne, formou 

billboardov, citylightov, podporená propagačnými katalógmi, či vytvorenie moderného 

internetového informačného portálu 

 

V treťom štvrťroku zaznamenala spoločnosť Tatry mountain resorts nárast 

prevádzkových výnosov o úctyhodných 117%. Tento pozitívny nárast možno pripísať 

najmä zrealizovanej akvizícii Tatralandie v apríli 2011. Populárny zábavný aquapark 

privítal v 3. finančnom štvrťroku rekordných 206 765 návštevníkov. 

Slovenské Tatry postupne ožívajú a lákajú stále viac návštevníkov. Veľký podiel na 

tomto úspechu mala spoločnosť Tatry mountain resorts, ktorá v posledných mesiacoch 

prešla veľkými zmenami. Firma donedávna podnikala primárne v horskom prostredí, no 

svoje pôsobenie najnovšie sústredila k typicky letným aktivitám.  

 

V  septembri   mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov boli vybraté spomedzi troch  

kandidátov troch kandidátov na usporiadanie v poradí druhého európskeho stretnutia 

Nature & Sports Euro’Meet 2013. Rozhodol o tom Európsky hodnotiaci výbor po 

prezentácii, ktorá sa konala 5. a 6. septembra v Bruseli. Ďalšími kandidátmi boli 

regióny Bas-Rhin (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko) a Pau-Pyrénées (Francúzsko, 

Španielsko). Oficiálne rozhodnutie Ministerstva športu Francúzskej republiky dostal 

Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš, v piatok 16. septembra 

2011.   Ide o ojedinelý projekt prezentácie športov v prírode (outdoor sports) a voľno-

časových aktivít. Jeho úvodný ročník sa uskutoční 5. až 8. októbra v Annecy 

(Francúzsko), partnerskom meste L. Mikuláša. Očakávajú tam tisíc účastníkov prvého 

európskeho stretnutia odborníkov a záujemcov o danú problematiku. Podujatie 

pozostáva z dvoch častí – konferencie a výstavy.  Súčasťou podujatia bude prezentácia 

kultúry, prírody a turistických atrakcií regiónu Liptov, Nízkych a Vysokých Tatier. 
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Okrem odbornej problematiky samostatnou témou bude aj ochrana prírody a prípustné 

aktivity v rámci zonácie národných parkov.  Partnermi podujatia Nature & Sports 

Euro’Meet 2013, ktoré sa od dva roky v jeseni uskutoční pod Tatrami sú Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Žilinský samosprávny kraj (VÚC – 

ŽSK), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

(SAAIC),  Klaster Liptov – združenie CR, Euroregión TATRY, Outdoor Institute – 

vzdelávacia organizácia, outdoorové a voľno-časové agentúry z regiónu. 

Hlavným garantom ubytovania, stravovania a kongresových služieb je spoločnosť 

Tatry Mountain Resorts, a. s. (TMR). Centrom diania bude mestská multifunkčná hala 

Liptov Aréna a Kongresové centrum Tatralandia. Na predstavenie jednotlivých 

športových aktivít v rámci pracovných seminárov využijú aj ďalšie strediská – Areál 

vodného slalomu Ondreja Cibáka, Liptovskú Maru, Jasnú - Nízke Tatry.  

 

14. decembra Liptovský Mikuláš - Liptov potvrdil svoju pozíciu turisticky atraktívnej 

lokality Slovenska. Podľa informácií združenia cestovného ruchu Klaster Liptov za 

prvých 9 mesiacov tohto roka navštívilo región Liptova 300 tisíc návštevníkov, čo 

predstavovalo nárast o takmer 20% oproti rovnakému obdobiu roka 2010. Týmto 

nárastom sa náš región výrazne dotiahol na lídra - Tatry. Zahraniční návštevníci v 

Liptove pritom tvorili až 42%. Najviac ich pricestovalo z Českej republiky a Poľska. 

Percentuálne sme predbehli Tatry aj v počte prenocovaní. A štatistiky za celý Žilinský 

kraj hovoria o viac ako 1 milióne 800 tisíc prenocovaní, čo je o skoro 500 tisíc viac ako 

v Bratislavskom kraji. 
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XIV.  EKOLÓGIA  

 

Plánované prepojenie stredísk na Chopku ohrozí prírodu. Preto vzišla požiadavka, že 

pri schvaľovaní zámeru modernizácie a prepojenia lyžiarskych stredísk na severnej a 

južnej strane nízkotatranského Chopka by malo ministerstvo životného prostredia 

stanoviť také podmienky, aby nedošlo k ničeniu jedinečných prírodných hodnôt v tejto 

oblasti.  

Firma Tatry Mountain Resorts plánuje investovať do tohto zámeru v priebehu 10 rokov 

zhruba 70 miliónov eur. Uviedol to bývalý riaditeľ Národného parku Nízke Tatry a v 

súčasnosti riaditeľ mimovládneho Inštitútu pre ochranu prírody Marián Jasík. Ako 

pripomenul, zámer, ktorý firma Tatry Mountain Resorts predložila ministerstvu na 

posúdenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA), predpokladá výstavbu mnohých 

nových objektov, čoho dôsledkom bude podľa neho odlesnenie približne 50 hektárov 

lesa, rozsiahle terénne úpravy, likvidácia desiatok hektárov biotopov európskeho 

významu s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín, faktické zničenie pralesa 

Kosodrevina, v ktorom sú výskumné plochy, či vynútené presťahovanie kolónie svišťa. 

Ministerstvo by podľa neho malo svojím stanoviskom k zámeru a záväznými 

podmienkami zabrániť najmä narušeniu pralesa Kosodrevina. Za problémovú považuje 

aj navrhovanú cestu, ktorá má prechádzať cez hlavný hrebeň Nízkych Tatier. 

"Lyžiarske stredisko na svahoch Chopku vzniklo dávno pred vyhlásením národného 

parku, snahy o jeho dobudovanie sú preto logické a odôvodnené. Napriek tomu by to 

nemalo byť spojené s ničením jedinečných prírodných hodnôt. Štát by sa mal 

rozhodnúť, ako vidí budúcnosť Nízkych Tatier. Či to bude priestor na ťažbu dreva alebo 

národný park spĺňajúci štandardné kritériá a zároveň priestor na rozvoj rekreácie a 

turizmu ohľaduplný k prírode," uviedol Marián Jasík.  

V zámere, ktorý firma Tatry Mountain Resorts predložila na posúdenie vplyvov na 

životné prostredie, počíta s vybudovaním nových lanoviek, zjazdoviek, zasnežovacieho 

systému, polyfunkčných a ubytovacích komplexov, reštauračných zariadení, parkovísk 

a nového detského parku s výučbou lyžovania Maxiland. "Základnou myšlienkou 

navrhovanej činnosti je prepojenie lyžiarskych svahov Chopok sever a Chopok juh 

kvalitným dopravným zariadením, odolávajúcim aj nepriaznivým klimatickým 
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podmienkam. Prepojením stredísk sa zabezpečí jeho pestrosť a variabilita. Vytvoria sa 

tiež nové nástupné centrá v rámci strediska, čím dôjde k rozptylu lyžiarskych aktivít v 

území vhodným prepojením lokalít a uvoľneniu kolíznych bodov strediska," uvádza 

Tatry Mountain Resorts v zámere.  

Preprava lyžiarov má byť doplnená o osemmiestne kabínkové lanové dráhy Lúčky - 

Priehyba a Lúčky - Priečno na Chopku sever, Krupová - Kosodrevina a Kosodrevina - 

Chopok na Chopku juh. Na južnej strane Chopku chce investor vybudovať aj tri 

šesťmiestne sedačkové lanovky s bublinou, a to Krupová - Jelenia lúka, Jelenia lúka - 

Zadné Dereše a Jelenia lúka - Predné Dereše. Zo severnej strany sa budú lyžiari na 

vrchol Chopku prepravovať novou lanovkou systému Funitel z lokality Priehyba. 

Výstavba navrhovaných objektov v oboch strediskách sa má začať tento rok a zámer má 

byť uskutočnený postupne v etapách zahŕňajúcich výstavu ucelených celkov a objektov 

do roka 2021. Jednotlivé objekty chce investor spúšťať do prevádzky postupne po ich 

dokončení. V súčasnosti spájajú južnú so severnou stranou Chopku iba vleky, ktorých 

prevádzka je limitovaná poveternostnými podmienkami, najmä častým silným vetrom. 

 

18. februára vyšla správa, že v  Liptovskom Mikuláši vďaka projektu Občianskeho 

združenia Tatry „Neseparujte sa! Separujte s nami“, vytriedili obyvatelia medziročne o 

14,3 percenta odpadu viac. Potvrdil to projektový manažér združenia Rudolf Pado, 

ktorý povedal, že od začiatku projektu vzrástlo v meste triedenie odpadu o viac ako 48 

percent, z pôvodných 1 092 ton na viac ako 1 600 ton. V meste sa z celkového 

množstva vytriedil všetok papier a kovové obaly, 672 ton skla či 124 ton plastov. 

Okrem toho sa v meste prostredníctvom Verejnoprospešných služieb a ich zmluvných 

partnerov vyzbieralo 700 kilogramov batérií, 1 164 kilogramov žiariviek a takmer 85 

ton elektrických a elektronických zariadení. 

 

21. marca sa odvoz komunálneho odpadu z Liptovského Mikuláša sa vrátil na skládku 

do Veternej Poruby.  

 

29. marca deti z materskej škôlky Agátik v mestskej časti Podbreziny v Liptovskom 

Mikuláši učil piť obyčajnú vodu umelý tučniačik. Obľúbené sladené nápoje by tak mala 

v budúcnosti nahradiť zdravá čistá voda. Materská škôlka Agátik obohacuje 

vzdelávanie malých škôlkarov o enviromentálnu výchovu. Rôzne formy výučby 
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využívajú nielen na ochranu životného prostredia, ale aj ochranu vlastného zdravia. 

Preto sa zapojili do projektu, ktorý pomáha materským škôlkam naučiť deti piť čistú 

vodu. „Tučniačik je pre deti veľkou motiváciou. Myslím si totiž, že dnes sú deti 

naučené piť džúsy a sladké nápoje a prestali piť obyčajnú vodu,“ povedala riaditeľka 

materskej škôlky Mária Adlerová.  

 

4. apríla Občianske združenie Tatry získalo ocenenie Nadácie Orange za aktivity 

vyvinuté v roku 2010. Projekt „Neseparujte sa! Separujte s nami“, vyhral v kategórii 

Regionálny rozvoj.  

 

Občianske združenie TATRY odovzdalo občanom mesta Liptovský Mikuláš 100 kusov 

drevených kompostérov pre domáce kompostovanie v hodnote asi 2 000 eur v rámci 

projektu „BIOodpad nie je odpadom“. Cieľom projektu bola propagácia a podpora 

kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov občanmi mesta. OZ TATRY taktiež 

vyhlásilo súťaž „O najkrajšie kompostovisko“ v meste Liptovský Mikuláš a v jeho 

mestských častiach a súťaže pre materské, základné a stredné školy k téme biologicky 

rozložiteľných odpadov.  

 

Projekt Prírodná záhrada ako spoločný projekt Základnej školy Janka Kráľa a 

Občianskeho združenia Tatry Prírodná záhrada v environmentálnej výchove úspešne 

napredoval. V exteriéroch školy vysadili zatiaľ 31 stromov a 72 krovín. Zrealizovali 

prípravné práce na vytvorenie záhradného jazierka a bylinnej špirály, ktoré vybudujú v 

septembri. Najcennejšou časťou projektu bola aktívna účasť žiakov školy na 

projektových prácach, ktoré koordinoval Rudolf Pado, predseda a projektový manažér 

združenia Nadšenie mladých ľudí sa prenieslo aj na obyvateľku z Podbrezín, ktorá 

venovala združeniu 300 eur, za ktoré vysadili ďalších sedem stromov a osemnásť 

krovín. 

 

29. septembra dostalo mesto Liptovský Mikuláš ocenenie a sa stalo najlepšie 

separujúcim mestom na Slovensku.  Mesto organizuje a zabezpečuje separovaný zber v 

Liptovskom Mikuláši už od roku 1994. Získaný titul za najlepšie separujúce mesto na 

Slovensku prinieslo radnici okrem diplomu a morálneho ocenenia aj finančnú odmenu 

vo výške 2,5-tisíc eur. 
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XV.  RÓMOVIA 

 

8. apríl je od roku 1971 je považovaný za medzinárodný deň Rómov. Pred 40 rokmi 

Rómovia zo 14 krajín sveta v Orpingtone pri Londýne založili medzinárodnú 

organizáciu International Romani Union. Na prvom medzinárodnom kongrese 8. apríla 

1971 Cigáni prijali nové etnické pomenovanie Rómovia, vlastné symboly, vlajku či 

hymnu a prihlásili sa k svojmu jazyku. V mikulášskom okrese dnes žije asi 5% 

etnických Rómov z celkového počtu zhruba 33 500 obyvateľov. Hovoria to štatistiky z 

rokov 2008-2009, kedy sa mesto Liptovský Mikuláš zaoberalo otázkou tunajšej rómskej 

komunity: „Za Róma sme určili každého kto ovláda rómsky jazyk. Ten je totiž identitou 

komunity,“ povedal Dušan Plaček, ktorý v tom čase pôsobil ako sociálny pracovník. 

Dnes je predsedom občianskeho združenia Jesko, teda OZ jednotlivci a skupiny 

občanov. V Liptovskom Mikuláši združenie pôsobí intenzívne posledné tri roky. Snaží 

sa pomáhať najmä ľuďom v nepriaznivých životných situáciách, ktorí sa spôsobom 

života ocitli na okraji spoločnosti. „V poslednom období máme aj silno prorómsku 

orientáciu. Snažíme sa vyhľadávať zdroje, ktoré by smerovali k zlepšeniu života ľudí v 

rómskych komunitách. Úzko spolupracujeme aj s OZ Ústavu dokumentácie rómskej 

kultúry vo Veľkom Záluží,“ vysvetlil predseda OZ Jesko Dušan Plaček.  

 

Vo štvrtok 7. apríla združenie pripravilo pre mikulášskych Rómov premietanie dvoch 

15 minútových filmov. Hlavnými protagonistami sú v jednom z nich samotní Rómovia. 

V rámci projektu „Kalo Čangalo“ (Čierny bocian), pripravili dva ročníky festivalu v 

Liptovskom Mikuláši. Na tejto zábave sa zúčastnilo asi 200 Rómov a natočili  tu krátky 

amatérsky film spoločne s ľuďmi, ktorí sú tejto téme naklonení. Podľa predsedu OZ 

Jesko  „film je veľmi silným zážitkovým médiom a tešíme sa na reakcie Rómov, keď sa 

uvidia ako tancujú, ako sa zabávajú. Budeme mať spätnú väzbu.“ Pre niektorých z 

Rómov bolo premietanie aj premiérou v priestoroch kina. „Takto im umožníme, aby 

nestereotypným spôsobom prežili dnešný deň,“ uzatvoril  Dušan Plaček. 

 

Na základe hlasovania obyvateľov osady Hlboké v Liptovskom Mikuláši budú mať 

svoju Radu občanov, ktorá pomôže riešiť problémy rómskej osady. Demokratickým 
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hlasovaním bola potvrdená štvorica členov rady v zložení Tibor Bučko, Žaneta 

Čonková, Gustáv Baláž a Zdeno Koki, štyria reprezentanti vo veku 29 až 56 rokov tak 

môžu začať pomáhať riešiť problémy osady. Požiadavkou obyvateľov Hlbokého bolo, 

aby mali pri komunikácii s radnicou na to určených zástupcov.  

 

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešovalo projekty zamerané na zlepšenie kvality života 

sociálne vylúčených občanov. Členky rómskej neziskovej organizácie Kamas pomáhali 

deťom v dvoch základných školách v meste. Ich aktivity oslovili pracovníkov 

sociálneho odboru, ktorí začali plánovať dlhodobé stratégie na riešenie komplexu 

problémov rómskej komunity. V roku 2006 postavili v osade Hlboké samostatne stojaci 

domček a zriadili Komunitné centrum Nový svet, stredisko osobnej hygieny, práčovňu a 

nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. Mestský úrad v osade zamestnával šiestich ľudí. 

Komunitní sociálni pracovníci pomáhali osadníkom v začlenení sa do normálneho 

občianskeho života. V dvoch miestnostiach, učebni a herni, mali vytvorené podmienky 

pre systematickú výchovnú prácu s deťmi. V malej kancelárii denne poskytovali 

sociálne poradenstvo, viedli chod aj účtovníctvo centra. Základom pre udržanie jeho 

funkčnosti bola finančná podpora od zriaďovateľa. V Hlbokom bol skoro každý 

dlžníkom, a tak sa často zaoberali splátkovými kalendármi a faktúrami. Bojovali aj s 

novodobou úžerou skrytou v pôžičkových programoch nebankových inštitúcií. Na 

aktivity si hľadali zdroje z projektových výziev z Fondu sociálneho rozvoja, 

ministerstva zdravotníctva, Úradu vlády, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ministerstva školstva aj niektorých nadácií. Mesto vytvorilo pri svojom zastupiteľstve 

rómsku komisiu a malo aj koordinátora rómskych projektov. Zabezpečovali strategické 

plánovanie, infraštrukturálne a stavebné projekty a rozpočet. 

Projekt podporený z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity nazvali 

Mamičkovo. Základom bola klubová činnosť s diskusiami, prednáškami o výchove, s 

prácou na počítačoch, ale aj výletmi, športovými aktivitami, či pečením koláčov s 

mladými matkami. Nový projekt Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín 

formou komunitnej sociálnej práce posilňuje terénnu sociálnu prácu v meste. Počas 

dvoch rokov budú dvaja terénni pracovníci pôsobiť medzi Rómami mimo osady 

Hlboké, teda v Okoličnom, Palúdzke, Vrbici, na Priemyselnej ulici. Ich úlohou bude aj 

streetwork pre ľudí bez prístrešia, čo zahŕňa vyhľadávaciu prácu a pomoc 

bezdomovcom. 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7796279&ids=6
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XVI.   NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 

 

15. marca sa Relikvia sv. Cyrila zastavila vo vojenskej farnosti sv. Jany z Arcu v 

Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Zvyčajne je uložená v Pribinovej 

kaplnke v románskej časti hradnej Katedrály sv. Emeráma v Nitre. Slovensko totiž 

prežíva 2-ročnú prípravu osláv roku 2013, kedy uplynie 1150 rokov od príchodu 

svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Cieľom púte relikvie sv. Cyrila je priblížiť 

sprievodnými podujatiami literárne, historické, spoločenské a predovšetkým kresťanské 

dielo týchto vierozvestcov a dostať do povedomia ľudí význam ich príchodu na naše 

územie. Súčasťou vystavenej relikvie bola v AOS realizovaná panelová expozícia, 

ktorej plochy obrazom a textom, historickými reáliami obsiahli informácie o významnej 

misii solúnskych bratov, a najmä o diele sv. Cyrila. "Deň s relikviou" bol v AOS 

zavŕšený svätou omšou, na ktorej sa zúčastnili nielen príslušníci tejto vojenskej farnosti, 

študenti a zamestnanci akadémie, verejnosť z mesta ale aj žiaci niektorých 

mikulášskych škôl. Celebroval ju vojenský duchovný pplk. Stanislav Šverha, ktorý 

zároveň toto podujatie pripravil. Slávnostnú atmosféru svätej omše prehĺbili hudobné 

vystúpenia učiteľov ZUŠ z Liptovského Mikuláša. 

 

Farnosti v Okoličnom a Liptovskom Mikuláši získali podporu Ministerstva kultúry na 

záchranu kultúrnych pamiatok vo výške 18-tisíc eur. Z peňazí reštaurujú umelecké diela 

a strechu kostolnej veže. V Kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ktorý je 

filiálkou farnosti v Okoličnom, chcú 10-tisíc eur použiť na obnovu drevenej šindľovej 

strechy. Novú strechu bude mať hlavná kostolná veža a sanktustník, teda malá a štíhla 

vežička. Kostol v Smrečanoch postavili v roku 1349 a patrí medzi najcennejšie sakrálne 

pamiatky na Slovensku. Jeho nástenné maľby zaradili medzi národné kultúrne 

pamiatky. Gotický Kostol svätého Petra z Alkantary skrýva vo svojich útrobách veľa 

kultúrnych pamiatok, ktoré svoj vek rátajú na storočia. Len minulý rok dokončili na 

kostole kompletnú rekonštrukciu strechy, vrátane výmeny krytiny a krovu. Vo farskej 

záhrade končili stavebné práce na parku Pátra Linčovského, v blízkej dobe už vysadia 

liečivé bylinky, stromy a kríky. Na reštaurovanie jedného zo štrnástich obrazov 

Krížovej cesty dostala okoličianska farnosť päťtisíc eur. Obraz, ktorý znázorňuje ôsme 

zastavenie Kristovho putovania na Golgotu, kde napomína plačúce ženy, sa dostane do 
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rúk výtvarníkov, ktorí mu vrátia pestrosť a autentickosť. Okrem toho sa podarilo 

Farskému úradu v Okoličnom získať dotáciu z programu česko-slovenskej cezhraničnej 

spolupráce, vďaka ktorej zriadili v priestoroch Františkánskeho kláštora stálu expozíciu. 

Nová expozícia prezentuje kultúrne pamiatky a históriu kláštora a Kostola svätého Petra 

z Alkantary. Medzi  najhodnotnejšie patria  gotické sochy od Majstra Pavla z Levoče.  

Vo farskom Kostole svätého Mikuláša na Námestí osloboditeľov vďaka dotácii vo 

výške tritisíc eur, zavŕšia šesťročné reštaurátorské práce na bočnom oltári Panny Márie. 

Oprave sa venovala akademická maliarka Mária Bernátová. Dosiaľ nie je isté, kto bol 

tvorcom oltáru zo 16. storočia. Je možné, že pochádza z rúk slávneho Majstra Pavla z 

Levoče, no celkom isto je na ňom podpis práce jeho dielne. Naposledy oltár podrobili 

reštaurátorským opravám pred päťdesiatimi rokmi. V súčasnosti už nie je v pôvodnom 

stave, pretože dve sochy ukradli a nahradili  ich kópiami.  

 

15. júla sa začali Misijné dni Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania  v Liptovskom Mikuláši. Konali na pôde Akadémie Ozbrojených síl M. R. 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  Na misijných dňoch bol pripravený bohatý 

trojdňový program venovaný všetkým vekovým kategóriám. Povzbudivé duchovné 

slovo, vzdelávacie semináre pre mládež i dospelých, večerné diskusie, nočné projekcie 

filmov, neformálne večery mladých, prezentácie ľudových remesiel, relax v krytom 

bazéne, športové aktivity (turnaje vo futbale, volejbale, stolnom tenise o pohár 

dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu) a na záver spoločné nedeľné bohoslužby 

spojené so stolovaním pri Pánovom stole. To všetko malo poslúžiť k budovaniu a 

otváraniu dverí sŕdc všetkých účastníkov, bez ohľadu na ich geografickú príslušnosť. 

 

20. novembra si polícia v Žilinskom kraji uctila službami Božími v evanjelickom 

kostole v Liptovskom Mikuláši obete dopravných nehôd. Služby Božie slúžil riaditeľ 

Úradu ekumenickej pastoračnej služby ministerstva vnútra Milan Petrula a policajný 

duchovný pre Žilinský kraj Ján Paciga, za účasti ďalších osobností Policajného zboru, 

Hasičského a záchranného zboru a verejného života.  

Každoročne na cestách vyhasne niekoľko desiatok ľudských životov rôzneho veku. Od 

začiatku tohto roka vyhasol na cestách v Žilinskom kraji život 36 osôb. Je to o desať 

ľudských životov menej ako v rovnakom období v minulého roku. Napriek tomu je to v 

prípade každej jednej obete rodinná tragédia a smútok. Väčšina obetí dopravných nehôd 

sú vodiči motorových vozidiel (25), nasledujú chodci (8) a cyklisti (3).   
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XVIII.    ZOMRELI  

 

11. marca po ťažkej chorobe skonal v Liptovskom Mikuláši bývalý podpredseda 

Slovenského syndikátu novinárov a šéfredaktor Televízie Liptov Karel Ilja Dvořák. 

Od 18. júla 2008 pracoval ako šéfredaktor Televízie Liptov. Prišiel s projektom „Z 

Liptova do Liptova“, na ktorého základoch funguje TV Liptov dodnes. Novinárčine a 

písaniu zasvätil svoj život, aj keď ho mal nesmierne bohatý aj na množstvo ďalších 

aktivít i zamestnaní. Bol podpredsedom Slovenského syndikátu novinárov, predsedom 

jeho Komisie pre etický kódex, dlhoročným publicistom a scenáristom, získal viacero 

novinárskych ocenení. Pod jeho vedením došlo k ozdraveniu spravodajstva v 

Liptovských novinách, začali sa vysielať nové správy každý pracovný deň, 

efektívnejším spôsobom ako dovtedy, vznikli nové relácie - Liptovský magazín, 

Televízny park, 14 minút pod arkádami, Mikulášska mučiareň, Stolovanie s ..., Dvere 

dokorán alebo občan máš slovo, v ktorých sa naplnilo jeho krédo, že lokálna televízia 

by okrem informovania obyvateľov, mala aj kultivovať a zabávať. Jeho moderátorský 

prínos a originalita v diskusných reláciách je nenahraditeľná. 

 

V pondelok 7. novembra 2011 vo veku 89 rokov zomrel plk. v. v. Nikolaj Tegza. Bol 

veteránom 2. svetovej vojny a jedným z mála žijúcich pamätníkov, ktorí prešli známu 

bojovú cestu z Buzuluku do Prahy.  

Nikolaj Tegza pochádzal z Podkarpatskej Rusi. Počas 2. svetovej vojny prežil krušné 

chvíle v ruských gulagoch. Po záchrane mohli tunajší väzni ihneď vstúpiť do 

oslobodzujúcej jednotky, ktorá bola súčasťou 1. československého armádneho zboru. 

Práve 1. čs. armádny zbor spoločne s Nikolajom Tegzom bojoval v oslobodzovacích 

vojenských operáciách liptovských obcí, ktoré trvali od januára do apríla 1945. Po vojne 

ostal žiť v Liptovskom Mikuláši. 

Po vojne sa zaslúžil o rozvoj vojenského školstva. Pôsobil vo viacerých najmä 

pedagogických funkciách a profesionálnu kariéru ukončil v roku 1977. Od ukončenia II. 

svetovej vojny zhromažďoval rôzne vojnové artefakty a unikátnu zbierku daroval v 

marci tohto roku Akadémii ozbrojených síl. Nikolaj Tegza bol nositeľom nesmierneho 

množstva vojenských vyznamenaní, radov a medailí, váženým občanom Liptovského 

Mikuláša.  
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V súvislosti s úmrtím Václava Havla vo vestibule mestského úradu mohli občania 

Liptovského Mikuláša ako aj návštevníci mesta vyjadriť sústrasť podpisom do 

kondolenčnej knihy. Prvý ponovembrový prezident spoločného štátu Slovákov a 

Čechov zomrel v poslednú tohtoročnú adventnú nedeľu 18. decembra vo veku 75 rokov. 

Václav Havel sa narodil 5. októbra 1936. Pôsobil ako dramatik a literát, po auguste 

1968 sa stal oponentom a kritikom vtedajšieho komunistického režimu. Bol hovorcom 

Charty 77, v novembri 1989 bol vedúcou osobnosťou politických zmien v bývalom 

Československu. Na konci toho istého roka sa stal jeho prezidentom, z funkcie 

abdikoval v polovici roka 1992 v súvislosti s procesom rozdelenia federácie. V rokoch 

1993 až 2003 bol prvým prezidentom Českej republiky. Ako prezident Českej a 

Slovenskej Federatívnej republiky navštívil 29. mája 1992 Liptovský Mikuláš. Budúci 

rok uplynie 20 rokov od návštevy od jeho návštevy v našom meste. Hlavným dôvodom 

jeho návštevy bola kandidatúra Tatier na usporiadanie zimných olympijských hier v 

roku 2002. V tejto súvislosti sa stretol s predstaviteľmi Česko-slovenského 

olympijského výboru, zástupcami samospráv tatranského regiónu, ochranárov i 

telovýchovných a športových organizácií v Demänovskej doline. V rámci svojho 

programu sa stretol aj s najvyššími predstaviteľmi mesta Liptovský Mikuláš a podvečer 

aj s občanmi mesta. Václav Havel si našiel čas aj na návštevu stálej expozície Múzea 

Janka Kráľa Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Počas prehliadky ho sprevádzal 

básnik Ivan Laučík a správkyňa expozície Daniela Fiačanová a na záver ho vtedajšia 

riaditeľka múzea, PhDr. Daniela Komárová, obdarovala evanjelickým kancionálom 

Cithara sanctorum.   
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PRAMENE 

 

 

1. MIKULÁŠ – MESAČNÍK PRE OBČANOV MESTA  - ROČNÍK 2011  

2. MY LIPTOV – LIPTOVSKÉ NOVINY – ROČNÍK 2011  

3. ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V 

ROKU 2011  

4. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DNES 2011 

5. WWW. MIKULAS.SK 

6. WWW. MIKULAS.DNES24.SK 

7. PLAGÁTY, POZVÁNKY  
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PRÍLOHY 

 

1. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2011 

2. FOTOPRÍLOHA  

3. PLAGÁTY, POZVÁNKY  

4. MIKULÁŠ – MESAČNÍK PRE OBČANOV MESTA  - ROČNÍK 2011  

5. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ DNES 2011 

6. PLAGÁTY, POZVÁNKY  

7. VRBICKO - SVÄTOMIKULÁŠSKE ZVESTI 

8. DEMÄNOVSKÝ KURIÉR 
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