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Návrh  na  uznesenie 

   Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  23. 10. 2014                

___________________________________________________________________ 

 

 

     K bodu:  Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ 

     

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

               

I. Schvaľuje   

v  zmysle  čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš  udelenie ocenenia  

„Cena mesta Liptovský Mikuláš“:  

 

a) Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš 
- za dlhoročnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta i za vynikajúce výsledky 

v oblasti športu a práci s mládežou. 

           

b) Mgr. Anne Bodoríkovej  

- za rozvoj mesta v oblasti terénnych sociálnych a zdravotníckych služieb pre 

občanov i pri zveľaďovaní duchovného života v meste.  

 

c) Ing. Michalovi Rumanskému 

- za rozvoj mesta v oblasti výstavby a hospodárstva i pri zveľaďovaní kultúrneho 

života v meste.  

 

d) MUDr. Viktorovi Horanskému, CSc. – in memoriam 

- za rozvoj mesta v oblasti zdravotníctva a vynikajúce výsledky v detskej pediatri 

i bohatú publikačnú činnosť.  

 

e) Finančnú odmenu pre ocenených  

- v bodoch I. a), I. b.) a I. c)  po 400 eur pre každého oceneného. 

 

Dôvodová správa 
 

  Štatút mesta Liptovský Mikuláš umožňuje udeliť každoročne ocenenie „Cena mesta 

Liptovský Mikuláš“ jednému kolektívu a trom jednotlivcom. Mestské zastupiteľstvo ju 

môže udeliť občanom mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš za 

mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo 

svete, za vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach života mesta.  

  Na základe dosiahnutých výsledkov a každodennej práce v prospech nášho mesta 

a jeho občanov navrhuje mestská rada udeliť „Cenu mesta Liptovský Mikuláš“ za rok 

2014 Kanoe Tatra Klubu Liptovský Mikuláš v kategórii kolektív, Mgr. Anne 

Bodoríkovej, Sestre Márii Júlii, Ing. Michalovi Rumanskému a MUDr. Viktorovi 

Horanskému, CSc. – in memoriam v kategórii jednotlivec. 



Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš  
združenie osôb, Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17058473 
 

Kanoe Tatra Klub (KTK) je bašta vodného slalomu na Slovensku a najúspešnejší klub 

v meste Liptovský Mikuláš. Klub s dlhoročnou tradíciou a mnohými úspechmi, vychoval veľké 

množstvo reprezentantov, olympionikov, majstrov sveta a Európy, čím preslávil naše mesto 

a celý región Liptov. Po olympijských víťazstvách M.  Martikána a E. Kaliskej Slovenský 

olympijský výbor udelil Liptovskému Mikulášu čestný titul - Mesto olympijských víťazov.  

Veľký podiel na týchto úspechoch majú podmienky vytvorené v Areáli vodného 

slalomu Ondreja Cibáka, ktorý je pýchou mesta. Na jeho výstavbe sa veľkou mierou 

podieľali členovia KTK a občania nášho mesta. V posledných rokoch bol zrekonštruovaný 

a dobudovaný, čím spĺňa maximálne parametre.    

Každoročne v ňom usporiadajú športové podujatia európskeho a svetového významu. 

Aj v roku 2014 sa tu konali veľké medzinárodné preteky - 30. ročník Medzinárodných 

liptovských slalomov, 66. ročník Medzinárodného tatranského slalomu, 44. ročník 

Medzinárodnej žiackej olympiády a mládeže, ktoré  významne propagovali náš región a mali aj 

prínos pre ekonomický rozvoj mesta.  

Veľmi vysoko hodnotí prácu a činnosť členov Kanoe Tatra Klubu aj Medzinárodná 

kanoistická federácia, výsledkom čoho je skutočnosť, že v Areáli vodného slalomu O. Cibáka 

v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2015 uskutočnia preteky seriálu Svetového pohára  

a v roku 2016 tu budú Majstrovstvá Európy seniorov. 

 

Mgr. Anna Bodoríková 

Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 

Mgr. Anna Bodoríková, Sestra Mária Júlia, sa narodila 27. júla 1953 v Lomnej, v tom čase 

okres Dolný Kubín. Základnú školu skončila na rodnej Orave, Strednú zdravotnícku školu 

v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite, odbor 

Ošetrovateľstvo a sociálna práca.  

Bola zamestnaná v rôznych sociálnych ústavoch a v nemocnici Trnava. Navštevovala 

množstvo kurzov zameraných na sociálnu prácu a manažment v zdravotníctve, 

ošetrovateľstvo a komunikáciu. Od roku 2013 je A. Bodoríková obyvateľkou mesta Liptovský 

Mikuláš (Borbisova 385/5). 

Od roku 1995 začala pracovať v Spišskej katolíckej charite v Liptovskom Mikuláši 

s pôsobnosťou na celý región Liptov, ktorá poskytuje terénne sociálne služby hlavne starým, 

osamelo žijúcim alebo opusteným ľuďom. Neskôr pomáhala založiť Agentúru domácej 

starostlivosti (ADOS) Charitas v Liptovskom Mikuláši, ktorá poskytuje komplexné terénne 

zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacientov. Ide najmä o ľudí, ktorí sú 

prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej pre dlhodobo chorých a starých ľudí. 

V roku 1994 prijala od Boha poslanie pomáhať týraným a zneužívaným deťom a dnes 

sa toto jej poslanie rozšírilo, keďže ho vykonáva od roku 2006 v Krízovom centre pre 

týrané matky a deti v Dome Charitas Svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši. Zariadenie je 

určené na službu dievčatám a mladým ženám vo veku od 15 až 25 rokov formou 

krátkodobého alebo dlhodobejšieho pobytu, ktoré sú bez prístrešia alebo sa vo svojej životnej 

situácii potrebujú zotaviť mimo svojej rodiny či prostredia. 



Ing. Michal Rumanský 

Demänová 278, 031 01 Liptovský Mikuláš  

 

Ing. Michal Rumanský sa narodil 13. marca 1955 v Liptovskom Mikuláš – Palúdzke. Po 

maturite na Strednej priemyselnej škole stavebnej v L. Mikuláši pokračoval v štúdiu na 

Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1974-1979). V roku 1990 absolvoval 2-ročné 

postgraduálne štúdium na VŠE – fakulte ekonomiky a riadenia priemyselných odvetví.  

Po skončení SVŠT v roku 1979 začal pracovať ako stavebný technik v OZ HSV 

Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, kde vykonával funkcie: stavbyvedúci (1979-1985), 

výrobný inšpektor (1985-1986), vedúci výroby (1987-1989), riaditeľ závodu (1990-1991), 

riaditeľ štátneho podniku (1991-1992). Po privatizácii v roku 1992 do roku 1993 výkonný 

riaditeľ akciovej spoločnosti a od roku 1993 až doteraz v pozícii predsedu predstavenstva 

a generálneho riaditeľa spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.  

V rokoch 2006 - 2008 bol poslancom Mestského zastupiteľstva. Trinásť rokov aktívne 

pôsobil v Združení stavebných podnikateľov Slovenska od roku 2009 je jeho čestným 

členom. V roku 2002 mu udelili pamätnú plaketu za zásluhy o výstavbu chirurgického 

pavilónu v Liptovskom Mikuláš a pamätnú medailu za osobný prínos pri budovaní pešej zóny 

v meste Liptovský Mikuláš. 

Aktívne sa zapája aj do kultúrneho a spoločenského života v meste. Je zakladajúcim 

členom Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši, kde v rokoch 2006 - 2007 vykonával funkciu 

prezidenta. Za zásluhy v hnutí Rotary mu v roku 2008 udelili cenu Tomáša Baťu. V roku 

2009 založil súkromnú galériu a neziskovú organizáciu Rumanský Art Centre v Liptovskom 

Mikuláši. Podporuje šport, kultúru a handikepovaných ľudí. 

  

 

MUDr. Viktor Horanský, CSc.  
 

Narodený 4. 10. 1925 v obci Veľká Bytča. 

Zomrel 19. 7. 1994 v meste Liptovský Mikuláš. 
 

MUDr. Viktor Horanský, CSc. po promócii na Fakulte medicíny Univerzity Karlovej 

v Prahe v roku 1950 sa upísal pediatrii v Trenčíne, v práve sa formujúcom Ústave pre ďalšie 

vzdelávanie lekárov pod vedením nestora slovenskej pediatrie prof. Alojza Chúru a neskôr 

prof. Andreja Getlíka. V roku 1958 na prosby vedenia mikulášskej nemocnice sa nechal 

presvedčiť a vymenil lukratívne miesto asistenta na detskej klinike v Trenčíne za primára 

v Liptovskom Mikuláši. Z pozície primára a okresného odborníka sa nemalou mierou zaslúžil 

o rozvoj detského oddelenia nemocnice ako aj detských obvodov, čo sa odrazilo najmä na 

poklese detskej úmrtnosti (Liptovsko-mikulášsky okres patril k najlepším na Slovensku).  

Patril medzi najaktívnejších autorov odbornej literatúry na Slovensku, vydal 9 

knižných publikácií, jedna bola preložená do češtiny. Je autorom vyše stovky odborných 

článkov, publikovaných v československých, ale aj nemeckých časopisoch. Bol výborný 

prednášateľ a diskutér. Absolvoval stovky prednášok na našich aj medzinárodných fórach. 

Bol organizátorom 21 ročníkov Liptovských pediatrických dní s celoštátnym významom. 

V októbri  1990 odišiel na dôchodok, ale jeho záujem o pediatriu neklesal ani na zaslúženom 

odpočinku. Pre mnohých je dodnes vzorom vzdelaného, veci oddaného a obetavého lekára. 


