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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

W

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16.11.2017 číslo 12017

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

Mestské zastupitelstvo

konštatuje

že návrhy na ocenenia boli doručené na základe výzvy na zasielanie nominácií od obyvateľov

mesta Liptovský Mikuláš.

schvaľuje

v zmysle Čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie „Cena mesta Liptovský Mikuláš“.

a) MUDr. Kvetoslave Antolovej, Nábrežie 4. apríla 1868/1 9, 03i 07 Liptovský Mikuláš
za prínos v oblasti medicíny a v sociálnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

b) Mgr. Nadežde Gilániovej, Nábrežie A.Stodolu 758017,031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

c) Prof. Ing. Pavlovi Chebenovi, PhD., Sihotská 466I30, Lipt. Mikuláš — Okoličné
pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a
techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Liptovského MikuláŠa v zahraničí

d) RSDr. Michalovi Kotianovi, ČsI.brigády i878I15, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste
Liptovský Mikuláš

e) Dušanovi Lichardusovi, Vrbická 1883I36, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš v oblasti obchodu a služieb
a za pričinenie sa o zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu

f) Rudolfovi Machovi, V. Kunu 726I10, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za aktívnu činnost‘ v záchranných zložkách a za prínos v športovej
oblasti v meste Liptovský Mikuláš
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g) Vojtechovi Rázusovi, Hviezdoslavova Č. 13, 031 01 Liptovský Mikuláš
za činnost aktívneho odboja počas 2. svetovej vojny a za aktívnu Športovú činnost‘ v meste
Liptovský Mikuláš

h) finančnú odmenu pre každého oceneného v bodoch I.a),I.b),I.c),I.d),I.e), I.f),I.g) vo výške
400 eur pre každého oceneného

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenía: 2017
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Dövodová správa

MUDr. Kvetoslava Antolová

Narodila sa 5. mája 1945 vo Vrútkach, kde aj d‘alej bývalas rodíčmi, sestrou a d‘alšími
príbuznými. Po skončení základnej osemročnej školy vo Vrútkach nemohla z politických
dóvodov /jej otec bol evanjelický farár/ pokračovať v štúdiu na strednej škole. Vyučila sa
robotníckej profesii litograf v martinských tlačiarňach. Popri zamestnaní si večerne doplnila
stredoškolské vzdelanie. Od detstva sa venovala športu /gymnastika, lyžovaníe,
horolezectvo/, ktorý v nej vzbudil záujem o štúdium medicíny. Prijatá bola na lekársku fakultu
v Košiciach už ako robotnícky káder. Medicínu ukončila v r. 7970 na Lekárskej fakulte v
Martine.

V novembri 7970 sas manželom presťahovala do Liptovského Mikuláša. Odvtedytu
žije a pracuje a ako sama tvrdí, Liptov sa stal jej domovom. V nemocnici s poliklinikou v
Liptovskom Mikuláši bol vtom čase nedostatok Iekárov. Vjanuári 1971 nastúpila do
pracovného pomeru na chirurgické oddelenie, na ktorom aj 17 rokov slúžila pohotovostné
služby. Po cirkulácii na mých oddeleniach nemocnice sa začala špecializovať odbore na
očné lekárstvo. Pracovala na lóžkovom oddelení aj v ambulancii. Zložila kvalifikačnú
atestáciu I., potom II. stupňa z očného lekárstva /of[almológie/. Absolvovala mnohé študijné
pobyty, školenia a kongresy. V r. 7982 bola ustanovená do funkcie primárky očného
oddelenia NsP Liptovský Mikuláš. Snažila sa o napredovanie odbornej úrovne očného
oddelenia, vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier, rozširovanie a zvyšovanie úrovne
ambulantných služieb pre obyvateľov L. Mikuláša a Liptova. V d‘alšom období bola zriadená
ambulancia pre deti s poruchami zraku a škúlením, ambulancia pre očný tlak, cukrovku a
cievne očné ochorenia. V r. 7986 bola vyčlenená ortoptická materská škola pre deti s
poruchami zraku a škúlením. Na lóžkovom očnom oddelení sa venovala hlavne očnej
mikrochirurgii. Jej oddelenie ako jedno z prvých na Slovensku po klinikách začalo vykonávat‘
operácie sivého zákalu náhradou umelou vnútroočnou šošovkou. Nastavený trend d‘alej
pokračuje, technika prináša nové a dokonalejšie operačné a diagnostické metódy, v ktorých
pokračujú nástupcovia Kvetoslavy Antolovej. Do dächodku odišla v roku 2002. Dnes
príležitostne zastupuje lekárov v očných ambulanciách v L. Mikuláši a v oblasti kraja. Svoj
prehľad v odbore a v medicíne sa snaží ďalej udržiavať.

Lekárske povolanieje podľa slov KvetoslavyAntolovej poslaním pre celý život. Níeje
to podľa nej len lekárska odborná činnosť, ale práca s tud‘mi, ktorí potrebujú pomoc.
Vyžaduje mnoho obetovanía, trpezlivosti a l‘udskosti. Jej krest‘anský náhľad na život ju
prirodzene privádza k pomoci ľud‘om s využitím jej schopností, vyjadrila Sa. Od roku 1999
sa venuje dobrovotníckej službe ľud‘om starým, chorým, opusteným a ich rodinám v
evanjelickej diakonii pri Církevnom zbore ECAV v Liptovskom Mikuláši. Zahrňuje pomoc
sociálnu, zdravotnú, duševnú a duchovnú. Pjaty rok vedie opatrovatel‘skú službu zborovej
diakonie, ktorá sa stará o obyvateľov odkázaných na cudziu pomoc.

V rámci občianskej angažovanosti bola po zmene režimu prvé funkčné obdobie
poslankyňou mestského zastupiteľstva. Zaujímala sa hlavne o sociálnu oblast‘,
začleňovanie zdravotne znevýhodnených detí do spoločnosti, pomoc ich rodinám a o
Zdravé mesto Liptovský Mikuláš.

Vo voľnom čase sa v mladších rokoch venovala výchove malých detí v zjazdovom
lyžovaní. Od naplnenia Liptovskej Mary pösobí v oblasti športového jachtingu ako
rozhodkyňa a organizátorka pretekov. Je predsedníčka Jachtárskeho Klubu Liptovská Mara.

Cena mesta sa MUDr. Kvetoslave Antolovej navrhuje udelit‘ za prínos v oblasti
medicíny a v sociálnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.
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Mgr. Nadežda Gilániová

Narodila sa 20. júna 1937. Má korene v rodnej dedíne Hybe, kde sa narodila a odkiaľ
pochádzal jej otec, ale aj v Liptovskom Petre, odkiaľ mala mamu. Narodila sa ako
prvorodené dieta troch súrodencov.

Stredoškolské štúdiá ukončila maturitou na Jedenást‘ročnej strednej škole
v Liptovskom Hrádku, potom maturovala aj na Pedagogickej škole v Žiline, d‘alej si doplňala
kvalifikáciu pre vyučovanie slovenského a ruského jazyka na Redagogickej fakulte
v Banskej Bystrici a ked‘ bližšie poznala hodnoty slovenského l‘udového umenia študovala
aj na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave odbor národopis. Vo
vzdelávaní nepoľavila ani teraz. Na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika absolvovala
Univerzitu tretieho veku, a to štúdium počítače a internet, dejiny výtvarného umenia
a v súčasnosti študuje dejiny hudby.

Učila v Hybiach, Pribyline a v Lúčkach pri Ružomberku. Ked‘že jej bola okrem práce
v škole blízka i kultúrna práca, po siedmích rokoch v školských službách sa rozhodla
učiteľské povolanie opustiť a venovať sa profesionálne amatérskej záujmovej umeleckej
činnosti s detmi, mládežou a dospelými. Začala pracovať vo vtedajšom Okresnom
osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši, na oddelení záujmovej umeleckej činnosti
najskör ako odborná pracovníčka pre amatérsku hudbu, zborový spev a tanec, neskór ako
vedúca oddelenia ale aj odborná pracovníčka pre oblast‘ folklóru. Vtejto práci zotrvala
plných tridsat‘tri rokov. Vybudovala oddelenie odborných pracovníkov, ktoré sa staralo
o ochotnícke a detské divadlo, bábkové divadlo a malé javiskové formy, umelecký prednes,
spevácke zbory dospelých i detí, tanečné a dychové hudby, diskotekárov, folklórne súbory
detí a mládeže, dedinské folklórne skupiny, spoločenský a moderný tanec,
neprofesíonálnych výtvarníkov, filmárov, fotografov i ľudových umelcov. Jej snahou bob,
a k tornu viedla I pracovníkov oddelenia, aby sa všetky spomenuté aktivity rozvíjali
rovnomerne a najmá aby ích vedúci mali možnosť vzdelávat‘ sa vo svojom odbore,
prezentovat prácu svojich kolektívov pred širokou verejnost‘ou ale i odbornou porotou. V 70.
a 80. rokoch minulého stor. sa oddelenie ZUČ staralo o viac ako 280 súborov a krúžkov
a vyše 150 jednotlivcov. Dosahovalo pozoruhodnú úroveň nielen v rámci okresu, kraja ale
I ceboslovenskorn. V celoslovenskej televíznej sútaži ZUČ v ZNAMENI TROJKY sa okres
Liptovský Mikuláš umiestníl na prvorn rnieste. Postupne, povzbudení ministerstvom kultúry,
ale aj odbornými metodickými inštitúciami krajského a celoslovenského charakteru a na
základe kvality a schopností, ktoré Liptov v oblasti ZUČ dosahoval, vznikli v Líptovskom
Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku krajské i celoslovenské podujatia, napr.
Belopotockého Mikuláš, festival urneleckého prednesu poézie a prózy Plávkov Liptov,
Tatranský kamzík, Fotofórum Ružomberok, Detský folkórny festival Likavka, výstava
Stredoslovenského kraja Deti a tradičná ľudová tvorba, Zlatý štít Liptova, Festival
pohybového divadla a pantomírny PAN a najväčšie podujatie Folklórny festival Východná.
Nadežda Gilániová bola aj so svojimi spolupracovníkmi garantorn dobrej organizácie
a spoločenskej úrovne týchto podujatí. Sama vytvorila scenáre mnohých prograrnov a neraz
bola aj ich moderátorkou. O rozsiahlej činnosti kolektívov a jednotlivcov uverejňovala
odborné články v okresných novínách Liptov, ale množstvo článkov napísala i do odbornej
celoslovenskej tlače; do Osvetovej, Práce, Javiska, časopisu Rytmus, Národné aktuality. Na
celoslovenských a medzinárodných serninároch mávala referáty o vlastných skúsenostiach
z práce detských folklórnych súborov a ich hnutia Pri prarneňoch krásy. V oblasti folklóru
našla zmysel svojej celoživotnej práce. Koncom 70. rokov pomohla pripravit‘ s 15 dedínarni
Liptova scénickú fresku o živote tudí niekdajšieho Liptova pre Folklárne slávnosti, pre vtedy
ešte žijúcich pamätníkov sa podarilo na 4 gramoalburnoch uchovat vyše 180 piesní
a ľudovej hudby.
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Po odchode z 005 pracovala ešte 10 rokov v knížnej redakcii vydavateľstva
Tranoscius ako jazyková redaktorka. Okrem mnohých kníh, ktoré pripravíla do tlače,
zostavila pre deti výber z poézie M. Rázusovej — Martákovej a výber z najkrajších ruských
ľudových rozprávok. Spracovala dejiny spolku Tranoscius do knihy Evanjelici v dejínách
slovenskej kultúry a o mnohých osobnostiach kultúrneho života napísala rozsiahle články
do náboženskej tlače.

Cena mesta sa Mgr. Nadežde Gilániovej navrhuje udelit‘ za prínos v
spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

Prof. Ing. Pavel Cheben, PhD.

Narodil sa 5.1.1967 zLiptovskom Mikuláši — Okoličné a patrí medzi
najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti fyzikálno-technických vied. Má výnimočne
významné zásluhy v rozvoji vedy a techniky v oblasti integrovanej optiky a fotoniky.

Prof. Ing. Pavel Cheben, PhD. je host‘ujúci profesor v lnštitúte Aurela Stodolu
v Liptovskom Mikuláši a zároveň Principal Research Officer (Akademik) v Národnej
výskumnej rade Kanady (National Research Council, NRC Canada). Pösobí tiež ako
honorárny profesor na Univerzite v Malage a asociovaný profesor na Univerzite Carleton v
Ottawe a na Univerzite McMaster v Hamiltone. V rokoch 207 7-2012 bol host‘ujúcim
vedeckým pracovníkom v Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a Universite
Paris Sud vo Francúzsku a v roku 2014 hosťujúcim riaditel‘om školy fotoniky v
Medzinárodnom centre pre teoretickú fyziku (UNESCO, OSN) v Terste. Jeho výskum
zahřňa integrovanú optiku a fotoniku. Bol jeden z kľúčových vedcov, ktorí naštartovali
telekomunikačný podnik Optenia Inc. a vyvinuli prvý komerčný WDM multiplexor na svete
na báze vlnovodných mriežok. V rokov J 992-97 viedol Laboratórium vesmírnej
inštrumentačnej techniky v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom
ministerstve obrany. Je členom viacerých národných a medzinárodných vedeckých
výborov, napr. na konferenciách European Conference on lntegrated Optics, lnformation
Photonics, Photonics West, Photonics North, SPIE Optics and Optoelectronics, Group-IV
Photonics a mých. Je členom Ceskej a Slovenskej spoločnosti pre fotoniku, Americkej
optickej spoločnosti, Európskej optickej spoločnosti, Španielskej krátovskej spoločnosti pre
fyziku a Španielskej optickej spoločnosti. Je často pozývaný prednášat na konferencie,
univerzity a do svetových výskumných center v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Azii.
Prednášal tiež v NASA a UNESCO (OSN). Ohlasy na jeho prácu boli publikované v
prestížnych svetových aj slovenských médiách, vrátane Nature, New York Times, Nature
Science Update, Physics Today, European Journal of Chemical Physics and Physical
Chemistry, Chemical and Engineering News, New Scíentist, Wirtschafts Woche e-Business,
El Pais, Photopanorama, Materials Research Society Bulleting, Kanadský Slovak, Práca a
v mých. Technológie vyvinuté prof. Chebenom a jeho kolektívom dosiahli svetové uznanie.
Jeho vynález spektrometra integrovaného na čipe bol prevzatý NASA. Experti v NASA sa
vyjadrili o tomto integrovanom prístroji ako o “revolučnom miniatúrnom vlnovodnom
Fourierovom spektrometri“. Prof. Cheben je vedúci výskumník metamateriálových optických
vlnovodov. Dopad jeho skúmania je široko uznávaný a jeho metamateriálové vlnovody sa
považujú za kľúčové stavebné prvky pre budúcu generáciu integrovaných fotonických
štruktúr. Táto technológia bola adaptovaná firmou IBM. Skúma tiež kremíkové vlnovody pre
biologické senzory, ktoré sa považujú za svetovo unikátnu platformu, ktorá möže súčasne
monitorovať viac ako 100 rozličných biochemických interakcií s vysokou citlivost‘ou pre
aplikácie, napríklad v genomike pri analýze DNA a detekciu patogénov, vrátane toxických
baktérií (e-coli) a vírusov (Ebola, Zika).
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Prof. Cheben napísal 13 knižných kapitol, vyše 400 článkov vo vedeckých časopisoch
a v zborníkoch konferencií vrátane vedeckých časopisov najvyššej prestíže ako napr.
Nature. Má 30 patentov a viac ako 180 pozvaných a plenárnych prednášok na
konferenciách a v medzinárodných výskumných centrách a 7 edícii vedeckých časopisov a
zborníkov konferencíí. Jeho vedecké práce sú rozsíahlo citované vo svetovej vedeckej
líteratúre.

Udržiava veľmi blízke kontakty so Slovenskom, kde priamo pósobí ako hosťujúcí
profesor v lnštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Tento lnštitút je dnes
pomenovaný podľa Aurela Stodolu práve na základe návrhu Prof. Chebena. V rámci tejto
spolupráce sa podarilo vyvinúť mikrofotonické väzobné členy s najvyššou účinnostou na
svete. Spoločne publikuje so slovenskými vedcami a zapája výskumných pracovníkov zo
Slovenska a špeciálne z Liptovského Mikuláša do jeho medzinárodného výskumného tímu.
Mimoriadnu pozornost‘ venuje zapájaniu doktorandov a post doktorandov do ríešenia
výskumných úloh a umožňuje im prácu v špičkových laboratóriách vo svete (Kanada,
Španielsko, Francúzsko). Pósobí ako školiteľ špecialista v programe doktorandského štúdia
v lnštitúte Aurela Stodolu v Líptovskom Mikuláši v oblastí fotoniky a telekomunikácii. Tiež
pósobí na Slovensku ako expert v rámci programu EU Podpora zlepšovania kvality univerzít
a Slovenskej akadémie vied. Ponúka možnosť stáží pre slovenských študentov v Národnej
výskumnej rade Kanady. Prináša na Slovensko cenné know-how v oblasti integrovanej
optiky, čo je odbor, v ktorom Slovensko historicky zaostáva v porovnaní s okolitými štátmi
ako Česko, Rakúsko a Poľsko. Na Slovensku a v Liptovskom Mikuláši tiež prednáša
v oblasti fotoniky, integrovanej subvlnovej optiky a vysokorýchlostných optických
komunikačných sietí. Prednáškami a vedením diskusie z tejto problematiky sa zapojil do
riešenia projektu štrukturálnych fondov s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti
technických študijných programov reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe.
Pozýva slovenských a mikulášskych vedcov za členov organizačných výborov prestížnych
medzinárodných konferencií, ktorým predsedá. Pomáha oboznamovat‘ slovenskú verejnosť
s pokrokmi v oblasti optiky a fotoniky, vrátane príspevkov pre slovenskú tlač a televíziu. Za
jeho mimoriadne výsledky vo vedeckej práci a za šírenie dobrého mena Slovenska v
zahraničí mu bob v roku 2014 udelené čestné uznanie podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Je tiež
nositetom prestížnej Medzinárodnej ceny Slovenskej akadémie vied za vynikajúce dielo v
oblasti technických vjed (cena je udeľovania do zahraničia a Prof. Cheben je zatiaľ jediný
Slovák, ktorýje nositeľom tejto prestížnej ceny), a tiež aj nositeľom troch vyznamenaní NRC
Kanada za vynikajúce vedecké výsledky a priemyselné aplikácie. Za vynikajúce vedecké
výsledky mu bola udelená najvyššia hodnosť «Felbow“ Americkou optickou spoločnosťou,
a tiež Európskou optickou spoločnostou, ako doposiaľ jedinému vedcovi zo Slovenska.
Taktiež ako doposiaľ jedinému vedcovi zo Slovenska mu boba Národnou výskumnou radou
Kanady udelená najvyššia hodnosť Akademik (Principal research Officer)

Cena mesta sa Prof. Ing. Pavlovi Chebenovi, PhD., navrhuje udelit‘ pri
príležitosti životného jubilea za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy
a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Liptovského Mikuláša
v zahraničí.

Dr. Michal Kotian

Narodil sa 6.10.1947v Dubnici nad Váhom, kde navštevoval aj základnú deväťročnú
školu. Po jej ukončení absolvoval SPTŠ v Pruskom. Po ukončení základnej vojenskej služby
nastúpil ako pedagóg na 2. ZDS v Dubnici nad Váhom, kde absolvoval Dvojročnú diaľkovú

7



pedagogickú školu PF Nitra. V roku 1972 sa aktivoval za vojaka z povolania a od r. 1973
navštevoval vysokú vojenskú politickú školu, neskör trojročné postgraduálne štúdium VRA
KG v Bratislave. Rigorózne skúšky robil v r. J 983. Ako vojak z povolania pracoval na SyST
v Ziline (1972), d‘alej na Vysokej vojenskej techníckej škole (VVTŠ) v Martine (1977), VU
4460 Janovice nad Uhlavou (1983), Liptovský Mikuláš ako prodekan 3. fakulty VVTS (1986).
Od roku 1990, kedy bol z politických dóvodov prepustený z funkcie, pracoval na röznych
funkciách vo Výcvikovom stredisku pozemných vojsk a VA MRS v Liptovskom Mikuláši. Od
roku 1997 pracoval vo VÚ Brezno až do odchodu na výsluhový döchodok Od roku 2000.

Je držitetom medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, “Za službu vlastí“, “Za upevňovanie
priateľstva v zbrani“, “1. Stupeň vyznamenania Klubu českého pohraničia“ a ďalšie
vyznamenania a ocenenia v spoločenských a straníckych organizáciách.

V Jednote döchodcov na Slovensku je predseda Okresnej organizácie Liptovský
Mikuláš od r. 2009 a predseda Krajskej organizácie Zílina od r. 2012. Člen Rady vlády SR
pre práCU so seniormi a etnikami v procese starnutia obyvateľstva SR od r. 2014. Je 124
násobný darca krvi, držiteľ Diamantovej Jánskeho plakety a člen Rady územného spolku
SCK Liptov.

Cena mesta sa Dr. Michalovi Kotianovi navrhuje udelit‘ pri príležitosti životného
jubilea za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský
Mikuláš.

Dušan Lichardus

Narodil sa 19.5.1942. Do Jednoty Spotrebné družstvo v Liptovskom Mikuláši nastúpil
v roku 1959 po vyučení v odbore predavač. Popri zamestnaní si doplnil vzdelanie maturitnou
skúškou na Strednej ekonomickej škole. Počas 56-ročného pösobenia v Jednote vykonával
rözne funkcie na obchodno-prevádzkovom úseku a na technickom úseku ako inštruktor
prevádzkových jednotiek, vedúci oddelenia. Od r. 1996 vykonával funkciu podpredsedu
predstavenstva COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Bol členom
viacerých komisií v družstve. Aktívne sa podieľal na zlúčení Jednoty SD Liptovský Mikuláš
so spotrebným družstvom Budúcnosť Spišská Nová Ves a so spotrebným družstvom
Novogemer Rimavská Sobota v roku 2001. Aktívne sa podieľal na rozvoji mesta
a modernizácii maloobchodnej siete v meste Liptovský Mikuláš.
V roku 2004 mu bola udelená cena „Družstevná cena Samuela Jurkoviča“ za dlhoročnú
angažovanú prácu v spotrebnom družstevníctve.
Zaslúžil sa aj o zachovanie Liptovskej nemocnice v rokoch 2009 -2010.

Cena mesta sa Dušanovi Lichardusovi navrhuje udelit‘ pri príležitosti životného
jubilea za rozvoj mesta Liptovský Mikuláš v oblasti obchodu a služieb a za pričinenie
sa o zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu.

Rudolf Macho

Narodil sa 8.novembra 1947. Funkcionársky pósobil v TJ Jasná, neskór Združení
športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš. Od roku 1976 na postoch tajomníka a
podpredsedu ako zástupca Horolezeckého klubu.

V roku 1966 sa stal členom Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James
a Horolezeckého oddielu TJ Jasná. Viac ako 20 rokov je členom výkonného výboru SHS
James a 20 rokov organizátor Horolezeckých týždňov James vo Vysokých Tatrách. Rudolf
Macho je organizátorom viacerých pretekov Československého pohára v skialpinizme,
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predsedom organízačného výboru Európskeho pohára v skialpinizme a cvíčiteľom
horolezectva 7. triedy.

Vykonal stovky výstupov vo Vysokých Tatrách, Alpách, na Kaukaze, v Skandinávii...
Členom Horskej služby je od roku 7971, je aktívnym členom Dobrovotnej horskej služby.
V rokoch 7983— 1994 pósobil ako predseda Horskej služby Západné Tatry — Juh.
Zároveň je členom Liptovského rybárskeho spolku, ale aj predsedom športovej komisie.
Rudolf Macho spoluzakladal a organizoval 70 ročníkov Medzinárodných pretekov Horských
služieb (6 rokov na poste riaditeta preteku).

Je držitetom strieborného, zlatého a čestného odznaku člena Horskej služby.
Vyjadrenie Maroša Sajnohu, predsedu SHS JAMES:
„Rudo Macho začal liezť na prelome 60. a 70. rokov. Bol členom Výkonného výboru
Slovenského horolezeckého spolku JAMES s hlavným poslaním Náčelník Tatranských
Horolezeckých Týždňov JAMES. Vystupoval mimoriadne zodpovedne, konštruktívne,
nekonfliktne a ochotne. Typické pre neho bob rozvážne vyjadrovanie, pokojný tón rečového
prejavu, aktívne prijímanie úloh a potom ich presné plnenie. A navyše mal zmysel aj pre
humor. Macho bol jedným z pilierov, o ktorom sa vedebo, že sa naňho dá bez váhania
spol‘ahnút.‘

Cena mesta sa Rudolfovi Machovi navrhuje udelit‘ prí príležítosti životného
jubilea za aktívnu činnost‘ v záchranných zložkách a za prínos v športovej oblasti v
meste Liptovský Mikuláš.

Vojtech Rázus

Narodil sa 9. 5. 1926 vo Vrbici. Po vychodení základnej školy a meštianky nastúpil
za učňa v odbore dámsky krajčír. Ako mladý učeň bol získaný ilegálnymi pracovníkmi
Jánom Kamhabom a študentom medicíny Jánom Krivošom pre spoluprácu na roznášanie
letákov a plagátov vydávaných proti klerofašistickej vláde a Hlinkovej garde. Táto skupina
boba gardistami odhalená, zaistená a váznená v Ružomberku a v llave, súdená v Prešove
a z vázby prepustená.

V roku 7944 sa ako 78-ročný rozhodol odíst‘ k par[izánom na Prašivú, kde bol
zaradený do skupiny Jegorova, ktorá boba vysielaná na rózne úseky, kde bob treba
zasahovat‘ až do potlačenia povstalcov do hór. V odbojovej činnosti pokračoval ako spojka
medzi partizánmi a ilegábnymi funkcionármi Okresného revolučného národného výboru
(ORNV) zdržujúcimi sa v ltanove abebo v meste. Po osbobodení sa zapojil do práce pri
odstránení vojnou zbúraných a veľmi poškodených malých obchodíkov okolo katolíckeho
kostoba. Pri vytvorení Základ nej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(ZO SZPB) v Liptovskom Mikuláši sa ako člen základnej organizácie podietal na úprave
chodníka do predného Hája, kde boli osadené oddychové lavičky. Koncom 50-tych rokov
boba organizovaná brigáda na vybudovanie chodníka k partizánskym bunkrom v Krčahove.

Po dlhšej chorobe začal pracovat‘ ako robotník v Novom domove. Z podnetu Jána
Kresáka a Sláva Rozborila prešiel pracovať ako robotník na budovanie domu Horskej služby
a potom i na budovanie pevných chodníkov na Chopok. Tu vykonával aj ved úceho skupiny
pre vysokoškolákov, ktorí tieto chodníky stavali až na Chopok, lebo sa tam začala stavať
meteorologická stanica.

Ako člen výboru ZO SZPB dobre poznal situáciu v Demänovskej doline. Mal
povinnost‘ dohliadať na pamätné tabule osadené na Lúčkach ale i na památník Jána Svermu
na ostredku a hrob padlých partizánov. Z týchto konkrétnych poznatkov mohol výbor
základ nej organizácie rokovat‘ s príslušnými starostami.
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Vojtech Rázus sa aktívne podieľal na oprave poškodených bunkrov v 60-tych
rokoch, ale aj v roku 7988 spolu s 70 členmí výboru ZO SZPB, členmi SZM závodu
Strojárne Piesok. Po 24 rokoch bol ich technický stav veľmí zlý, čo spósobili kalamity
a spadnuté vývraty. Bunkre boli natoľko poškodené, že bob potrebné postavit‘ nové.

Vojtech Rázus bol ako lyžíar členom trojčlennej hliadky na celoslovenských
Sokolovských pretekoch v bran nej zdatnosti na Donovaloch, kde získali 1. miesto. Odtiaľto
postúpíl v rámci trojčlennej hliadky na celoštátne preteky, ktoré sa konali v Rožnove pod
Radhoštem a tu tiež získali zlaté medaily. V rokul 948 to boli prvé zlaté medaily
v Liptovskom Mikuláši. Ako člen Horskej služby bol zapojený aj do vyhľadávania a záchrany
16 drevorubačov, ktorých zasypala lavína vo Vajskovskej doline.

Cena mesta sa Vojtechovi Rázusovi navrhuje udelit‘ za činnost‘ aktívneho
odboja počas 2. svetovej vojny a za aktívnu športovú činnost‘ v meste Liptovský
Mikuláš.

Návrhy na ocenenía boll doručené na základe výzvy na zasielanie nominá clí od obyvateľov

mesta Liptovský Mikuláš.

Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spösobom na Novoročnom koncerte

dňa 7.januára 2018.
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