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ÚVOD 

 

Rok 2016 sa v našom meste niesol v duchu 730. výročia prvej písomnej 

zmienky o Liptovskom Mikuláši. Oslavám tohto jubilea bol zasvätený pestrý 

program Stoličných dní. Radnica zrealizovala množstvo investícii do mestskej 

infraštruktúry, opravy cestných komunikácií, začala sa komplexná 

rekonštrukcia budovy mestského úradu. Súkromný investor sa pustil do 

modernizácie bývalého mestského Domu služieb. Najvýznamnejším 

športovým podujatím bol európsky šampionát vo vodnom slalome. Medzi 

Mikulášanmi rezonovala téma plánovaného veľkého projektu prekládky 

železničnej trate a v rámci neho najmä výstavby spojovacieho mosta ústiaceho 

na Belopotockého ulicu. Obyvateľstvo pobúril zamýšľaný súkromný projekt 

výstavby bioplynovej stanice a doznievala aj kauza okolo heliportu. 

 

I. VEREJNÝ ŽIVOT 

 

SAMOSPRÁVA 

 

Mesto Liptovský Mikuláš pracovalo v roku 2016 so schváleným rozpočtom na 

úrovni 25 miliónov eur. Približne 19 miliónov eur bolo použitých na bežnú 

činnosť, dva milióny na splácanie finančných záväzkov, predovšetkým úverov. 

Štyri milióny boli určené na investície. Najviac peňazí putovalo do školstva, 

sociálnej oblasti, odpadového hospodárstva. 

 

Obyvatelia mesta už v roku 2015 začali spisovať petíciu proti výstavbe 

bioplynovej stanice. Investor chcel stanicu stavať na bývalej skládke 

Kožiarskych závodov, ktorá sa nachádza za garážami na Nábreží Aurela 

Stodolu. Bioplynová stanica mala stáť len pár metrov od obytnej zóny. 

Nadmerná koncentrácia pachových látok by ohrozovala obyvateľov sídliska 

Nábrežie, mestskej časti Okoličné, sídliska Podbreziny, ale aj časti Starého 

mesta. V priebehu piatich týždňov petíciu podpísalo viac ako 1 700 

obyvateľov. 
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Predstavitelia samosprávy predložili žiadosť na projekt zníženia energetickej 

náročnosti budovy mestského úradu s celkovými výdavkami 2,1 milióna eur 

a 5-percentným spolufinancovaním z mestskej pokladnice. Radnica žiadala 

peniaze na zateplenie obvodového plášťa, výmenu výplní otvorov, zateplenie 

strechy a stropov v suterénoch, na obnoviteľný zdroj energie, výmenu 

svietidiel, vyregulovanie vykurovania, izoláciu základov a bleskozvodov. 

 

5. marca 2016 sa na území našej republiky konali voľby do Národnej rady SR. 

Vo voľbách sa v našom meste zúčastnilo 64,14% oprávnených voličov. 

Najviac, 28,5 % hlasov získala strana SMER-SD, nasledovala SaS s 15,9 % 

hlasmi, na treťom mieste sa umiestnila SNS s 13,1 %, nasledovala 

OĽANO/NOVA s 10,7 %. Do parlamentu sa dostala aj strana 

banskobystrického župana Mariána Kotlebu ĽS Naše Slovensko s 9 %. 

Nasledovali Sme rodina Boris Kollár 7,3 %, Sieť s 5,1 %. Do parlamentu sa 

dostal aj viceprimátor Rudolf Urbanovič, ktorý kandidoval za Slovenskú 

národnú stranu. Získal najviac hlasov zo všetkých kandidátov v Liptove, vyše 

6 000. Po voľbách bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva vnútra 

SR. 

 

Predstavitelia radnice stáli pri zrode občianskeho združenia Živé námestie. Na 

zasadnutí predsedníctva podali podnetné návrhy, v spolupráci s podnikateľmi 

v strede mesta pripraviť informačno-propagačný materiál o tamojších 

prevádzkach. Združenie s 27 členskými subjektmi pripravilo viacero akcií: 

Poslednú míľu, Nočnú mestskú jazdu, Lampiónový sprievod, Liptovskú 

zabíjačku... 

 

Mesto sa rozhodlo riešiť nedostatok predajných stánkov. Vstúpilo do rokovania 

so spoločnosťou Vincentis, rekonštruujúcou Dom služieb, aby prevádzkovala 

pôvodnú tržnicu pri tomto objekte. K dvom dreveným stánkom s predajom 

sadeníc, kvetov, ovocia či zeleniny, nachádzajúcim sa južne od Domu služieb, 

pribudli v apríli 2016 ďalšie dva. 

 

V máji sa stal novým vedúcim odboru školstva, športu a kultúry Ján Hučík. 

Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského vyštudoval odbor 
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špeciálna pedagogika. Pracoval ako vychovávateľ, učiteľ a riaditeľ špeciálnej 

školy v Liptovskom Jáne. Potom pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na 

Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, Katolíckej univerzite v Ružomberku 

a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

 

Desať opozičných poslancov upozornilo v júni vedenie mesta, že nakladalo 

nehospodárne s finančným prostriedkami mesta. Poukázali na predražené 

externé právne služby, ktoré sa mali po nástupe primátora Jána Blcháča 

vyšplhať na sumu 120 tisíc eur. Primátor túto sumu spochybnil s tým, že 

služby právnikov sa objednávali preto, že samospráva musela riešiť zložité 

kauzy z minulosti. Poslanci sa sťažovali aj na to, že otázky kladené vedeniu 

zostávali nezodpovedané. Primátor im oponoval, že na každú interpeláciu sa 

odpovedalo v zmysle rokovacieho poriadku. 

 

Niektorí opoziční poslanci začali v auguste tvrdiť, že mestu by mala hroziť 

nútená správa. Dôvodom mal byť súdny spor s nitrianskou spoločnosťou 

Zipcity, ktorá sa domáhala údajného uniknutého zisku vo výške 1,3 milióna eur 

z nezrealizovaného projektu na výstavbu nadštandardných bytov v mestskej 

časti Palúdzka. Bývalý primátor Alexander Slafkovský upozornil, že problém 

nastal v roku 2009, keď MsZ schválilo odpredaj pozemkov vo výmere 12 500 

štvorcových metrov. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podpísal primátor J. 

Blcháč, ale jeho nástupca vo funkcii A. Slafkovský kúpnu zmluvu odmietol 

podpísať, a tak firma zažalovala mesto. J. Blcháč uviedol, že išlo o 

nevysporiadané susedné pozemky, ktoré zasahovali do projektu. Dediči žiadali 

pozemky od mesta naspäť. Zaujímavosťou bolo, že bývalú majiteľku 

pozemkov vyhlásili po 15 rokoch za nesvojprávnu. Samospráva čakala na 

právoplatné rozhodnutie súdu. 

 

V auguste samospráva mesta musela riešiť aj iný problém. V roku 2014 sa o 

predaj Domu služieb prihlásili dvaja záujemcovia. Aby sa mohli zapojiť do 

verejnej súťaže, museli zložiť zábezpeku alebo kauciu vtedy vo výške 100 tisíc 

eur. Uchádzačovi, ktorý neuspel v súťaži, mala byť kaucia vrátená. Vyššiu 

sumu ponúkla spoločnosť z Popradu. Víťaz súťaže mal doplatiť zvyšnú sumu 

za Dom služieb. Popradská firma zvyšných 930 tisíc eur nezaplatila. Záloha 

mala prepadnúť v prospech mesta. Nový uchádzač zaplatil mestu a začal 
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s prestavbou objektu. Popradská firma žiadala vrátiť sumu sto tisíc euro. 

Tvrdila, že mesto odstúpilo od zmluvy. Samospráva nášho mesta chcela 

mimosúdne vyrovnanie, a to zaplatením polovice, 50 tisíc eur firme. Poslanci 

zastupiteľstva mimosúdne vyrovnanie zamietli, a tak sa kauza dostala pred 

okresný súd, ktorý rozhodol, že o povinnosti mesta zaplatiť 150 tisíc eur aj 

s úrokmi z omeškania. Samospráva sa proti tomuto verdiktu odvolala. 

 

Radnica začala riešiť aj množstvo reklám na území mesta. V septembri si 

objednala vypracovanie pasportizácie reklamných stavieb a zariadení za 1400 

eur, aby bol jasný vlastník reklamnej plochy, jej situovanie a typ reklamného 

zariadenia. Po vyhodnotení stavu reklamných zariadení chcela samospráva 

prijať príslušné kritériá. 

 

Samospráva sa rozhodla vyjsť v ústrety majiteľom psov vytvorením plochy pre 

voľný výbeh. Na projekt naplánovala vyčleniť 15 tisíc eur a investovať ich do 

oplotenia plochy, jej vybavenia, inštalácie lavičiek, košov na psie exkrementy, 

stojanov na vrecúška a prvkov na výcvik. Mesto sa rozhodlo pilotne zriadiť dva 

až tri takéto výbehy na Podbrezinách a Nábreží. 

 

Hlavná kontrolórka mesta Bibiána Kuchárová informovala o svojom zámere 

vzdať sa k 30. septembru 2016 funkcie zo zdravotných dôvodov. Presne v ten 

deň sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MsZ, kde bolo schválené vyhlásenie 

voľby nového kontrolóra mesta. 

 

V októbri rozhádala poslancov MsZ novela rokovacieho poriadku, ktorú 

pripravili pracovníci MsÚ. Prednostka Marta Gutraiová oznámila, že takýmto 

krokom chcela samospráva predísť nevhodnému správaniu, porušovaniu 

pravidiel a základov slušného správania, ale aj rušeniu zasadnutí. Skupina 

opozičných poslancov na čele s Vincentom Kultanom však s navrhnutými 

zmenami nesúhlasila a rozhodla sa podniknúť právne kroky. Podľa nich nové 

pravidlá zakázali občanom a novinárom snímať tváre poslancov. Fotiť 

a zhotovovať videozáznam diskusie sa mali len z vyhradených priestorov. 

Najproblémovejším bodom novely mala byť nová kompetencia mestskej 

polície. Tá umožnila vykázať z rokovacej miestnosti prakticky kohokoľvek 

podľa uváženia náčelníka. Podľa mikulášskej samosprávy, táto novela 
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umožnila, aby sa už nik nemohol vyhrážať poslancom, nerušil zastupiteľstvo 

výkrikmi, vulgarizmami, invektívami voči poslancom. Malo to byť opatrenie v 

záujme hladkého priebehu zasadnutí MsZ. 

 

V októbri prekvapila obyvateľov nášho mesta správa o zrušení zastávok 

štátnych IC vlakov v Liptove. Železničná spoločnosť argumentovala 

ekonomickou nevýhodnosťou. Samospráva nášho mesta sa rozhodla konať. 

Primátor rokoval viackrát s ministrom dopravy i premiérom a pokúšal sa 

presvedčiť kompetentných o dôležitosti tejto otázky pre rozvoj turizmu. 

 

Samospráva zápasila opäť s neplatičmi nájomného. Nedoplatky za mestské 

nájomné byty sa v roku 2016 vyšplhali na sumu takmer 400 tisíc eur. Polovicu 

z tejto sumy dlhovali obyvatelia rómskej osady Hlboké. Radnica sa rozhodla 

zriadiť pozíciu referenta pohľadávok. Oddelenie správy bytov a nebytových 

priestorov mestského úradu malo v správe 39 bytových objektov 

pozostávajúcich z 591 nájomných bytov a ubytovne s kapacitou 33 izieb. 

 

Mesto pokračovalo v dlhoročných snahách vysporiadať sa s nelegálnymi 

stavbami v blízkosti hlavného Vrbického cintorína. Osadu na Priemyselnej 

ulici tvorili zo začiatku len bunky, neskôr tam začali rómski spoluobčania 

budovať nelegálne chatrče. O pozemok prejavila záujem susedná firma na 

rozšírenie výroby. Mesto vyhlásilo súťaž o najlepší návrh na presťahovanie 

osady. Víťaz dostal odmenu 1 000 eur. Návrh počítal s premiestnením obydlí 

na južnú stranu za cintorín. Podmienkou bola zmena územného plánu mesta. 

 

Na novembrovom zasadnutí MsZ bol za nového hlavného kontrolóra zvolený 

Jozef Fedor. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika 

v Prešove. Pracoval vo firme Maytex aj ako hlavný kontrolór. V rokoch 2007 – 

2010 pracoval ako vedúci odboru vnútornej správy MsÚ. 

 

Mesto prejavilo zámer uchádzať sa o eurofondy na vybudovanie lesoparku na 

Háji-Nicovô. Rozhodlo sa pretvoriť toto územie na oddychovú zónu. Primátor 

preto podpísal zmluvu na spracovanie projektu v hodnote 23 tisíc eur. Háj by 

mali pretínať viaceré chodníky a cyklotrasy, vybudovať by sa mala 

vyhliadková veža, priestory pre rodiny s deťmi a viaceré trasy – prírodovedná, 
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lesnícka, vojensko-historická na pripomenutie bojov v II. svetovej vojne. 

Mesto začalo rokovania s vrbickým urbárom o vysporiadaní pozemkov. 

 

V mesiaci december udreli mrazy. Mesto sa zmenilo na veľké klzisko. 

Sťažnosti obyvateľov na zlú údržbu sa množili, niekedy aj neoprávnene. 

Mestské Verejnoprospešné služby udržovali len verejné komunikácie 

a chodníky. Priestranstvá pred prevádzkami mali zabezpečovať ich majitelia. 

 

Mesto pristúpilo koncom roka k radikálnemu riešeniu proti neplatičom 

nájomného a dlžníkom za komunálny odpad – mali si odpracovať svoj dlh. 

Uskutočnilo sa výberové konanie na pozíciu sociálneho poradcu pre prácu 

v marginalizovaných komunitách, aby začal riešiť tento problém. Najviac 

dlžníkov bolo evidovaných v rómskej osade Hlboké. Omnoho väčšie 

pohľadávky voči mestu mali bývalé veľké firmy, ktoré sa ocitli v konkurze. 

Najväčší dlh mala firma Maytex, 266 tisíc eur, LAS 6 tisíc eur, Robstav 65 

tisíc eur. Vymáhanie pohľadávok bolo veľmi náročné, napríklad firma Gepard, 

v konkurze od roku 2013, mala voči mestu nedoplatok 10 tisíc eur, ale na účet 

mesta prišlo z konkurzu iba osem eur. 

 

Samospráva ušetrila až 335 tisíc eur pri obstarávaní materiálov elektronickým 

kontraktačným systémom. Ušetrilo sa aj na investičných akciách. Oddelenie 

projektového manažmentu MsÚ získalo v roku 2016 takmer 3,2 milióna eur. 

 

ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

4. február 2016 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta 

Liptovský Mikuláš č.1/2016/VZN IV Koncepcia rozvoja mesta v oblasti 

tepelnej energetiky. Schválilo aj udelenie čestného občianstva Ľudmile 

Štrkolcovej za mimoriadne výsledky v oblasti kultúry. 

Schválilo aj Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta (PTR) a rozpočet mesta 

na rok 2016. Koordinačnú radu PTR vytvorili všetci poslanci zastupujúci 

teritoriálne záujmy mestských častí. Koordinačná rada si volila hlavného 
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koordinátora. Na túto funkciu kandidovali Matej Géci a Alexander Slafkovský. 

Nadpolovičnou väčšinou hlasov bol zvolený poslanec Matej Géci. 

Poslanci prerokovali petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice, ktorá bola 

zaslaná MsZ a Spoločnému obecnému úradu územného rozhodovania 

a stavebného poriadku, odboru starostlivosti o životné prostredie v Žiline. 

Členovia petičného výboru v zložení Ján Bonko, Magdaléna Cukerová, Ivana 

Šrolová, Dušan Fabian informovali, že bolo vyzbieraných 1 664 podpisov. 

MsZ rozhodlo petícií vyhovieť v celom rozsahu a odporučilo primátorovi 

zabezpečiť potrebné kroky na naplnenie tohto uznesenia. 

MsZ schválilo zámenu pozemkov na Námestí mieru vo vlastníctve mesta za 

pozemok na ul. Hodžovej,  ktorý je vo vlastníctve spoločnosti VINCENTIS 

s.r.o. so sídlom v Bratislave. Na tomto mieste je vybudovaná miestna 

komunikácia a nachádza sa tu verejné priestranstvo a je teda vo verejnom 

záujme tento pozemok pre mesto. 

Na MsZ odznela aj Správa o činnosti MsP Liptovský Mikuláš za rok 2015. Za 

tento rok bolo riešených 5 911 priestupkov, bolo uložených 2 270 pokút, za 

ktoré bolo vybratých 19 047 eur, bolo vypracovaných 155 priestupkových 

spisov, z ktorých bolo 96 vybavených, 839-krát boli použité donucovacie 

prostriedky. Uskutočnilo sa 86 besied a aktivít zameraných na protiprávnu 

činnosť, protiprávne konanie nebolo zistené. 

 

17. marec 2016 

Poslanec Dušan Vinčúr sa kvôli ťažkej chorobe celý rok nezúčastnil zasadnutí 

MsZ, čím mu zanikol mandát. Ako náhradník nastúpil Ján Bonko. Po 

vymenovaní za poslanca bol vymenovaný za druhého viceprimátora. Primátor 

sa rozhodol vymenovať ho do tejto funkcie vzhľadom na dlhoročné skúsenosti 

v samospráve, keď vykonával funkciu hlavného kontrolóra. J. Bonko sa vzdal 

funkcie námestníka riaditeľa vo Verejnoprospešných službách. 

MsZ schválilo udelenie Ceny mesta Liptovský Mikuláš Dušanovi Vinčúrovi za 

zásluhy o rozvoj mesta. 

Poslanci zvolili za prísediacich okresného súdu Oľgu Husárovú, Michala 

Kotiana a Michala Hanzlíka. 
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Poslankyňa Lucia Cukerová sa vzdala funkcie člena komisie cestovného ruchu 

a podnikania na vlastnú žiadosť. Ďalej na vlastnú žiadosť bola odvolaná 

z funkcie tajomníčky komisie školstva a mládeže pri MsZ Zuzana Pavelicová, 

po menovaní do funkcie riaditeľky ZŠ Okoličianska ulica. Za člena klubu 

v mestskej časti Palúdzka bola zvolená Viera Piatková. MsZ zobralo na 

vedomie aj Správu o hospodárení a činnosti Centra Kolomana Sokola. 

 

14. apríl 2016 

MsZ sa zaoberalo personálnymi otázkami. Úmrtím poslanca MsZ Dušana 

Vinčúra mu zanikol mandát poslanca a členstvo v komisii cestovného ruchu 

a podnikania. Bol schválený plat zástupcovi primátora Jánovi Bonkovi, a to 

82,7 % platu primátora. Zástupca primátora Rudolf Urbanovič sa vzdal nároku 

na odmenu. Do predstavenstva Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. bol 

schválený poslanec Ľuboš Trizna. 

Bola podaná informácia o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom 

obstarávaní, vykonávaná Úradom pre verejné obstarávanie u verejného 

obstarávateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Zastupiteľstvo 

odporučilo primátorovi podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre 

podozrenie zo spáchania trestného činu bez dvojbodky machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o výsledkoch inventarizácie majetku 

a záväzkov mesta. V správe sa konštatovali nasledovné údaje: 

Majetok mesta Liptovský Mikuláš brutto spolu: 160 808 817, 24 eur 

Korekcia (oprávky, opravné položky):  - 39 966 586, 10 eur 

Majetok mesta Liptovský Mikuláš netto spolu: 120 842 231, 14 eur 

Záväzky spolu + časové rozlíšenie:      63 849 38, 60 eur 

Majetok mesta Liptovský Mikuláš brutto spolu:    59 992 843, 54 eur 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláš a jeho rozpočtových organizácii, návrh záverečného účtu za rok 2015. 
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MsZ schválilo hospodárenie mesta bez výhrad s prebytkom vo výške 

1 299 415, 98 eur. 

MsZ uložilo hlavnej kontrolórke mesta JUDr. Bibiáne Kuchárovej preskúmať 

proces zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej 

Porube v rokoch 2013 – 2014. 

Poslanci schválili návrh spolufinancovania projektu Zber biologicky 

rozložiteľného odpadu pre kompostáreň vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov, ktoré predstavujú sumu 998 563,20 eur, vo výške 

49 928,16 eur. 

Bola schválená zmena rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadiónu navýšením 

rozpočtu o 1 500 000 eur. MsZ schválilo aj dohodu o urovnaní medzi mestom 

Liptovský Mikuláš a Inžinierskymi stavbami, a.s. Košice. 

Poslanci schválili obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta so 

zámerom, aby sa nemohla stavať na území mesta bioplynová stanica. 

 

12. máj 2016 

MsZ zvolilo za novú členku komisie cestovného ruchu a podnikania Michaelu 

Schlegerovú. 

Poslanci zobrali na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva 

v pôsobnosti mesta za rok 2015, v ktorej sa konštatovalo, že už štyri roky 

výnosy z miestnych daní za vývoz odpadu nepokrývali všetky výdavky 

súvisiace so zberom a odvozom odpadov z nášho mesta. Preto bolo primátorovi 

mesta odporučené dať vypracovať podrobnú analýzu.  

V ďalšom bode sa poslanci zaoberali informáciou o uplatňovaní zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš. 

V informácii bolo konštatované, že do budúcnosti je potrebné na mestskom 

úrade vytvoriť samostatné pracovné miesto. Pracovník by sa v plnej miere 

mohol venovať tejto problematike.  
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Poslanci schválili uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve nebytového 

priestoru v objekte Domu služieb medzi Informačným centrom mesta 

ako nájomcom a spoločnosťou Vincentis s. r. o. ako prenajímateľom. 

Bolo schválené zriadenie súkromnej materskej škôlky Lobelka na Ulici SNP so 

zaradením do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2017/2018. 

Poslanci zobrali na vedomie i informatívnu správu o potrebe zavedenia 

Bezpečnostného projektu na mestskom úrade. 

MsZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na II. 

etapu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier s celkovými nákladmi 

286 945,40 eur a spolufinancovaním 14 347, 27 eur. 

MsZ neschválilo požiadavku opozičných poslancov na odvysielanie reportáže 

Náhorný Karabach od  Libora Šprimra v Televízii Liptov. 

 

26. jún 2016 

MsZ odvolalo z funkcie člena komisie životného prostredia a zdravia Mateja 

Géciho na jeho vlastnú žiadosť. Nahradila ho Silvia Cukerová. 

Poslanci schválili udelenie ocenenia Ceny mesta Liptovský Mikuláš a odmeny 

300 eur bývalému poslancovi MsZ za Liptovskú Ondrašovú Jozefovi Gondovi. 

MsZ zobralo na vedomie Správu o výsledku kontroly vykonanej vo VPS so 

zameraním na legislatívne a technologické postupy uzatvárania skládky vo 

Veternej Porube. Poslanci odporučili primátorovi, aby požiadal štátnu 

inšpekciu životného prostredia o súhlas na vykonanie preverenia správnosti 

uzatvorenia skládky v zmysle schválenej dokumentácie prostredníctvom sond.  

Poslanci schválili zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou RECYKLOGROUP. 

MsZ odporučilo primátorovi mesta objednať nezávislú právnu analýzu obsahu 

kúpnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou AF Development z roku 2014, 

v zmysle možného odstúpenia od zmluvy.  
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8. august 2016 

Poslanci schválili Návrhy dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi 

mestami Liptovský Mikuláš a Báčska Palanka i Michalovcami. 

MsZ schválilo náplň činnosti právneho odboru MsÚ a odporučilo primátorovi 

mesta, aby v závažných právnych problematikách využíval garantované 

externé právne služby.  

 

12. august 2016 

MsZ malo na programe jediný bod, informáciu o možnosti odkúpenia licencie 

pre MHK 32 Liptovský Mikuláš v hokejovej Tipsport lige od ŠHK 37 Piešťany 

na sezónu 2016/2017. MHK 32 bol v predchádzajúcej sezóne účastníkom 

druhej najvyššej hokejovej súťaže. Zastupiteľstvo uložilo zástupcovi primátora, 

aby zabezpečil právne úkony súvisiace s účasťou MHK 32 Liptovský Mikuláš 

v najvyššej hokejovej súťaži a v rámci prípravy rozpočtu na rok 2017 finančné 

zdroje na prevádzku MHK 32. 

 

16. september 2017 

Poslanci schválili do predstavenstva Mestského Hokejového klubu 32 Oldřicha 

Drahovzala a Ladislava Pidu. 

Poslanci zobrali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu mesta Liptovský 

Mikuláš za rok 2015. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj 

Monitorovaciu správu mesta k 30. 6. 2015. Poslanci skonštatovali, že mesto 

dosiahlo k tomuto dátumu nasledovné výsledky: 

celkové príjmy:    11 955 352, 65 eur 

celkové výdavky:     9 355 487, 28 eur 

zostatok zdrojov po zapojení operácií:  3 075 729,07 eur 

Poslanci sa následne zaoberali petíciou proti výstavbe bioplynovej stanice. 

Občania mesta zozbierali spolu 5 439 podpisov a v elektronickej podobe ju 

podpísalo ďalších 125 občanov. Petícia bola doručená 23. 5. 2016. Už 15. 1. 
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2016 bola doručená petícia tiež pod názvom Petícia proti výstavbe bioplynovej 

stanice. Práve na základe prvej petície bolo 4. 2. 2016 schválené VZN 

s názvom Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej 

energetiky. MsZ schválilo doplnky v územnom pláne mesta, v ktorom sa 

s výstavbou bioplynovej stanice nepočíta. Na základe týchto skutočností sa 

MsZ rozhodlo petícií nevyhovieť, nakoľko bola už bezpredmetná. 

Poslanci sa zaoberali aj petíciou Za modernizáciu železničnej trate Žilina – 

Košice, úsek trate: Výhybka Paludza – Liptovský Hrádok, vrátanie výstavby 

mosta cez rieku Váh z Belopotockého ulice v Liptovskom Mikuláši. Petícia 

bola doručená na mestský úrad dňa 8. 8. 2016. Bolo vyzbieraných 1 159 

podpisov. Poslanci sa rozhodli petícii vyhovieť v plnom rozsahu, lebo sa 

preukázalo, že návrh bol dôvodný a v súlade s verejným záujmom. 

MsZ schválilo prijatie úveru vo Všeobecnej úverovej banke vo výške 465 000 

eur so splatnosťou do 25. 11. 2030 na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych 

komunikácii v meste. 

MsZ schválilo Správu o výsledkoch hospodárenia Verejnoprospešných služieb 

k 30. 6. 2016. Konštatovala záporný výsledok v hlavnej činnosti (znamienko sa 

v tomto prípade nepíše) 62 947,03 eur, v podnikateľskej činnosti kladný 

výsledok 41 374,16 eur a celkový záporný výsledok hospodárenia 21 572, 87 

eur. 

MsZ ďalej skonštatovalo, že v prvom polroku 2016 mesto zrealizovalo 

investičné akcie v hodnote 171 617,80 eur a v rozpracovanosti na základe 

zmluvných dodávok 397 445,06 eur. 

MsZ schválilo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na 

obdobie 2016 – 2020. 

 

30. september 2016 

Poslanci vyhlásili voľbu kontrolóra mesta na 18. novembra 2016. Stanovili 

podmienky, ktoré musel uchádzač o tento post spĺňať. Vymenovali komisiu na 

preverenie splnenia podmienok kandidátov: Ján Bonko, Miroslav Boďa, Karol 

Székely a Dana Chromeková. Schválili aj spôsob vykonania voľby. 
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MsZ schválilo Návrh dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku MsZ v Liptovskom 

Mikuláši v platnom znení. Rokovací poriadok sa zmenil v týchto bodoch: 

poslanci zasadajú oddelene od ostatných účastníkov rokovania; za 

predsedníckym stolom sedí predsedajúci, zástupcovia primátora, prednosta, 

členovia mestskej rady a návrhová komisia; pozvaní hostia a čestní občania 

mesta zaujímajú miesta v osobitne vyhradenom rade; zástupcovia masmédií 

a verejnosť sa môžu zdržovať len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť 

priebeh rokovania; v prípade zistenia nevhodného správania, porušenia 

pravidiel slušnosti  alebo rušenia zasadnutia na základe pokynu náčelníka MsP, 

alebo jeho zástupcu, prítomní príslušníci MsP napomenú rušiteľa a následne po 

neuposlúchnuté výzvy, ak neuposlúchne rušiteľa vykážu z rokovacej sály. 

Poslanci schválil nájomnú zmluvu na prenechanie nehnuteľného majetku mesta 

v prospech nájomcu REGION LIPTOV za účelom vybudovania 

cykloprístrešok Háj-Nicovô. Nájom sa uzatvoril na päť rokov a to výške 7,50 

eur/ročne. 

MsZ súhlasilo so zaradením školského stravovania súkromnej materskej školy 

Lobelka v školskom roku 2017/2018 do siete škôl a školských zariadení. 

 

20. október 2016 

Poslanci si vypočuli správu o stave platenia nájomného a vymáhania 

nedoplatkov v nájomných mestských bytoch za prvý polrok 2016. Bolo 

skonštatované, že v porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu o 56 319,99 eur.  

MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

Múzeá 21. storočia – príbeh kultúrneho a prírodného dedičstva – Česká 

republika 2014 – 2020, realizovaný medzi Múzeom Janka Kráľa a Múzeom 

Beskýd vo Frýdku-Místku. 5-percentná spoluúčasť mesta z celkovej sumy 

824 382,39 eur by mala predstavovať 41 219,12 eur. Poslanci odporučili 

primátorovi mesta, aby dohodu podpísal. 
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18. november 2016 

Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra mesta Jozefa Fiedora na obdobie 

šiestich rokov. Plat kontrolóra bol stanovený vo výške 1 978 eur a mesačná 

odmena vo výške 15 % z platu.  

MsZ sa zaoberalo personálnymi otázkami a schválilo do predstavenstva MHK 

32 Liptovský Mikuláš za mesto primátora Jána Blcháča a do Dozornej rady 

MHK 32 Ľubomíra Balca. Zároveň zobralo na vedomie prehľad stavu 

záväzkov a pohľadávok MHK 32 k 30. 9. 2016 a správu o finančnej situácii 

hokejového klubu.  

Poslanci rokovali o návrhu na zmeny rozpočtu mesta na rok 2016. Bolo 

schválené zníženie kapitálových príjmov na položke Stavebné a interiérové 

úpravy DK LM – Jaslo, zníženie výdavkov na rekonštrukciu Bodická ulica 

v sume 72 034 eur a povolené zvýšenie výdavkových finančných operácii na 

Splátky istiny – Preklenovací úver – Stavebné a interiérové úpravy DK LM – 

Jaslo v sume 60 954 eur a povolené zvýšenie kapitálových príjmov Transfer zo 

ŠR – Stavebné a interiérové úpravy DK LM – Jaslo v sume 2 786 eur. Ubralo 

sa z rozpočtu rekonštrukcie Bodická ulica 8 622 eur a pridalo sa na splatenie 

istiny preklenovacieho úveru na stavebné a interiérové úpravy DK LM – Jaslo 

v sume 11 408 eur. Ďalej bolo schválené povolené zvýšenie príjmových 

operácii na položke bankové úvery dlhodobé – dočerpanie refinančného úveru 

VÚB v sume 465 000 eur. Zastupiteľstvo schválilo aj prekročenie bežných 

výdavkov pre MHK 32 na prevádzku v sume 50 000 eur a bežných príjmov z 

výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume 50 000 eur.  

MsZ sa zaoberalo vystúpením poslanca Európskeho parlamentu Richarda 

Sulíka pred Výborom pre petície PETI v Europarlamente. Vyjadroval sa k 

Petícií proti plánovanej výstavbe mosta do Hlbokého, doručenej petičným 

výborom mestu. MsZ konštatovalo, že viaceré prednesené tvrdenia poslanca 

Sulíka sa nezakladali na pravde a informovali zavádzajúcim spôsobom. 

Poslanci odporučili primátorovi, aby zaslal otvorený list MsZ Výboru pre 

Petície PETI, ako aj poslancovi Sulíkovi, ktorý mal byť vyzvaný, aby sa 

ospravedlnil za poškodzovanie dobrého mena mesta.  
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MsZ schválilo uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi 

mestom a Klastrom LIPTOV – združenie cestovného ruchu na dobu 5 rokov za 

5 eur. Bola schválená aj ďalšia zmluva o nájme medzi mestom a REGION 

LIPTOV, oblastnou organizáciou cestovného ruchu, na dobu 5 rokov za 5 eur. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj nájomnú zmluvu na 30 rokov za 1 euro 

ročne na tri pozemky vo výmere 685 m2 nachádzajúcich sa pri 

rekonštruovanom Dome služieb na Námestí mieru spoločnosti Vincentis na 

vybudovanie a spevnie poškodenej asfaltovej vrstvy. Poslanci sa zaoberali aj 

vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v katastri 

Okoličného s minimálnou požadovanou cenou 288 000 eur.  

 

15. december 2016 

Poslanci schválili nových členov do komisií MsZ. Za členov Komisie 

územného rozvoja a výstavby zvolili Borisa Bartánusa a Jána Bonka. Za 

tajomníčku Komisie školstva a mládeže bola zvolená Marta Gerbocová. 

MsZ odvolalo z funkcie člena správnej rady OZ Hokejové talenty MHK 32 

Jozefa Fiedora, ktorý začal vykonávať funkciu hlavného kontrolóra mesta a za 

nového člena zvolilo viceprimátora Jána Bonka.  

Poslanci schválili udelenie Ceny mesta Liptovský Mikuláš Základnej 

organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom 

Mikuláši za aktívnu činnosť, udržiavanie tradícií a občanovi mesta Karolovi 

Komanderovi za dlhoročnú prácu v kultúrnej oblasti. 

Mestský parlament schválil nájom pre Slovenský zväz chovateľov poštových 

holubov na dobu 15 rokov za euro ročne priestorov v Pongrácovskej kúrii na 

zriadenie stálej expozície chovateľstva poštových holubov. 

Poslanci schválili aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku 

na Nábreží Janka Kráľa o výmere 2373 m2 s požadovanou minimálnou cenou 

156 618 eur. 

Poslanci schválili zníženie rezervného fondu o 192 173 eur, zníženie 

kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii a modernizácii  Kukučínova ulica o 

188 053 eur, Bodická ulica o 4 120 eur. Zároveň schválili navýšenie 
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kapitálových výdavkov na Parková ulica vo výške 132 334 eur Dechtárska 

ulica 59 839 eur. 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

vyrovnaného rozpočtu mesta na rok 2017 vo výške 30 112 137 eur. Rozpočet 

počítal s poklesom úverovej zadlženosti na úrovni 33 %. Na samosprávne 

funkcie mesta zabezpečené formou bežných výdavkov bolo vyčlenených 68 % 

rozpočtu, 20 miliónov eur, na financovanie škôl a školských 30 %. 

Očakávaným výsledkom bežného rozpočtu mal byť prebytok 709 736 eur so 

zámerom použiť ho na splácanie úverov. Mikulášska radnica počítala v roku 

2017 s investíciami na zveľadenie mesta v sume 8,2 milióna eur, na údržbu 

miestnych komunikácii so sumou 641 tisíc eur. Rozpočet bol po rozsiahlej 

diskusii poslancov nakoniec schválený.  

 

ČINNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU 

 

Mesto Liptovský Mikuláš evidovalo za odvoz a likvidáciu smetí na začiatku 

roku nedoplatky  4 248 fyzických osôb, 398 právnických osôb a daň za psov 

nezaplatilo 29 občanov. Na daniach z nehnuteľnosti evidovalo 300 dlžníkov, 

pričom tieto nedoplatky predstavovali sumu takmer milión eur. 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov MsÚ navrhovalo už v roku 2015 

zvýšenie poplatkov za odvoz smetí. Poplatok sa nezvýšil a mesto doplácalo 

vyše 400 000 eur. Porovnal sa poplatok v iných mestách, v Martine 25 eur, 

V Dolnom Kubíne a v Banskej Bystrici 29,20 eur, kým u nás na úrovni 22,55 

eur. 

V lete bola primátorom mesta Jánom Blcháčom menovaná nová prednostka 

MsÚ Marta Gutraiová. Nastúpila po Martine Kapitáňovej, ktorá požiadala 

o uvoľnenie z funkcie. Nová šéfka úradu vyštudovala vysokú ekonomickú 

školu, pracovala vo viacerých výrobných podnikoch a 14 rokov viedla vlastnú 

účtovnícku firmu. Dlhé obdobie pracovala vo verejnej správe a samospráve, 

niekoľko rokov aj ako vedúca finančného odboru MsÚ. Poverenou vedúcou 

finančného odboru sa stala Anežka Makovická. 
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Radnica získala z eurofondov takmer dva milióny eur na projekt zníženia 

energetickej náročnosti objektu MsÚ. V auguste sa začal skladať z budovy 

mramor so zámerom využiť ho na rekonštrukciu iných budov v správe mesta, 

napríklad Domu kultúry alebo Domu smútku. Nový keramický obklad mal viac 

šetriť životné prostredie. 

V septembri sa zamestnanci MsÚ začali zaškoľovať na elektronický výkon 

verejnej správy. Základnou podmienkou, aby občania mohli využiť tento 

systém komunikácie, bolo aktivovanie elektronickej schránky a občiansky 

preukaz s čipom a elektronickým podpisom. Na zavedenie tohto systému 

plánovala radnica vyčleniť z mestskej kasy 200 000 eur. 

20. decembra 2016 pripravili predstavitelia charitatívnych organizácií manželia 

Perašínovci spolu s primátorom mesta Jánom Blcháčom v priestoroch MsÚ 

spoločný stôl s ľuďmi bez domova. Pre týchto občanov pripravila radnica 

kapustnicu. mäso so šalátom, koláče a teplé nápoje. Každý dostal ako darček 

šál a čiapku. Radnica sa takýmto spôsobom pokúsila spríjemniť občanom bez 

domova vianočné sviatky. 

 

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ 

PALÚDZKA 

Pokračoval projekt pod názvom Domy Mikuláš, v rámci ktorého pribudne 

malo pribudnúť 23 nových domov. 12 domov bolo postavených už predtým, 

ostatné mali byť dokončené v roku 2016. V rámci infraštruktúry pribudlo 

v tejto mestskej časti 1 270 m2 cesty a 530 m2 chodníkov. Majetok v hodnote 

takmer 90 tisíc eur malo na základe dohody investora stavby LEVING s.r.o. 

získať za symbolické euro mesto. 

Vyhovelo sa sťažnosti obyvateľov, aby do Palúdzky jazdilo viac autobusových 

spojov. 

Vo februári zorganizoval klub dôchodcov spolu s Maticou slovenskou 

fašiangový sprievod rôznych masiek za zvukov bubna a pozývania na 

fašiangovú zábavu. Bursovníci spievali a tancovali za zvukov harmoniky. Za 

túto činnosť boli odmenení fľaškou vína, koláčmi, klobásami a slaninkou. 
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Potom boli oslavy v kultúrnom dome, kde kedysi pôsobilo aj kino Jánošík.  

Tento stánok bol naposledy využívaný ako predajňa kobercov. Vďaka 

mladému poslancovi Marekovi Nemcovi sa začala rekonštrukcia na kultúrne 

účely. V ešte neupravených priestoroch sa seniori spolu s matičiarmi ukázali 

v scénkach pochovávania basy, za čo zožali dlhotrvajúci aplauz. 

V apríli sa začalo s obnovou Parkovej ulice. Za 133 000 eur sa vymenilo 

nevhodné podlažie, pribudli nové obrubníky, domové vjazdy a bezbariérové 

priechody pre chodcov. 

V rámci rekonštrukcie kultúrneho domu sa opravila hlavná sála, bola 

zabudovaná nová javisková technika, rozvody, elektroinštalácia opony. V lete 

bol tento kultúrny stánok slávnostne otvorený. Na rekonštrukcii sa podieľali 

dobrovoľníci najmä z radov mladých matičiarov. Celkové náklady dosiahli 

37 000 eur. 

Dňa 23. júla 2016 sa na futbalovom štadióne uskutočnilo tradičné podujatie 

Palúčanský deň. Boli pripravené rôzne atrakcie pre deti, varil sa guľáš. 

Matičiarski divadelníci zahrali frašku o liptovských pltníkoch. O zábavu do 

neskorého večera sa postarali harmonikári Dobákovci. 

Na prelome septembra a októbra sa uskutočnil prvý ročník Divadelného 

festivalu Ivana Stodolu. Pripravil ho Divadelný odbor Matice slovenskej, Dom 

MS, Klub seniorov Palúdzka. Na podujatí vystúpili divadelníci z 

Trenčianskych Stankoviec, Svätého Jura, Zvolenskej Slatiny, Rimavskej 

Soboty, matičiarsky súbor z Liptovského Mikuláša a ŠAPO Ploštín. Celkove sa 

predstavilo 70 účinkujúcich. Sedem divadelných predstavení navštívilo asi 500 

divákov. Hosťom festivalu bola Milka Zimková, ktorá sa predstavila svojou 

monodrámou. Víťazom prvého ročníka tohto festivalu sa stal divadelný súbor z 

Ploštína. Odniesol putovnú cenu, rezbársku plastiku od ľudového rezbára a 

matičiara Ivana Líšku. 

 

IĽANOVO 

Predstavitelia Telovýchovnej jednoty Iľanovo sa dohodli s mestom a otvorili 

lyžiarsky vlek, ktorý začali umelo zasnežovať. Lyžovanie bolo pre obyvateľov 



21 
 

mesta bezplatné, stačilo ukázať len občiansky preukaz. Mesto vyčlenilo zo 

svojho rozpočtu na prevádzku vleku 10 000 eur. Stredisko bolo v prevádzke od 

stredy do nedele aj pri umelom osvetlení.  

Počas fašiangov pripravili vo februári dôchodcovia z Iľanova tradičnú 

zabíjačku, ako aj sprievod po dedine, a tak obnovili starodávne tradície. 

Pred Vianocami sa ukončili práce na rekonštrukcii stropu javiska v sále 

kultúrneho domu v dvoch etapách. Prvá bolo zaistenie stropu javiska v zmysle 

statického posudku a druhá bola samotná montáž nového kazetového stropu. 

V tejto mestskej časti bol vynovený pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny. 

Pribudla podesta, hlavná časť pamätníka bola vyčistená a zakonzervovaná. 

OKOLIČNÉ 

3. februára 2016 sa pri pamätníku padlým občanom v II. svetovej vojne konala 

pietna spomienka pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Okoličného. Táto 

mestská časť, vtedy samostatná obec, bola oslobodená ako prvá. Front sa tu 

zastavil na dva mesiace. O program sa postarali členovia spevokolu z klubu 

seniorov a žiačky miestnej základnej školy. 

Radnica sa rozhodla riešiť kritickú situáciu na križovatke ciest I/18 a III/2335 

v smere Okoličné – Podbreziny so zámerom vybudovať okružnú križovatku 

s prípojnými pruhmi. 

V auguste sa v rámci Dňa Okoličného uskutočnil pietny akt kladenia vencov 

pri pomníku padlých občanov v SNP a  II. svetovej vojne. Potom vystúpili 

matičiarski divadelníci s fraškou Pltnícke prekáračky. Pri dobrom guľáši 

a ľudovej hudbe sa obyvatelia zabávali až do večerných hodín.  

Poslanec za túto mestskú časť Jaroslav Grešo sa rozhodol obnoviť zaniknutý 

starý cintorín, kde sa nachádzajú hroby významného šľachtického rodu 

Okoličániovcov. Pracovníci VPS vyčistili okolie od prebytočného krovia. Na 

kríž pred cintorínom by mala byť umiestená pamätná tabuľa. 

Koncom roka ponúklo mesto na predaj pozemky v Okoličnom s rozlohou 18 

tisíc m2 pri areáli zberného dvora. Bola vyhlásená obchodná verejná súťaž s 

podmienkou, aby víťaz do dvoch rokov získal stavebné povolenie na výstavbu 
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obchodno-priemyselnej haly a do ďalších dvoch rokov rozbehol výrobu 

a zamestnal 100 zamestnancov. O pozemok prejavila záujem spoločnosť so 

zámerom rozbehnúť drevospracujúcu výrobu.  

 

NÁBREŽIE AURELA STODOLU A  NÁBREŽIE 4. APRÍLA 

Na tomto sídlisku vyvolala rozruch správa o výstavbe dvojposchodového 

parkovacieho domu pred predajňou Jednoty. Obyvatelia sa obávali sťaženia 

prístupu. Mesto podmienilo predaj priľahlých pozemkov s tým, že bude 

vybudovaných 30 nespoplatnených miest na parkovanie. 

24. septembra 2016 sa na školskom ihrisku ZŠ M. R. Martákovej uskutočnila 

súťaž mestských častí vo varení guľášu. Predstavila sa Ľudová hudba Haluška, 

kynologická show, mestskí policajti prezentovali ukážky svojej práce, pre deti 

boli pripravené rôzne atrakcie.  

 

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 

V tejto mestskej časti sa šírili informácie o rekonštrukcii objektu bývalých 

Kožiarskych závodov na ubytovňu pre neprispôsobené rodiny. Vo februári 

2016 podal majiteľ objektu žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. 

Stavebník deklaroval, že plánuje stavebné úpravy objektu na apartmánový dom 

s malometrážnymi bytmi do 65 m2 pre mladé rodiny s malými príjmami 

zaobstaranie vlastného bytu. Vlastník navrhol mestu, aby vypracovalo poradník 

na tieto byty.  

Mesto sa rozhodlo riešiť dopravnú situáciu pri evanjelickom kostole úpravou 

križovatky, vybudovaním stredového ostrovčeka a priechodu pre chodcov za 

10 000 eur. 

V lete bola ukončená rekonštrukcia kultúrneho domu. Obnovil sa strop 

a zabudovali nové svietidlá. Brigádnicky sa na rekonštrukcii podieľali členovia 

dobrovoľného hasičského zboru. Celkové náklady z mestskej kasy 

predstavovali sumu 4 000 eur. 
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Viac ako rok pracovalo Majetkovo-právne oddelenie MsÚ na bezodplatnom 

vysporiadaní pozemku a stavby na futbalovom ihrisku. Nakoniec sa mesto so 

štátom dohodli a odovzdali ho do správy miestnemu ŠK Kriváň.  

6.augusta 2016 sa na futbalovom ihrisku uskutočnil X. ročník futbalového 

turnaja DREZINA CUP 2016 s účasťou 15 družstiev. Podujatie malo aj 

sprievodné akcie, súťaž hasičov, koncert, podával sa guláš, klobásy, pivo. 

13. augusta 2016 sa konalo tradičné podujatie Ondrašovská fazuľa. V príprave 

tradičnej pochutiny sa vystriedalo viacero družstiev. Súčasťou podujatia bola aj 

spanilá jazda veteránov Staré fáro. Vystúpil detský folklórny súbor Ďumbier, 

konala sa aj súťaž v jedení fazuľovej polievky, tombola, predstavil sa súbor 

Sláčik a večer zavŕšila diskotéka. Primátor odovzdal Cenu mesta dlhoročnému 

bývalému poslancovi MsZ za túto mestskú časť Jozefovi Gondovi a pri 

príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Ondrašovej odovzdal 

ďakovné listy 30 občanom. 

Koncom roku pribudli na novom ihrisku posilňovacie stroje na precvičenie 

nôh, brucha, bokov, posilnenie horných končatín i chrbta. 

 

PLOŠTÍN 

6. februára 2016 sa konali v tejto mestskej časti tradičné fašiangy. Zraz 

krojovaných účastníkov bol v kultúrnom dome. Na čele fašiangového 

sprievodu nechýbal vystrojený fašiangový kôň, oznamujúci príchod sprievodu. 

Domáci obyvatelia vychádzali z domov a počastovali účastníkov sprievodu. Tí 

si potom v kultúrnom dome pripravili praženicu z vyzbieraných vajec a pri 

dobrom hriatom sa odohrala tanečná zábava. 

28. augusta 2016 sa uskutočnil už XIII. ročník Detského folklórneho festivalu 

pod Skalkou v areáli pri urbárskom dome. Vystúpili domáce i zahraničné 

súbory.  

V tejto mestskej časti sa konalo tradičné podujatie pod názvom Mikulášska 

pohoda. Veľkým lákadlom bola opäť súťaž silných chlapov o Stredoeurópsky 

pohár v zaujímavých disciplínach. Siláci priťahovali v sede 7,5 tonový kamión, 

prenášali 200 kilogramovú kladu. V rozpažených rukách držali na šikmej 
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plošine dve odbrzdené osobné autá. Zdolávali schody sily s 250 

kilogramovými závažiami a prevracali 500 kilogramovú pneumatiku. Víťazom 

sa stal 23-ročný Bielorus Volodymir Tsifra. Diváci videli aj ukážky zlaňovania 

kukláčov s použitím strelných zbraní, hasenie horiaceho auta, vystrihovanie 

vodiča, výcviku policajných psov. Podaril sa zápis do Knihy slovenských 

rekordov, keď Pozemkové spoločenstvo Ploštín vyrobilo z jedného viac ako 20 

metrov dlhého stromu najdlhší pivný stôl, za ktorý sa zmestilo až 80 ľudí. Na 

pódiu sa predstavili hudobné skupiny Kabát revival a Peter Bič Projekt. Celé 

toto podujatie financovalo Pozemkové spoločenstvo Ploštín. 

 

DEMÄNOVÁ 

V tejto mestskej časti v smere do Demänovskej doliny boli namontované 

merače rýchlosti s jej zobrazením. Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť cestnej 

premávky vo frekventovaných lokalitách a použiť zaznamenané údaje pri 

návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti jazdy v tejto mestskej časti. 

4. mája 2016 sa pred Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 

uskutočnila pri pamätníku tohto významného vedca, generála a politika pietna 

pobožnosť, venovaná 97. výročiu úmrtia tohto veľkého Slováka. Podujatie 

zorganizovalo Mesto Liptovský Mikuláš a Klub Spoločnosti M. R. Štefánika, 

ktorej členovia sa významnou mierou pričinili, aby v Demänovej bolo toto 

pietne miesto vybudované. 

Mesto sa rozhodlo uskutočniť opravu žľabov a vstupného balkóna kultúrneho 

domu a vybudovať kanalizačnú prípojku. 

Stretnutie mamičiek a bábätiek narodených v máji sa uskutočnilo v novembri 

v jednom z ubytovacích zariadení v Demänovej. Organizovala ho Adriana 

Talmor. Prišlo 27 mamičiek a detičiek z celého Slovenska. Na stretnutí 

si vymenili skúsenosti vo výchove ratolestí.  

  

BODICE 

Poslednú aprílovú nedeľu sa uskutočnilo už tradičné športové podujatie Beh 

oslobodenia Bodíc. V značne nevľúdnom počasí sa na štarte stretlo 147 
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pretekárov. Najprv súťažili deti, po nich prišli na rad dospelí. Do behu sa 

zapojil aj finalista z televíznej kuchárskej šou Ivan Rusina. 

V lete sa ukončila rekonštrukcia kultúrneho domu. Výmenou okien a opravou 

fasády sa znížila energetická náročnosť objektu. Práce zahŕňali aj vyčistenie 

protipovodňového kanála okolo kultúrneho domu. Z rozpočtu mesta bolo na 

túto akciu vyčlenených 1 795 eur. V jeseni bol takmer komplexne obnovený 

pamätník SNP. Pribudla nová podesta, obkladové dosky a tabuľa s nápisom.  

 

PODBREZINY 

Radnica sa rozhodla zakázať parkovanie nákladných aut na sídlisku 

Podbreziny. Bolo vytipovaných 40 áut so zámerom uvoľniť miesta 

na parkovanie pre osobné autá. 

Poslanec za túto mestskú časť Michal Paška požiadal mesto o 300 eur 

a rozhodol sa požiadať skupinu mladých sprejerov, aby odstránili nápisy v 

podchode pod železničnou traťou a oživili ho vkusnými grafitmi tak, ako sa to 

už dávnejšie osvedčilo v susednom Liptovskom Hrádku. 

Poslanec Paška podal aj žiadosť o 2 000 eur na vybudovanie skateparku 

s jednoduchými prekážkami v lokalite medzi pizzeriou a fitnescentrom. 

V zimnom období bolo opäť sprevádzkované klzisko na Podbrezinách. Ľadová 

plocha s rozmermi 48 x 24 metrov bolo pre verejnosť sprístupnená už počas 

zimných prázdnin. 

 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY MESTA 

Historické pamiatky Londýna obdivovali začiatkom marca žiaci Základnej 

školy Janka Kráľa. Počas vzdelávacieho zájazdu mali možnosť spoznávať toto 

prekrásne mesto. Ubytovaní boli v rodinách, čo im umožňovalo zdokonaliť sa 

v anglickom jazyku. 

Už 12. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti detí a mládeže Súhvezdie 

hôr sa uskutočnil od 19. do 21. marca 2016 v mikulášskom Dome kultúry. 

Predstavili sa súťažiaci z Ukrajiny, Ruska, Českej republiky a Slovenska. 
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Súťažiaci vystupovali v kategórii spev, tanec, hudba a divadlo. Záver patril 

galakoncertu a vyhláseniu výsledkov.  

Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti podpísané partnerské zmluvy 

s ôsmimi mestami, aktívna spolupráca je so šiestimi: Annecy (Francúzsko), 

Galanta, Kemi (Fínsko), Kiskőrős (Maďarsko), Opava (Česká republika), 

Źywiec (Poľsko) . S ostatnými dvoma mestami, Slovenske Konjice (Slovinsko) 

a Kalamariou (Grécko), stagnovala spolupráca už roky. O možnosť nadviazať 

spoluprácu požiadali ďalšie dve mestá, Michalovce a Bačka Palanka zo srbskej 

provincie Vojvodina so silnou komunitou našich krajanov. 

Dobrovoľníci zo zahraničia z organizácie YMCA zanechali po roku pôsobenia 

v našom meste stopu. Prispeli k šíreniu dobrého mena mesta a Slovenska 

v zahraničí, pomáhali tunajšej komunite v Hlbokom, obohatili vyučovanie na 

stredných školách, zúčastňovali sa na rôznych diskusiách. V septembri do 

nášho mesta prišla nová skupina mladých ľudia z rôznych kútov sveta. 

Prvá májová sobota bola na poľsko-slovenskom pohraničí v znamení 

udeľovania ocenení pre osobnosti, ktoré podporujú tunajšie horské územie. 

Ceny v poľskom Źywci získali v kategórii malý podnikateľ Štefan Červeň, 

prevádzkar adrenalínových atrakcií. V kategórii stredný podnikateľ si cenu 

odniesol Richard Holec, riaditeľ hotela Liptovský dvor. 

Zástupcovia nášho mesta sa 24. novembra 2016 zúčastnili na stretnutí 

s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcii a cestovného ruchu z rôznych oblastí 

Ruskej federácie v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave. Vedúca 

Oddelenia marketingu a podnikania MsÚ Soňa Višňovská a riaditeľ Múzea 

Janka Kráľa Jaroslav Hric prezentovali turistické a kultúrne aktivity nášho 

mesta. Prítomní ocenili náš turisticko-informačný materiál v ruštine. Stretli sa 

aj s riaditeľkou knižnice z mesta Jefremov  v Tulskej oblasti, s ktorým malo 

mesto partnerské vzťahy. 

 

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

3. januára 2016 sa uskutočnil tradičný Novoročný koncert venovaný 23. 

výročiu vzniku Slovenskej republiky. Toto podujatie bolo spojené 

s odovzdávaním ocenení mesta. Cenu primátora mesta dostal Ján Drobčo za 
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prínos v zdravotníctve, Karol Špánik za kultúrnu a športovú činnosť, Milan 

Grešo, im memoriam, za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského 

zväzu vojenských táborov nútených prác – PTP), kolektív MHK 32 Liptovský 

Mikuláš za dosiahnuté výsledky v roku 2015. Čestné občianstvo získal 

Vladimír Stankoviansky za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta, 

šírenie dobrého mena mesta a vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, športu, 

vzdelávania, spoločenského a duchovného života. Cenu mesta dostal cirkevný 

zbor evanjelickej cirkvi a. v. pri príležitosti 230. výročia posvätenia hlavného 

mikulášskeho chrámu, Jaroslav Lehotský za prínos v oblasti verejnej správy, 

Ivan Piaček za rozvoj mesta v oblasti športu, Jaroslav Bartánus za aktívnu 

činnosť v Klube M. R. Štefánika. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie 

Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. 

23. januára 2016 sa uskutočnil už 25. ročník Mikulášsky ples pod záštitou 

primátora Jána Blcháča s účasťou viac ako 200 hostí. V tombole sa vyzbieralo 

1 500 eur a výťažok bol použitý na charitatívne účely. Počas plesu bola dražba 

obrazov, výťažok bol taktiež venovaný na dobročinné účely. Hosťom plesu bol 

populárny spevák Peter Nagy. 

Dňa 30. januára 2016 sa už šiesty raz uskutočnil ples miestneho odboru Mladej 

Matice. O zábavu sa postaral populárny spevák Otto Weiter, Andrea Fischer 

a ľudová hudba Haluška. 

Koncom januára sa uskutočnilo prvé stretnutie prípravného výboru 

a priaznivcov tradičného ľudového pokrmu, zasadnutie pripravovaného 

občianskeho združenia Liptovské droby. Viedol ho autor kuchárskych kníh a 

gurmán Štefan Packa. Cieľom združenia mala byť snaha získať pre tradičnú 

ľudovú špecialitu zemepisnú značku, chránenú Európskou úniou. Viceprimátor 

Rudolf Urbanovič vyjadril presvedčenie, že táto originálna liptovská špecialita 

si zaslúži, aby bola chránenou touto značkou.  

Začiatok februára sa niesol v znamení fašiangov. Dňa 4. februára 2016 sa 

v Dome kultúry uskutočnila Mikulášska fašiangová zábava seniorov. Podujatie 

spestrili programom seniorky z Palúdzky, Iľanova a Ploštína. Do tanca a spevu 

vyhrávala skupina Spektrum.  
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5. februára 2016 žilo centrum mesta fašiangami. Sprievod sa začal pred 

radnicou a pokračoval až k budove Čierneho orla. Pozostával zo všetkých 

mestských častí a niesol sa v duchu tradičných masiek, krojov, vyhrávala 

ľudová muzika. Do sprievodu sa zapojili detské folklórne skupiny Ďumbier 

a Pramienok, tancovali a spievali folkloristi zo súborov Váh, Vŕbové prútie, FS 

Smrečany, Poludnica Závažná Poruba a Chabenec z Dúbravy. Aktívne sa 

v maskách zúčastnili všetky kluby seniorov na území mesta. Prizerajúci sa 

turistickí návštevníci si odnášali nezabudnuteľný zážitok.  

Dom kultúry žil v znamení plesov. Už 6. februára sa uskutočnil známy 

batôžkový Paples, organizátorom ktorého bol folklórny súbor Váh a Liptovské 

kultúrne stredisko. Stredoškolský bál sa uskutočnil 12. februára a študenti 

mikulášskeho gymnázia M. M. Hodžu sa zabávali na svojom XII. benefičnom 

plese. Ples bol plný hudby a zábavy v podaní skupiny Heľenine očí a B. 

Hazuchovej. 

V Dome kultúry sa dňa 27. februára 2016 sa konal slávnostný program pod 

názvom Žijem svoj sen. Program bol venovaný výraznej osobnosti, šíriteľke 

ľudových tradícii, dlhoročnej vedúcej detského folklórneho súboru Ďumbier, 

Ľudmile Štrkolcovej, ktorá sa dožila vzácneho životného jubilea. Za svojho 

tvorivého života nacvičila množstvo choreografií, ktoré videli v mnohých 

európskych krajinách. Niektorí jej zverenci tancovali v profesionálnych 

súboroch SĽUK a Lúčnica. Pri tejto príležitosti jej bolo udelené aj čestné 

občianstvo mesta.  

V našom meste začalo pôsobiť aj občianske združenie Živé námestie. To si 

dalo do vienka podporovať rozvoj nášho hlavného Námestia osloboditeľov a 

prilákať naň čo najviac návštevníkov. 8. marca 2016, pri príležitosti 

Medzinárodného dňa žien, pripravilo združenie zaujímavý program, v ktorom 

vystúpili matičiari s recitáciami básňami o ženách a folklórny súbor Poludnica 

zo Závažnej Poruby. Prítomným ženám sa prihovoril primátor Ján Blcháč a 

každá bola obdarovaná kvetom. OZ Živé námestie pripravilo v minulom roku 

dve veľké podujatia, tradičnú zabíjačku a lampiónový sprievod, na ktorom sa 

zúčastnilo mnoho návštevníkov.  

Pri príležitosti 90. výročia narodenia aktívneho člena Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Pavla Chrapčiaka ho navštívil primátor 
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a odovzdal mu ocenenie mesta. Jubilant sa výraznou mierou zaslúžil 

o rekonštrukciu partizánskych bunkrov v Krčahove v Demänovskej doline. 

Ocenenie mesta dostal aj storočný Ján Marko. Toho navštívil primátor mesta 

spolu s poslancom Jaroslavom Grešom na sídlisku Podbreziny. Celý život 

pracoval v Kožiarskych závodoch. Aktívne sa zúčastnil Slovenského 

národného povstania. Rodinní príslušníci prezradili, že sa do svojej 

deväťdesiatky venoval záľube – rybačke. 

MsZ sa rozhodlo udeliť Cenu mesta zosnulému dlhoročnému poslancovi 

Dušanovi Vinčúrovi. Ako poslanec zastupoval svoj obvod Podbreziny- 

Vitálišovce celých 22 rokov. Ako ekonóm pôsobil dlhé roky ako predseda 

finančnej komisie pri MsZ, bol členom mestskej rady, viceprezident 

futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš, zastupoval mesto v obchodných 

spoločnostiach. Bol dlhoročným predsedom výrobného družstva Ďumbier. 

Cenu prebrala jeho manželka. 

31. apríla 2016 mikulášske Námestie osloboditeľov ožilo. Občianske združenie 

Živé námestie, Motoklub Liptov a mesto Liptovský Mikuláš uskutočnilo 

podujatie pod názvom Prvá míľa. Na Spanilej jazde sa zúčastnili motorkári 

z celého Liptova. Ich jazda sa začala na pravé poludnie a pokračovala na trase 

Liptovský Mikuláš – Hybe – Východná – Važec – Štrba.  

Už tradične sa pred historickou budovou bývalého hostinca Čierny orol 1. mája 

uskutočnil koncert mestského dychového orchestra. Na začiatku podujatia bola 

prednesená rezolúcia mikulášskeho robotníctva zo slávneho 1. mája 1918. 

Potom sa k prítomným prihovoril primátor a predstavitelia politických strán. 

Po položení vencov k pamätnej tabuli sa sprievod presunul na Námestie 

osloboditeľov k fontáne Metamorfózy, kde sa uskutočnil slávnostný program 

venovaný 12. výročiu vstupu Slovenska do EÚ. Primátor otvoril fontánu 

symbolickým kľúčom.  

1. mája 2016 organizátori v synagóge otvorili výstavu popredného slovenského 

výtvarníka Pavla Petráša st., pri príležitosti jeho 85. narodenín, pod názvom 

Mystérium krajiny. Pri tejto príležitosti bola uvedená rovnomenná kniha 

Štefana Packu. 
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Obyvatelia mesta si pripomenuli 6. mája 2016 víťazstvo nad fašizmom. 

Program obohatil svojím vystúpením folkový spevák Ján Svetlan Majerčík. 

Pred budovou Múzea Janka Kráľa vítala účastníkov spomienky mestská 

dychová hudba. Potom sa účastníci, medzi ktorými nechýbali ani veteráni, 

odobrali k pamätníku Červenej armády. Pietny akt pokračoval pri pamätníku 

padlých vojakov na Háji-Nicovô.  

Deň matiek sme si pripomenuli 8. mája 2016 koncertom hudobnej skupiny 

Adventure Strings. 

Ďalšiu významnú udalosť si obyvatelia mesta pripomenuli dňa 10. mája pri 

pamätníku Žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová.  

Na udalosť, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín slovenského národa, vyhlásenie 

prvého politického programu Slovákov, spomínali matičiari a žiaci 

mikulášskych škôl. 

V máji si obyvatelia nášho mesta a príslušníci Ozbrojených síl SR pripomenuli 

97. výročie od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, pri pamätníku pred 

Akadémiou ozbrojených síl, nesúcou jeho meno. V rámci pietnej spomienky sa 

konali pobožnosti, prehovoril rektor Jozef Puttera a predseda Klubu 

Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Jaroslav Bartánus. 

15. mája sa Námestí osloboditeľov uskutočnilo podujatie Sadíme my máje 

spojené s ľudovými tradíciami. Organizátormi boli Folklórny súbor Váh a 

Liptovské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom. 

17. mája sa v koncertnej sále Súkromnej ZUŠ uskutočnil koncert pod názvom 

Ruskij romans – najkrajšie ruské piesne.  

Koncom mája dňa 29. mája sa uskutočnilo na Námestí osloboditeľov podujatie 

Deň rodiny. Pre rodiny s deťmi boli pripravené rôzne atrakcie, maľovanie na 

tvár, ukážky činnosti krúžkov z Centra voľného času. Hasiči pripravili ukážky 

svojej najmodernejšej techniky, príslušníci mestskej polície rôzne súťaže pre 

deti, jazdu zručnosti pre kolobežkárov. Technické vybavenie prezentoval 

i Policajný zbor SR. Deti si mohli pozrieť rozprávkovú šou. 

3. júna sa v našom meste konala tradičná prehliadka poézie a prózy 

slovenských autorov Rázusovie Vrbica, s účasťou takmer 60 recitátorov. 
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Primátor udelil Cenu primátora mesta recitátorke a kultúrnej pracovníčke 

Zdenke Matějkovej. Svoju tvorbu prezentovalo 37 mladých autorov.  

Tisícky kilometrov najazdili počas mája účastníci celoslovenskej kampane Do 

práce na bicykli. V našom meste sa do kampane zapojilo 15 tímov, najviac ich 

vytvorili zamestnanci MsÚ. V počte jázd na celý tím, 152, získal prvé miesto 

tím zamestnancov CD Profil. V kategórii počet jázd na jednotlivca, 44, získal 

prvé miesto Ján Smerčiak z tímu Priatelia a najviac, 619 kilometrov, najazdil 

Peter Veselovský z MsÚ. 

Od 9. do 11. júna sa uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka amatérskeho 

divadla dospelých Belopotockého Mikuláš. Po dlhšom čase bola táto súťaž 

zaradená ako celoštátna. Na tomto vrcholnom divadelnom sviatku sa 

predstavili divadelníci z Rimavskej Soboty, Prievidze, Medzibrodu, Trebišova, 

Levíc, divadelníci z Čeljabinska v Rusku, Trnavy, Senice, Pruského, Tisovca.  

Domácich zastupovali  súbor Gasparego a mladí divadelníci zo ZUŠ J. L. 

Bellu. V odbornej porote zasadli Ján Šimko, šéfdramaturg Literárno- 

dramatického centra  Rozhlasu a televízie Slovenska; Alžbeta Verešpejová, 

Miroslav Dacho, pedagóg Katedry réžie a dramaturgie na divadelnej fakulte, 

Maroš Krajčovič, metodik pre divadlo Stredoslovenského osvetového strediska 

v Banskej Bystrici a Patrik Lančarič, známy divadelný režisér. 

12. júna sa v rámci podujatia Bambifest uskutočnila Cesta rozprávkovým 

lesom. Rodiny s deťmi putovali k vojenskému pamätníku na Háji-Nicovô, kde 

mohli stretnúť plno zázračných bytostí a rozprávkových postavičiek.  

Stoličné dni sa uskutočnili od 16. do 18. júna s dôrazom na pripomenutie 730. 

výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Historický 

sprievod na čele s bubeníkom sa vybral od radnice smerom cez historické 

centrum mesta. Sprievod výrazne oživili bubeníci zo skupiny historického 

šermu. O zábavu v uliciach sa staral šašo so svojím spoločníkom. Sprievod 

prešiel Baťovou uličkou na Námestie Žiadostí slovenského národa, pred 

evanjelický kostol. Tam herci z Matičnej divadelnej ochotníckej scény zahrali 

scénku o vyhlásení Žiadostí slovenského národa. Scénicko-slovné pásmo 

o významných predstaviteľoch Uhorska a Liptova pripravili pracovníci 

Liptovského múzea na nádvorí Čierneho orla. Na Námestí osloboditeľov 

potom matiční divadelníci odohrali scénku Ako naše mesto povstalo, v ktorej 
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priblížili založenie mesta. Na tribúne vystúpili skupiny Ploštín punk, HEX, 

Freeze dance Crew a DJ Peter Rak. Podujatie moderoval Roman Juraško. Na 

druhý deň vystúpili sokoliari a skupina historického šermu. Zaujímavé bolo 

vystúpenie mládežníckeho speváckeho zboru z lotyšskej Rigy. Vystúpila aj 

domáca skupina Mince vo fontáne. Matiční divadelníci zahrali pred Múzeom 

Janka Kráľa inscenovaný súdny proces pod názvom Posledná noc Juraja 

Jánošíka, ktorý sa tešil veľkému záujmu divákov. Zlatým klincom večera bol 

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Uskutočnil sa aj netradičný 

koncert ľudového nástroja fujary s gitarou. Večer vystúpila skupina Barbarosa 

a LUCIE revival. Súčasťou Stoličných dní bola aj ulička remesiel, kde sa 

prezentovali viacerí ľudoví umelci. 

Námestie osloboditeľov zaplavili koncom júna stovky motoriek počas 92. 

ročníka FIM RALLY. Najpočetnejšie boli výpravy Švédov, Talianov, 

Francúzov. Najstarší motorkár mal 92 rokov. 

V rámci Mikulášskeho leta sa uskutočnili rôzne tematické programy, letné 

kino, hudobné stredy pri fontáne. 8. júla vystúpil nevidiaci spevák Maroš 

Banga s manželkou a hosťami v rámci programu Koncert pre nádej. Zaujímavá 

bola aj barmanská show na námestí, vystúpenie rockovej skupiny Massriot so 

spevákom Robom Šimkom. 17. júla zaujali mladí študovaní hudobníci 

v programe Slovak tango, na koncerte zazneli slovenské populárne piesne 30. – 

50. rokov 20. storočia. Koncom júla zaujalo podujatie Street music night, noc 

plná hudby a tanca. Na vodnom areáli Ondreja Cibáka sa uskutočnil Liptov 

fest. Boli pripravené rôzne atrakcie a ochutnávky tradičných liptovských 

pokrmov, vozenie sa na voze so zbojníkmi, filmová cestička, vystúpili hudobné 

skupiny a diváci sa potešili letnému kinu. V rámci Mikulášskeho leta sa konal 

aj nočný beh mestom. Zaujalo hudobno-tanečné vystúpenie folklórneho súboru 

Hora Rishonim Jerusalem z Izraela. Tradične do nášho mesta zavítal Bažant 

Kinematograf. Počas štyroch dní mohli diváci vzhliadnuť rôzne filmy z českej 

i slovenskej tvorby. Koncom júna sa začal Mikulášsky jazzový festival, na 

ktorom vystúpili známi jazzoví interpreti ako Barbora Botošová, Aga Zaryan, 

Svetlana Rymarenko. V auguste Mikulášske leto privítalo ďalších umelcov. 

Predstavila sa balkánska dychová kapela Zuralia orchestra, etnomuzika 

v modernom tanečnom prevedení Veronika Rabat. Divákov zaujal aj Revival 
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víkend či divadelné víkendy. Záver augusta patril podujatiu historických 

vozidiel Oldtimer Rallye Tatry 2016. 

15. augusta 2016 sa uskutočnilo podujatie Mosty – Gesharim. Súčasťou bola 

výstava mapujúca štvrť storočnicu tohto podujatia. V programe účinkovali 

umelci zvučných mien Jaromír Nohavica, Peter Lipa, Robert Kusmierski, 

Gábor Winand.  

Mikulášsky výtvarník, spisovateľ Štefan Packa sa dožil významného jubilea 

70. rokov. Dňa 24. augusta sa uskutočnila vernisáž jeho koláží a prezentácia 

dvoch publikácií. Výberovú personálnu bibliografiu zostavila Ivona Salajová 

z Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého a vydavateľstvo Georg v Žiline 

vydalo Packovi publikáciu MosTY a JAzvy – výber poetických textov a koláží. 

30. augusta bola do života uvedená v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa kniha 

dvojice Pavol Petráš – Štefan Packa: Paleta plná farebných vôní. Obsahom 

knihy sú spomienky na život a tvorbu liptovských výtvarníkov.  

25. augusta sa uskutočnil Športový deň zdravotne postihnutých v areáli 

lodenice na Nábreží Janka Kráľa. Zúčastnili sa ho členovia, ktorí sú združení 

v rôznych organizáciách zdravotne postihnutých. Súťažilo sa v rôznych 

disciplínach: hod šípkami, slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, hod 

loptičkami na cieľ, hod granátom, kopanie lopty do bránky, lukostreľbe. 

26. augusta sme si pripomenuli Slovenské národné povstanie. Pri tejto 

príležitosti boli položené vence pri pamätných tabuliach a pamätníkoch 

v mestských častiach. V popoludňajších hodinách sa konala pietna spomienka 

na Námestí osloboditeľov pri pomníku Červenej armády a pamätníku padlým 

občanom nášho mesta v II. svetovej vojne. 

4. septembra sa uskutočnili slávnosti pri príležitosti 380. výročia vydania diela 

Cithara sanctorum. Po raňajších slávnostných službách Božích uviedli členovia 

Matičnej divadelnej ochotníckej scény na Námestí Žiadostí slovenského národa  

dramatické pásmo Mikulášske roky Tranovského. V podvečerných hodinách sa 

uskutočnilo pásmo hovoreného slova a dobovej hudby pod názvom Doba 

Turzu a Tranovského. Účinkovali spevácky zbor Tatran a orchester Art 

colegium Nicolaus.  
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V septembri sa uskutočnil Švábkafest. Množstvo divákov zavítalo na Námestie 

osloboditeľov, kde sa konali zaujímavé podujatia. V súťaži o najchutnejší drob 

zvíťazilo miestne družstvo Matice slovenskej. V stánkoch s občerstvením hrali 

prím špeciality zo zemiakov. Návštevníkov zaujala aj výstava zemiakov od 

rôznych pestovateľov z Liptova. V kuchárskej šou vystúpili šéfkuchári 

Miroslav Gemzický, Vladimír Lokšík, Dominik Marton. Všetci s napätím 

očakávali voľbu Miss Švábkafest 2016. Vo večerných hodinách vystúpili 

kapely Ploštín Punk a Vidiek a bol uvedený vreckový receptár so zemiakovými 

špecialitami. 

11. septembra prilákalo na Námestie osloboditeľov podujatie pod názvom JOJ-

ka v meste. Naživo boli odvysielané hlavné správy televízie JOJ. Tisíce 

divákov mohli vidieť nielen svojich obľúbených moderátorov, ale aj skupinu 

IMT Smile, vystúpili aj speváci Adam Ďurica a Peter Cmorík. 

Medzinárodný týždeň nosenia detí sa konal po celom svete v termíne od 2. do 

8. októbra. Ani daždivé počasie neodradilo oteckov a mamičky, aby svoje 

ratolesti nezobrali do šatiek a neprivinuli si ich k hrudi. V našom meste 

pripravilo rodinné centrum rôzne podujatia  ako rôzne spôsoby viazania šatiek, 

bohatú tombolu, tortu i latino tanec mamičiek s deťmi v šatkách. 

Od 23. do 25. septembra sa uskutočnilo podujatie Sláva šľachetným 2016. 

Hlavným organizátorom bol Spolok Martina Rázusa. Tento ročník sa niesol 

v znamení revolučného roku 1848. Uskutočnila sa vedecká konferencia na túto 

tému. Matičná divadelná ochotnícka scéna uviedla úryvok z hry Jozefa 

Podhradského Holuby a Šulek. Potom sa konal koncert Vojenskej hudby 

Banská Bystrica. Na druhý deň bolo v evanjelickom kostole uvedené hudobno-

slovné pásmo Apokalypsa, na organe hral Martin Bako, recitoval Juraj Sarvaš. 

27. októbra zvolával bubeník na Námestie osloboditeľov rodičov s deťmi. 

Každé držalo v ruke zapálený lampión a potom sa sprievod pohol mestom. 

Prišli do záhrady pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, kde ich čakali pracovníci 

galérie v rozprávkových kostýmoch. Odtiaľ sa sprievod vrátil naspäť na 

námestie. OZ Živé námestie pripravilo pre najmenších sladkú odmenu. 

Na prelome septembra a októbra sa v našom meste uskutočnil prvý ročník 

Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Podujatie pripravil Divadelný odbor MS 
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v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši. Na festivale sa zúčastnilo 

sedem súborov, takmer 70 účinkujúcich a videlo ho 600 divákov. Festival bol 

zároveň skúškou pre novo zrekonštruovaný Kultúrny dom v Palúdzke. Ako 

hosť festivalu vystúpila Milka Zimková. 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil 8. novembra pre 

študentov mikulášskych škôl prednášku Kamily Polákovej, riaditeľky 

Národního památníku II. světovej války v Hrabyni, pod názvom Ostravsko-

opavská operácia. Prednášky sa zúčastnila aj priama účastníčka odboja 

Miroslava Kaštovská z partnerského mesta Opava. 

11. novembra sa pri pamätníku Matka v mestskej časti Vrbica uskutočnila 

pietna spomienka na obete I. svetovej vojny.  

11. novembra sa v MsÚ stretli členovia OZ Liptovské droby na svojej prvej 

členskej schôdzi. Predsedom sa stal Štefan Packa a zdôraznil hlavnú ambíciu 

združenia, dosiahnuť pre túto originálnu liptovskú špecialitu vydanie 

chráneného zemepisného označenia. Zároveň združenie iniciovalo, aby sa táto 

špecialita ocitla na jedálnych lístkoch liptovských hotelov a reštaurácii. 

Členovia základnej organizácie Vojenských táborov nútených prác – PTP sa 

v spolupráci s mestom zišli 19. novembra na Námestí osloboditeľov, aby si 

pripomenuli 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu. Položili vence 

k pamätným tabuliam pripomínajúcim historické súvislosti. 

Dňa 25. novembra sa prvý raz na Námestí osloboditeľov konala Mikulášska 

zabíjačka. Hlavným usporiadateľom bolo OZ Živé námestie. Podujatie sa 

veľmi nevydarilo, lebo prísne hygienické predpisy umožnili ukážky tradičnej 

zabíjačky len vo veľmi obmedzenom rozsahu. 

Od 27. novembra sa začal seriál adventných koncertov. V ten deň vystúpili 

folklórne skupiny Čriepky, Liptov, Terchovec, DFS Terchovček, ĽH Martinky 

Bobáňovej a terchovský orchester ľudových nástrojov na nádvorí Čierneho orla 

v programe Dobrý večer, pokoj stály vinšujeme vám. Dňa 4. decembra 

vystúpilo v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa zoskupenie muzikantov Adventure 

Strings. Dňa 11. decembra sa v evanjelickom kostole uskutočnil koncert zboru 

dirigentov s čítaním proroctiev a adventných príbehov pod názvom Con Moto. 

Počas decembra sa konala aj mestská súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. 
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Tradičný Mikulášsky jarmok sa od 1. do 3. decembra. Centrum mesta zaplnili 

stánky s rôznym tovarom a dobrotami. Rocková skupina Shaman z Levoče 

zahrala zmes populárnych hitov. Vystúpila aj Folklórna skupina Hňojňane 

z partnerského mesta Michalovce. V podvečerných hodinách nasledovali 

skupiny z Prešova Veronika Rabada a Jungel Label. Zlatým klincom programu 

bola hudobná skupina Polemic. 

Začiatkom decembra sa v mestskom Dome kultúry uskutočnil galaprogram pri 

príležitosti 25. výročia založenia Domu Matice slovenskej v našom meste, 

ktorý zastrešuje miestne odbory v Liptove a na Orave. Na podujatí sa 

zúčastnilo vedenie Matice na čele s predsedom Mariánom Tkáčom. Matičiari 

sa predstavili publiku s pestrým trojhodinovým programom. Vystúpili mladí 

heligonkári z Istebného, gajdoši z Oravskej Polhory, folklórne skupiny Oravan 

z Dolného Kubína, Východnej, Važca, Stankovian, domácich zastupoval 

spevokol Senior. Pri tejto príležitosti bola uvedená publikácia pod názvom 25 

rokov Domu MS, rozprávanie o úspechoch a neúspechoch. Medzi množstvom 

ocenených sa objavili aj významné osobnosti slovenského športu, Michal 

Martikán, Elena Kaliská, Dušan Titel či Marek Uram. 

V Komunitnom centre Nový svet v Hlbokom sa uskutočnil záverečný 

stolnotenisový turnaj, čím sa tak ukončil projekt Mami, oci, poď hrať ping-

pong. Jeho cieľom bolo ukázať rómskej komunite, ako sa dá tráviť zmysluplne 

voľný čas s deťmi.  

Od 21. do 23. decembra sa konali Vianočné trhy 2016. Návštevníci si mohli 

zakúpiť rôzny tovar, vystavovali ľudoví remeselníci, vystúpili rôzne hudobné 

skupiny ako Béreš duo, gitarové duo, ktoré zahrali swingové a jazzové skladby, 

rocková hudba Next rout, Agazago, Tra – Band, domáci Ploštín Punk. 

Silvestrovské oslavy a vítanie nového roka na Námestí osloboditeľov 

spríjemnila kapela Rabat – Kabát revival, DJ Peter Rak a polnočný ohňostroj. 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASŤ ŽSK 

Žilinský samosprávny kraj spustil bezplatný portál www.objednatvysetrenie.sk, 

aby sa pacienti mohli veľmi rýchlo objednať u svojho lekára, nemuseli dlho 

http://www.objednatvysetrenie.sk/
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sedieť v čakárni a zamedzilo sa vyberaniu nezákonných poplatkov. Do projektu 

sa v Liptove zapojilo osem ambulancií. 

ŽSK v septembri opravoval cestu do mestskej časti Liptovská Ondrašová. 

Dostala nový asfalt, obyvatelia však boli veľmi nespokojní, lebo cestári zabudli 

nastriekať vodorovné značenie na ceste.  

Na novembrovom zasadnutí poslanci ŽSK potvrdili vo funkcii riaditeľky 

Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu na ďalšie 

štvorročné obdobie Ľudmilu Pohančeníkovú. Ako prioritné ciele si stanovila 

rozvoj ambulantnej starostlivosti a vybudovanie pracoviska urgentného príjmu. 

V Liptovskej nemocnici MUDr. Ivana Stodolu investoval ŽSK 800 tisíc eur do 

dostavby urgentného príjmu k chirurgickému pavilónu, vybaveného modernou 

prístrojovou technikou. Na internom oddelení pribudli dve nadštandardné 

jednolôžkové izby s vlastnou sprchou a toaletou. ŽSK do nich investoval 36 

tisíc eur. 

ŽSK sa rozhodol investovať takmer 230 tisíc eur do výmeny okien so 

špeciálnym izolačným sklom na Gymnáziu M. M. Hodžu. 
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II. BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY 

 

MESTSKÁ POLÍCIA 

Radnica požiadala vládu o financovanie modernizácie a rozšírenie mestského 

kamerového systému o šesť kamier. 

Náčelník MsP Marián Jančuška informoval, že v roku 2015 boli efektívnejšie 

využité sily, prostriedky a pracovný fond mestskej polície. Bez povšimnutia 

nezostali akékoľvek protiprávne konania, o ktorých sa dozvedeli. Aj napriek 

skoro dvojnásobku protiprávnych konaní, priestupky sa väčšinou vybavili bez 

sankcií napomenutím.  

Zlepšila sa aj ochrana osôb a majetku. Pre ľudí, ktorí potrebovali zabezpečiť 

objekty, boli odstránené limity siete. MsP začala poskytovať prepojenie na pult 

centralizovanej ochrany cez GPRS. Doposiaľ bolo pripojenie limitované 

pretože pripájaný objekt musel mať zriadenú pevnú linku. 

Mestské policajtky vykonávali prevenciu medzi deťmi v škôlkach. 

V Ondrašovej rozdali balíčky s reflexnými prvkami a sladkosťami. 

Nasledovala jazda na bicykloch, kolobežkách a nacvičovanie správania sa 

v premávke. Najmenším ukázali služobné auto a odchyt túlavých zvierat. 

Obdobná beseda sa v lete konala aj v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. Žiaci si 

mohli vyskúšať nosenie nepriestrelnej vesty, posedieť v policajnom aute, 

pomáhali pri zakladaní tzv. papuče a dozvedeli sa viac o odchyte nebezpečných 

zvierat. Príslušníci MsP usporiadali na školách takmer 80 besied. 

 

POLICAJNÝ ZBOR SR 

Verejnosť už v roku 2015 traumatizoval neustály spor odporcov výstavby 

heliportu s primátorom Jánom Blcháčom. Protest proti prijímaniu územného 

plánu poslancami mikulášskeho zastupiteľstva prokuratúra nepodala, čím sa 

pre mesto táto kauza definitívne uzavrela. Obvinenia za prečin zneužívania 

právomoci verejného činiteľa voči primátorovi, vznesené vyšetrovateľom 
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Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, martinský 

prokurátor zrušil a vyhodnotil ako nezákonné. 

Náhodný okoloidúci našiel vo februári pri Váhu v Palúdzke mŕtveho muža. Po 

príchode lekára 54-ročný muž nejavil žiadne známky života. Privolaný lekár 

konštatoval smrť. Muž nemal pri sebe žiadne doklady, pravdepodobne išlo 

o bezdomovca, ktorý zomrel na podchladenie. 

Pred nákupnými strediskami sa objavil fenomén žobrajúcich rómskych detí. 

Pri prechádzke po hrádzi popri Váhu bola deťmi z osady Hlboké napadnutá 

žena so 14-ročnou dcérou a polročným synom v kočíku. Matku s deťmi 

obkolesilo asi 10 rómskych detí a vyhrážali sa im bitkou. Dcéra dostala 

niekoľko úderov a pľuvancov. Deti nakoniec odišli, keď videli prichádzať 

iných ľudí. Prípad bol zaznamenaný ako priestupok proti občianskemu 

spolunažívaniu. 

Problém s políciou mal muž ničiaci elektrické ohradníky, ktoré slúžili ako 

ochrana oviec pred šelmami. Tri úmyselne poškodil a ťahal ich po lúke. Pri 

tom ho okoloidúci zbadali a jeden si ho zaznamenal na mobilný telefón. 

Majiteľke spôsobil škodu 240 eur a bol riešený na Odbore všeobecnej 

vnútornej správe Okresného úradu.  

Ročnú podmienku dostal muž, ktorý rúbal drevo na urbárskych pozemkoch. 

Nachystal si takmer 5 m3 dreva, spracoval ho na metrovice a začal štiepať 

priamo na mieste. Urbárskemu spoločenstvu spôsobil asi stoeurovú škodu. 

V máji dopravní policajti z Liptovského Mikuláša dohliadali na bezpečnosť 

cestnej premávky spolu so žiakmi zo Základnej školy na Demänovskej ceste. 

Pre nezodpovedných vodičov mali nachystaný citrón, pre tých zodpovedných, 

ktorí jazdili podľa pravidiel, mali pripravené jabĺčko. Za dve hodiny 

skontrolovali 40 vodičov, 13 dostali citrón a ostatní po jablku.  

Koncom mája zachytila bezpečnostná kamera v jednom zo športových 

obchodov v centre Liptovského Mikuláša skupinu zlodejov. Zobrali niekoľko 

kusov dámskeho a pánskeho oblečenia a bez zaplatenia odišli. Majiteľovi tak 

spôsobili škodu 650 eur. Polícia po nich pátrala, no bezvýsledne.  
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V našom meste sa rozmnožili prípady nekalej hospodárskej súťaže. Podomoví 

predajcovia sa vydávali za zástupcov elektrární a tvrdili, že treba podpísať 

nové zmluvy na dodávku elektriny a plynu. 

Okresný súd v Žiline vymeral liptovskému expolicajtovi Jánovi Antoškovi trest 

odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a zločin 

nedovoleného ozbrojovania v ústave na výkon trestu s najvyšším stupňom 

stráženia. Súd mu vymeral 22-ročný trest. Odsúdený sa stal známym tým, že sa 

zabarikádoval v rodinnom dome a strieľal po policajtoch, ktorí ho obkľúčili.  

V rámci Európskeho týždňa mobility 2016 pripravili 19. – 20. septembra 

príslušníci PZ SR program pre deti základných škôl so zameraním na dopravnú 

výchovu a bezpečnosť v areáli evanjelického gymnázia.  

Od začiatku roka do konca novembra zmizlo z nášho mesta 31 osobných áut. 

Polícii sa podarilo objasniť 11 skutkov a vypátrať 14 áut. Pre porovnanie 

v roku 2015 zmizlo 27 áut, ale objasnilo sa len 9 krádeží. Zlodeji sa 

zameriavali na značky Škoda a VW. Kradlo sa najmä tam, kde bola vysoká 

koncentrácia turistov. 

Dňa 7. novembra vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vzniesol obvinenie za 

zločin porušovania ochrany stromov a krov. Tento prípad vzrušil mikulášsku 

verejnosť, išlo o výrub stromov v lokalite Háj-Nicovô už v roku 2015, vo 

výrube chcel majiteľ pozemkov pokračovať aj v roku 2016.  

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR 

Hasiči zamerali pozornosť na časté požiare kontajnerov na odpad v rómskej 

osade Hlboké. V roku 2015 bolo v tejto súvislosti 13 výjazdov, počas roka 

2016 až 40. Takéto požiare spôsobovali deti aj dospelí. Škody nevznikali  len 

na životnom prostredí, ale aj v súvislosti s nákladmi na výjazd. Obyvatelia 

osady ohrozovali hasičskú techniku, hádzali po hasičoch kamene. Hasiči sa 

rozhodli na blízkej Základnej škole Aurela Stodolu založiť preventívne 

záujmový krúžok a požiarnu hliadku. 
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III. HOSPODÁRSKY ŽIVOT 

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

Novým generálnym riaditeľom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, so 45-

percentným podielom nášho mesta, sa stal Marián Lesanský. 

Medzi obyvateľmi sa rozšírila fáma, že mäkšia voda je lepšia ako tvrdšia. 

Predstavitelia LVS to dementovali s tým, že práve naša liptovská voda, tečúca 

z vodovodov je právom považovaná za jednu z najlepších na Slovensku.  

LVS pokračovala v hľadaní nových zdrojov pitnej vody aj pre časti nášho 

mesta. V oveľa väčšej miere by sa mal využiť existujúci vodný zdroj 

severovýchodne od Liptovského Hrádku v okolí rieky Belej. Prvotná štúdia 

ukázala, že z tejto lokality by sa dalo získať až 200 litrov vody za sekundu. 

Dispečeri vodární zaznamenali zvýšený odber vody na Nábreží Janka Kráľa. 

Dostali tiež hlásenie o vytekaní vody na trávnatej ploche vedľa hrádze rieky 

Váh. Zistilo sa, že išlo o poruchu hlavného prívodného potrubia pitnej vody. 

Porucha bola zistená 3. novembra. Obyvatelia mesta nepocítili nedostatok 

pitnej vody, potrubie nebolo odstavené. Voda do takmer celého mesta tiekla 

počas odstraňovania havárie z vodárenského zdroja v Liptovskej Porúbke. 

 

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 

Mesto vyčlenilo 92 tisíc eur na zimnú údržbu 92 km komunikácii, štyroch 

lávok, 11 mostov, dvoch podchodov a 59 km chodníkov. Na zimnú údržbu 

bolo vyčlenených 18 mechanizmov s obsluhou až 28 ľudí, 140 ton posypovej 

soli i 600 ton piesku. 

Do výbavy VPS pribudol nový infražiarič na efektívnejšie opravy výtlkov na 

cestách aj pri nižších teplotách za 4 000 eur. 

Za rok a pol obnovili pracovníci VPS tretinu z približne 70 detských ihrísk. 

Zabezpečili výmenu piesku, opravu oplotenia či doplnenie dopadových plôch 

a materiálu absorbujúceho nárazy, na viacerých ihriskách opravili hojdačky. 
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Pracovníci VPS na Vrbickom cintoríne nahradili kríky, ktoré zarastali do 

cestičiek, výsadbou trvalkových záhonov. 

V zimných mesiacoch, v čase vegetačného pokoja, vysádzali pracovníci VPS 

platany, hlohy a čerešne.  

Mesto získalo pre VPS nenávratné finančné prostriedky vo výške 718 tisíc eur 

na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň 

v Okoličnom, na nákup 3 000 nádob pre bioodpad pre obyvateľov a zberové 

vozidlo s rotačným lisovaním, traktor a dva návesy, drvič biologicky 

rozložiteľného odpadu za traktor a hákový vyťahovač kontajnerov.  

Mesto dostalo z Recyklačného fondu 45 tisíc eur na nákup podzemných 

kontajnerov na Podbrezinách, konkrétne na Jabloňovej, Lipovej a Jefremovskej 

ulici, v záujme zníženia nepríjemného zápachu, ušetrenia plochy, zrýchlenia 

a odhlučnenia vývozu. 

 

VÝSTAVBA MESTA, REKONŠTRUKCIE 

A STAVEBNÍCTVO 

Pri cyklochodníku z Nábrežia A. Stodolu do Okoličného pribudli dva nové 

odpočívadlá.  

V polovici januára bola do užívania spustená nová prekládková stanica 

komunálneho odpadu v bývalom areáli skleníkov v Okoličnom. 

Mesto získalo prostriedky na rekonštrukciu zimného štadióna. Finančné 

prostriedky v objeme 500 000 eur boli vyčlenené z rezervy predsedu vlády SR. 

V roku 2016 sa spoločnosť na spracovanie hovädzej a klokanej kože SlovTan 

Contract Tannery rozhodla rozšíriť výrobu, konkrétne priestory na triedenie 

a skladovanie o takmer 3 000 m2, s očakávaným nárastom o 50 zamestnancov.  

Mesto predalo budovy bývalého Bytového podniku vo východnej časti 

námestia a dvory pokračujúce do záhrady pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. 

Ružomberská spoločnosť AMDG ich kúpila so zámerom vybudovať pasáž až 

ku galerijnej záhrade. Nový návrh doplnku územného plánu centra mesta 
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počítal s vybudovaním približne 135 metrovej prístupovej obslužnej 

komunikácie súbežnej s námestím a napojením na Tranovského ulicu.  

Radnica si nechala vypracovať projekt, ktorý by z cyklistiky urobil 

plnohodnotnejšiu formu dopravy na území mesta. Pomenovala ho Mikulášska 

cyklotrasa s napojením na cyklochodník popri Váhu na Alexyho ulici pri 

garážach, odtiaľ na Ulicu 1. Mája cez centrum, po Bernolákovej a Kukučínovej 

ulici, popri autobusovej a železničnej stanici s napojením na Štefánikovu ulicu 

s celkovou dĺžkou 3,5 km. 

V našom meste otvorili po 10 rokoch vo februári Zákaznícke centrum 

spoločnosti Stredoslovenské energetika na Garbiarskej ulici. 

Plynári rozkopali časť ulíc a chodníkov pre rozsiahlu výmenu plynového 

potrubia. V prvej etape vymenili plynári skoro štyri kilometre potrubia. 

Výmena sa týkala ulíc Za Havlovci, Janoškovej, Nešporovej, Dudovej, Zgútha- 

Vrbického, Vansovej, 1. Mája, kpt. Nálepku, Guothovej, Stodolovcov, 

Zápotockého, Kuzmányho, Šoltésovej, Sládkovičovej a Za hriadkami.  

Frekventovanú cestu z centra Liptovského Mikuláša do mestskej časti 

Liptovská Ondrašová začali rekonštruovať v septembri. Mesto sa v lete pustilo 

do výmeny obrubníkov. ŽSK na opravu vyčlenil 165 tisíc eur.  

Mesto pristúpilo v lete k rekonštrukcii 200 metrov Dechtárskej ulice 

v Demänovej za 70 tisíc eur. Urobili sa násypy pod novou komunikáciou, 

osadili obrubníky a vybudovali bezbariérové vjazdy do domov. V Bodiciach sa 

rekonštruovalo 300 metrov Bodickej ulice za 183 tisíc eur.  

V septembri sa začalo aj s opravou menších výtlkov a jám s použitím tryskovej 

metódy na uliciach Družstevná, Priemyselná, Pltnícka, Tranovského, 

Socháňova a Björnsonova. Do práv investovalo mesto 12 tisíc eur.  

Stavebná firma z Banskej Bystrice začala s prestavbou malej bytovky v areáli 

kasárne pod Hájom s cieľom upraviť jestvujúce byty, vybudovať nadstavbu 

bytovky a na prízemí vytvoriť kancelárske priestory. 

Na Kamennom poli začali stavať predajňu záhradnej techniky. Na Vrlíkovej 

ulici sa investor rozhodol prestavať nevyužívanú výmenníkovú stanicu na 

polyfunkčný objekt.  
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Radnica sa zaoberala nevyhnutnosťou komplexnej opravy strechy na Základnej 

škole v Okoličnom s nákladmi na úrovni 34 tisíc eur. 

V roku 2016 v meste obnovovali 16 bytoviek za 2,5 milióna eur. Na 

rekonštrukciu domov, zateplenie a nové strechy sa využili výhodné podmienky 

na podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Do užívania bola odovzdaná aj Parková ulica v mestskej časti Palúdzka. 

Externý dodávateľ odovzdal 360 metrov cesty s obrubníkmi v priebehu dvoch 

mesiacov. Začalo sa aj s rekonštrukciou Kukučínovej ulice. 

V novembri sa začali aj stavebné práce na tribúne Mestského futbalového 

klubu Tatran. Mesto do rozšírenia tribúny investovalo 12 tisíc eur. 

 

BANKOVNÍCTVO A FINANČNÍCTVO 

Na konci roku malo naše mesto na účte 2,9 milióna eur, majetok vzrástol o 545 

tisíc eur. Potešiteľný bol celkový pokles pohľadávok mesta, klesli z 279 tisíc 

na 143 tisíc eur, krátkodobé pohľadávky klesli z 1,28 milióna na 1,17 milióna 

eur. Darilo sa vymáhať daňové nedoplatky,  keď zo 142 tisíc eur klesli viac ako 

na polovicu. Naše mesto dosiahlo zisk 772 tisíc eur.  

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil v mesiaci november 

rebríček zadlženosti miest. Liptovský Mikuláš bol na siedmej priečke z 50 

sledovaných miest. Inštitút konštatoval, že v porovnaní s vlaňajším rokom sa 

dlh mierne znížil. V prepočte, každý Mikulášan dlhoval 321 eur. Mesto na 

splácanie dlhov vynakladalo 37,4 % svojich príjmov. Mesto svoje všetky svoje 

dlhy splácalo riadne a načas. 

V Liptovskom Mikuláši sa realizovali investičné práce za vyše pol milióna eur. 

V prvom polroku to bolo za 172 tisíc eur a v druhom polroku za 400 tisíc eur. 

Investičné akcie realizovali podniky, ktoré vzišli z verejného obstarávania, 

vďaka čomu mesto ušetrilo značné sumy a mohlo tak uskutočniť viac 

investičných akcií. 
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CESTOVNÝ RUCH 

19. februára 2016 odštartovalo mestské Informačné centrum novú bezplatnú 

sprievodcovskú turistickú trasu pod názvom Prvenstvá mikulášskeho turizmu. 

Turisti mohli názorne dozvedieť, že v našom meste bol vydaný prvý slovenský 

sprievodca po Tatrách, tu vznikol prvý slovenský turistický spolok, kto do 

mesta priviezol prvé lyže, že tu bol prvý lyžiarsky vlek a mnoho iných 

zaujímavostí. 

Mesto sa rozhodlo na letné obdobie v roku 2016 znížiť daň z terás na 

symbolickú úroveň, aby podporilo oživenie centra mesta. 

Turistická návštevnosť Liptova a jeho prirodzeného centra v roku 2016 

výrazne narástla. Zaujímavým lákadlom boli oslavy 730. výročia prvej 

písomnej zmienky o našom meste. V rámci týchto osláv sa uskutočnilo viacero 

pútavých podujatí. 

V zime bohatej na sneh sa stala obľúbenou traťou pre bežkárov z Liptovského 

Mikuláša trať vedúca z Hája-Nicovô ponad Smrečany do Žiaru. Na bežeckú 

dráhu sa zmenil aj cyklochodník popri Váhu. 

 

DOPRAVA A SPOJE 

Predstavitelia radnice pristúpili k zriadeniu tzv. zelenej vlny na hlavnom 

cestnom ťahu mestom. 

Na jednosmernej Kernovej ulici v Demänovej sa radnica rozhodla zmeniť 

organizáciu dopravy a spojazdniť ju v oboch smeroch.  

Mesto získalo od polície súhlas na osadenie parkovacích značiek na sídlisku 

Podbreziny, aby tam nemohli parkovať rozmernejšie nákladné vozidlá. 

Žiaci základných a stredných škôl mohli cestovať výhodnejšie vďaka čipovým 

kartám. Autobusový prepravca ARRIVA Liorbus pripravil špeciálne ceny pre 

prestupy na jej spojoch. V mestskej doprave bola študentom druhá jazda 

počítaná s 50-percentnou zľavou. 
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Predstavitelia mesta v spolupráci s OZ Živé námestie pripravili osadenie 12 

informačných dopravných značiek navádzajúcich vodičov do centra mesta. 

Od 1. septembra 2016 mesto po dohode s prepravcom zrušilo 17 autobusových 

spojov. Tieto spoje boli neefektívne a prepravovalo sa nimi veľmi málo 

cestujúcich, niekedy premávali úplne prázdne.  

Autorizovaní architekti, urbanisti aj stavební inžinieri adresovali primátorovi 

a poslancom mestského zastupiteľstva stanovisko k stavbe mosta na 

Belopotockého ulici. Vyjadrili v ňom nevyhnutnosť prepojenia centra 

a plánovaného dopravného terminálu – novej železničnej stanice. Upozornili na 

predpoklad v dlhodobom horizonte na prerod tejto osi na mestský bulvár 

smerujúci do rozvíjajúceho sa južného mesta na ľavom brehu Váhu. Podporili 

tak aj petíciu občanov, v ktorej občania žiadali, aby sa začalo so stavbou mosta. 

Nezvyčajná situácia vznikla na Ulici Kemi na sídlisku Podbreziny. Obyvatelia 

bytovky v petícii navrhli, aby mesto riešilo situáciu zaslepením tejto ulice, lebo 

šoféri jazdili po tejto komunikácii veľkou rýchlosťou. Mesto petícii vyhovelo 

a osadilo nové značenie, ktoré odsúhlasil dopravný inšpektorát. Niektorí ľudia 

z okolia však s týmto riešením nesúhlasili. Mesto zvolalo na 27. 12. 2016 

domovú schôdzu, kde došlo ku kompromisu. Značenie bolo odstránené a na 

ulici bol umiestnený spomaľovač. 
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IV. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

MsÚ upozornil prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia 

(spaľovacie zariadenia na pevné, plynné, kvapalné palivo do príkonu 0,3 MW, 

dielne na spracovanie dreva do 50 metrov kubických denne, lakovne, skládky 

palív, surovín, produktov, odpadov), aby nahlasovali každý malý zdroj 

znečistenia ovzdušia. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti hrozilo uloženie 

pokutu do výšky 664 eur. 

Kvôli veľkému výrubu stromov na Háji vykonal MsÚ kontrolu bez zistenia 

pochybení. Majiteľ však vo výrube pokračoval aj po ukončení štátneho dozoru. 

Povolenie mu bolo vydané ešte v roku 2014. 

Po pol roku bola vyhodnotená spolupráca medzi firmou Brantner Fatra z 

Martina. Táto firma dostala na starosti odber a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z nášho mesta. Za pol roka odviezla päť tisíc ton odpadu. 

V máji VPS vysadili na verejných priestranstvách 12 800 kvetov. Na 

kruhovom objazde pri hoteli Jánošík pribudli farebné kvetiny v podobe 

mikulášskeho balíčka, stĺpy verejného osvetlenia ozdobili pelargónie a sirôtky. 

V letných mesiacoch bolo zaznamenané, že ľudia do potokov začali vypúšťať 

splaškové vody napriek tomu, že za tento prehrešok hrozila pokuta 331 eur.  

Obyvatelia sa v lete sťažovali na silný zápach z čistiarne odpadových vôd 

v Liptovskej Ondrašovej. 

V lete sa VPS starali o kosenie 70 hektárov trávnatých plôch. Na túto činnosť 

mesto vyčlenilo sumu 208 tisíc eur.  

Mesto odstránilo od roku 2015 postupne viac ako 40 nelegálnych skládok. 

Nachádzali sa v lokalitách Ondrašovej-Ráztoky, v Hlbokom, Palúdzke, pri 

starej ceste do Iľanova, na Priemyselnej ulici, popri Váhu, v okolí Hája. 

Celkove išlo o 34 ton odpadu. 

Mesto upozornilo občanov mestských častí Demänová, Bodice, Iľanovo 

a Ploštín, aby si zabezpečili zberné nádoby pred prístupom medveďa hnedého.  
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Mesto sa rozhodlo riešiť zeleň v okolí župného domu na Námestí 

osloboditeľov, najmä vysadené tisy a rôzne kríky či trvalky bez akejkoľvek 

koncepcie tak, aby ich nahradil upravený trávnik olemovaný živým plotom.  

Ľudom na Alexyho ulici znepríjemňovalo život vynášanie odpadkov. Museli 

ich nosiť na dve rôzne miesta. Preto na tejto ulici pribudla plocha pre 

umiestenie kontajnerov na mestskom pozemku pri autobusovej zastávke. 
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V. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA 

STAROSTLIVOSŤ 

 

LIPTOVSKÁ NEMOCNICA MUDR. IVANA STODOLU 

Z rozsiahleho hodnotenia slovenských pôrodníc vyplynulo, že 

liptovskomikulášska pôrodnica bola najlepšia vo svojej kategórii. Slovenské 

pôrodnice skúmala a hodnotila organizácia Health Policy Institute. Vychádzala 

pri tom z prieskumu spokojnosti pacientok, rozsahu poskytovaných služieb 

a expertného hodnotenia. 

V priestoroch nemocnice otvorili od 1. apríla 2016 novú lekáreň. 

Rekonštrukciu budovy na túto stavbu poskytol ŽSK v celkovom objeme 

financií 270 tisíc eur. Župa plánovala v areáli nemocnice vybudovať aj očnú 

kliniku s celkovými nákladmi 1,3 milióna eur. Začala sa výstavba urgentného 

príjmu s nákladmi na úrovni 630 tisíc eur. 

Nemocnica v Liptovskom Mikuláši obhájila certifikát kvality poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. Systém kvality by mal byť zárukou zvýšenia 

zdravotnej bezpečnosti a spokojnosti pacientov v nemocnici. 

Koncom novembra začala v centre mesta fungovať nová súkromná klinika 

poskytujúca zákroky jednodňovej chirurgie v rámci ušno-nosovo-krčnej 

a estetickej chirurgie. 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

Príslušníci Ozbrojených síl SR postavili v zimnom období pred komunitným 

centrom v Hlbokom poľný stan pre ľudí bez domova s kapacitou 20 osôb. 

Centrum sociálnych služieb ANIMA zriadilo nové poradenské centrum pre 

ženy a ich deti ohrozené násilím a zažívajúce násilie. Centrum otvorili v rámci 

projektu Žiť bez strachu a získali naň finančné prostriedky vo výške 85 tisíc 

eur z grantu Nórskeho kráľovstva. 
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Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začal v auguste šéfovať Vladimír Mojš, 

bývalý riaditeľ úradu práce v Ružomberku. Dovtedajšia riaditeľka Janka 

Chomisteková požiadala o preloženie na inú pozíciu v rámci úradu. Vladimír 

Mojš sa však vo funkcii dlho neohrial k 31. októbru 2016 ho generálny riaditeľ 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bez udania dôvodu odvolal. 

V septembri si 10 rokov existencie pripomenuli v Zariadení pre seniorov 

a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš poskytujúcom sociálnu 

službu celoročne pobytovou formou. 

Klub seniorov I. so sídlom v budove na Vajanského ulici, oproti krytej plavárni 

oslávil 35. výročie vzniku. 

Mesto sa rozhodlo vyjsť v ústrety sociálne slabším občanom mesta. Na základe 

návrhu OZ Európska občianska rada sa rozhodlo poskytnúť sociálne slabším 

nevyužité pozemky v lokalite Mútnik na pestovanie ovocia alebo zeleniny. 

Podľa informácii stavebného úradu investor začal prerábať administratívnu 

budovu spoločnosti Agroracio v Palúdzke s tým, že by táto sedempodlažná 

budova mala slúžiť ako zariadenie sociálnych služieb. 

Dňa 8. októbra 2016 mesto z príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo 

program v Dome kultúry. Vystúpila na ňom obľúbená slovenská speváčka 

Marcela Laiferová. 

Mestskí poslanci oslobodili ľudí s diagnózami autizmus, epilepsia, mentálna 

retardácia, detská mozgová obrna a Downov syndróm od dane za psov. 

Radnica evidovala približne 70 ľudí bez domova, ktorí mohli prenocovať počas 

mrazivých nocí v nocľahárni pri Komunitnom centre v Hlbokom. 
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VI. ŠKOLSTVO 

 

MATERSKÉ ŠKOLY 

Zápis do 11 materských škôl na území mesta sa uskutočnil v februári. 

Deň detí oslávila MŠ Agátik na Podbrezinách olympiádou na trávniku MFK 

Tatran. Škôlkari sa vybehali, vyskákali do sýtosti a za odmenu dostali sladkosti 

a ovocie. Deti z tejto MŠ sa zapojili ako jediné v okrese do výtvarného 

projektu Eurorozprávky. Počas niekoľkých mesiacov pripravili kresbičky na 

motív belgickej rozprávky Hračky v škole. Dielka mikulášskych škôlkarov 

vystavili v Bruseli a v Bratislave počas slovenského predsedníctva EÚ. 

V MŠ Stodoláčik na Nábreží A. Stodolu vymenili okná za viac ako 13 tisíc eur. 

Nových okien sa dočkali aj v MŠ na Nábreží 4. apríla, a to za 18 tisíc eur. 

Rekonštrukcia elektroinštalácie sa uskutočnila v MŠ Palúčanská ulica. 

Deti z MŠ Žirafka sa zapojili do podujatia Deň jablka. Rodičia nosili 

začiatkom novembra do MŠ jablká. Deti poznávali ich vlastnosti a spoločne si 

uvarili kompót. S rozprávkovými postavičkami Patom a Matom triedili jablká 

podľa farby do košíkov, pripomenuli si jedlá a nápoje, ktoré sa z nich dajú 

vyrobiť. Naučili sa, ako jablká správne uskladniť na zimu. So svojimi rodičmi 

tvorili z jabĺčok rôzne postavičky zvierat. 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

V ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách vytvorili pre žiakov zónu oddychu 

skultúrnením priestorov šatní. V spolupráci s nadáciou Filantropia realizovali 

projekt Radosť pomáhať. Zriadili zhromaždovací priestor pre žiakov 

čakajúcich na spoje či záujmové krúžky. Nadácia im pripravila v spolupráci so 

súkromnou firmou aj ďalšie prekvapenie, exkurziu do atómovej elektrárne 

v Mochovciach, ktorej sa 26. februára 2016 zúčastnilo 49 žiakov. 

Mesto dostalo z externých zdrojov 60 tisíc eur na rekonštrukciu a vybavenie 

telocviční v ZŠ Demänovská ulica a ZŠ Okoličianska ulica. Za 30 tisíc eur sa 

podarilo obnoviť palubovku v ZŠ na Ulici Čsl. brigády. 
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Funkciu riaditeľky ZŠ M. R. Martákovej obhájila vo výberovom konaní na 

ďalších päť rokov Alena Ridzoňová. Primátor ju opätovne vymenoval do 

funkcie s pôsobnosťou od 1. augusta 2016. 

 

STREDNÉ ŠKOLY 

Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši oslávila 145. 

výročie vzniku prvej poľnohospodárskej školy s vyučovacím jazykom 

slovenským. Pri tejto príležitosti vybavili dve učebne modernými pomôckami 

na prepojenie teoretickej výučby s praxou stavebnicami, robotmi, tabletmi, 

notebookmi, školskými obrábacími strojmi. Škola získala na modernizáciu 

finančný príspevok z EÚ. 

Študenti Gymnázia M. M. Hodžu navštívili ruské mesto Voronež. Tri týždne 

strávili poznávaním krajiny, kultúry, ľudí a jazyka. Naše gymnázium si 

vytipovalo veľvyslanectvo Ruskej federácie, ktoré školu s touto ponukou 

oslovilo. Iniciatíva vyšla od Voronežskej štátnej pedagogickej univerzity. 

Bezplatný trojtýždenný pobyt bol zameraný najmä na študentov, ktorí si ako 

jeden z voliteľných predmetov zvolili ruštinu. Študenti strávili jeden deň 

v Moskve, kde na vlastné oči videli povestné pamiatky tohto veľkomesta. 

Hotelová akadémia nadviazala spoluprácu so strednou školou z mesta Vroclav 

v Poľsku. V apríli navštívili tamojší študenti naše mesto. 12 žiakov a dvaja 

pedagógovia pracovali na odborných úlohách, ale i rozvoji komunikačných 

a prezentačných kompetencií v angličtine. Na záver pobytu pracovné skupiny 

prezentovali svoje výsledky pred publikom. 

 

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 

V júli promovalo 63 kadetov na bakalárov. Absolvovali vojenský výcvik 

a účasť na letných a zimných cvičeniach. Špecifické bolo, že sa zachovala 

ranná rozcvička, od ktorej sa vo vojenských útvaroch už upustilo. 

Slávnostným nástupom vyvrcholilo stretnutie historicky prvých absolventov 

mikulášskej Vojenskej strednej odbornej školy elektrotechnickej 

a rádiolokačnej a Vysokej vojenskej technickej školy. Hlásenie od 
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generálporučíka v. v. Štefana Gombíka a plukovníka v. v. Petra Šimloviča 

prevzal vtedajší veliteľ generálporučík v. v. Anton Muržic. Viac ako 70 

absolventov z Česka i Slovenska strávilo v našom meste začiatkom septembra 

dva víkendové dni. Navštívili i vojenský pamätník na Háji-Nicovô, kde kedysi 

skladali vojenskú prísahu. V roku 1949 bolo v našom meste zriadené Letecké 

technické učilište. O desať rokov neskôr tu umiestnili Vojenské technické 

učilište, ktoré vychovávalo odborníkov na protilietadlovú raketovú obranu. Na 

jeho základoch vznikla v rokoch 1966/1967 Vojenská stredná škola 

elektrotechnická a rádiolokačná. 31. augusta 1972 bola zriadená Vysoká 

vojenská technická škola, predchodkyňa dnešnej Akadémie ozbrojených síl M. 

R. Štefánika. 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Počas jarných prázdnin pripravili pracovníci CVČ rôzne podujatia pre deti, 

aktivity zamerané na šport a odborné kurzy, halový futbal, posilňovanie, 

atletiku, modernú gymnastiku, aranžovanie kvetov. Otvorená bola malá ZOO. 

10. mája 2016 sa v CVČ uskutočnila biologická olympiáda pre žiakov ZŠ. 25. 

mája sa uskutočnil atletický viacboj škôlkarov z nášho mesta. O deň neskôr 

pokračovala predmetová olympiáda v biológii. 

15. novembra 2016 sa v CVČ konala okresná olympiáda základných škôl 

v slovenskom jazyku a na ďalší deň okresná súťaž v astronómii. 

Koncom novembra sa v CVČ konal 24. ročník obvodného kola postupovej 

súťaže v recitovaní slovenských povestí Šaliansky Maťko. 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. L. BELLU 

24. februára 2016 sa uskutočnil koncert ZUŠ J. L. Bellu v priestoroch 

Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Absolventi dokázali pod dohľadom 

pedagógov značné umelecké majstrovstvo. Koncert mal reprízy 14. a 16. marca 

2016. 

Žiaci ZUŠ J. L. Bellu odohrali svoj Jarný koncert 22. marca 2016 v mestskom 

Dome kultúry. 15. apríla sa tam pod názvom Dancemania uskutočnilo 

záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru. 
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VII. KULTÚRA, UMENIE, ZÁBAVA, MÉDIA 

DOM KULTÚRY 

Veľkú pozornosť si medzi detskými divákmi získali podujatia pod názvom 

Rozprávková nedeľa. Deti mohli v januári vidieť divadelné predstavenie 

Polepetko, vo februári rozprávku Na zemi dobre mi, v marci Pinocchia. 

V marci sa predstavili domáce divadelné súbory. APOSTROP pri ZUŠ J. L. 

Bellu uviedol hru Bol som dlho preč. Publiku sa predstavilo ružomberské 

neprofesionálne divadlo hrou Solitare SK. Divadelný súbor ŠAPO Ploštín  

vystúpili s hrou Koniec (?) hry. Koncom marca sa konala regionálna postupová 

súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti. 

5. marca 2016 sa v Dome kultúry uskutočnilo podujatie pod názvom Tanečná 

horúčka Liptova, na ktorom sa zúčastnili tanečné skupiny a školy. 17. marca 

2016 sa vo veľkej sále uskutočnilo predstavenie pod názvom Tanculienka 

a Zahrajko, veselá pesničková fantázia  s kúzlami a pesničkami.  

V mestskom kine Nicolaus zaujal vo februári český film Lída Baarová, 

o rozporuplnej talentovanej herečke, v marci týždeň francúzskeho filmu. 

Regionálna postupová prehliadka Divadlo deťom sa konala 1. apríla 2016. 

O dva dni neskôr sa na klubovej scéne konalo predstavenie divadla ŠOK pod 

názvom Hrad. Veľkou spoločenskou udalosťou bol koncert Honzu Nedvěda 

pod názvom Návrat. Známy český pesničkár vystúpil v Dome kultúry 4. apríla. 

Liptovské divadlo tanca uviedlo svoje predstavenie inscenáciu Prach 13. apríla. 

Ďalšími významnými podujatiami v apríli bolo predstavenie populárnej 

skupiny KOLLÁROVCI a muzikál Atlantída s pesničkami Mira Žbirku. 

4. mája 2016 vystúpilo Radošínske naivné divadlo s hrou Sláva a 10. mája 

2016  hudobná skupina Citron v rámci Rebelie rebelů Tour 2016. 

Dom kultúry si pripomenul 30. výročie uvedenia do prevádzky. 13. mája 2016 

sa vo veľkej sále uskutočnil slávnostný program. Dlhoroční zamestnanci boli 

ocenení pamätnými listami. Svoju činnosť prezentovali na javisku viaceré 

krúžky. 
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14. mája 2016 sa uskutočnil koncert víťazky jazzového festivalu 

v švajčiarskom Montreux Alita Moses a Walter Phisbacher Trio, 23. mája bol 

koncert skupiny Fragile. Záver mája patril koncertu Lenky Filipovej. 

Začiatkom júna sa predstavila tanečno-svetelná dance show Freeze celebration 

15 rokov. Veľkou udalosťou pre milovníkov folklóru bolo 24. júna 2016 

vystúpenie Lúčnice vo výbere najúspešnejších repertoárových čísiel. 

Po letných prázdninách sa 6. septembra 2016 uskutočnila pesničkovo-

divadelná šou pre najmenších divákov Fíha Tralala a rozprávková družina. 

Starších divákov a milovníkov dychovky potešil 17. septembra Ján Slabák 

a Moravanka. O deň neskôr zasieval pre najmenších Miro Jaroš Pesničky pre 

(ne)poslušné detičky. Milovníci opery si prišli na svoje 20. septembra. 

Vypočuli si nesmrteľné melódie Carmen á la Gypsy devils. Do nášho mesta 

zavítala 24. septembra aj Katka Koščová a Geišbergovci. 

4. októbra 2016 sa chrobáčikova Smejko a Tanculienka predstavili najmenším 

divákom v programe Kde bolo, tam bolo... Udalosťou októbra bolo koncertné 

vystúpenie Richard Müller &  Band – To najlepšie tour. 7. októbra sa 

uskutočnil II. Medzinárodný folklórny festival Tanec v srdci. Seniori sa 

zabávali na tradičnom podujatí Sami sebe. Jednotlivé kluby si pripravili 

tanečné a spevácke vystúpenia, recitácie a vtipné scénky. 18. októbra zazneli 

najväčšie hity na nerozoznanie od originálu ABBA Slovakia tour. Dámy mohli 

21. októbra obdivovať módnu prehliadku Zdenky Kubányiovej. Speváčka 

Dominika Mirgová sa predstavila v rámci koncertu Armáda tour. 

10. novembra 2016 vystúpila česká speváčka Marie Rottrová. Tanečné 

predstavenie Dancemania mohli diváci vidieť 18. novembra. Na druhý deň si 

pozreli hru o mexickej maliarke Frída. Od 22. do 26. novembra 2016 sa konal 

23. ročník festivalu PAN, celoslovenskej súťažnej prehliadky pantomímy 

a pohybového divadla s medzinárodnou účasťou. V poslednú novembrovú 

nedeľu uviedlo divadlo NoMantinels hru Natreté strachom. 

Pre milovníkov jazzu bol 15. decembra pripravený koncert Lipa spieva Lasicu. 

O deň neskôr sa uskutočnil vianočný koncert DFS Ďumbier a DFS Csiscergők  

Kiskőrös. Milovníci ľudovej hudby Kandráčovci sa mohli tešiť 18. decembra 

na ich vianočný koncert. 
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MÚZEUM JANKA KRÁĽA 

V januári si návštevníci mestského múzea mohli pozrieť výstavu o známom 

mikulášskom básnikovi a výtvarníkovi pod názvom Ivan Korman – obrazy 

a básne. Vo februári vyšiel ďalší ročník Múzejné starinky. 10. februára 2016 sa 

uskutočnila vernisáž výstavy Umenie kováčske Igora Astasievského. 

Naše mesto si pripomínalo 730. výročie prvej písomnej zmienky. Mestské 

múzeum pripravilo celú plejádu prednášok v spolupráci s riaditeľom tunajšej 

pobočky Štátneho archívu Petrom Vítkom. V marci bola prezentácia 

najnovšieho vydania básnickej zbierky Martina Rázusa To je vojna. V  

evanjelickej fare sa konala prednáška o Rehorovi Uramovi Podtatranskom. 

V apríli sa uskutočnilo podujatie pod názvom Eduard Slavoljub Penkala a jeho 

rodina pri príležitosti 145. výročia narodenia významného rodáka, vynálezcu 

mechanického pera. 20. apríla sa uskutočnila vernisáž výstavy výtvarníčky 

Judity Feňvešovej pri príležitosti jej 70. narodenín. 

4. mája 2016 sa uskutočnila prednáška vojenského historika Oldřicha Vaněka 

na tému Areál piety Háj-Nicovô – 55 rokov od otvorenia. Od 10. do 13.mája sa 

v Rázusovie dome uskutočnilo podujatie Rázusovie ulička 2016 – Škola tak 

i onak. V hlavnej expozícii na Námestí osloboditeľov sa uskutočnilo podujatie 

Noc múzeí a galérií venované 730. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. 

14. júna 2016 sa uskutočnil čitateľský maratón pod názvom Kniha môjho 

života. V rámci stretnutia na starej fare sa v ten istý deň v podvečer uskutočnilo 

podujatie venované 145. výročiu narodenia významnej mikulášskej učiteľky a 

osvetárky Márie Uličnej. Koncom mesiaca bola prednáška Dejiny sirotincov 

v Liptove. V júni bola otvorená aj výstava Liptovský Mikuláš na starých 

pohľadniciach. Múzeum začalo v letnom období lákať turistov na rôzne 

atrakcie. V mučiarni si mohli vlastnoručne vyraziť Jánošíkov groš, atmosféru 

letných dní pred múzeom spestrovali zvuky verklíka, pouličné maľovanie. 

Jedným z vrcholov vydarených Stoličných dní bola pouličná divadelná 

inscenácia súdneho procesu so zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, 

ktorú odohrali divadelní ochotníci priamo pred arkádami. Drábov hrali 

príslušníci Hornoliptovského kuruckého regimentu z Vavrišova, dav pod 

šibenicou folkloristi zo Smrečian, sudcu autor a režisér Peter Vrlík, Jánošíka 
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čerstvý maturant Dávid Droppa. Na fujare vykúzlil clivé melódie Ivan Broska 

zo Závažnej Poruby. Komentár čítal Ján Richter. Herci boli takí presvedčiví, že 

niektoré deti si pri inscenovanej poprave aj poplakali. 

15. júla 2016 múzeum otvorilo novú pokladňu, dostupnú oveľa jednoduchšie 

priamo z ulice. V ten istý večer zneli evergreeny z pera mikulášskeho rodáka 

Dušana Pálku v podaní salónneho orchestra Art Septet Nicolaus počas 

Retrotančiarne v záhrade mestského múzea. Viac ako 200 účastníkov 

oblečených väčšinou v retroštýle 30. rokov 20. storočia tancovalo pri 

príjemných melódiách až do neskorých nočných hodín. 

August patril v synagóge výstave Vladimíra Železného Svet, ktorý mal 

zmiznúť. V septembri sa uskutočnila v starej evanjelickej fare prednáške pod 

názvom Hodža hovorí, počúvajme pri príležitosti 205. výročia narodenia tohto 

významného národovca, kňaza a súputníka Ľudovíta Štúra. Hodžova pracovňa 

hostila výstavu Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska. Koncom 

septembra bola otvorená výstava Mikulášska židovská komunita Príbehy – 

Osudy – Ľudia. 

V októbri sa uskutočnilo uvedenie najnovšej knihy mikulášskeho rodáka Jozefa 

Vozára Významní slovenskí právnici z Liptova. V mesiaci november sa 

uskutočnila spomienka na významnú etnografku a mikulášsku rodáčku Soňu 

Kovačevičovú pri príležitosti jej nedožitých 95. narodenín. V decembri mohli 

návštevníci múzea vidieť ojedinelú výstavu slovenských krajanov zo Srbska 

insitné umenie Jana Knjazovica, jeho dcéry Anny a vnučky Nataše z Kovačice. 

V rodnom dome súrodencov Rázusovcov sa uskutočnilo predvianočné 

stretnutie Vtáčí stromček 2016. Podujatie bolo venované zdobeniu vianočného 

stromčeka a poézii Martina Rázusa a jeho sestry M. R. Martákovej. 

Uskutočnilo sa aj záverečná prednáška z celoročného cyklu pri príležitosti 730. 

výročia prvej písomnej zmienky o meste pod názvom Metamorfózy 

mikulášskeho námestia. 

 

LIPTOVSKÁ GALÉRIA PETERA MICHALA BOHÚŇA 

V januári vystavovali dvaja výtvarníci Katarína Slaninková a Igor Faško. Vo 

februári sa uskutočnili zaujímavé kurzy maľovania mandál, po slovensky 
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čarokruhov. V marci galéria usporiadala ďalšie tvorivé dielne Kúzlenie 

s hodvábom. V apríli boli inštalované dve výstavy, autorská Jakuba Traitera 

Temnosvit a s tematikou lásky L´Amour I.. V rámci podujatia Noc v múzeí 

a galérii sa 21. mája 2016 uskutočnilo podujatie Po stopách galerijného 

pokladu. Počas celého júna sa v priestoroch galérie konali tvorivé dielne. V júli 

patrila záhrada Festivalu kvetov. V galérii vystavovali spoločne Craig 

Goodtword a Andy Mayers a v ten istý deň 12. júla aj poľská výtvarníčka 

Klaudia Kosiba. August začal koncertom v záhrade, predstavili sa Ján Svetlan 

Majerčík a Petr Hemmer. Od polovice augusta pripravili pracovníci galérie 

Detský Art letný tábor. Koncom augusta otvoril svoju výstavu Pavol Petráš st. 

V septembri pripravila galéria pri príležitosti vydania evanjelického spevníka 

tvorivú dielňu pre deti. V októbri sa v priestoroch galérie konala inaugurácia 

poštovej známky Ester Martinčekovej- Šimerovej. Pre deti bolo prichystané 

podujatie Svetlonos 2016, súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvicu. 11. októbra sa 

konali vernisáže dvoch výstav dvoch rôznych autorov, Vendule Chalánkovej 

a Vincenta Hložníka. 29. decembra sa v galérii uskutočnil koncert Jána 

Svetlana Majerčíka a Družiny Tosúoni. 

 

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA 

V januári sa uskutočnili dve výstavy pod názvom Historická vianočná 

fotografia. Vystavovali tam aj žiaci Školy úžitkového výtvarníctva 

v Ružomberku. V marci sa uskutočnil 27. ročník regionálnej výstavy a súťaže 

neprofesionálnych výtvarníkov Jarný salón. Od konca apríla vystavoval 

výtvarník Miroslav Knap. V júni sa konala vernisáž výstavy akademického 

maliara Róberta Močiliaka. Výstava L´Amour II. bola od augusta do septembra 

a predstavila takmer 70 diel zo zbierok piatich slovenských galérii. 27. 

septembra 2016 sa uskutočnila vernisáž výstavy Akadémia šperku. 

 

LIPTOVSKÁ KNIŽNICA G. F. BELOPOTOCKÉHO 

V januári sa uskutočnili pre žiakov ZŠ podujatia Najkrajší vianočný darček, 

Čítanie pod perinou (Knižnica pri ZŠ Podbreziny), Čitanológia: Kamarátka 

rozprávka, Severské oblasti a zvieratká, Inšpirované rozprávkou (ZŠ 
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Podbreziny), Čitanológia: Maťko a Kubko, Čitanológia: Dnes chcem čítať... V 

tomto mesiaci sa uskutočnila aj beseda ku knihe M. R. Martákovej Junácka 

Pasovačka. Vo vysunutom pracovisku pri ZŠ Podbreziny usporiadali výstavy 

venované životu a dielu spisovateľov Dušana Dušeka a Miroslava Sanigu. 

Vo februári sa uskutočnilo stretnutie členov Literárneho klubu, začínajúcich 

autorov a ľudí so snahou propagovať vlastnú tvorbu a konfrontovať svoje 

názory. V knižnici na Podbrezinách boli dve výstavy venované životu a dielu 

Boženy Nemcovej a Jozefa Cígera Hronského. 

V marci pripravila knižnica už tradične knižničný jarmok, antikvárny predaj 

kníh a zapojila sa aj do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských 

knižníc. 22. marca 2016 sa uskutočnila beseda s autorkou pre deti R. 

Matuškovou o jej knihe Povesti a iné zvesti o hradoch. Knižnica na 

Podbrezinách pripravila pre žiakov dve výstavy zo života a diela Ruda Mórica 

a Pavla Dobšinského. 

1. apríla sa uskutočnila Noc s Andersenom, nocovanie s rozprávkou v knižnici 

a 4. apríla čítanie pre seniorov z tvorby Kristy Bendovej. 25. apríla slávnostne 

vyhlásili výsledky Knihy Liptova 2015. V máji sa uskutočnil knižničný 

monitoring, vedomostná súťaž pre žiakov a Noc literatúry, 18. mája 

v spolupráci s Maticou slovenskou spomienka pri pamätníku na Námestí 

osloboditeľov Poctu Belopotockému. Koncom mája sa uskutočnila beseda so 

spisovateľom Petrom Štrelingerom. 

Začiatkom júna sa konal školský maratón Číta celé Slovensko. Zaujímavé bolo 

aj rozprávanie o dobrých vlastnostiach a zlozvykoch pre deti pod názvom Ako 

sa stať obľúbeným. Pre deti bola určená aj tvorivá dielňa spojená s kreslením 

a inými tvorivými aktivitami ako aj čítanie s knihy O psíčkovi a mačičke. 

Začiatkom októbra sa konala beseda s básnikom a cestovateľom Stanom 

Kaľavským a 20. októbra s autormi, ktorí vzišli zo súťaže Krídla Ivana 

Laučíka. V novembri mal prednášku J. Cwetlar pri príležitosti Roka H. 

Sienkiewicza. 23. novembra bola beseda s cestovateľom a spisovateľom 

Svetozárom Krnom Hľadanie a kupovanie šťastia pod Himalájami. December 

sa niesol v znamení Vianoc, dve besedy so spisovateľkou Annou Olšovskou - 

8. decembra Vianočné zvyky a tradície a 14. decembra Zleteli anjeli. 
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V decembri boli ocenení aj najaktívnejší dospelí a detskí čitatelia. Po celý rok 

sa stretávali mladí začínajúci autori v Literárnom klube pod vedením Anny 

Ondrejkovej. 

 

LIPTOVSKÉ MÚZEUM NKP ČIERNY OROL 

V január bola výstava Drevené plastiky, po ktorej nasledovala vo februári 

výstava kožuchov, kožúškov, kamizolíkov a odevov z vlny Kto nemá kožúška, 

zima mu bude... Marec sa niesol v znamení veľkonočných sviatkov. V apríli 

bola inštalovaná výstava Káva a kávoviny. Od júna do septembra pripravili 

pracovníci múzea výstavu Hor sa do hôr, ktorá mapovala turistiku, 

horolezectvo a lyžiarstvo v 20. storočí. Od septembra do novembra ju 

vystriedala výstava Dedinské remeslá, zameraná na remeslá, bez ktorých by 

v minulosti život na dedine nemohol fungovať. Ku koncu roka bola výstava 

Mestské Vianoce, ktorá priblížila slávenie Vianoc v mestských rodinách 

v polovici 20. storočia. 

 

LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

V januári usporiadali v rámci Klubu neprofesionálnych výtvarníkov kreslenie 

pod vedením Róberta Močiliaka a výstavu Fototrojlístok z fotoklubov vo 

všetkých troch liptovských mestách. Februáru dominovala výstava Návraty 

z tvorby bývalých pracovníkov Liptovského osvetového strediska. V marci sa 

uskutočnili kurz Nočná fotografia. V apríli sa konal 24. ročník prehliadky 

neprofesionálneho filmu Cineama a vernisáž výstavy Amfo. V máji bola 

otvorená výstava Dve z nás Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej. V júni 

sa uskutočnila tradičná súťaž v prednese diel liptovských autorov a v literárnej 

tvorbe detí a mládeže Rázusovie Vrbica. Začiatkom júla prebiehala výstava 

fotografií členov fotoklubu z Liptovského Hrádku. Počas augusta bol 

pripravený denný remeselný tábor Šikovníček. V septembri vystavovala svoje 

práce výtvarníčka Libuša Vyšná. Počas celého októbra vystavovali svoje práce 

neprofesionálni výtvarníci a uskutočnili sa aj remeselné dielne venované 

spracovaniu keramiky a skla. V novembri bola výstava fotografií Fragmenty 
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Islandu Martina Sprušanského. December patril výstave drevených betlehemov 

liptovských rezbárov a výstave pohľadníc Čas vianočný. 

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 

A JASKYNIARSTVA 

 

Od začiatku apríla bola v priestoroch zrekonštruovaného múzea výstava Vôňa 

a chuť korenia. V rámci májovej Noci múzeí a galérií sa uskutočnilo podujatie 

Po stopách tajomného mnícha. V júni pripravili pracovníci múzea výstavu 

Slovenskej asociácie fotografov prírody. Koncom júla sa uskutočnila 

prednáška Kuriozity a zaujímavosti zo života hmyzu. Pútavá bola aj výstava 

venovaná priekopníkovi slovenského jaskyniarstva Ján Majko – objaviteľ 

jaskýň. V auguste bola pripravená detská letná univerzita Mladí ochranári a 

nainštalovaná výstava S batohom cez hory. Od leta až do novembra fungovala 

hubárska a bylinárska poradňa. Od polovice novembra bola v múzeu 

inštalovaná súťažná výstava umeleckých fotografií s jaskyniarskou tematikou 

pod názvom Speleofotografia 2016. 24. novembra sa uskutočnila prezentácia 

knihy Opevnenia na Liptove. 

 

DOM MATICE SLOVENSKEJ 

Január ukončil tradičný Ples mladých matičiarov, ktorý sa stal spoločenskou 

udalosťou plesovej sezóny. 15. februára 2016 bola otvorená výstava pod 

názvom Svet fantázie. Výrobu úžitkových predmetov, výšiviek, obrazov 

prezentovali chovanci domovov sociálnych služieb ŽSK a z Poľska. Pri 

príležitosti MDŽ uviedol estrádny súbor MADOS pásmo Ženy svetom vládnu. 

Poetický súbor uviedol koncom marca spomienkový večer venovaný 

spisovateľovi, básnikovi, divadelníkovi Rehorovi Uramovi Podtatranskému pri 

príležitosti 170. výročia narodenia. 5. apríla bola otvorená výstava Črpáky 

inštalovaná etnografkou Ivetou Zuskinovou. Matičiar Ivan Líška daroval Domu 

MS kolekciu vyrezávaných erbov liptovských a oravských obcí a miest, kde 

pracujú miestne organizácie MS. Slávnostné odhalenie tejto kolekcie bolo 24. 

apríla. O tri dni neskôr bola uvedená kniha básnika Jozefa Daníka Tiché 

rozhovory. Začiatkom mája sa uskutočnila výstava amatérskeho fotografa 
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Karola Kobellu Kde šťastie a radosť sa rodí. Súčasťou vernisáže bolo aj 

vystúpenie známeho slovenského folkového pesničkára Nany Hudáka. 

Koncom mája zorganizovali mladí matičiari hokejbalový turnaj. 

V spolupráci s MO MS bola v partnerskej Galante v júni zorganizovaná 

výstava Zostali sme verní. Matiční divadelníci sa aktívne zúčastnili pri tvorbe 

programu Stoličných dní. Zahrali dva historické obrazy z dejín Ako naše mesto 

povstalo a Žiadosti slovenského národa. Koncom júna bola uvedená publikácia 

Anny Šmelkovej Ulice, námestia a parky Liptovského Mikuláša 

a prímestských častí. Divadelníci vystúpili v Palúdzke a Okoličnom s fraškou 

Pltnícke prekáračky. Pri 380. výročí vydania evanjelického spevníka Cithara 

Sanctorum uviedli pred evanjelickým kostolom pásmo Mikulášske roky Juraja 

Tranovského. Koncom septembra odohrali v rámci podujatia usporiadanom 

Spolkom Martina Rázusa tretie dejstvo divadelnej hry štúrovského spisovateľa 

Jána Podhradského Holuby a Šulek. V septembri bola inštalovaná aj výstava 

amatérskeho fotografa Vladimíra Kročana Barcelona, mesto Gaudího a futbalu.  

Na prelome septembra a októbra zorganizoval Dom MS v spolupráci 

s Divadelným odborom MS prvý ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu s 

účasťou súborov z celého Slovenska. Putovnú cenu získal súbor ŠAPO Ploštín. 

Ako hosť vystúpila herečka Milka Zimková. 10. decembra sa uskutočnil Deň 

slovenskej poštovej známky. Priaznivci filatelie sa mohli tešiť na poštovú 

priehradku s príležitostnou pečiatkou a prezrieť si výstavu poštových známok 

a vianočných pohľadníc. 

 

REDUTA 

V januári oslávila 24. narodeniny skupina Ploštín Punk. V apríli bol krst CD 

a vystúpenie skupiny Mince vo fontáne. 16. apríla sa uskutočnilo vystúpenie 

skupiny ZOČI VOČI. V rámci podujatia Jazz v meste vystúpila skupina Eszter 

Munkácsy Band. Koncom apríla bolo vystúpenie hudobníkov pod názvom Kali  

– Zlý Príklad tour 2016. 
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STOP SHOP 

V januári sa uskutočnila výstava slávnych stavieb celého sveta fotografa Ľuba 

Špirka. 24. januára 2016 sa konala súťaž rodinných tímov v skladaní puzzle. 

Február sa niesol v znamení divadla pre deti, 7. februára sa hrala rozprávka 

Kráľ Drozdia brada, v posledný februárový deň Janko Hraško. Uskutočnili sa 

aj Valentínske tvorivé dielne. V marci pripravili v tomto nákupnom centre 

Veselú Veľká noc so zaujímavým programom. Apríl okorenila módna 

prehliadka Jar – Leto 2016. V máji sa v tomto nákupnom centre uskutočnilo 

zaujímavé podujatie pre deti Veselé zúbky. V júni sa konala veselá oslava Dňa 

detí. Koncom júna sa konali Preteky lezúňov a trojhodinový maratón zábavy 

Športuje celá rodina. V septembri bola detská módna šou. V novembri STOP 

SHOP oslavoval 6. narodeniny rôznymi aktivitami. Tesne pred Vianocami bola 

rozprávková nedeľa na ľudovú nôtu. 

 

RGB LIPTOV 

V marci zorganizovalo toto nákupné centrum podujatie Mesiac knihy besedy s 

liptovskými autormi Jozefom Daníkom, Štefanom Packom a Petrom Vrlíkom. 

Zaujímavá bola aj výstava zvierat zo šrotu. V auguste sa uskutočnil Deň 

Liptova so živou ľudovou hudbou, remeselníkmi a divadelným predstavením 

pod názvom Posledná noc Jura Jánošíka. Od septembra do októbra bola 

výstava maľovaných dáždnikov. V decembri sa konali Vianočné trhy. 

 

DIERA DO SVETA 

Koncom februára pripravili Príbehy z konca predmestia s tvorcom kníh pre deti 

a mládež Shaun Tanom. Uskutočnili sa aj tvorivé dielne háčkovania. 19. marca 

2016 uviedli hru Mariusa von Mayenburga Mučeník divadla Gasparego. 

Koncom marca bola cestovateľská prednáška Juraja Stefanoviča Island 

a Faerské ostrovy a začiatkom júla Michala Chmeliara o Novom Zélande. 

Septembrové cestovateľské rozprávanie o cyklistickom výstupe na Broad Peak. 

7. októbra 2016 bolo čítanie so slovensko-švajčiarskou spisovateľkou 
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a novinárkou Irenou Brežnou. 27. októbra 2016 sa uskutočnil festival literatúry 

a umenia Mobilis III. 

 

BAR A RESTAURANT ROUTE 66 

V júni vystúpila skupina Temné Kecy Trip a gitarový mág Henry Tóth 

predstavil nový projekt. V  novembri sa uskutočnil exkluzívny koncert 

klavírneho mága Zsolta Kalteneckera v rámci podujatia Jazz v meste. 21. 

decembra vystúpilo duo Andrea Zimányiová, Juraj Burian. 

 

AQUAPARK TATRALANDIA 

Letnú sezónu otvoril aquapark 18. júna 2016. V júli oslávil 13. výročie 

otvorenia párty v latinskom rytme. Koncom júla pripravili program s 

profesionálnym boxerom Tomom Kidom Kovácsom a jeho zverencami. Letné 

prázdniny zavŕšila akcia Summer Beach Party. Silvester sa v Tatralndii 

oslavoval v tropickom štýle. 

 

FUN FABRIC 

Do kultúrneho života v našom meste vstúpilo nové zariadenie na Kamennom 

poli. Deň otvorených dverí sa uskutočnil 3. septembra 2016. 
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VIII. ŠPORT A TELOVÝCHOVA 

 

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 

O historický úspech sa na 12. ročníku neoficiálnych majstrovstiev sveta 

veteránov v bieloruskom Minsku zaslúžili aj Mikulášania Ivan Droppa a Marek 

Uram Slováci získali tretie miesto a zahrali si aj proti bieloruskému 

prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Uram si odniesol aj cenu najlepšieho 

hráča.   

Hráčom MHK 32 sa začiatkom roka 2016 darilo. Zvíťazili nad Považskou 

Bystricou a Humenným 5:3. Vyhrali aj so Senicou 6:1, no prehrali 

s Bardejovom 2:4. 

Začiatkom roku 2016 nastali zmeny na poste trénera dorastu. Predstavenstvo 

odvolalo Dušana Halahiju a na jeho miesto nastúpil tréner áčka Róbert Spišák. 

Asistentom ostal Jozef Čontofalský. 

Vo februári sa našim hokejistom darilo menej. Prehrali s Novými Zámkami 1:2 

a Spišskou Novou Vsou vyhrali 4:3. Po základnej časti skončili na treťom 

mieste za Bardejovom a Novými Zámkami so ziskom 77 bodov v 41 zápasoch 

za 23 výhier, dve výhry a štyri prehry po predĺžení či nájazdoch, v 12 

prípadoch prehrali v riadnom hracom čase. Vo štvrťfinále vyradili Michalovce, 

ale v semifinále v troch dueloch nestačili na N. Zámky. V poslednom zápase 

sezóny zaznamenal náš štadión rekordnú účasť 2 850 divákov. 

V apríli vyvrcholila Liptovská hokejová liga. Víťazom súťaže sa stal nováčik 

Partizáni, na druhom mieste skončili Barance B a na treťom Black Horse. 

MHK 32 sa vrátil do najvyššej hokejovej súťaže. Mestskí poslanci rozhodli o 

odkúpení licencie od ŠHK 37 Piešťany. Mesto na chod klubu vyčlenilo160 

tisíc eur. Tím posilnili viacerí noví hráči – 44- ročný Jozef Stűmpel a vrátili sa 

odchovanci bratia Hunovci, Kriška či brankár Karol Križan.  

MHK 32 začal opätovné pôsobenie v najvyššej súťaži nad očakávanie, keď 

v úvodných kolách získal celú sériu veľmi cenných víťazstiev a pomerne dosť 

dlho figuroval na popredných priečkach. 
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MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB TATRAN 

Od 14. januára 2016 sa futbalisti áčka začali pripravovať pod vedením nového 

trénera Jozefa Kostelníka. Bývalý československý hráč začínal s futbalom 

v prešovskom Tatrane. Potom pôsobil v Dukle a Sparte Praha. Hral aj 

v Českých Budějoviciach, Hradci Králové, Žiline a Jeruzaleme. Ako asistent 

trénera pôsobil v Prešove. Do MFK Tatran prišiel zo Senice. 

Vo februári uzatvorili s vedením MFK Tatran profesionálne zmluvy noví hráči 

Dušan Kucharčík, Tomáš Staš, Patrik Laco a Martin Šimún. 

Zimná príprava bola pomerne úspešná. Futbalisti MFK Tatran odohrali sedem 

zápasov, dvakrát vyhrali a remizovali, trikrát nestačili na svojich súperov. 

Zmeny nastali na poste brankára. Po odchode Miloslava Brédu do Skalice 

a Kristína Korytka do Závažnej Poruby sa do bránky vrátil Matúš Macík 

z Ružomberka. 

Po roku MFK Tatran opäť účinkoval v nadstavbovej časti súťaže II. ligy. 

Postupom medzi najlepších v súťaži potvrdil príslušnosť medzi elitou 

a v konečnom poradí obsadil výbornú tretiu priečku. Znamenalo to najlepšie 

umiestenie futbalového klubu v dejinách tohto športu v našom meste. 

Na jeseň posilnil MFK Tatran Goran Matič, útočník zo srbského FK Radničky 

Sremská Mitrovica. Vrátil sa Michal Janec, aby nahradil na poste pravého 

obrancu Jána Mizeráka. Do bránky sa postavil Matej Šavol z MFK 

Ružomberok, kam opäť putoval Matúš Macík. Z Ružomberka prišiel aj Milan 

Ferenčík a posilnil stred poľa. Ďalšou posilou bol Srb Slobodan Andrič 

z rakúskeho tímu UFC Tadten. 

Tatran koncom augusta zaznamenal nad Bardejovom 1:0. Zo Zvolena sa vrátili 

naši futbalisti bez bodu po prehre 0:2. Koncom septembra zaznamenali 

víťazstvo nad Spišskou Novou Vsou 2:1. Október začal veľmi dobre, keď 

MFK Tatran vyhral nad Rimavskou Sobotou 1:0. Potom remizoval v Lipanoch 

1:1. Na východe nedokázal vyhrať ani v Košiciach s FC, keď prehral 1:2. 

V poslednom zápase rozbil FK Hanisku 6:1 a zavŕšil jesennú časť na 4. mieste. 
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LYŽOVANIE 

Snoubordistka Klaudia Medlová triumfovala vo februári v Göteborgu v rámci 

Snowboard Tour. Rodáčka z L. Mikuláša získala vo finále rovných 400 bodov. 

Po 32 rokoch sa Svetový pohár žien v alpskom lyžovaní vrátil do Jasnej. 

Otvárací ceremoniál bol v jaskyni, kde si pretekárky prevzali aj štartovacie 

čísla za účasti prezidenta SR Andreja Kisku. V slalome bodovala Petra Vlhová, 

ktorá bola napokon šiestou najlepšou slalomárkou sezóny. 

Naša snoubordistka Klaudia Medlová sa zúčastnila Svetového pohára v Big Air 

v nemeckom Mönchengladbachu a obsadila siedmu priečku. K postupu do 

finále jej chýbali len štyri body. Koncom roka sa tešila z tretieho miesta vo 

finále Svetového pohára v americkom Copper Mountain. 

 

PLÁVANIE 

Nádeje z Mestského plaveckého klubu Delfín sa zúčastnili na viacerých 

súťažiach po celom Slovensku. Okrem iného úspešne absolvovali štyri kolá 

Severoslovenskej plaveckej ligy so ziskom množstva pódiových umiestnení 

a prekonaných osobných rekordov. V ich domovskom stánku, v krytej mestskej 

plavárni, sa uskutočnil šiesty ročník Veľkej ceny Liptova. Najúspešnejšími 

domácimi plavcami boli s piatimi víťazstvami Alex Kožuškanič a Tamara 

Mihalovičová s 5 bronzovými medailami. Počas roka zaujali výkonmi aj Jakub 

Nemtušiak, Rebecca Gerecová, Michal Šurina, Simona Jurigová, Tomáš Melár, 

Zuzana Moníková, Jakub Jedlička, Šimon Renko, Alexandra Bukovinská, 

Viktória Matyusová či Tomáš Tekeljak. 

 

ATLETIKA 

Atletické talenty pôsobiace pri mestskom Centre voľného času reprezentovali 

v marci na slovenskom šampionáte v Bratislave. Družstvá chlapcov a dievčat 

sa výraznejšie presadili na pretekoch v Banskej Bystrici a Dubnici nad Váhom. 

Na majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu vybojovali 10 medailí, 

zlato v hode oštepom žiačka Zuzana Haviarová a dorastenka Lenka Bruňová, 
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Romana Králiková v skoku do výšky a v behu na 400 m prekážok Vanesa 

Faconová. 

15. októbra 2016 zorganizoval Olympijský klub Liptova v spolupráci 

s nákupným strediskom STOP SHOP Liptovský polmaratón Memoriál 

Vlastimila Jaroša, na pamiatku dlhoročného atletického funkcionára. Na štart 

sa postavilo 160 pretekárov, trať merala 21 095,5 m so štartom a cieľom na 

Ulici 1. mája a obrátkou v Jalovci. Prvý bol Miroslav Ilavský z Dubnice, 

s časom 1:15:47. 

V našom meste sa konali školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu so 

120 účastníkmi. V silnej konkurencii sa reprezentanti Gymnázia M. M. Hodžu 

umiestnili tesne pod stupňami víťazov. 

 

LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA 

Od 16. do 23. apríla 2016 sa v našom meste konali mládežnícke majstrovstvá 

Slovenska. Simona Koreňová získala striebornú medailu, štvrtí boli Stela Kusá, 

Adam Ďurica a Ondrej Mráz. Od 21. do 26. júna sa uskutočnil Medzinárodný 

šachový tábor mládeže krajín V4 Liptov 2016. V novembrovom okresnom kole 

stredoškolákov v zrýchlenom šachu triumfovali Tomáš Adamčiak z Hotelovej 

akadémie a Michaela Krajčírová z Obchodnej akadémie. 

 

LIPTOVSKÝ MARIÁŠOVÝ KLUB 

V našom meste sa konal 20. ročník turnaja O Veľkú cenu Liptova, ktorý bol 

zároveň šiestym kolom Slovenskej extraligy vo volenom mariáši s účasťou 396 

hráčov. Najlepším medzi domácimi bol Vladimír Poliak na 45. mieste a 

v súťaži klubov boli hostitelia 11. 

 

LIPTOV ARÉNA 

12. a 13. apríla 2016 sa konali Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 

pod organizátorskou taktovkou mestského Centra voľného času, 17. mája 
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kvalifikácia na majstrovstvá sveta vo volejbale stredných škôl. 26. novembra sa 

uskutočnil tretí ročník večera bojových športov Diamonds Fight Night. Diváci 

mohli vidieť 13 zápasov v rôznych váhových kategóriách. Súťaže sa zúčastnili 

bojovníci z Gruzínska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Talianska a Česka. 

Víťazom sa stal aj domáci borec Martin Pacas. 

 

VODNÝ SLALOM 

V polovici mája sa uskutočnili majstrovstvá Európy. Medzi kanoistami obsadili 

prvé dve priečky Alexander Slafkovský a Michal Martikán, v kategórii C2 

prekvapujúco dominovali Tomáš Kučera a Ján Bátik. Kajakár Jakub Grigar bol 

piaty. Lepšie sa mu darilo na mládežníckom svetovom šampionáte v Krakove, 

kde vyhral aj kanoista Marko Mirgorodský. Na Letných olympijských hrách 

v brazílskom Riu de Janeiro reprezentoval KTK iba 19-ročný J. Grigar 

a obsadil cennú piatu priečku. V rozhodcovskom zbore pôsobil na olympiáde 

Ján Piaček. 

 

KULTURISTIKA 

Na medzinárodnej súťaži v Českej Lípe získal Boris Palovič titul absolútneho 

víťaza v klasickej kulturistike do 180 cm. 

 

KARATE 

Iba 7-ročný Richard Turčaník z Karate klubu Torade bol v súťaži kata druhý na 

výborne obsadenom 25. Popradskom pohári a tretí na 19. ročníku Galanta Cup. 

Štyri cenné kovy získali naši karatisti na Majstrovstvách Slovenska 

v Košiciach. Dorastenec Michal Turčaník sa stal vicemajstrom. Medzi 

dorastenkami ho napodobnila Dáša Brziaková, kadetka Aďa Duchovná bola 

tretia. Bronz bral aj R. Turčaník. 

 

VOLEJBAL  

Koncom apríla vycestovali volejbalisti VK Rachmaninka na posledný 

majstrovský turnaj do Banskej Bystrice. Počas celej sezóny odohrali desať kôl, 

z toho dva na domácej palubovke a obsadili štvrtú priečku. 
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GYMNASTIKA 

Začiatkom marca sa dievčatá kategórie C z mikulášskeho Klubu športovej 

gymnastiky (KŠG LM) zúčastnili oblastného kola Slovenského pohára 

v Košiciach. V kategórii mladších žiačok skončila Adela Macková prvá, Lucka 

Budayová bola druhá a Dominika Lubelcová obsadila tretie miesto. V kategórii 

starších žiačok sa na druhom mieste umiestnili Natália Jamnická a Klaudia 

Filipová. Na treťom mieste skončila Laura Urbanová. V kategórii ženy 

zvíťazila Michaela Kubovčíková, Ria Petríková bola druhá a tretia bola Lea 

Petríková. 

Naše gymnastky si dobre počínali aj  na prvom kole Slovenského pohára 

v Bratislave, kde naše družstvo získalo I. miesto. Najviac bodov v súťaži 

jednotlivcov získala  Adelka Macková. Druhé oblastné kolo pre sever a juh sa 

uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši. Dievčatá z domáceho oddielu získali až 

deväť medailí. Získali tak umiestenku na prvé kolo Slovenského pohára 

v Handlovej. 

 

BIKROS 

BMX Team Liptov opäť inovoval areál za garážami na Nábreží A. Stodolu pri 

cyklochodníku do Okoličného, keď vydláždil ďalšiu klopenú zákrutu. Jej 

kolaudácia bola súčasťou úvodného kola Slovenského pohára. Na júlovom 

slovenskom šampionáte sa presadili Jakub Krnáč, Pavol Kováč a Hugo Hanák. 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

19. februára 2016 sa v Dome kultúry uskutočnil 18. ročník podujatia Športovec 

mesta Liptovský Mikuláš 2015. V kategórii jednotlivcov do 18 rokov boli 

ocenení Natália Jamnická (Klub športovej gymnastiky), Klaudia Figová (Klub 

športovej gymnastiky), Adam Rojček (BMX Team Liptov), Lucia Murzová, 

Marko Mirgorodský, Monika Škáchová, Michaela Haššová, Jakub Grigar 

(KTK), Boris Baláž (Liptovský školský lukostrelecký klub), Romana 

Králiková (Atletický oddiel CVČ), Marek Tobias Janík (Liptovská šachová 
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škola). V kategórii jednotlivcov nad 18 rokov boli odmenení Petra Vlhová (Ski 

team Vlha), Vladimír Sklouza (Kickbox klub), Zuzana Stromková (Freeski 

Academy), Dominika Multáňová (VTJ Technika), Erik Halaška (VTJ 

Technika), Alexander Slafkovský, Martin Halčin, Michal Martikán (Dukla – 

KTK), Pavel Balažík (ŠK Kriváň L. Ondrašová), Matúš Sukeľ (MHK 32). 

Olympijský klub Liptova bol vyhodnotený ako druhý najlepší na Slovensku, 

hneď za Košicami, vďaka organizovaniu viacerých športových podujatí 

s masovou účasťou najmä detí a mládeže. Za predsedu klubu bol opätovne na 

štvorročné obdobie zvolený Roman Králik. Do výboru boli zvolení Marián 

Bystričan, Ľuboš Maliňák, Jozef Mláka, Marcela Paukovčeková, Tibor Pelach, 

Ján Piaček a Ján Svrček. Klub poďakoval osobitne za dlhoročnú prácu 

zakladajúcemu členovi Ivanovi Bubelínymu. 

Koncom mája sa v našom meste zastavila kolóna cyklistov, ktorú viedol známy 

herec Ivan Tuli Vojtek. Tvorili ju ľudia so sklerózou multiplex, so zámerom 

prejsť 400 km trasu zo Štrbského Plesa do Bratislavy. 

V máji sa konal 7. ročník športových hier seniorov okresu Liptovský Mikuláš. 

Na športovisku pri ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej sa zišlo 128 pretekárov. 

Seniori súťažili v behu, vrhoch, hodoch v streľbe, petangu, šachu a stolnom 

tenise. Spomedzi hostiteľov boli najlepší Anna Kunová, Viera Soukupová, 

Dušan Kráľ, Dušan Kutnár.  

Hráči squashovho klubu ŠK Squash Liptov zvíťazili v najvyššej celoštátnej 

lige družstiev. Po základnej časti boli tretí, čo im zaručilo postup medzi štyroch 

najlepších. Klub reprezentovali Juraj Tekel, Pavol Belluš, Maroš Trabalka, 

Michal Potecný a Martin Lizúch.  

Poslednú májovú nedeľu sa uskutočnil premiérový ročník Poludnica Run. Na 

štart sa pod vlekom v Ploštíne postavilo takmer 140 pretekárov. V teplom 

a dusnom počasí sa popasovali s traťou dlhou 26 kilometrov a prevýšením 

takmer 2 000 m. Víťazmi sa stali Matej Petrovič a Jana Camberová.  

18. júna 2016 sa konal cezpoľný beh Ondrašovská horička s 264 účastníkmi. 

Do Liptovskej Ondrašovej zavítalo štafetové posolstvo Rio 2016, ktorú 

priniesol predseda Olympijského klubu Liptova Roman Králik spolu s bývalou 
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olympioničkou, biatlonistkou Marcelou Pavkovčekovou. Zvíťazili Branislav 

Šarkan z Kysuckého Nového Mesta a Katarína Paulínyová z Martina. 

V lete sa v Martine konali Krajské športové hry seniorov. Z Liptovského 

Mikuláša sa ich zúčastnilo 22 seniorov. Celkovo získali 28 medailí, 8 zlatých, 

10 strieborných a 10 bronzových. V bodovom ohodnotení boli mikulášski 

seniori na treťom mieste. Medzi najúspešnejších už tradične patrili R. Pikala, 

D. Kráľ, M. Janovčík, V. Soukupová, A. Kunová a O. Chrzanová. 

16 žiakov základných škôl reprezentovalo na Majstrovstvách Slovenska vo 

viacbojoch všestrannosti v Rimavskej Sobote. Náročný šesťboj s plávaním 

najlepšie zvládli dievčatá zo ZŠ J. Kráľa, Soňa Miertušová získala zlato, 

Veronika Chrzanova striebro, Adriana Macoszková a Lucia Kováčová bronz.  

Beh olympijského dňa sa konal na Námestí osloboditeľov. Zúčastnilo sa ho 

550 detí zo základných a materských škôl. Okruh viedol okolo župného domu. 

Igor Kubo štartoval na armwrestlingovej súťaži v Hermanovciach nad Topľou. 

Vo váhovej kategórii do 65 kg získal prvé a tretie miesto. Získal tak titul 

majstra Slovenska. 

Na futbalovom štadióne v Liptovskej Ondrašovej sa uskutočnilo zaujímavé 

športové podujatie pod názvom Futbalové leto. Projekt bol pripravený pre 

všetky žiacke vekové kategórie. Tréningy boli vždy v utorok, stredu a piatok. 

Poslednú júlovú sobotu sa konal už tradičný cyklomaratón Po stopách Martina 

Rázusa. Približne 80 účastníkov vyštartovalo na členitú 182-kilometrovú trasu 

vo Vrbici, spred rodného domu významného slovenského spisovateľa, básnika, 

politika a evanjelického kňaza. Pokračovali cez Čertovicu do Brezna. Tam 

cyklistov čakalo milé privítanie, položili veniec k pamätníku M. Rázusa 

a pokračovali do Banskej Bystrice. Prekvapil ich hustý dážď, ale ani to ich 

neodradilo. V B. Bystrici položili veniec na hrob M. Rázusa a cez Donovaly sa 

vrátili podvečer do Liptovského Mikuláša k pomníku M. Rázusa. 

15. septembra 2016 sa uskutočnil ďalší ročník Memoriálu Vladimíra Frajkora, 

ktorý bol zakladateľom mestského basketbalového klubu. Na palubovke sa 

vystriedalo 90 hráčov klubov z Dolného Kubína, Kežmarku či Ružomberka.   
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V októbri sa konal 20. ročník Dňa chôdze pod názvom Hore Váhom, dolu 

Váhom. Hlavnými organizátormi tohto podujatia bola Asociácia športu pre 

všetkých, mestské Centrum voľného času a ďalších 23 organizácii a združení. 

Trasa viedla popri Smrečianke a Váhu a merala 4,5 kilometra. Účastníkov 

čakalo 15 aktivít. Na stanovisku Olympijského klubu Liptova si mohli 

natiahnuť tetivu olympijského luku z RIA 2016 Borisa Baláža. Zaujímavé boli 

praktické ukážky zdravotníkov, aktivity Zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami, Kardioklubu, Únie nevidiacich a slabozrakých, Regionálneho 

klubu Parkinson, Klubu Venuša – Liga proti rakovine. Žiaci sa zoznámili 

s prácou v krúžkoch CVČ, ukážky prvej pomoci ukázali študenti strednej 

zdravotnej školy, zaujímavé ukážky predviedlo Slovenské múzeum ochrany 

prírody a jaskyniarstva, hasiči i mestskí policajti. Dňa chôdze sa zúčastnilo 

2 733 chodcov a 124 organizátorov. Najstaršou bola 82-ročná Emília Gajová 

a najmladším ročný Jurko Križan.  

V bulharskom Blagoevgrade sa konali Majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou. 

Klub AWK reprezentoval Pavol Baka. V kategórii do 100 kg sa umiestnil 

ľavou rukou na 9. a pravou na 15. mieste. 

Koncom roka sa v Lieskovci pri Zvolene konali Halové majstrovstvá 

stredoregiónu v tenise seniorov. Liptovský Mikuláš reprezentoval Pavol 

Balažík a podarilo sa mu vo veľmi silnej konkurencii získať majstrovský titul. 
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IX. HISTORICKÉ OKIENKO 

 

VÝZNAMNÉ VÝROČIA V ROKU 2016 

1. 1. 1951 zriadili národný podnik Kožiarske závody (65. výročie) 

28. 1. 1871 bol založený spevokol TATRAN (145. výročie) 

31. 1. 1881 sa narodil akademický maliar Peter Július Kern (135. výročie) 

9. 2. 1936 založili Solidaritu, združenie na ochranu práv a sociálnu pomoc 

(80. výročie) 

16. 2. 1706 za richtára Mateja Pivku schválil magistrát Vrbice mestský 

štatút práva a povinnosti Vrbičanov (310. výročie) 

8. 3. 1936 bola založená pobočka Zväzu priateľov ZSSR (80. výročie) 

12. 3. 1846 sa narodil známy učiteľ, spisovateľ, divadelník, organizátor 

kultúrneho života Rehor Uram-Podtratranský (170. výročie) 

22. 3. 1886 zomrel v Liptovskom Mikuláši významný rómsky primáš, 

interpret ľudových piesní Jozef Piťo (130. výročie) 

23. 3. 1941 zomrel vrbický rodák Pavol Socháň, spisovateľ, publicista, 

dramatik, etnograf, fotograf, múzejník (75. výročie) 

24. 3. 1866 odišiel do vyhnanstva v Těšíne M. M. Hodža (150. výročie) 

31. 3. 1921 bol založený židovský športový klub Makkabea (95. výročie) 

8. 4. 1931 bola zriadená verejná sprostredkovateľňa práce (85. výročie) 

9. 4. 1591 sa narodil Juraj Tranovský, autor evanjelického spevníka 

Cithara sanctorum, ktorý pôsobil v našom meste (425. výročie) 

8. 5. 1851 sa narodil básnik Ondrej Bella (165. výročie) 

12. 5. 1906 sa narodil básnik Andrej Guoth (110. výročie) 

23. 5. 1876 zomrel štúrovský básnik Janko Kráľ (140. výročie) 
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26. 5. 1921 bola ustanovená miestna organizácia KSČ (95. výročie) 

28. 5. 1906 bol na budapeštianske ministerstvo podaný návrh zriadiť 

v našom meste gymnázium (110. výročie) 

29. 5. 1881 sa v Liptovskom Mikuláši narodil hudobník, organizátor 

hudobného života, dirigent Miloš Ruppeldt (135. výročie) 

4. 6. 1931 vydali mikulášski továrnici Memorandum v záležitosti záchrany 

mikulášskeho koželužského priemyslu (85. výročie) 

9. 6. 1901 garbiarska mládež začala hrať ochotnícke divadlo, predstavili sa 

Moliérom (115. výročie) 

19. 6. 1931 si kožiarski robotníci od firmy Haas prostredníctvom okresného 

úradu a neskôr súdnou cestou vymohli dovolenku. Haas musel 

vyplácať dovolenku vo výške 55% týždennej mzdy (85. výročie) 

24. 6. 1821 bol letný príval so snehom (195. výročie) 

4. 7. 1821 sa do nášho mesta prisťahoval G. F. Belopotocký, národovec, 

knihár, vydavateľ, zakladateľ prvej slovenskej požičovne kníh 

a prvého slovenského ochotníckeho divadla (195. výročie) 

20. 7. 1831 sa vyskytol prvý prípad cholery v Palúdzke (185. výročie) 

23. 7. 1931 bola otvorená výstava slovenských maliarov (85. výročie) 

25. 7. 1831 zomreli v Palúdzke prvé tri obete cholery, za pol roka zomrelo 

na území nášho mesta na choleru 293 osôb (185. výročie) 

26. 7. 1936 sa v našom meste uskutočnil prvý ročník župného tenisového 

turnaja (80. výročie) 

4. 8. 1861 bol založený Spolok správy divadelnej, ochotnícke divadlo, 

nadväzujúce na Belopotockého divadlo (155. výročie) 

16. 8. 1741 bol v Liptovskom Mikuláši odsúdený na smrť Juraj Klanica, 

člen zbojníckej družiny Juraja Surovca (275. výročie) 

16. 8. 1841 vystúpili na Kriváň Štúr či Belopotocký (175. výročie) 
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29. 8. 1766 Potturnyayovci uzavreli na tri roky zmluvu s papiernickým 

majstrom, aby v papierni v Palúdzke vykonával kumšt 

papiernický (250. výročie) 

1. 9. 1881 bola v našom meste otvorená dievčenská a chlapčenská 

meštianska škola (135. výročie) 

15. 8. 1846 sa konalo zasadnutie jazykového výboru kultúrneho a národného 

spolku Tatrín. V dňoch 16. – 17.8. sa potom konalo riadne valné 

zhromaždenie tohto spolku (170. výročie) 

22. 9. 1811 sa narodil M. M. Hodža, národný buditeľ, súputník Ľudovíta 

Štúra, evanjelický kňaz, jazykovedec, básnik (205. výročie) 

27. 9. 1431 prišli do Liptova husiti, ktorí plienili a drancovali obce 

a mestečká v našom kraji (585. výročie) 

9. 10.1691 vydalo naše mesto štatút mäsiarom (325. výročie) 

14. 11. 1926 bola založená Jednota proletárskej telovýchovy (90. výročie) 

24. 11. 1851 odoslali telegram o úspešnej zbierke v našom meste v prospech 

českého Národného divadla (165. výročie) 

2. 12. 1821 sa v Palúdzke narodil básnik Andrej Lanštiak (195. výročie) 

4. 12. 1686 magistrát mesta vydal štatút, ktorým zakázal čeľadi poskytovať 

príspevky. Sluhovia mali dostávať mzdu v peniazoch (330. 

výročie) 

8. 12. 1871 prišiel do nášho mesta prvý vlak (145. výročie) 

15. 12. 1836 sa narodil Ján Pravdoľub Bella, básnik, učiteľ (180. výročie) 

31. 12. 1851 sa narodil publicista Gustáv Augustíny (165. výročie ) 

 

730. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE 

Najstarší písomný doklad o Svätom Mikuláši je z roku 1286. Panovník 

Ladislav IV. ocenil najmä vojenské zásluhy Mikuláša a Ondreja, synov 

českého rytiera Serafína. Kráľ obidvoch povýšil do šľachtického stavu 
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a zároveň im potvrdil vlastníctvo majetkov sídiel Svätý Peter, Svätý Mikuláš 

a Ondrašovej. Základ nášho mesta položil farský kostol postavený  pre päť obcí 

Okoličné, Vrbicu, Ploštín, Palúdzku a Bobrovec. Okolo tejto najstaršej 

ranogotickej stavby v Liptove začalo vznikať sídlo. Práve toto územie daroval 

kráľ Ladislav IV už spomenutým rytierom. Listina znela: 

My Ladislav, z milosti božej kráľ Uhorska touto listinou oznamujeme, že 

komesa Bogomera a jeho rodiny Ondreja a Mikuláša, synovia Serafila, naši 

hostia, ktorých predkovia pochádzajú z radov zemianstva v Čechách 

vyzdvihujeme do stavu našich službu konajúcich zemanov. My teda, čo sme 

povinní dôstojnosťou panovníka pozorovať a oceňovať zásluhy jednotlivcov 

a povinní sme ich odmeňovať podľa miery ich zásluh, berúc do ohľadu vernosť 

a služby komesa Bogomera, ktorý od počiatku preukazoval nám s ochotou 

vernosti svoje a predtým robil to aj našim predkom a to nášmu starému otcovi 

Belovi a milovanému nášmu otcovi Štefanovi, kráľom blahej pamäti, vytrvávajú 

s nami rovnako v nehodách, ako aj v šťastí – toho istého komesa Bogomera 

a Bodu, Mikuláša, Jána, Vavrinca, Dionýza, synov tohože Bogomera s ich 

majetkami v Liptove ktorých meno Trstená, Wezweres, Uhorská Ves, Bobrovec, 

Važec, Štrba menovaného Ondreja a Mikuláša synov Serafila s majetkami vo 

Svätom Petre, Svätom Mikuláši obdarovávame a na večné časy ich do ich 

držby dávame. Dané v ôsmy deň mesiaca apoštolov Filipa a Jakuba , roku 

Pána 1286.  

 

SLOVO KRONIKÁRA NA ZÁVER 

Narodil som sa 26. februára 1964 v Liptovskom Mikuláši. Kroniku nášho 

mesta som už písal v rokoch 2009 a 2010. V roku 2016 som bol na základe 

schváleného Štatútu kronikára mesta Liptovský Mikuláš menovaný do tejto 

funkcie. Kronika je dôležitým dokumentom nášho mesta, snaží sa zaznamenať 

jeho históriu v rozsahu jedného roku. Pre každého spisovateľa je to veľká 

výzva a zároveň česť podieľať sa na tomto diele. Kronika tu zostáva pre našich 

potomkov ako svedectvo doby a života nášho prekrásneho mesta. 

 

Peter Vrlík 
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ZOZNAM SKRATIEK 

Čsl. – československá 

ČVČ – Centrum voľného času 

DFS- detský folklórny súbor 

DK – Dom kultúry 

DSS – Dom sociálnych služieb 

ev. a. v. – evanjelická augsburského vyznania 

FK – futbalový klub 

FS – folklórny súbor 

HČ – hlavná činnosť 

HZZ – Hasičský záchranný zbor 

KTK – Kanoe Tatra klub 

LKGFB – Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého 

LKS – Liptovské kultúrne stredisko 

MAD – mestská autobusová doprava 

MDŽ – Medzinárodný deň žien 

MFK – mestský futbalový klub 

MHK – mestský hokejový klub 

MO MS – Miestny odbor Matice slovenskej 

MsP – mestská polícia 

MsÚ – mestský úrad 

MsZ – mestské zastupiteľstvo 

MS – Matica slovenská 
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MŠ – materská škola 

MŠK – mestský športový klub 

NFP – nenávratný finančný príspevok 

ObV – oblastný výbor 

OZ – občianske združenie 

PZ – policajný zbor 

SaS – Sloboda a solidarita 

SDS – Strana demokratického Slovenska 

SFZ – Slovenský futbalový zväz 

SMER – SD – Smer – sociálna demokracia 

SR – Slovenská republika 

SZ – Strana zelených 

SZPB – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

ŠK – športový klub 

TKO – tuhý komunálny odpad 

VK – volejbalový klub 

VPS – Verejnoprospešné služby 

VTJ – vojenská telovýchovná jednota 

VZN – všeobecné záväzné nariadenie 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík 

ZŠ – základná škola 

ŽSK – Žilinský samosprávny kraj 
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Tento zväzok Kroniky mesta Liptovský Mikuláš 2005 
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ÚVOD 
 

Do roku 2005 vstupovalo mesto Liptovský Mikuláš s novým titulom Mesto 

olympijských víťazov, ktorý získal od výkonného výboru Slovenského 

olympijského výboru v novembri 2004. Primátor mesta Alexander Slafkovský 

zhodnotil rok 2005 v informačnom mesačníku Mikuláš týmito slovami: „Bol to 

rok, ktorý si zapamätám ako rok, v ktorom nás v januári a februári (dokonca aj 

pred Silvestrom) zavalila kopa snehu, na akú si spomínajú len najstarší 

pamätníci. V lete sa podarilo načas dokončiť 3. etapu pešej zóny, ktorú 

považujem za veľmi vydarenú. V septembri sa rozbehol kolotoč problémov 

okolo Aquaparku Tatralandia, kde sa s konkurzom začalo črtať svetielko 

nádeja na konci tunela. V októbri sme úspešne dokončili prvý projekt 

financovaný z peňazí Európskej únie – prestavbu Základnej školy 

v Demänovej na spoločné zariadenie, do ktorého sa presťahovala aj materská 

škôlka v tejto mestskej časti. V decembri sme pripravili na asanáciu väčšinu 

domov vo Vrbici, ktoré sú vo vlastníctve mesta a obývali ich Rómovia. 

Nemôžem nespomenúť ani firmy Bytové družstvo Liptov, Stavoindustria a ISO 

& spol., ktoré odovzdali pred Vianocami novým vlastníkom spolu takmer 150 

bytov. Nezamestnanosť v novembri poklesla v našom meste tesne pod osem 

percent a rozpočet mesta sa skončil pozitívnym prebytkom, napriek potrebe 

dofinancovať školstvo z vlastných zdrojov. Daňový príjem mesta sme 

prekročili aj vďaka neočakávane lepším príjmom zo štátnych daní.“ 

V roku 2005 definitívne skončila 85-ročná éra základnej vojenskej služby. Do 

civilu odišli poslední vojaci základnej vojenskej služby, ktorí do radov armády 

povinne rukovali na dva roky. V priestoroch Národnej akadémie obrany 

maršala A. Hadika v Liptovskom Mikuláši sa s poslednými 214 mladými 

mužmi rozlúčil veliteľ akadémie, brigádny generál Mikuláš Regula. Ocenil 

výkon ich vojenskej služby, disciplínu a pomoc pri zabezpečovaní úloh rozvoja 

akadémie. Od januára 2006 mala SR iba profesionálne ozbrojené sily. 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
 

Štatistické údaje o počte obyvateľov v Liptovskom Mikuláši hovoria, že k 1. 

januáru 2005 tu žilo 32 930 občanov (15 896 mužov a 17 034 žien) a k 31. 
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decembru 2005 32 884 obyvateľov (15 844 mužov a 17 040 žien). Uzavretých 

bolo 151 manželstiev, rozvedených 72. Narodilo sa 294 detí (149 chlapcov 

a 145 dievčat). Zomrelo 278 občanov (149 mužov a 129 žien). Do mesta sa 

prisťahovalo 383, vysťahovalo 445 obyvateľov. V roku 2005 sme teda 

zaznamenali úbytok obyvateľov Liptovského Mikuláši o 46 ľudí. Úctyhodných 

102 rokov sa 11. februára 2005 dožila pani Elena Veselovská. 

 

POČASIE 
 

Od januára do marca bolo mesto zaľahnuté kopami snehu. Od 24. do 26. 

januára 2005 napadlo v meste približne 70 centimetrov. 27. januára 2005 

vyhlásil primátor Alexander Slafkovský kvôli snehu aj silnému nárazovému 

vetru mimoriadnu situáciu. V nasledujúci deň začalo aj riadne mrznúť (ranná 

teplota dosiahla mínus 18 stupňov Celzia). 29. januára 2005 meteorológovia 

v Liptovskej Ondrašovej oficiálne namerali rannú teplotu mínus 24 stupňov 

Celzia. Počas dňa sa udržala nízka teplota mínus 18 stupňov. Posledný 

januárový deň nasnežilo ďalších 20 centimetrov nového snehu. Verejno-

prospešné služby, Slovenská správa ciest i mestská polícia mali plné ruky práce 

pri zimnej údržbe ciest, chodníkov a aj pri zhadzovaní nebezpečných cencúľov 

zo striech domov. Občania neboli so zimnou údržbou spokojní, veľa bočných 

ulíc a chodníkov bolo neprejazdných. Veľa občanov si však neuvedomovalo, 

že za čistenie chodníkov boli zodpovední aj majitelia domov. Mesto vynaložilo 

na odpratávanie a odvoz snehu z ulíc mesta o milión korún viac ako pôvodne 

plánovalo. Sneh vydržal až do konca marca. Ešte aj 1. marca 2005 sa denné 

teploty pohybovali okolo mínus 18 stupňov. Dokonca bola odložený jarný štart 

futbalovej sezóny. Tuhá a dlhá zima sa podpísala aj pod neutešený stav 

komunikácií. Množstvom dier pripomínali ementál. Leto sa vyznačovalo 

nestálym, nie veľmi teplým počasím, ale podľa meteorológov boli teploty 

primerané. Tropické horúčavy s teplotnými rekordmi na konci júla vystriedali 

začiatkom augusta studené daždivé dni. Napríklad 8. augusta 2005 vystúpil 

teplomer ráno len na osem stupňov. Počas dňa vytrvalo pršal hustý dážď pri 

teplote 10 stupňov Celzia. Vo vyšších polohách aj na Baranci napadol sneh. 
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I. VEREJNÝ ŽIVOT 

 
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 

2005 
 

Volebný obvod č. 1  Staré mesto 

Ing. Jaroslav Lehotský (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

MUDr. Oldřich Drahovzal (SMER) 

MUDr. Roman Mojžiš (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

PhDr. Kata Piačková (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

 

Volebný obvod č. 2  Nábrežie 

MUDr. Alžbeta Smiešna (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Ing. arch. Vladimír Fajčík (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

Peter Cibák (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Mgr. Boris Vacek (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Mgr. Oľga Puchá (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

Ing. Vladimír Stankoviansky (SMER) 

Ján Guoth (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

 

Volebný obvod č. 3  Podbreziny, Vitálišovce 

MUDr. Jaroslav Barok (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Ing. Milan Kružliak (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

Mgr. Miroslava Parobek (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

Ing. Dušan Vinčur (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

prof. Ing. Milan Sopóci, PhD. (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

MUDr. Miroslav Boďa (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP)  

Ing. Jaroslav Čefo (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

 

Volebný obvod č. 4  Okoličné, Stošice 

Ing. Jozef Repaský (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Volebný obvod č. 5  Iľanovo, Ploštín 

Soňa Čupková (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP)  

Volebný obvod č. 6  Demänová, Bodice 

Ing. Štefan Ganoczy, PhD. nezávislý 

Volebný obvod č. 7  Palúdzka, Andice, Benice 

JUDr. Milan Trnovský, nezávislý 
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Magdaléna Kostolná (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Jozef Bobák (SMER) 

Volebný obvod č. 8 Liptovská Ondrašová 

Jozef Gonda (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

 

Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU 
 

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2005 hospodárilo s výrazným prebytkom. 

Upravený rozpočet za rok 2005 dosiahol výšku 477, 661 mil. Sk. Celkové 

príjmy tvorili 490,022 mil. Sk, z toho príjmy rozpočtových organizácií 16,159 

mil. Sk. Rozdiel príjmov a výdavkov predstavoval  52,797 mil. Sk. Po 

vysporiadaní vzťahov k fondom, štátnemu rozpočtu, rozpočtom rozpočtových a 

príspevkových organizácii mesta, mestského úradu i príjemcov transferov čistý 

prebytok na rozdelenie predstavoval 27,495 mil. Sk. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš malo v roku 2005 účasť v týchto združenia 

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

obcí Liptova (ZMOL), Únia miest Slovenska, Združenie historických miest a 

obcí Slovenska, Združenie Liptov, Asociácia Zdravých miest Slovenska, 

LiptovNet, Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, Spolok priateľov 

Pavla Straussa, Medzinárodný klub SR, Združenie Euroregión Tatry, 

Združenie Priemyselný park Liptov. 

 

Mestský úrad, v snahe skvalitniť svoje služby, otvoril 17. októbra 2005 vo 

vstupnej hale úradu na Štúrovej ulici moderné Centrum služieb občanom 

mesta. Pracovníčky centra poskytli na jednom mieste služby siedmich 

odborných pracovísk: matričného úradu, evidencie obyvateľov, miestnych daní 

a poplatkov, sociálnych služieb, stavebného poriadku, životného prostredia 

a centrálnej pokladne. Obyvatelia tak mohli efektívnejšie vybaviť podstatne 

viac agendy, ako by museli putovať po jednotlivých kanceláriách mestského 

úradu.  

 

Televízia Liptov, ktorá vznikla v roku 2004 rozhodnutím mestského 

zastupiteľstva ako regionálna televízia TV Liptov s.r.o. so sídlom v 

Liptovskom Mikuláši, začala vysielať 28. októbra 2005. Televízne štúdio 
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vzniklo úpravou priestorov v zadnej časti mestského úradu. Vysielač bol 

umiestnený na vrchu Háj nad mestom. Od januára 2005 stál na čele televízie 

Ladislav Záhradník, predtým vedúci redaktor armádneho vysielania Slovenskej 

televízie Bratislava. Úlohou TV Liptov bolo informovať o dianí v regióne 

prostredníctvom dvadsať minútovej publicistickej a spravodajskej relácie 

Liptovské noviny, pomocou videotextu a tiež poskytovať reklamný priestor 

podnikateľským subjektom. Televízia pokrývala signálom oblasť stredného 

a horného Liptova, v oblasti od Liptovskej Mary po Východnú. 

 

PARTNERSKÉ VZŤAHY 
 

Mesto rozvíjalo tradičné vzťahy s mestami Kalamaria (Grécko), Kiskőrös 

(Maďarsko), Dinkelland (Holandsko), Opava (Česká republika), Annecy 

(Francúzsko), Kemi (Fínsko) a Galanta. Intenzita vzájomných kontaktov bol 

rôzna. V zimnom období pricestovali na lyžovačku gymnazisti z Kiskőrösa. Vo 

februári získal Liptovský Mikuláš darom z Dinkellandu vyradený kancelársky 

nábytok. V tom istom mesiaci sa v Annecy konala výstava diel Kolomana 

Sokola. 30. apríla 2005 sme v Liptovskom Mikuláši privítali 78 účastníkov 

medzinárodného behu na trati Annecy – Liptovský Mikuláš. V tejto súvislosti 

získala mikulášska Nemocnica s poliklinikou v závere roka 2 400 eur od 

francúzskych partnerov z Annecy ako poďakovanie za úžasné prijatie 

účastníkov bežeckého podujatia. V júni do Francúzska vycestovali zástupcovia 

Základnej umeleckej školy Ján L. Bellu a mestskej polície. Cez prázdniny sa 

traja študenti zúčastnili tradičnej jazykovej stáže v Annecy. Na Stoličné dni 

2005 pricestovala deväťčlenná grécka delegácia, partneri z Kiskőrösa aj 

Galanty. Začiatkom júla naše mesto na tri dni navštívil 30-členný grécky 

mládežnícky dychový orchester pod vedením Janisa Kukasa. Vystúpili na 

Námestí osloboditeľov aj v Kostole sv. Mikuláša. Súčasťou delegácie bolo aj 

60 obyvateľov miest Kalamaria a Kalikratea. V júli sa uskutočnil aj letný 

výmenný pobyt detí z Kalamrie v Liptovskom Mikuláši a v auguste recipročný 

pobyt mikulášskych detí v Grécku. V septembri vycestovala delegácia nášho 

mesta – primátor Alexander Slafkovský, poslanci Dušan Vinčur, Boris Vacek a 

Jaroslav Čefo na Slovenské národnostné dni v Kiskőrösi. Už tradične sa 

podujatia zúčastnil aj tím bývalého hokejistu a tanečníka Mariana Maka 
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Szekelyho, ktorý varil v Maďarsku výborné liptovské špeciality. V októbri, na 

multimediálnom festivale Bezručova Opava 2005 reprezentovali naše mesto 

členovia Divadelného súboru Gašpara F. Belopotockého s hrou Murlin Munro, 

ktorá získala krátko predtým na 83. ročníku Scénickej žatvy v Martine Cenu za 

tvorivý čin roka. 

 

ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

3. februára 2005 

Na úvod poslanci schválili vymenovanie nového predsedu komisie kultúry pri 

mestskom zastupiteľstve. Funkcia nebola obsadená od 14. mája 2004, od 

úmrtia dlhoročného predsedu komisie kultúry Ivana Laučíka. Novým 

predsedom komisie kultúry sa stal Jaroslav Barok.  

Poslanci schválili zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Schválili aj prvú zmenu rozpočtu na rok 2005. Mesto požiadalo o pridelenie 

dotácie na tretiu etapu výstavby bytových domov pre občanov v hmotnej núdzi 

v rómskej osade Hlboké. Vzhľadom na zmenené pravidlá poskytovania dotácii 

na rozvoj bývania museli zvýšiť rozpočet o 2,247 mil. Sk. Poslanci odporučili 

predaj energetických zariadení vybudovaných z mestských prostriedkov 

spoločnosti Stredoslovenská energetika. Poslanci zobrali na vedomie správu 

o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za druhý polrok 2004. Ján Bonko 

okrem iného kontroloval aj dodržiavanie VZN o podmienkach prideľovania 

bytov. Vzhľadom na nejednoznačný postup pri evidencii žiadostí uchádzačov 

poslanci uložili vedúcej právneho oddelenia mestského úradu Blanke 

Hliničanovej vypracovať nový návrh príslušného VZN, ktoré by zohľadňovalo 

nové podmienky podľa poznania bytového problému uchádzača a jeho 

aktuálnej sociálnej situácie. Ďalej zobrali na vedomie správu Spoločného 

obecného úradu pre regionálny rozvoj a cestovný ruch za rok 2004, správu 

o zahraničných vzťahoch mesta v roku 2004 a návrh akcií na rok 2005.  

 

17. februára 2005  

Jediným bodom mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo 

zaradenie nových akcií do rozpočtu mesta a následná zmena mestského 

rozpočtu na kalendárny rok 2005. Mesto predkladalo žiadosť o dotáciu na 
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vybudovanie technickej vybavenosti (verejného vodovodu a splaškovej 

kanalizácie, terénnych úprav, výstavby miestnych komunikácií a parkovacích 

plôch) pre bytovú výstavbu k trom novým bytovým domom v celkovej hodnote 

9,112 mil. Sk. Išlo o výstavbu polyfunkčného bytového domu s 82 bytmi na 

Štúrovej ulici, bytového domu so 44 bytmi na Bellovej ulici a domu s 22 bytmi 

na Vrlíkovej ulici. V tejto súvislosti poslanci schválili aj zámenu pozemkov 

medzi mestom Liptovsky Mikuláš a Stavoindustria L. Mikuláš, a. s., ktorá bola 

jedným z investorov výstavby. 

 

17. marca 2005 

Na jeho úvod poslanci riešili personálne otázky. Za člena Rady školy pri 

Základnej škole Demänová delegovali poslanca Štefana Ganoczyho. Nahradil 

Michala Rumanského, ktorý sa vzdal členstva v rade školy.   

Poslanci schválili priamy predaj časti objektu bývalých Považských kasární 

Evanjelickému gymnáziu Juraja Tranovského za symbolickú jednu korunu. 

Poslanci súhlasili s nadobudnutím bytového domu s 32 bytmi v mestskej časti 

Palúdzka, ktorú postaví Stavoindustria, a. s. Liptovský Mikuláš na základe 

zmluvy o budúcej zmluve uzavretej s mestom. Odsúhlasili aj navýšenie 

základného imania spoločnosti TV Liptov, s. r.o. o 2,5 mil. Sk na investičného 

výdavky (vybudovanie televízneho štúdia v upravených priestoroch mestského 

úradu a nákup televíznej techniky). 

Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o prenájmoch budov 

a nebytových priestorov v správe príspevkových a rozpočtových organizácií 

mesta za druhý polrok 2004. Správca budov Bytový podnik navrhol zvážiť 

možnosti dlhodobého prenájmu celých objektov aj na komerčné účely (najmä 

v mestských častiach), kde by investície a prevádzku zabezpečoval v plnom 

rozsahu nájomca, pričom by musel rešpektovať požiadavky príslušných 

občianskych klubov. 

 

28. apríla 2005 

Poslanci prijali pätnásť všeobecne záväzných nariadení. Na úvod si vypočuli 

príhovor hosťa z partnerského mesta Annecy, viceprimátora mesta Jeana-Luca 

Rigauta v súvislosti s pripravovaným štafetovým behom priateľstva Annecy – 

Liptovský Mikuláš. Primátor mesta Alexander Slafkovský potom udelil slovom 
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študentom Monike Bazelovej a Róbertovi Otčenášovi z Evanjelického 

gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Poďakovali poslancom 

mestského zastupiteľstva za darovanie priestorov bývalých Považských kasární 

tejto škole. 

V pracovnej časti rokovania sa poslanci venovali zmene organizačnej štruktúry 

mestského úradu v súvislosti s personálnym auditom, ktorý konštatoval, že na 

mestskom úrade nie je prezamestnanosť, je však potrebné vykonať presuny 

medzi jednotlivými oddeleniami. Vzápätí poslanci odhlasovali doplnok 

Uznesenia č. 58/2002 o odmenách poslancov (k odmenám za účasť na 

zasadnutiach bola pridaná mesačná odmena 1 000 Sk ako hodnotenie celkovej 

práce poslanca). Poslanci schválili aj grafickú podobu loga Liptovský Mikuláš 

– mesto olympijských víťazov. Potom boli na programe správy o výsledkoch 

hospodárenia príspevkových organizácii mesta za rok 2004: 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš, Informačného centra mesta a 

Bytového podniku m .p., ako aj samotného mesta Liptovský Mikuláš a jeho 

rozpočtových organizácií a správa o výsledkom inventarizácie majetku, 

pohľadávok a záväzkov vedených v účtovníctve mesta Liptovský Mikuláš, 

vrátane všetkých organizácií riadených mestom k 31. decembru 2004. 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2005 predložila 

Marta Poljaková, vedúca ekonomického oddelenia úradu. Dva návrhy na 

zmenu rozpočtu Bytového podniku, mestský podnik Liptovský Mikuláš 

a zmenu zriaďovacej listiny Bytového podniku, mestského podniku predložil 

riaditeľ Anton Urgela. Zmena zriaďovacej listiny súvisela so zápisom 

Bytového podniku do obchodného registra v súvislosti s výrobou a dodávkou 

tepla Bytovým podnikom obyvateľom mesta. Všetky tri návrhy v podobe VZN 

č.25/20050, 26/2005 a 27/2005 poslanci schválili. 

Poslanci si vypočuli aj správy o činnosti obchodných spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Liptovský Mikuláš za rok 2004, správu o činnosti TV Liptov 

s.r.o. a informácie o príprave Stoličných dní 2005 a 720. výročí prvej písomnej 

zmienky o mesta Liptovský Mikuláš, ktoré si mesto pripomenie v roku 2006. 

 

23. mája 2005 

Poslanci na úvod odsúhlasili splynutie Základnej školy s Materskou školou 

Demänová do jednej právnickej osoby. Potom prerokovali výsledky 
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hospodárenia mesta a jeho rozpočtových organizácií v prvom štvrťroku 2005, 

pričom konštatovali priaznivý vývoj hospodárenia mesta. 

V bode predaj a nadobudnutie nehnuteľného majetku poslanci súhlasili so 

získaním pozemkov s rozlohou 2 680 m2 pod cestou do rómskej osady Hlboké, 

ktoré do vlastníctva mesta bezodplatne prevedie terajší majiteľ Futbalový klub 

Tatran VA Liptovský Mikuláš. Prevod umožnil začať s rekonštrukciou cesty. 

Poslanci odsúhlasili aj predaj pozemkov s rozlohou 1 055 m2 pre výstavbu 

tenisovej haly Relax Tenis Club, s.r.o. L. Mikuláš v cene 500 Sk/m2, pričom sa 

z celkovej sumy odpočíta polovica nákladov na výstavbu prístupovej cesty 

a parkoviska. Rovnako tak súhlasili s predajom pozemkov s rozlohou 12,5 tisíc 

m2 pri Demänovke neďaleko Bodíc, pre zabezpečenie prístupu do plánovaného 

športového areálu. 

Poslanci súhlasili aj s výstavbou športovej haly, parkoviska a ďalších objektov 

na mestských pozemkoch, v susedstve aquaparku Tatralandia. Výstavbu mesto 

zabezpečilo z nenávratného príspevku 170 mil. Sk získaného z fondov 

Európskej únie. Na zasadnutí odznela aj správa o stave životného prostredia 

v meste Liptovský Mikuláš (pozri kapitolu Životné prostredie) a správa 

o podaných žiadostiach na projekty z predvstupových štrukturálnych fondov 

Európskej únie, ktoré predkladá alebo na ktorých participuje mesto Liptovský 

Mikuláš. 

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo aj na VZN č. 3/2005 o zmene názvu Park 

Gašpara Fejérpatky-Belopotockého na Park Martina Rázusa, v súvislosti s 

odhalením nového pamätníka Martina Rázusa v priestore pred budovou 

mestského úradu na Štúrovej ulici 26. júna 2005. 

 

30. júna 2005 

V úvode rokovania primátor Alexander Slafkovský odporučil doplniť ako 

ôsmy bod Riešenie havarijných situácií na školských budovách. Poslanci 

prerokovali správy o sociálnej pomoci v meste Liptovský Mikuláš a činnosti 

Obecnej školskej rady, návrhy na návrh na systémové opatrenia v organizácii 

dopravy a návrh na vstup mesta Liptovský Mikuláš do občianskeho združenia 

Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov. 

Návrh na zrušenie Materskej školy na Okoličianskej ulici predložil Július 

Lichardus, vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry mestského 
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úradu. Primátor mesta udelil slovo riaditeľke škôlky Magdaléne Iľanovskej 

a zástupkyni rodičov Dagmar Bodzášiovej, ktoré obhajovali existenciu škôlky 

umiestnenej v rodinnom dome, navyše zameranej na podporu zdravého 

životného štýlu. Zaujímali sa o ekonomickú analýzu ostatných materských škôl 

v meste. Primátor Alexander Slafkovský uviedol, že hoci bolo zariadenie 

hodnotené pozitívne z hľadiska starostlivosti o deti i z hľadiska pracovného 

kolektívu, je v záujem mesta ponechať predovšetkým tie zariadenia, ktoré boli 

postavené účelovo ako materské školy. Je potrebné, žiaľ, zrušiť tie, ktoré 

neboli stavebne určené na tento účel. 

Po odhlasovaní uznesenia o zrušení materskej školy poslanci schválili 

rozsiahly návrh na predaj a nadobudnutie nehnuteľného majetku, ktorý 

odsúhlasila ekonomická komisia pri mestskom zastupiteľstve 13. júna 2005 

a mestská rada 20. júna 2005. Išlo o štrnásť nehnuteľností a pozemkov, medzi 

nimi aj predaj objektov s pozemkami v užívaní detašovaného pracoviska 

Žilinskej univerzity, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Vojenského 

technického ústavu Liptovský Mikuláš; priamy predaj bývalých detských jaslí 

na Kuzmányho ulici č. 1335 s pozemkami do vlastníctva Slovenskej republiky 

v správe Špeciálnej základnej školy Liptovský Mikuláš. 

V poslednom bode Riešenie havarijných situácií na školských budovách 

primátor mesta Alexander Slafkovský informoval, že mesto odoslalo 

Ministerstvu školstva SR súpis škôl a školských zariadení, v ktorých je 

potrebné riešiť havarijné stavy objektov. Na opravy a rekonštrukcie budov by 

bolo potrebných celkovo 25 mil. Sk, havarijné stavy boli vyčíslené na 4,2 mil. 

Sk. Vzhľadom na aktívne hospodárenie mesta odporučil primátor Alexander 

Slafkovský vyčleniť prostriedky na tento účel z rozpočtu mesta. 

 

24. augusta 2005 

Poslanci sa stretli na mimoriadnom zasadnutí, aby schválili finančnú 

spoluúčasť mesta na projekte Spracovanie projektovej dokumentácie stavby 

Kompostáreň Liptovský Mikuláš. Mimoriadne zasadnutie súviselo s konečným 

termínom pre podanie žiadosti, ktorým bol nasledujúci deň, 25. august 2005, 

keď sa konalo riadne mestského zastupiteľstvo. Mesto žiadalo o finančné 

prostriedky z európskeho podporného programu PHARE na vybudovanie 
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kompostárne pri skleníkoch v Okoličnom pre kompostovanie  zeleného odpadu 

z územia mesta. Návrh schválilo všetkých osemnásť prítomných poslancov. 

 

25. augusta 2005 

19 prítomných poslancov prerokovalo v 14 programových bodoch správy 

o výsledkoch hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových 

a príspevkových organizácii; správy o činnosti mestskej polície a mestskej TV 

Liptov, s r.o.za prvý polrok 2005; správu o realizácii koncepcie školského 

stravovania v školách a školských zariadenia mesta Liptovský Mikuláš, zmenu 

vecného plánu investičných výdavkov Verejnoprospešných služieb pre rok 

2005; správu o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe 

príspevkových a rozpočtových organizácii mesta; správu o odpredaji bytov 

a hospodárení s bytmi za prvý polrok 2005; založenie obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s. a návrh na predaj a nadobudnutie 

nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš. 

V správe o výsledkoch hospodárenia mesta konštatovala vedúca ekonomického 

oddelenia mestského úradu Marta Poljaková, že v prvom polroku 2005 bolo 

čerpanie výdavkov nižšie. Diskusiu poslancov vyvolal návrh na založenie 

obchodnej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. s imaním 1 mil. 

Sk, ktorej stopercentným vlastníkom bolo Liptovský Mikuláš. Bytový podnik 

fungoval dlhé roky ako príspevková organizácia mesta, ale po prijatí zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, musel zriaďovateľ vykonať zmenu 

jej právnej formy. Poslanci reagovali na návrh, aby do valného zhromaždenia 

bol navrhnutý jediný človek – primátor mesta, ktorý mal byť tiež členom 

dozornej rady. Poslanci napokon schválili uznesenie o založení obchodnej 

spoločnosti Bytový podnik L. Mikuláš, a.s., stanovy spoločnosti, členov 

predstavenstva (Anton Urgela, Peter Ščúr, Jaroslav Chomo) a členov dozornej 

rady (Jozef Bobák, Jozef Repaský, Dušan Vinčur, Milan Trnovský, Jaroslav 

Čefo, Anna Rašiová, pričom predsedom dozornej rady sa stal Dušan Vinčur). 

 

29. septembra 2005  

Na úvod poslanci prerokovali návrh na zvolenie troch prísediacich Krajského 

súdu v Žiline, pričom predseda súdu odporučil zvoliť doterajších prísediacich – 

Branislava Kubíka, Ladislava Pardela a Tatianu Bačíkovú. Všetci traja boli 
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jednomyseľne zvolení. Poslanci pokračovali prerokovaním správy o činnosti 

mestských detských jaslí, v rámci ktorej bolo navrhnuté radikálne zvýšenie 

poplatku za pobyt v jasliach. Vzhľadom na zvýšenie štátneho rodičovského 

príspevku na 4 230 Sk, bolo navrhnuté zvýšenie mesačného poplatku za jasle 

zo sumy 1 100 Sk na 3 600 Sk, pri chorobe dieťaťa nad desať pracovných dní 

poplatok 1 800 Sk za mesiac. Zmyslom návrhu bolo dostať štátny rodičovský 

príspevok do rozpočtu mesta. Po diskusii bol predložený návrh schválený. 

V správe o hospodárení a činnosti Centra Kolomana Sokola (CKS) za prvý 

polrok 2005 boli poslanci informovaní o zlom technickom stave časti budovy 

Pongrácovskej kúrie, kde centrum sídlilo. Budovu spravovala Galéria Petra 

Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Múry najstaršej mestskej budovy 

degradovali vplyvom vlhkosti na prízemí aj z poškodenej strechy. Hrozilo 

vážne poškodenie inštalovaných diel. Riaditeľ Bytového podniku Anton Urgela 

reagoval, že úplná výmena strešnej krytiny bude vykonaná v najkratšom čase. 

Potom generálny riaditeľ Slovenskej automobilovej dopravy Liptovský 

Mikuláš, a.s. Ladislav Hološ predložil poslancom Návrh na zvýšenie 

finančného transferu na rok 2005 pre zabezpečenie výkonov vo verejnom 

záujme. Dôvodom boli skutočnosti, že v mestskej autobusovej doprave došlo  

k úbytku tržieb z cestovného (dôsledkom poskytovaných zliav) a tiež 

k výraznému nárastu cien motorovej nafty. Preto prevádzkovateľ Slovenská 

automobilová doprava Liptovský Mikuláš so sídlom v Ružomberku žiadal 

o zvýšenie transferu z 3, 500 mil. Sk na 4, 300 mil. Sk. Poslanci zvýšenie 

príspevku o 800 tisíc Sk pre potreby mestskej autobusovej dopravy schválili. 

Následne schválili návrh na predaj a nadobudnutie nehnuteľného majetku; 

zmenu rozpočtu na rok 2005 v súvislosti s rekonštrukciou priestorov v budove 

mestského úradu na centrum služieb občanom mesta. Schválili tiež zvýšenie 

príspevku pre Dom kultúry kvôli zníženiu príjmov z prenájmu priestorov. 

Analýzu daňovej politiky mesta predložil vedúci referátu daní a poplatkov 

mestského úradu Rudolf Proč. V súvislosti s novým vládnym návrhom novely 

zákona mu mestské zastupiteľstvo uložilo predložiť na decembrové zasadnutie 

dve varianty na úpravu VZN č.14/2004/VZN o mestských daniach. Posledným 

bodom rokovania bolo schválenie predaja Bytového podniku, mestského 

podniku Liptovský Mikuláš so sídlom na Námestí osloboditeľov č.12 a to 

podľa § 476 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ako súboru hmotných, 
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osobných a nehmotných zložiek podnikania, obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom Nám. osloboditeľov 73 k 1. januáru 

2006. Poslanci teda schválili prevod vlastníckeho práva k veciam, iných práv 

iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili k prevádzkovaniu podniku uvedených 

v účtovníctve podniku k 31. decembra 2005. Zasadnutie poslancov 

pokračovalo informáciami o aktuálnej situácii v Aquaparku Tatralandia, 

v ktorom mesto vlastnilo necelých desať percent akcií. Po súhlase mestského 

zastupiteľstva primátor mesta udelil slovo Jánovi Gemzickému, Pohankovi 

a Huttovi. Prvý z nich upozornil, že snahy mesta o rýchly konkurz by aquapark 

poškodil, možno by tento významný subjekt cestovného ruchu aj zničil. 

Pohanka, zastupujúci spoločnosť L.A.R., Dolný Kubín, uviedol, že spoločnosť 

ako jediný záložný veriteľ je ochotná predať majetok za výhodnú cenu 630 mil. 

Sk spoločnosti D.S. Martin, výhodnejšiu ponuku nemožno očakávať. Funkcia 

generálneho riaditeľa bola ponúknutá Jánovi Gemzickému, ten ju odmietol 

a verejne ponúkol Huttovi. Samotný Hutta pripomenul, že bol jedným 

z majiteľov, ktorí zakladali spoločnosť TDG. Neskôr odpredali časť majetku 

firme INTREL, teda Jánovi Gemzickému, ktorý im dodnes za odkúpenú časť 

nezaplatil. Vymáhanie pohľadávky nebolo úspešné, preto hľadali právnu 

pomoc u Čarnogurského, konateľa spoločnosti MONAQ, s.r.o. Primátor mesta 

Alexander Slafkovský reagoval, že mestské zastupiteľstvo nemôže v tomto 

prípade rozhodovať, jediným riešením je podľa jeho názoru konkurz 

Aquaparku Tatralandia. Povedal, že po oboznámení sa so všetkými indíciami 

svedčiacimi o spáchaní trestného činu finančného podvodu podal 20. 

septembra 2005 trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Prípad bol 

následne postúpený Úradu pre boj s korupciou. Primátor pripomenul, že 

záväzky spoločnosti TDG voči veriteľom predstavujú cca 430 mil. Sk. 

V prípade, že by bola určitá možnosť dohody, mesto sa jej nebude brániť, aj 

v jeho záujme je predovšetkým zachovanie Aquaparku Tatralandia. 

 

10. novembra 2005 

Zo správy, predloženej Júliusom Lichardusom, vyplynula zmena v rozpočte 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta v originálnych kompetenciách – 

navýšenie miezd a finančných prostriedkov na prevádzku v celkovej výške 3, 

367 mil. Sk. Poslanci následne schválili návrh na predaj a nadobudnutie 
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nehnuteľného majetku a vzápätí aj výsledky hospodárenia mesta Liptovský 

Mikuláši k 30. septembru 2005. V tomto bode programu sa poslanec Dušan 

Vinčur vyjadril k prevádzke Domu kultúry, z hľadiska prenájmov priestorov 

iným subjektom a aj energetickej náročnosti tejto budovy, postavenej pred 30 

rokmi. Poslanec Milan Trnovský upozornil tiež na prevádzkovanie kultúrnych 

domov v mestských častiach, ktoré predstavujú pre mesto finančnú záťaž. 

Potom poslanci schválili návrh na operačný štáb zimnej služby pre zimu 

2005/2006, ktorý predložila riaditeľka mestského podniku Verejnoprospešné 

služby Beáta Lysáková. Členmi štábu boli primátor mesta Alexander 

Slafkovský, zástupca primátora Jozef Repaský, vedúci oddelenia dopravy 

a verejných priestranstiev Miroslav Tuli, riaditeľ Slovenskej správy ciest 

Rastislav Mikuláš, riaditeľka VPS B. Lysáková, kapitán Juraj Kučera 

z Okresného riaditeľstva policajného zboru L. Mikuláš, Ľubomír Marjovič, 

náčelník mestskej polície, a Víťazoslav Boltižiar z odboru krízového riadenia 

CO Obvodného úradu v L. Mikuláši. Ďalším bodom mestského zastupiteľstva 

bolo schválenie princípu pre stanovenie ceny pre predaj Bytového podniku, m. 

p. Liptovský Mikuláš obchodnej spoločnosti Bytový podnik Liptovský 

Mikuláš, a.s. Predkladateľ Peter Ščúr, ekonomický námestník riaditeľ 

Bytového podniku, informoval, že akciová spoločnosť bola zaregistrovaná 

obchodným súdom v Žiline dňa 3. novembra 2005. Návrh kúpnej ceny 

prerokovala ekonomická komisia pri Mestské zastupiteľstvo a mestská rada. 

Ščúr uviedol, že celý princíp stanovenia ceny spočíval v tom, že akciová 

spoločnosť odkúpi všetok hnuteľný majetok, využívaný v tepelnom 

hospodárstve a na výkon správy bytov a nebytových priestorov s tým, že 

predmetom predaja nebude päť kotolní, ktoré ešte neboli rekonštruované, ale 

ich rekonštrukcia sa predpokladá v najbližších rokoch. Predmetom predaja 

nebude majetok, naviazaný výlučne na využívanie v kultúrnych domoch 

a športových zariadeniach, aby nedošlo k tomu, že nehnuteľnosť zostane 

vlastníctvom mesta a inventár sa stane vlastníctvom akciovej spoločnosti, ktorá 

ho nebude využívať na predmet svojho podnikania. Predpokladaná kúpna cena 

Bytového podniku dosiahla cca 63, 422 mil. Sk. Poslanci v tomto znení návrh 

schválili. Rovnako tak odsúhlasili správu o stave tepelno-technických zariadení 

v správe Bytového podniku a ich pripravenosti na zimnú vykurovaciu sezónu, 

teda o stave 33 plynových kotolní na území mesta. Potom pred poslancov 
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predstúpil Vlastimil Škandera, predseda predstavenstva MHK 32 Liptovský 

Mikuláš, ktorý v mene správnej rady a prezídia mestského hokejového klubu 

predložil žiadosť o finančný príspevok na činnosť, pretože údajne hrozil zánik 

mikulášskeho hokeja. K žiadosti o poskytnutie 3 mil. Sk pre občianske 

združenie MHK 32 sa  rozvinula široká diskusia poslancov. Viacerí z nich 

poukazovali, že financie chýbajú aj v iných subjektoch, napr. v mestských 

častiach na opravu ciest a chodníkov. Poslanec Boris Vacek citoval primátora 

mesta, ktorý v minulom roku povedal, že mestský hokejový klub nebude 

možné naďalej financovať doterajším spôsobom. Ďalší poslanci argumentovali, 

že ide o podporu mládežníckeho hokeja, masového športu, účelného využitia 

voľného času. Žiadosť o finančný príspevok poslanci nakoniec schválili v plnej 

výške. 

Posledné uznesenie novembrového mestského zastupiteľstva sa týkalo 

vyhlásenia k výzve Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Liptovskom Mikuláši na zrušenie politickej strany Slovenská 

pospolitosť – Národná strana. Jej predstavitelia sa zúčastnili na odhalení 

pomníka Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši 26. júna 2005, pričom svojím 

vystupovaním vzbudili verejné pohoršenie. Táto strana svojim zameraním 

prezentovala prejavy rasizmu, intolerancie, fašizmu a antisemitizmu. Preto 

poslanci uznesením mestského zastupiteľstva podporili podanie, ktorým sa 

združenie Ľudia proti rasizmu obrátili na Generálnu prokuratúru SR 

s podnetom na vymazanie strany z registra politických strán a vítali návrh 

generálneho prokurátora SR na rozpustenie tejto politickej strany. 

 

8. decembra 2005 

Poslanci v  úvode schválili program rokovaní mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva na rok 2006, ktorý predložila prednostka mestského úradu Anna 

Rašiová. Odsúhlasili aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta na prvý polrok 2006, zameraný na kontrolu záverečného účtu za rok 

2005; kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu v roku 2006; následné finančné 

kontroly v rozsahu Zákona č. 205/2001 Z. Z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v subjektoch mestský úrad, Múzeum Janka Kráľa, Informačné centrum 

mesta, Základná škola Nábrežie 4. apríla, Materská škola Nábrežie Aurela 

Stodolu, mestská polícia; kontrolu dodržiavania Zásad prevádzky motorových 
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vozidiel mesta Liptovský Mikuláš v podmienkach mestského úradu, 

vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností a petícií doručených na mestský 

úrad. 

V ďalšom bode sa poslanci vrátili k navýšeniu poplatkov v detských jasliach, 

ktoré bolo schválené uznesením 63/2005 zo dňa 29. septembra 2005. Toto 

uznesenie zmenili a schválili v zmysle, že stály poplatok v detských jasliach od 

1. novembra 2005 pri neprítomnosti dieťaťa  do piatich pracovných dní za 

mesiac bude 2 700 Sk a nad šesť dní 1 800 Sk. Pri dosiahnutí troch rokov veku 

dieťaťa, keď končí rodičom poberanie rodičovského príspevku, sa upravil stály 

poplatok na 1 100 Sk mesačne, rovnako tak počas adaptačnej doby dieťaťa 

v jasliach. 

V piatom bode programu predložila Blanka Hliničanová, vedúca právneho 

oddelenia, návrh na predaj a nadobudnutie nehnuteľného majetku. Išlo 

o priamy predaj pozemkov občanom v katastrálnom území Bodice, Liptovský 

Mikuláš, Okoličné a Liptovská Ondrašová na prístupové cesty k domom, 

rozšírenie podielu k pozemkom, či na výstavbu šatní pre hokejbalové ihrisko 

na Podbrezinách. Mesto nadobudlo pozemok v Palúdzke o výmere 520 m2 pre 

vydanie územného rozhodnutia pre ďalšiu výstavbu sídliska v tejto mestskej 

časti za dohodnutú cenu 260 000 Sk. 

Poslanci ďalej schválili zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sa týkali úpravy miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo vyplynulo 

z novelizácia  zákona. Zmeny a úpravy neviedli k zvýšeniu finančného 

zaťaženia obyvateľov Liptovského Mikuláša v porovnaní s týmto rokom. 

Ďalším bodom sa zmenilo aj VZN o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení VZN č. 4/2000/VZN. 

Ďalším návrhom, predloženým B. Lysákovou, riaditeľkou Verejnoprospešných 

služieb boli upravené poplatky za prenájom trhoviska na Podbrezinách. 

Zmyslom návrhu bolo umožniť záujemcom formou výberového konania 

prenajať celé trhovisko, resp. samostatný blok stánkov či stolov pri cenovom 

výhodnom prenájme. 

M. Tuli, vedúci oddelenia dopravy a verejných priestranstiev, predložil 

poslancom na schválenie zmeny a doplnky VZN č. 2/1994/VZN o parkovaní 

a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom 
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užívaní pozemných komunikácii a o vjazde do historickej časti mesta 

Liptovský Mikuláš. Ustanovenie dopĺňalo časové obmedzenie vjazdu 

niektorých kategórii motorových vozidiel v nadväznosti na zmenu organizácie 

dopravy v historickej časti mesta. Zmena bola vyvolaná kritikou občanov na 

nedodržiavanie podmienok dopravného režimu a zneužívanie vydaných 

oprávnení na vjazd vozidiel do pešej zóny. Predkladajúci Miroslav Tuli 

v nasledujúcom bode predložil dokument Parkovacia politika mesta 

v centrálnej mestskej zóne. 

Odsúhlasený bol aj návrh Miroslava Todáka, vedúceho oddelenia územného 

rozhodnutia a životného prostredia – zmeny VZN č.7/2001/VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Vzhľadom na to, že 

doteraz platné VZN malo v predstihu vymedzenú samostatnú zložku 

komunálneho odpadu - elektronický šrot a jeho zber prostredníctvom Zberného 

strediska mesta alebo mobilným zberom, došlo v tomto VZN len 

k minimálnych úpravám. 

Potom pred poslancov predstúpil riaditeľ Bytového podniku Anton Urgela 

s návrhom na stanovenie výšky nájomného v piatich novopostavených 

bytových domoch s 30 bytmi nižšieho štandardu v osade Hlboké. Odporučil 

stanoviť výšku nájomného za byt a mesiac na sumu 1 091 Sk. Ďalším bodom, 

ktorý Anton Urgela predložil na schválenie, bola zmena rozpočtu Bytového 

podniku, mestského podniku na rok 2005. Súvisela s odstránením havarijných 

situácií na spravovanom majetku. Posledným bodom mestského zastupiteľstva 

bolo doplnenie uznesenia MsZ 69/2005 a 74/2005, týkajúcich sa fungovania 

a hospodárenia Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. 

 

15. decembra 2005 

Poslanci sa venovali rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a jeho organizácií na 

rok 2006. Prerokovali návrh rozpočtu príspevkových organizácii mesta 

Liptovský Mikuláš - Verejnoprospešných služieb a Informačného centra mesta; 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš a samotný návrh rozpočtu mesta a rozpočtových organizácii mesta 

Liptovský Mikuláš. Celkový rozpočet mesta odsúhlasili ako vyrovnaný vo 

výške 522, 951 mil. Sk. Bežný rozpočet mesta bol zostavený ako prebytkový 

vo výške 45, 564 mil. Sk. Príjmy boli navrhované vo výške 396, 45 mil. Sk 
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a výdavky 350, 88 mil. Sk. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový 

vo výške 135,954 mil. Sk, z toho plánované príjmy 26,630 mil. Sk a výdavky 

162,584 mil. Sk. 

 

VÝZNAMNÍ HOSTIA 
 

Jacques Faure, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, navštívil 

mesto 28. januára 2005. Predpoludním sa stretol so študentami Gymnázia M. 

M. Hodžu, kde prebiehalo rozšírené vyučovanie francúzskeho jazyka. Navštívil 

aj Liptovskú mliekareň s francúzskym investorom. Potom veľvyslanca prijal 

primátor mesta Alexander Slafkovský. Popoludní sa stretol s akad. maliarkou 

Ester Martinčekovou-Šimerovou a zúčastnil sa vernisáže jej výstavy v Centre 

Kolomana Sokola. 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil 10. marca 2005 

Liptovský Mikuláš v rámci dvojdňového pracovného pobytu v Liptove. Na 

mestskom úrade rokoval s primátorom mesta, členmi mestskej rady a 

poslancami Žilinského samosprávneho kraja o aktuálnych otázkach zmien 

v územno-správnom členení Slovenska. S primátorom si prezrel lyžiarske 

stredisko Jasná a podvečer sa stretol s predstaviteľmi mesta, kultúry, športu 

a podnikateľmi. 

 

Sekretár veľvyslanectva USA Patrick McEachern sa stretol s primátorom mesta 

17. marca 2005. Hovorili spolu o Liptove, histórii mesta, komunálnej politike, 

sociálnych otázkach, nezamestnanosti a možnosti jej zníženia. Potom sa stretol 

s predstaviteľmi vojenských škôl v Liptovskom Mikuláši a občanmi USA, ktorí 

žili v našom meste. 

 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA Rodolphe M. Vallee strávil 

v novembri v Liptove predlžený víkend. Navštívil Liptovský Mikuláš, jeho 

okolie a Demänovskú dolinu. Stretol sa s primátorom mesta aj novinármi. Na 

záver pobytu si pozrel tréning žiakov futbalového klubu Tatran Liptovský 

Mikuláš v Okoličnom. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
 

Jubilejný 25. benefičný ples primátora mesta Liptovský Mikuláš sa konal 22. 

januára 2005 v Dome kultúry. Plesajúcich zabával sólista opery Slovenského 

národného divadla Martin Babjak, kúzelnícke Duo Devils, hudobná skupina 

Maytex, Ľudová hudba Haluška, Orchester Art Collegium Nicolaus a Tanečná 

škola Maestro. Hostia plesu boli tento rok štedrí, v tombole sa vyzbieralo 

32 220 Sk. Už tradične putovali na obnovu kultúrnych a historických pamiatok 

v meste. 

 

Jubilejný 20. fašiangový sprievod v Bodiciach zorganizovali vo februári 

miestni dobrovoľní hasiči, klub dôchodcov a členovia Slovenského Červeného 

kríža. Tento rok mali v sprievode mali bieleho koňa, umne zostrojeného zo 

škatule od mlieka a perinovej návliečky. Večer po sprievode sa v kultúrnom 

dome konala tradičná fašiangová zábava s výbornou liptovskou kapustnicou. 

 

4. apríla 2005 si obyvatelia mesta pripomenuli 60. výročie oslobodenia mesta. 

Slávnostné zhromaždenie s položením vencov k pomníku Červenej armády sa 

konalo na Námestí osloboditeľov. O šestnástej hodine sa účastníci osláv 

presunuli na Háj-Nicovô, kde bola na autentickom miestne pripravená vojenská 

simulácia bojov o oslobodenia mesta. Predviedli ju študenti Národnej akadémie 

obrany maršala Andreja Hadika. Oslavy ukončil slávnostný koncert 

a odovzdanie mestských ocenení v priestoroch Galérie Petra M. Bohúňa. 

 

Oslavy 1. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie pripravilo 

mesto Liptovský Mikuláš 30. apríla a 1. mája 2005 na Námestí osloboditeľov. 

V posledný aprílový deň primátor mesta najprv symbolicky odomkol fontánu 

Metamorfózy. Podvečer v cieli privítal účastníkov štafetového behu 

priateľstva, ktorí z partnerského francúzskeho mesta Annecy do Liptovského 

Mikuláša prekonali vyše 2 tisíc kilometrov. Večer o 20.00 hod. sa konal 

majáles s hudobnou skupinou Mince vo fontáne a fanúšikovia hokeja mohli na 

veľkoplošnej obrazovke sledovať priamy prenos z Majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji, stretnutie Slovensko – Bielorusko. Predpoludním 1. mája 

2005 koncertoval na námestí mestský dychový orchester a v kultúrnom 

programe sa predstavili súbory Domu kultúry a Centra voľného času. 
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Tradičné sadenie mája pripadlo tento rok na 5. mája. Vyzdobený máj osadili 

členovia folklórneho súboru Váh na južnej strane Námestia osloboditeľov, pri 

Kostole sv. Mikuláša. 

 

Štafeta víťazstva a vďaky z Bratislavy na Dukliansky priesmyk mala svoje 

zastavenie v našom meste tiež 5. mája 2005. Ministerstvo obrany SR ju 

zorganizovalo na počesť 60. výročia víťazstva na fašizmom. V centre mesta sa 

dynamickými ukážkami činnosti predstavila Vojenská polícia, vojaci 5. PŠU 

zo Žiliny. Prezentovalo sa aj Regrutačné stredisko z Banskej Bystrice, 

liptovskomikulášska Národná akadémie obrna a Akadémia ozbrojených síl. 

 

Deň matiek si koncertom v nedeľu 8. mája 2005 na námestí pripomenul klub 

Kresťansko-demokratického hnutia v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so 

Základnou umeleckou školou Jána Levoslava Bellu a mestom Liptovský 

Mikuláši. 

 

Posledný júnový víkend už po šiestykrát konali Stoličné dni. Tento rok 

kultúrnemu podujatiu, spojenému s letnými trhmi, prialo aj počasie. Umožnilo 

ľudom výjsť do ulíc a stráviť v centre mesta príjemné chvíle zábavy a oddychu. 

Prvé podujatia začali už v štvrtok 23. júna 2005, keď svoje polstoročie oslávilo 

mestské Múzeum Janka Kráľa. Popoludní jeho pracovníci otvorili výstavy 

Múzeum v čase a Júlia Zelená: Hodváb. Večer pre svojich spolupracovníkov a 

priaznivcov pripravili vo veľkej sále Domu kultúry spoločenský večer 

Stretnutia. V jeho rámci uviedli publikáciu, pamätnica Múzea Janka Kráľa 

Múzeum v čaše a filmový dokument Ber fakľu, zažíhaj svetlá. 

V piatok 24. júna 2005 sa centrum mesta zaplnilo stánkami, na Námestí 

osloboditeľov bol jarmok ľudových remesiel. Popoludnie patrilo Stoličnej 

paráde – programu folkloristov a ochotníkov z jednotlivých liptovských obcí, 

ktorí vystupovali pri fontáne Metamorfózy a na tribúne pred okresným úradom. 

Popoludňajšiemu slávnostnému otvoreniu Stoličných dní predchádzalo 

slávnostné odovzdanie tretej etapy pešej zóny na Ulici 1. mája (pozri kapitolu 

Výstavba mesta a rekonštrukcie). V neďalekej Galérii Petra M. Bohúňa sa 

v rovnakom čase stretli bývalí pracovníci i súčasní návštevníci, aby oslávili 50 

rokov od vzniku tejto kultúrnej inštitúcie. Rovnako ako v galerijnej záhrade sa 
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dobre zabávali oficiálni hostia mestského úradu na recepcii, ktorá tiež tradične 

patrila k programu Stoličných dní. Príjemný letný deň zakončil ohňostroj 

z dvora Pongrácovskej kúrie a diskotéka na Námestí osloboditeľov. V sobotu 

pokračovali predajné trhy s ukážkami ľudových remesiel, kino Nicolaus 

ponúkalo rodičom s deťmi pásmo filmových rozprávok. Večer v synagóge 

vystúpila vokálna skupina Close Harmony Friends z Nitry. 

Súčasťou Stoličných dní bolo v nedeľu 26. júna 2005 tiež odhalenie pamätníka 

Martina Rázusa. Vyvrcholilo tak trojročné úsilie členov Spolku Martina 

Rázusa postaviť prvú sochu tohto významného slovenského kňaza, básnika 

a politika na Slovensku. Spolok vypísal celonárodnú zbierku, vyhlásil 

anonymnú verejnú súťaž na podobu sochy a oslovoval rôzne osobnosti v snahe 

získať ich podporu. Súťaže sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Odborná 

porota vyhodnotila ako víťazný návrh Pamätník Martina Rázusa autorov Jána 

Hoffstädtera a mladých architektov z Liptovského Mikuláša Stanislava 

Barényho, Karin Barényovej a Miloša Dzúra. Odborná komisia rozhodla 

o umiestnený pamätníka pred budovou mestského úradu na Štúrovej ulici. Na 

jeho stavebnej realizácii sa podieľali Libeto a. s. Liptovská Teplá, 

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš a ISO & spol. Liptovský 

Mikuláš. 

Medzi oficiálnymi hosťami slávnostného odhalenia pamätníka boli aj 

starostovia obcí, kde Martin Rázus pôsobil – Brezno, Moravské Lieskové, 

Dolné Sŕnie. Nechýbali ani folkloristi z Dolného Sŕnia. Prišli aj členovia 

združenia Slovenská pospolitosť a Nového slobodného Slovenska – mladí 

muži odetí v čiernych uniformách. Odevom, výzorom a čiernou zástavou sa 

postarali o nesúhlasné reakcie. K účastníkom slávnosti sa pripojila aj 

podpredsedníčka Slovenskej národnej strany Anna Malíková-Belovsovová. 

Prítomným sa prihovorili primátor mesta Alexander Slafkovský, Milan Čič, 

riaditeľ Kancelárie prezidenta SR; Ján Juráš za Spolok Martina Rázusa a 

Vladimír Ferienčík, senior liptovskomikulášskeho Cirkevného zboru ECAV. 

V kultúrnom programe vystúpili herečka Eva Kristínová a Spevácky zbor 

slovenských učiteľov. 

Pamätník Martina Rázusa vyvolal od prvých chvíľ rozpačité reakcie. Súviseli s 

materiálom, stvárnením i umiestnením. Mal podobu otvorenej knihy so 

zakomponovanou postavou kňaza na kancli. Krátko po odhalení pôsobila 
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pomyslená väzba knihy akoby bola pokrytá vrstvou hrdze, čo u okoloidúcich 

vyvolávalo zvedavé otázky. Autori v médiách vysvetľovali, že ide o unikátnu 

zliatinu kovov, ktorá po určitom cykle poveternostných podmienok „dozrie“ 

a pokryje sa patinou, pripomínajúcou hnedú koženú knižnú väzbu. 

Celkové náklady na vybudovanie pamätníka dosiahli 1, 7 mil. korún. Časť 

z nich venovalo mesto Liptovský Mikuláš, 600 tisíc korún darovali spoločnosť 

St. Nicolaus, a. s Liptovský Mikuláš, spoločnosť Tipos, a. s. Bratislava, Úrad 

vlády Slovenskej republiky, Generálne presbyterstvo ECAV Bratislava. Pri  

odhalení pamätníka bol Park Gašpara F. Belopotockého pred mestským 

úradom premenovaný na Park Martina Rázusa. 

 

Oslavy štátneho sviatku 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu 

tento rok organizovalo mesto Liptovský Mikuláš, Okresný klub Vojenských 

táborov nútených prác (VTNP) – Pracovno-technických práporov (PTP) 

v rokoch 1948 – 1954 v Liptovskom Mikuláši. V základných a stredných 

školách si študenti štátny sviatok pripomenuli športovým dopoludním – hrali 

turnaje vo volejbale, futbale, stolnom tenise, basketbale. Popoludní bola na 

budove historického župného domu na Námestí osloboditeľov č. 1 (aktuálne 

obvodného úradu) odhalená pamätná tabuľa venovaná pracovným technickým 

práporom s textom: 

MEMENTO PRE ŽIJÚCICH O UTRPENÍ BÝVALÝCH  

VOJENSKÉ TÁBORY NÚTENÝCH PRÁC 1948 – 1954  

ODPUSTIŤ – ALE NEZABÚDAŤ!  

SLOVENSKÝ ZVÄZ VTNP – PTP 

 

Pamiatku zosnulých si 28. októbra 2005 na Vrbickom cintoríne pripomenuli 

predstavitelia mesta, kultúrnych inštitúcií, miestneho odboru Matice slovenskej 

s dekanom rímsko-katolíckej farnosti v Liptovskom Mikuláši Vladislavom 

Sanigom a evanjelickým farárom Mariánom Bochničkom. Náhrobníky 

významných mikulášskych osobností vo vstupnej časti cintorína ozdobili 

venčekmi a zapálenými kahančekmi, potom sa zúčastnili na ekumenickej 

pietnej spomienke pri novom posvätenom drevenom kríži, umiestnenom 

uprostred Vrbického cintorína. 

 

Mikulášske trhy 2005 sa konali v piatok a sobou 9. a 10. decembra 2005. 

Okrem tradičných predajných stánkov bol ich súčasťou folklórny program 
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Predvianočný čas, ktorý pripravili domáci detský súboru Pramienok, detský 

súbor Liptáčik z Ružomberka, spevácky zbor pri ZUŠ v Ružomberku 

a folklórna skupina Chabenec z Dúbravy. Žiaci Základnej umeleckej školy 

Jána L. Bellu zahrali Legendu o sv. Mikulášovi a Mestský dychový orchester 

Liptovský Mikuláš predviedol promenádny koncert. V sobotňajšom program 

Tešíme sa na Vianoce vystúpili hudobné skupiny Los je boss, C.I.T. a Venusta. 

Pomyslenú kultúrnu bodku za Mikulášskymi trhmi dal v nedeľu 11. decembra 

2005 druhý adventný koncert. V Galérii Petra M. Bohúňa vystúpila gospelová 

skupina Jocara z Ružomberka. 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASŤ ŽSK 
 

Žilinský kraj sa rozprestieral na ploche 6 809 km. Svojou rozlohou bol tretím 

najväčším krajom Slovenskej republiky. Zaberal 13,9% z rozlohy štátu. Podľa 

územno-správneho usporiadania v zmysle Zákona NR SR č. 221/1996 Z. Z. sa 

Žilinský kraj člení na jedenásť okresov: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké 

Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 

Turčianskej Teplice, Tvrdošín a Žilina. V kraji bolo 315 obcí, z toho 18 so 

štatútom mesta. Rozlohou najväčší bol okres Liptovský Mikuláš, na ktorý 

pripadá 19,7% celkovej rozlohy kraja. 

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 235/2005 sa 26. 

novembra 2005 konali voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby 

predsedov samosprávnych krajov. V okrese Liptovský Mikuláš bola účasť na 

voľbách nízka. Z 59 441 oprávnených voličov prišlo voliť len 7 507 občanov, 

teda necelých 12,63%. Do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 

(ŽSK) boli zvolení šiesti poslanci: Alexander Slafkovský (koalícia KDH, 

SDKÚ, DS, 2 402 hlasov), Jozef Repaský (koalícia KDH, SDKÚ, DS,  1 963 

hlasov), Ladislav Andreánsky (koalícia Smer-SD, SNS, ANO, HZD, 1 670 

hlasov), Peter Pethö (koalícia Smer-SD, SNS, ANO, HZD, 1 616 hlasov), 

Milan Kružliak (koalícia KDH, SDKÚ, DS, 1 438 hlasov), Ján Kuska (koalícia 

KDH, SDKÚ, DS, 1 382 hlasov).Vo voľbách predsedu ŽSK najviac 2 367 

hlasov v okrese Liptovský Mikuláš získal Juraj Blanár (koalícia Smer-SD, 

SNS, ANO, HZD) a 1534 hlasov získal Andrej Sočuvka (koalícia KDH, 

SDKÚ, DS). V druhom kole volieb predsedu, 10. decembra 2005, bol za 

predsedu Žilinského samosprávneho kraja zvolený Juraj Blanár. 
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BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY 
 

Mestská polícia, poriadkový útvar mesta Liptovský Mikuláš, na čele s 

náčelníkom Ľubomírom Marijovičom (prezidentom Združenia náčelníkov 

obecných a mestských polícií Slovenska) zabezpečoval s 31 príslušníkmi 

verejný poriadok v meste, ochranu obyvateľov pred ohrozením života, zdravia 

a majetku. V prvých mesiacoch roka sa vo zvýšenej miere zamerali na 

zvládnutie schodnosti chodníkov a ciest počas kalamitnej snehovej situácie. 

V súvislosti s dokončením tretej etapy pešej zóny hliadky dohliadali, aby cez 

deň stavenisko nezapratávali zásobovacie motorové vozidlá a v noci bránili 

krádeži stavebného materiálu. Ďalšou úlohou príslušníkov mestskej polície 

bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk v prípade, že sa obyvatelia 

vyhýbali prevziať zásielky s výmermi poplatkov za odpad, za psa či 

rozhodnutie o deložovaní. Prostredníctvom pultu centrálnej ochrany a stálou 

službou monitorovali 54 objektov fyzických a právnických osôb na území 

Liptovského Mikuláša. Bezpečnosť v meste monitorovali z pracoviska 

mestskej polície v budove na Pišútovej ulici aj prostredníctvom siedmich 

kamier, rozmiestnených v uliciach mesta. Mestská polícia sa po celý rok 

venovala aj pravidelnej preventívnej činnosti vo všetkých typoch škôl na území 

mesta. V januári 2005 bola na jej podnet vytvorená Komisia pre prevenciu 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti ako dobrovoľný orgán zástupcov 

inštitúcii a osôb zaoberajúcich sa touto problematikou.  

V novembri sa v Liptovskom Mikuláši konal dvojdňový IV. Snem Združenia 

náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska. V jeho rámci boli ocenení 

tridsiati mestskí policajti, z Liptovského Mikuláša to boli Miroslav Niňaj 

a Vladimír Kubo. Obaja pracovali v radoch mestskej polície štrnásť rokov.  

V roku 2005 príslušníci mestskej polície riešili 5 337 priestupkov, z toho  

2 695 na úseku dopravy, 1 301 pri porušovaní všeobecne záväzných nariadení 

mesta, 843 priestupkov proti verejnému poriadku a 113 priestupkov proti 

občianskemu spolunažívaniu. Prostredníctvom blokových pokút do mestskej 

pokladne odviedli 802 000 Sk. Na úseku verejného poriadku spolupracovala 

mestská polícia s Obvodným oddelením Policajného zboru v Liptovskom 

Mikuláši. 
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II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT 

 
VÝSTAVBA MESTA A REKONŠTRUKCIE 

 
V rámci Rozvojového programu na rok 2005 mesto preinvestovalo 71 mil. Sk. 

Najviac finančných prostriedkov, takmer 46,6 mil. Sk, bolo vyčlenených na 

bytovú výstavbu (pozri kapitolu Zasadnutia mestského zastupiteľstva, 17. 

február 2005). Na tretiu etapu pešej zóny mesto naplánovalo 22,5 mil. Sk, na 

základnú infraštruktúru viac ako 3 mil. Sk, na športové a kultúrne zariadenia 

2,4 mil. Sk. 

 

Občianskej združenie Naša Palúdzka vzniklo 31. marca 2005. Občania 

mestskej časti Palúdzka bojovali za preloženie štátnej cesty I/18 za diaľnicu 

a za zmenu územného plánu v tejto časti mesta, z malej obslužnej zóny na 

obytnú. Nepáčilo sa im, že na Demänovskej ceste, v susedstve rodinných 

domov pribúdajú priemyselné objekty. V tom zmysle rokovali 7. decembra 

2005 s primátorom mesta Alexandrom Slafkovským a zodpovednými 

pracovníkmi mestského úradu. 

 

Ešte v decembri 2004 začali prípravné práce na vybudovanie bezbariérového 

prístupu na mestský úrad. Pásku na hotovom vstupe prestrihol primátor mesta 

4. mája 2005, pri slávnostnom otvorení novej prístupovej rampy. 80% 

nákladov na jeho vybudovanie venoval fond Slovensko bez bariér a 270 00 Sk 

samotný mestský úrad. 

Od júla 2004 do mája 2005 bola zatvorená krytá plaváreň na Vajanského ulici. 

Dôvodom bola porucha jedného z nosníkov strechy a následná kompletná 

oprava strechy. Plaváreň, otvorená ešte v roku 1988, dostala novú odvetranú 

konštrukciu strechy, vystuženú oblúkmi z lepeného lamelového dreva. Správca 

objektu, Bytový podnik m. p. Liptovský Mikuláš preinvestoval pri náročnej 

oprave 3,6 mil. Sk. Kým bola mestská plaváreň zatvorená, otvorila pre niektoré 

plavecké súťaže svoj krytý bazén v Demänovej Národná akadémie obrany 

maršala Andreja Hadika. 
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Počas Stoličných dní, 24. júna 2005 bola slávnostne otvorená tretia  etapa pešej 

zóny na Ulici 1. mája. Viedla od vynovenej budovy obchodného centra 

Liptáčik po hotel Elán, stojaci na rohu Ulice 1. mája a Školskej ulice. 

Generálny dodávateľ Cestné stavby Liptovský Mikuláš vybudovali od marca 

2005 nové inžinierske siete (vodovod, kanalizáciu, káblové a telekomunikačné 

siete). Staré asfaltové chodníky nahradila zámková dlažba a prírodný kameň. 

Pribudli nové lavičky, kvetinové záhony, letné kaviarenské terasy a parkovacie 

miesta pri budove Čierneho orla. Ohlasy na nový vzhľad mestského centra boli 

priaznivé. Náklady na vybudovanie tretej etapy pešej zóny dosiahli 22 mil. Sk. 

Prvé dve etapy pešej zóny v lokalitách Štúrova ulica a Námestie osloboditeľov 

boli zrealizované v rokoch 2001 a 2002. 

 

Ďalší mestský bytový dom s 32 bytmi pribudol 4. júla 2005 v Palúdzke. 

Slávnostného odovzdania sa zúčastnili zástupcovia mesta, akciovej spoločnosti 

Stavoindustria (realizátora stavby) a hostia zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

V júli začala výstavba prvej etapy pešej zóny na sídlisku Podbreziny. 

Verejnoprospešné služby mesta rekonštruovali chodník od autobusovej 

zastávky v Okoličnom po križovatku pri supermarkete na Smrečianskej ulici. 

Popri chodníku pre chodcov, zhotoveného zo zámkovej dlažby pribudol aj tri 

metre široký cyklistický chodník. Ďalšie práce na pešej zóne boli plánované na 

budúci rok.  

 

Ponuku nového bývania v Liptovskom Mikuláši rozšírili súkromní investori  

Bytové družstvo Liptov, Stavoindustria a ISO & spol. Pred Vianocami 

odovzdali novým vlastníkom spolu takmer 150 bytov. Osemdesiat z nich sa 

nachádzalo v novom polyfunkčnom dome, ktorý v priebehu roka vybudovalo 

Bytové družstvo Liptov na Štúrovej ulici. 

 

V závere roka 2005 vzniklo občianske združenie Zachráňme Dom služieb. 

Prevádzkovateľom obchodných priestorov v dosluhujúcom Dome služieb na 

Námestí mieru ležal na srdci osud objektu i celej lokality. Do úpravy 

prenajatých obchodných priestorov investovali desiatky až stovky tisíc korún, 
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a preto žiadali od mesta ako vlastníka objektu (v správe Bytového podniku), 

aby zastaralý objekt modernizoval, pretože sa Dom služieb začal 

vyprázdňovať. V druhej polovici roka odtiaľ odišli štyria nájomcovia.  

Členovia združenia žiadali, aby o budúcnosti objektu a celej lokality, vrátane 

zelených plôch nerozhodovali len úradníci, ale aby sa do diskusie 

o architektonickom  funkčnom riešení územia mohli zapojiť aj občania, ktorým 

Námestie mieru slúžilo. 

Na stretnutí s primátorom mesta 2. decembra 2005 sa členovia združenia 

dozvedeli o investoroch, ktorí mali záujem o dostavbu nárožia na Námestí 

mieru. Primátor uviedol, že o osude Domu služieb sa bude rokovať, do úvahy 

prichádza aj jeho predaj. 

 

PRIEMYSEL 
 

Nábytkársky podnik LINAPO s. r. o. Liptovský Mikuláš, nástupca tradičného 

výrobcu nábytku štátneho podniku Nový domov, dostal s konečnou platnosťou 

vo februári t.r. správcu konkurznej podstaty. Prepustených bolo posledných 

deväť pracovníkov podniku. 

 

OBCHOD, SLUŽBY, CESTOVNÝ RUCH 
 

Deň otvorených dverí pre Liptákov so vstupom zdarma ponúkli v Aquaparku 

Tatralandia v pondelok 11. apríla 2005. V nasledujúcom týždni mali obyvatelia 

okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok možnosť využiť zľavu na 

trojhodinový vstup, zaplatili len 50 Sk. Aquaparku sa postupne rozvíjal. 

Rozšírená prístupová hala bola vybavená  turniketmi, teda čipovým systémom, 

pribudli aj dva bazény s prekrytím a dva nové tobogány. 

 

Od 1. júla 2005 začal v uliciach mesta premávať Mikulášsky expres. Krátky 

motorový vláčik rozšíril možnosti dopravy na dvoch trasách. Prvá viedla od 

autobusovej  stanice so zastávkami Hodžova ulica – Štúrova ulica – Garbiarska 

ulica – parkovisko pri nákupnom centra Nicolaus, cukráreň Včela – Ulica l. 

mája – Tranoscius – Námestie osloboditeľov, Múzeum Janka Kráľa – Námestie 

mieru, Informačné centrum  – Hodžova ulica – autobusová stanica. Druhá trasa 

spojila autobusovú stanicu s Ondrašovou a akvaparkom Tatralandia. 
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Mikulášsky expres premával denne, v polhodinových intervaloch od 8.00 do 

21.00 hodiny. 

 

Prvé westernové mestečko na Slovensku s názvom Western city Šiklův mlýn 

slávnostne otvorili 14. júla 2005 pri Tatralandii. Propagačné letáky ho 

propagovali ako najväčší prírodný zábavný areál v Slovenskej republike. 

Westernové mestečko bolo kópiou mestečka na americkom divokom západe 

z konca 19. storočia so štýlovými barmi, reštauráciami, obchodíkmi aj 

kostolíkom. Do priľahlého amfiteátra divákov lákali westernová šou, šou 

s koňmi aj ohňová šou. Areál mestečka ponúkal od septembra do konca júna 

priestory pred kongresový cestovný ruch. Podobný zábavný areál sa nachádzal 

aj v susedných Čechách. 

 

DOPRAVA 
 

Od 1. januára 2005 sa v mestskej autobusovej doprave zásadne zmenil spôsob 

financovania, resp. poskytovania dotácie na zabezpečenie prevádzkovej 

povinnosti podniku Slovenská automobilová doprava Liptovský Mikuláš, a.s. 

Dopravca vykonával pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou 

licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme, uzatvorenou s mestom 

Liptovský Mikuláš. Mestské zastupiteľstvo v schválenom rozpočte mesta na 

mestskú autobusovú dopravu vyčlenilo 3,5 mil. Sk. 

 

Medzi vyhľadávaným lyžiarskym strediskom Jasná v Demänovskej doline 

a akvaparkom Tatralandia začal počas vianočných sviatkov premávať Ski-aqua 

bus. Autobusy poskytol dopravca Slovenská autobusová doprava, a.s. 

Liptovský Mikuláš a náklady na ich prevádzku hradila spoločnosť Jasná Nízke 

Tatry, a.s. prevádzkovateľ lanoviek, vlekov aj ubytovacích kapacít. 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Na mestskom zastupiteľstve 3. februára 2005 schválili poslanci nové 

všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach, miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatky za odpad sa podstatne 
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zvýšili, na čo poukazovali občania a podnikatelia aj v miestnej tlači. 

V niektorých prípadoch išlo až o dvojnásobné zvýšenie výdavkov. 

 

Skládka komunálneho odpadu v katastri obce Veterná Poruba sa čoraz viac 

napĺňala. Na mestskom úrade sa uvažovalo o jej rozšírení, avšak tomu kroku 

predchádzala sanáciu veľkého množstva zrážkovej vody, ktorá sa tu 

zhromažďovala. Vo februári si skládku pozreli aj poslanci Národnej rady SR, 

v súvislosti s potrebnou finančnou pomocou, o ktorú sa mesto Liptovský 

Mikuláš uchádzalo na Ministerstve životného prostredia SR. Ďalšou 

alternatívou okrem rozšírenia bolo aj uzavretie skládky a odvoz odpadu na iné 

skládky v regióne. 

 

Správa o stave životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš za rok 2005, 

predložená na zasadnutí mestského zastupiteľstva v máji 2006 konštatovala, že 

občania a podnikateľské subjekty vyprodukovali 17 602 ton komunálneho 

odpadu. Obyvatelia vyprodukovali 7 400 ton zmesového netriedeného odpadu. 

Verejnoprospešné služby vyviezli 1 845 ton odpadu z čistenia ulíc, 

z veľkoobjemových kontajnerov a zo zberného strediska a 867 ton drobného 

stavebného odpadu. Spracovateľovi odovzdali 63 ton  zlisovaných plastových 

fliaš, 291 ton zberového papiera a 215 ton skla. Obyvatelia mesta v roku 2005 

vyseparovali 5 557 ton oddelených druhov komunálneho odpadu a na 

kompostovanie odovzdali 2 181 ton zeleného odpadu. V meste bolo 

umiestnených 242 zvonových kontajnerov na sklo, 50 na plasty, 82 na papier, 3 

veľké kombinované kontajnery pred tri druhy odpadu, 39 kontajnerov na 

papier, 12 na sklo, 157 na plasty, 7 na žiarivky, 13 na batérie, 18 na kovové 

obaly. Separovaný zber sa od marca 2005 rozšíril aj na kovové obaly. Nové 

zberné nádoby boli zakúpené z príspevku Recyklačného fondu, 

osemmiliónovej dotácie, ktorú mesto získalo z minuloročnej dotácie. Z nej bol 

kúpená aj nová triediaca linka pre triediace stredisko na Podbrezinách. 

V roku 2005 začal v Liptovskom Mikuláši aj pravidelný zber odpadu zelene od 

obyvateľov, ktorý Verejnoprospešné služby následne kompostovali 

v Okoličnom, v areáli bývalých skleníkov oproti čerpacej stanici Benzinol. 

Mnoho obyvateľov využívalo služby Zberného strediska mesta na 

Podtatranského ulici. Sedem dní v týždni tu mohli odovzdať drobný stavebný 
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odpad, zelený odpad, textil, sklo, plasty, kovové obaly, žiarivky, autobatérie, 

monočlánky, staré farby a obaly znečistené škodlivinami. Okrem toho dvakrát 

ročne fungoval tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Zabezpečovala ho 

firma Detox z Banskej Bystrice. 

 

Obvodný úrad životného prostredia evidoval na území mesta 122 stredných a 5 

veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia: spracovateľ kože, firma SlovTan, 

Contract Tannery (Schafstall), tepláreň firmy VelveTex, dve lakovne 

Liptovských strojární a lakovňa firmy LINAPO. 

 

Problémy s túlavými psíkmi, s ktorými sa dlhodobo stretávali obyvatelia mesta 

a  príslušníci mestskej polície, vyriešilo mestský úrad vybudovaním 

karanténnej stanice. Výstavba v priestoroch bývalých skleníkov v Okoličnom 

začala v decembri 2004. Karanténnu stanicu otvorili na jeseň 2005. Jej kapacita 

pätnásť miest bola rýchlo zaplnená. Stanicu financovalo mestom 

prostredníctvom Verejnoprospešných služieb mesta, ale veľmi jej pomáhali aj 

dobrovoľníci. Psíkov najčastejšie do útulku priviezli mestskí policajti. 
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III. ŠKOLSTVO 

 
Mesto Liptovský Mikuláš bolo v školskom roku 2004/2005  zriaďovateľom 

týchto škôl a školských zariadení: 

 12 materských škôl 

 šesť základných plne organizovaných škôl 

 základná škola s ročníkmi 1.– 4. a materskou školou  

 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 

 Centrum voľného času 

 štyri školské jedálne a kuchyne pri základných školách 

 12 samostatných školských jedální pri materských školách 

 

Z tohto počtu zariadení bolo od 1. januára 2005 vyradených zo siete škôl 

a školských zariadení 12 školských jedální a následne boli zaradené ako 

výdajné školské kuchyne. Školská kuchyňa pri Základnej škole Janka Kráľa 

varila pre materské školy na Agátovej, Kláštornej, Okoličianskej ulici, 

v Demänovej a pre základné školy v Okoličnom a na Demänovskej ceste 

v Palúdzke. Školská kuchyňa pri Základnej škole Márie R. Martákovej 

pripravovala stravu pre Základnú školu na Nábreží Aurela Stodolu, materské 

školy na Nábreží Aurela Stodolu a Nábreží 4. apríla a Ulici T. Vansovej. 

Školská kuchyňa pri Materskej škole na Ulici Čs. brigády varila pre MŠ na 

Komenského ulici a v Ondrašovej. Zo školskej jedálne Materskej školy na 

Vranovskej ulici sa strava rozvážala aj do Materskej školy na Palúčanskej ulici. 

 

Základné údaje o počte detí v základných školách 2004/2005 

Základná škola Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Počet 

prvákov  

Počet 

učiteľov/vychovávateľov 

Ulica Čsl. brigády 25 626 61 35/5 

Janka Kráľa 24 635 53 39/5 

M.R.Martákovej 23 539 51 31/4 

Demänov. cesta 21 480 41 28/5 

Okoličianska ulica 22 472 24 31/2 

Nábr. A. Stodolu 18 359 43 22/2 

Demänová 4 52 12 4/2 

Spolu 137 3 163 285 190/25 
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Sedem mikulášskych základných škôl navštevovalo v 137 triedach  3 163 

žiakov. Počet pedagogických pracovníkov dosiahol 215. Výraznejší 

demografický pokles sa v základných školách začal prejavovať už v roku 1992. 

Všetkých sedem základných škôl a materská škola na Nábreží 4. apríla v 

Liptovskom Mikuláši získali vďaka projektu Ministerstva školstva SR Infovek 

pripojenie na internet. 

Najvyššie pedagogické vyznamenanie dostal 29. marca 2005, pri príležitosti 

Dňa učiteľov, bývalý učiteľ, 81-ročný Jozef Moravčík z Okoličného. Z rúk 

ministra školstva Martina Fronca prezval malú medailu sv. Gorazda za 

celoživotnú pedagogickú činnosti a aktívnu prácu s mládežou. 

 

Od 1. septembra 2005 bola zrušená a zo siete škôl Ministerstva školstva SR 

vyradená materská škola na Okoličianskej ulici. Rozhodli o tom poslanci 

mestského zastupiteľstva na zasadnutí 30. júna 2005, uznesením č. 44/2005. 

Prvotným dôvodom zrušenia bola racionalizácia, resp. nedostatok finančných 

prostriedkov v mestských školských zariadeniach. Pre zrušenie tejto škôlky 

zavážil aj fakt, že škôlka nebola postavená účelovo ako materská škola, ale 

bola umiestnená v rodinnom dome. Ďalším dôvodom bol  trvalý pokles počtu 

detí a nadbytočnosť zamestnancov materskej školy. 

 

Základná škola apoštola Pavla na Janoškovej ulici, ktorú zriadilo Biskupstvo 

Spišská Kapitula, ponúkala ako jediná škola v okrese katolícku výchovu. 

V školskom roku 2005/2006 mala v deviatich triedach 177 žiakov. 

 

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, súčasť Spojenej školy s 

Evanjelickým gymnázium Juraja Tranovského na Komenského ulici, mala 

v školskom roku 2004/2005 202 žiakov v 10 triedach. 

 

Činnosť Centra voľného času (CVČ) zabezpečovalo 10 pedagogických 

zamestnancov a 52 externých zamestnancov (44 platených a osem 

dobrovoľníkov). Aktivity CVČ boli rozdelené do 5 oddelení: 

  kultúra, estetika, preventívna drogová činnosť (29 krúžkov, 452 detí)) 

 spoločenské vedné krúžky, cudzie jazyky, práca s mládežou (23 

krúžkov 344 detí) 
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 prírodoveda, živá príroda a ekológia (15 krúžkov,157 detí) 

 telovýchova, šport a turistika (36 krúžkov 114 detí) 

  veda, technika a modelárstvo (11 krúžkov, 171 detí) 

 

Centrum voľného času uskutočnilo počas leta šesť prímestských táborov pre 

259 detí, desaťdňový tábor na Morave pre členov Detského folklórneho súboru 

Ďumbier a lyžiarske krúžky, štyri folklórne festivaly a sústredenia, taktiež 

poznávací vzdelávací zájazd do Paríža pre 34 detí. 

 

V zriaďovateľskej funkcii ŽSK pôsobili v našom meste stredné školy: 

Gymnázium M. M. Hodžu, združená hotelová a obchodná škola, združená 

stredná škola stavebná, stredná zdravotnícka škola, obchodná akadémia. 

 

Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši pripravila 21. 

decembra 2005 Deň otvorených dverí. Budúci študenti s rodičmi sa na 

viacerých stanovištiach mohli zoznámiť so odbormi školy, vyučovacími 

predmetmi, krúžkami a projektami, ktoré škola pripravuje. Cukrári zhotovovali 

perníky, aranžéri pripravili záujemcom nálepky s ich menami, kuchári 

vytvárali jedlé ozdoby z ovocia, hoteliéri ponúkali chutné jednohubky. 

 

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity pôsobila v Liptovskom Mikuláši 

od  akademického roku 2002/2003 v priestoroch bývalých Kasární Pod hájom. 

Vtedy mala 98 študentov v inžinierskom študijnom programe telekomunikácie. 

V aktuálnom akademickom roku 2004/2005 mala 185 študentov: v 1. ročníku 

bakalárskeho štúdia program telekomunikácie 96 poslucháčov, v 2. ročníku 

bakalárskeho štúdia telekomunikačný manažment 16 poslucháčov, v 2. a 3. 

ročníku inžinierskeho štúdia telekomunikácie 73 poslucháčov. Všetky študijné 

odboru boli akreditované. Druhým rokom pôsobila na detašovanom pracovisku 

v Liptovskom Mikuláši aj Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity 

s počtom 299 študentov. 

 

Vzdelávacie a výcvikové centrum Národná akadémia obrany maršala Andreja 

Hadika Liptovský Mikuláš organizovala 1. júna 2005 Deň otvorených dverí. 

Všetky zvedavé deti videli ukážky bojových zbraní, pásovej a kolesovej 
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techniky, zásah vojenskej polície, bojové umenia, útok hasičskej jednotky. 

Premietali sa filmy, súťažilo sa a otvorené bolo aj vojenské múzeum a vojenská 

kaplnka. Deťom zahrala aj folková skupina Mince vo fontáne. 

 

Štátna vysoká škola Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši pripravila ku Dňu ozbrojených síl Dni otvorených 

dverí SR 20. a 21. septembra 2005. Oddelenie vzdelávania pôvodne uvažovalo 

o Týždni otvorených dverí, ale pre malý záujem (prihlásilo sa len 187 

študentov gymnázií a stredných priemyselných škôl) zredukovali podujatie na 

dva dni. Priestory akadémie, ktorá pripravovala profesionálnych vojakov, si tak 

prezrelo 85 záujemcov z radov maturantov, študijných poradcov a rodičov. 

Ďalší Deň otvorených dverí sa konal aj 29. septembra 2005, na požiadanie 

štyroch stredných škôl z okresu Stará Ľubovňa. 
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IV. KULTÚRA A UMENIE 
 

Sieť kultúrnych zariadení v Liptovskom Mikuláši tvorili mestské organizácie 

Dom kultúry a Múzeum Janka Kráľa; Žilinským samosprávnym krajom 

zriadené Liptovské osvetové stredisko, Knižnica G. F. Belopotockého, a 

Galéria P. M. Bohúňa; Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

(zriaďovateľ Ministerstvo životného prostredia SR), armádny Posádkový klub 

a Dom Matice slovenskej. V meste pôsobili aj tri súkromné galérie: Art galéria 

u Bullov, Galéria P a P a Dom fotografie, v prenajatých priestoroch Galérie P. 

M. Bohúňa. 

 

Múzejné starinky z dielne mestského Múzea Janka Kráľa získali vo februári na 

1. ročníku celoslovenskej súťaže miestnych, regionálnych novín a periodík 

kultúrno-spoločenských zariadení 2. miesto v kategórií noviny, časopis 

kultúrnej organizácie. 

 

Výstava Koloman Sokol – umelec zo Slovenska reprezentovala Liptovský 

Mikuláš aj slovenské umenie vo francúzskom partnerskom meste Annecy od 4. 

februára do 6. marca 2005. Inštaláciu 60 diel mikulášskeho rodáka videlo vo 

výstavných priestoroch Forum Expo Centra Bonlieu 1 633 návštevníkov. 

Výstavu pre mesto Liptovský Mikuláš pripravila kurátorka Zuzana Gažíková z 

Galérie Petra Michala Bohúňa. 

 

Posádková prehliadka umeleckej a technickej tvorivosti sa už štvrtýkrát konala 

16. marca 2005 v spoločenskej sále Posádkového klubu. Opäť pritiahla veľa 

divákov. Krúžky a súbory predstavili pestrú ponuku záujmovej umeleckej 

činnosti Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika  a Posádkového klubu 

ozbrojených síl SR, ako aj výsledky svojich aktivít v podobe diplomov, medailí 

a víťazných pohárov. Vďačným divákom sa predstavili hudobná skupina 

Mince vo fontáne a Mrzkáni, tanečné súbory Stormáčik a Storm, Capoiera, 

Klub športovej gymnastiky, rockové skupiny Meat a folklórny súbor Váh. Vo 

vestibule sa predstavil raketovo-modelársky klub, filmári z Amafilmu 

NICOLAUS a Klub zberateľov odznakov a medailí. 
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16. jarný salón sa predstavil od 20. marca do 30. apríla 2005 vo výstavnej sieni 

Posádkového klubu pod gesciou Liptovského osvetového strediska. Postupovú 

regionálnu súťaž a výstavu neprofesionálneho výtvarného a fotografického 

umenia odoslalo 36 autorov s 164 prácami z celého Liptova. Najpočetnejšia 

bola kolekcia farebnej fotografie, nechýbali práce v kategóriách plastika, 

grafika a maľba. Vystavovali známi neprofesionálni umelci Judita Feňvešová, 

Peter Škuta, Juraj Podolan, Mária Barániová, Peter Duda, Vladimír Antoška, 

Jana Kusková, Ján Brnoliak, Ján Nemec, Lýdia Kráľovičová, Irena Polóniová, 

Ján Kuska, Ján Trnovský, Michal Vrbenský, Vladimír Surovček, Petra 

Špitková, Vladimír Škuta st. Miroslav Líška, Dušan Rázus, Ľubomír Vierik, 

Vladimír Majerčiak, Ľubica Uličná, Pavol Lofaj, Marián Krochlák, Marek 

Jarotta, Michal Brodziansky, Jozef Olejník, Štefan Halienka Zdenko Kostka 

a Miroslav Chebeň. Všetky práce reprezentovali Liptov na krajskej prehliadke 

v Žiline. 

 

Dni Juraja Tranovského sa 2. a 3. apríla 2005 konali v našom meste prvýkrát. 

Organizátori Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Múzeum Janka 

Kráľa a Liptovské osvetové stredisko ich pripravili na počesť evanjelického 

kazateľa Juraja Tranovského (1581 – 1637) „slovenského Luthera“, ktorý 

prežil v Liptovskom Mikuláš, vtedajšom Svätom Mikuláši, posledné roky 

života. V bábkovej sále Domu kultúry vystúpili žiaci zo Základnej školy 

v Třanoviciach, divadelný krúžok Thalia Evanjelickej základnej školy biskupa 

Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši, kvarteto z Třanovíc a spevokol 

Cirkevného zboru ECAV zo Závažnej Poruby. Súčasťou programu bola aj 

prednáška Miloša Kovačku Paralely v živote a práci Juraja Tranovského a Jura 

Janošku. Podujatie tak spojilo sliezske Třanovice, rodnú obec Tranovského, 

sliezske mesto Český Tešín a Liptovský Mikuláš. 

 

21. apríla 2005 odznelo v Banskej Bystrici Rockové requiem autorov 

Ľubomíra Rašiho (riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši) a básnika 

Petra Repku. Uvedenie hudobného diela, skomponovaného pre sólistov, 

miešaný zbor, orchester a rockovú skupinu uviedli organizátori ako otvárací 

koncert XXVII. ročníka festivalu zborového spevu Viliama Figuša Bystrého. 

Rozsiahlu skladbu naštudoval dirigent Igor Vlach s miešaným speváckym 
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zborom Jána Cikkera a Mladosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

komorným orchestrom a rockovou skupinou Konzervatória Jána L. Bellu 

v Banskej Bystrici. Rockové requiem malo premiéru 3. novembra 2004 

v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši v podaní orchestra 

liptovskomikulášskej Základnej umeleckej školy Jána L. Bellu, Okresného 

spevokolu Tatran a skupiny Admirál. 

 

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v podkroví svojej budovy na Štúrovej 

ulici ponúkla verejnosti v priebehu roka prezentáciu publikácie JUDr. Ing. 

Jozefa Podolana Z exilu do vlasti, autorské čítania spisovateľa Daniela 

Heviera, básnika Jána Zambora a poetky a prekladateľky Viery Prokešovej.  

Pri prvom výročí úmrtia básnika a učiteľa Ivana Laučíka sa 12. mája 2005 

stretli pracovníčky knižnice a členovia  Klubu mladých autorov pri jeho hrobe 

na Vrbickom cintoríne, aby tu čítali Laučíkove verše. Básnický happening 

Krídla Ivana Laučíka pripravila knižnica s Múzeom Janka Kráľa 4. júla 2005 

pri fontáne Metamorfózy a na nádvorí múzea. V spolupráci s Domom kultúry 

a Hudobným klubom Hudobroň na Moyzesovej ulici sa konali autorské čítania 

Radky Berešíkovej, Daniela Pastirčáka. 

 

Noc v múzeu pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravili pracovníčky 

Múzea Janka Kráľa po prvýkrát v piatok 13. mája 2005. Podujatie venovali 50. 

výročiu vzniku múzea. Expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš 

ožila historickým scénkami v podaní liptovských divadelníkov pod taktovkou 

Evy Štofčíkovej-Stankovianskej. Stvárnili životné peripetie Janka Kráľa, 

epizódu zo života mikulášskej spoločnosti na čele s Marínou Hodžovou, 

dcérou tunajšieho evanjelického farára Michala Miloslava Hodžu. Záverečná 

scéna, už na dvore múzea, sprítomnila  návštevníkom boje zemepána Pongráca 

s poľským šľachticom Petrom Komorovským o Svätý Mikuláš v 15. storočí. 

 

Klub zberateľov pri Posádkovom klube armády usporiadal 14. mája 2005 18. 

stretnutie zberateľov na Liptove. V priestoroch klubu sa stretli zberatelia 

odznakov, militárií, vyznamenaní, známok, pivných suvenírov, telefónnych 

kariet, minci a rôznych starožitností. Ďalšie zberateľské burzy sa konali 10. 

septembra a 10. decembra 2005. 
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Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si 21. a 22. júna 2005 

pripomenulo 75. výročie vzniku medzinárodnou konferenciou Úloha múzeí 

v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Vystúpili na nej bývalí 

riaditelia múzea Alfonz Chovan, Ing. Marcel Lalkovič, poprední odborníci i 

samotní pracovníci múzea s prezentáciou odborných oddelení múzea. 

Výstavný program múzea v roku 2005 ponúkal v dvoch výstavných priestoroch 

tieto výstavy: Krása lastúr a ulít, Vtáčie územia Slovenska, Spolupráca 

slovenských a českých jaskyniarov pri objavovaní podzemia, História jaskýň 

na starých pohľadniciach, Mini zoo, Najkrajšie plagáty zo zbierok múzea, 50. 

výročie uzákonenia štátnej ochrany prírody na Slovensku a Ochrana a prírody 

Javorníkov a Beskýd, 75 rokov Slovenského múzea ochrany prírody 

a jaskyniarstva, Ivan Bajo Hory v karikatúre, Čarovná moc rastlín, Oto Majzlan 

osobnosť slovenskej entomológie, Orol bez koruny, a predsa kráľom, Anton 

Droppa pilot, jaskyniar a geograf, Ekofotografia 2005a Vedecká hračka. 

 

50 rokov od vzniku Múzea Janka Kráľa si jeho pracovníci, predstavitelia mesta 

a priaznivci múzea pripomenuli vo štvrtok 23. júna 2005. Popoludní, vo 

výstavnej sieni múzea otvorili retrospektívnu výstavu Múzeum v čase 

a v synagóge výstavu Júlia Zelená: Hodváb. Súčasťou vernisáže tejto výstavy 

bolo aj vystúpenie hudobníka Petra Breinera. Vo veľkej sále Domu kultúry sa 

konal spoločenský večer nazvaný Stretnutia so slávnostným uvedením 

publikácie Múzeum v čase – Pamätnica Múzea Janka Kráľa, filmového 

dokumentu Ber fakľu, zažíhaj svetlá a najnovšieho čísla občasníka Múzejné 

starinky 2005. 

Výstavný program múzea v roku 2005 ponúkal vo výstavnej sieni výstavy: 

Martin Benka, ilustrácie k dielu Andreja Sládkoviča, Z histórie Horskej služby 

na Slovensku, Poézia detstva (k 100. výročiu narodenia Márie Rázusovej-

Martákovej), Múzeum v čase (1955 – 2005), Obrázky kovačických maliarov. 

V synagóge na Hollého ulici bola okrem spomínanej výstavy inštalované aj 

výtvarné diela Blaženky Kostolnej Spirit of colors. 

 

50 rokov galérie Petra Michala Bohúňa, tretej najstaršej galérie na Slovensku, 

oslávili súčasní aj bývalí pracovníci galérie s jej návštevníkmi v piatok 24. júna 

2005 v priestoroch expozície diel 20. storočia a následne vernisážou výstavy 
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mladých umelcov Present. Slávnostné stretnutie pokračovalo záhradnou 

slávnosťou v areáli galérie a netradičnou vernisážou svetelných objektov 

v spolupráci s výtvarným odborom ZUŠ Jána L. Bellu v Liptovskom Mikuláši 

a ZUŠ v Liptovskom Hrádku. 

 

Podujatie Popoludnie so spevokolmi Liptova zavŕšilo 26. júna 2005 už svoj 

desiaty ročník. Tento rok ho organizátori z Liptovského osvetového strediska 

a Múzea Janka Kráľa venovali 165. výročiu narodenia Karola Ruppeldta a 50. 

výročiu založenia Múzea Janka Kráľa. 

 

Kto len na Boha sa spolieha nazvali organizátori koncert v rámci 

celoslovenského podujatia k 255. výročiu smrti Johanna Sebastiana Bacha. 

Konal sa 28. júla 2005 v tolerančnom evanjelickom chráme na Tranovského 

ulici. Na organe hrali Andrea Gärtnerová a PaedDr. Ivan Mráz, spieval Milan 

Polák a dámske spevácke združenie Leato Animo. Súčasťou podujatia bola 

zbierka Nadácie výskum rakoviny. 

 

Desiaty ročník dovŕšila aj Letná fotoškola Domu fotografie z Popradu 

a Galérie Petra M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Medzinárodné fotografické 

dielne sa konali v našom meste od 6. do 14. augusta 2005. Letná fotoškola 

vyvrcholila v galérii výstavou a záhradnou slávnosťou. 

 

7. augusta 2005 vo veku 96 rokov zomrela v Liptovskom Mikuláši akademická 

maliarka Ester Martinčeková-Šimerová. Svojho druhého manžela Martina 

Martinčeka, významného slovenského umeleckého fotografa, prežila o štrnásť 

mesiacov. Ester Šimerová-Martinčeková sa narodila 23. januára 1909 v 

Bratislave ako Ester Fridriková v rodine Dezidera Fridrika a Oľgy, rod. 

Dérerovej. Počas štúdií na štátnom dievčenskom gymnáziu navštevovala 

známu súkromnú maliarsku školu Gustáva Mallého. Po maturite študovala 

v Paríži (1927 – 1932). V kolíske moderného umenia získala výnimočné 

vzdelanie na vynikajúcich školách Académie Julian a Académia Moderne. 

Bola tiež  súkromnou žiačkou maliarky a scénografky ruského pôvodu 

Alexandry Exterovej, ktorá mala na jej tvorbu najväčší vplyv. 
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Už v roku 1931 samostatne vystavovala v Prahe, kde sa stala členkou 

výtvarného odboru Umeleckej besedy. V nasledujúcom roku sa vydala za 

profesora Františka Šimera a usadila sa v Bratislave. Krátko vyučovala na 

Škole umeleckých remesiel. Po rozpade prvej Československej republiky bola 

nútená s manželom odísť do Protektorátu Čechy a Morava. Žili v Plzni, kde sa 

jej manžel zapojil do protifašistického odboja. Bol väznený a v septembri 1943 

popravený v Berlíne. Ester Šimerová sa v roku 1945 vrátila do Bratislavy. 

Zapojila sa do reorganizácie výtvarného života, publikovala teoretické i 

kultúrnopolitické články a úvahy. V tvorbe sa inšpirovala slovenských 

ľudovým umením. V roku 1947 sa vydala za Martina Martinčeka, v tom čase 

prezidiálneho šéfa Úradu predsedníctva Slovenskej národnej rady. V r. 1951 ho 

nasledovala do Liptovskej Ondrašovej, kde bol nútene vysťahovaný. V r. 1954 

sa presťahovali do Liptovského Mikuláša. Ester Šimerová-Martinčeková tu žila 

a tvorila až do svojej smrti. 

Ako jediná členka Generácie 1909 vychádzala z parížskej školy, nadväzujúcej 

na neskorokubistické maliarstvo a na konštruktivizmus. Ako výrazná umelecká 

osobnosť rozvíjala odkaz avantgárd v slovenskom výtvarnom umení. V jej 

tvorbe motivicky prevažovali zátišia, krajinárske a prírodné motívy, rovnako 

figurálne kompozície. Venovala sa aj scénickému výtvarníctvu a úžitkovému 

dekoratívnemu umeniu (interiérovej architektúre, vitrážam). Preslávila sa 

kolekciou 40 kameí – maľovaných štukových objektov, ktoré vytvárala 

postupne v priebehu tridsiatich rokov. Poslednú kameu dokončila v roku 1996. 

Kamey (ako ich pomenoval známy prekladateľ francúzskej poézie Adolf 

Kroupa) patria k zaujímavým a originálnym výsledkom prepojenia poézie s 

výtvarným umením. Sú vnútornou a spontánnou autorkinou výpoveďou na 

verše jej obľúbeného francúzskeho básnika Saint-John Persa. 

Ester Šimerová-Martinčeková vystavovala v mnohých galériách doma i 

v zahraničí. Získala mnohé ocenenia a vyznamenania. Svojim spôsobom 

nasmerovala aj tvorivú cestu svojho manžela Martina Martinčeka. 

Pohreb umelkyne sa konal 12. augusta 2005 v evanjelickom kostole na 

Tranovského ulici. 

 

Súčasťou augustového Kultúrneho leta 2005 boli nedeľné hudobné podvečery 

pri fontáne, Bažant kinematograf na Námestí osloboditeľov (20. – 24. augusta) 
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a slávnostná predpremiéra inscenácie Jána Chalupku Kocúrkovo 21. augusta 

2005. Predstavenie odohralo Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi na nádvorí 

Čierneho orla, na autentickom mieste, kde pre 175. rokmi uviedli prvýkrát 

Kocúrkovo mikulášski ochotníci. Po predstavení, v zádverí Čierneho orla 

primátor mesta Alexander. Slafkovský a riaditeľ divadla Štefan Fejko odhalili 

pamätnú tabuľu s podobizňou Gašpara Fejérpataky Belopotockého, 

pripomínajúcu historické divadelné predstavenie z roku 1830. Pamätná tabuľa 

bola pred 25 rokmi osadená na fasáde Čierneho orla. Jej autorom bol akad. 

sochár Alfonz Groma. 

Program kultúrneho leta obohatil v sobotu 27. augusta 2005 Mikulášsky 

jazzový festival. Vďačným divákom sa predstavili legendárni Jozef Dodo 

Šošoka, Jazz Quartet, Igor Bázlik, Monika Stanislavová a Seredský dixilend. 

 

Divadelný súbor G. F. Belopotockého pri Dome kultúry získal na prelome 

augusta a septembra na 83. ročníku súťaží slovenských divadelných súborov 

Divadelná žatva 2005 v Martine významné ocenenie - Cenu za tvorivý čin 

roka. Inscenáciu Nikolaja Kolaďu Murlin Murlo naštudovali herci Ľudmila 

Klimková, Mario Jokič, Helena Hajková a Peter Raši, pod taktovkou režiséra 

Ján Kuráňa. V októbri sa s úspešnou hrou predstavili na 48. ročníku festivalu 

Bezručova Opava 2005, ktorá v tomto roku niesla podtitul Svět v divadle. 

 

Jedenásty ročník kultúrneho podujatia Mosty – Gesharim sa konal 7. septembra 

2005. V mikulášskej synagóge sa predstavili speváčka Jana Krischer so 

skupinou, česká skupina Buty a známi moderátori, Slovenka Adela Banášová 

a Čech Jan Kraus. Kým dovtedajšie televízne záznamy koncertov Mosty boli 

v Slovenskej televízii uvádzané počas vianočných sviatkov, tohtoročný bol 

súčasťou programovej ponuky silvestrovského vysielania na druhom 

programovom okruhu STV. 

 

V miestnej časti Bodice pribudla nová pamätná tabuľa, venovaná 

akademickému maliarovi Zolo Palugyayovi (1898 Bodice - Nízke Tatry 1935). 

V nedeľu 18. septembra 2005 ju odhalili predstavitelia mesta, občianskeho 

klubu Bodice a pozostalí – dcéra Eva Riccotiová s rodinou, pri príležitosti 70. 

výročia tragického úmrtia Zola Palugyaya v Nízkych Tatrách. 
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Dom Matice slovenskej a Miestny odbor MS Liptovský Mikuláš pripravili 23. 

septembra 2005 v priestoroch Domu MS na Námestí osloboditeľov č. 1 besedu 

na tému 160. výročie založenia Slovenských národných novín. 

 

Dúhový most 2005, benefičný koncert pre slané deti, pod záštitou Magdy 

Vašáryovej sa konal v Dome kultúry 9. októbra 2005. Benefíciu svojim 

hudobným vystúpením podporili Oľga Záblacká & Band, Zuzana Smatanová, 

Marian Greksa, Katka Koščová, Zdenka Predná, Miro Jaroš, Richard Rikkon, 

mím Miroslav Kasprzyk a žiaci ZUŠ Jána L. Bellu. 

 

Prvý ročník Prezent Fajn Festu zorganizovali študenti Gymnázia M. M. Hodžu 

s Komunitou nadáciou Liptova v uliciach mesta i v priestoroch synagógy, 

Domu kultúry aj Posádkového domu kultúry. Mladí ľudia, združení 

v mládežníckej grantovej komisii Filantropi Liptova (FiLip), zastrešení 

Komunitou nadáciou Liptov pripravili 14. a 15. októbra 2005 invenčnú módnu 

prehliadku, koncert regionálnych hudobných skupín aj vystúpenie Štúdia 

pantomímy Kasprzyk. 

 

Posádkový klub hostil 21. októbra 2005 podujatie Folk Tatry 2005, 

nadväzujúce na staršie ročníky tohto hudobného vojenského festivalu. 

Podujatie pripravili Vydavateľská a informačná agentúra Ministerstva obrany 

SR, Liptovské osvetové stredisko a mesto Liptovský Mikuláš. Vystúpili 

skupiny Pramene z Liptovského Hrádku, Malý princ z Prešova, Náhodní 

pocestní z Vrútok a domáci Ploštín Punk a Ján Majerčík. Ako hosť sa 

predstavila Katka Knechtová s Karolom Sivákom z populárnej prešovskej 

skupiny Peha. 

 

Výročné zasadnutie Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa sa uskutočnilo 

v sobotu 22. októbra 2005. Ako zvyčajne, začínalo slávnostnou svätou omšou 

v Kostole sv. Mikuláša a pokračovalo popoludňajším pracovným rokovaním v 

priestoroch Múzea Janka Kráľa. Spolok vznikol 27. septembra 2003, aby 

propagoval duchovné dedičstvo mikulášskeho rodáka a rozvíjal jeho stále 

aktuálne humanistické a etické posolstvo. 
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V novembri 2005 udelila Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre, Kulturologická spoločnosť v Nitre a Divadlo Andreja Bagara prvýkrát 

v histórii Cenu Pavla Straussa Za trvalý prínos v oblasti kultúry. Cenu dostal 

kardinál Ján Chryzostom Korec a herečka Emília Vášáryová. Cena Pavla 

Straussa pozostávala z plastiky umeleckého rezbára Miroslava Poláka 

a grafického listu akad. maliara Petra Galváneka. 

 

Detský folklórny súbor Pramienok oslávil 22. októbra 2005 v Dome kultúry 

15. výročie vzniku. Súbor pracoval pri Dome kultúry a Základnej škole na 

Ulici Čsl. Brigády s deťmi vo veku od štyroch do pätnástich rokov. Pod 

vedením pani Mariany Nahálkovej uchovávali tradície zvykov, piesní a tancov 

stredného Liptova. Pramienok poznali obyvatelia mesta z vystúpení na 

Stoličných dňoch, Mikulášskych trhoch či vianočných programoch. 

 

Monografiu nazvanú Miroslav Ksandr, venovanú  životu a dielu 

liptovskomikulášskeho sochára uviedli do života 3. novembra 2005 v Centre 

Kolomana Sokola, pri derniére jeho výstavy. Publikáciu zostavil kunsthistorik 

Karol Maliňák, pracovník Galérie Petra M. Bohúňa v spolupráci s manželkou 

umelca Zdenkou Ksandrovou. Do života ju uviedli primátor mesta Alexander 

Slafkovský s rektorom Vysokej školy výtvarných umení Jánom Hoffstädterom, 

tiež rodákom z Liptovského Mikuláša. Akademický sochár Miroslav Ksandr 

(11.7.1931 L. Mikuláš – 17.3.2003 L. Mikuláš) prežil celý svoj život v našom 

meste. 

 

Pamätnú tabuľu hercovi Adamovi Matejkovi odhalili predstavitelia mesta a 

miestneho odboru Matice slovenskej 21. novembra 2005 na dome na Bottovej 

ulici, v ktorom Adam Matejka (21. 11. 1905 Paludza – 21.4.1988 Liptovský 

Mikuláš) žil. Herec, vyučený obuvník pôsobil desať sezón v Dedinskom 

divadle. Stvárnil stovky drobných, ale írečitých filmových postáv. Účinkoval aj 

v oscarovom filme Obchod na korze. Súčasťou podujatia bol aj spomienkový 

program s besedou v priestoroch Galérie P. M. Bohúňa. 

 

Od 23. do 26. novembra 2005 bol Dom kultúry dejiskom PAN 2005 - 12. 

ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel. 
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Zúčastnilo sa ho takmer 200 žiakov literárno-dramatických odborov 

základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Pod vedením lektorov 

Michaely Dolákovej a Mirka Zezulovej z Prahy, Pavla Blahu a Mira 

Kasprzyka) absolvovali tradičné tvorivé dielne základov pantomímy, 

pantomimickej techniky, žonglovania, klauniády a improvizácie. Festival, 

ktorého zakladateľom a dušou bol Miroslav Kasprzyk, spoluorganizovalo 

Liptovské osvetové stredisko, Dom kultúry a Posádkový dom za finančnej 

podpory Ministerstva kultúry SR. Najvyššie ocenenie získal domáci súbor 

Štúdio Kasprzyk z Liptovského Mikuláša za pantomimické predstavenie Ezop 

v réžii Miroslava Kasprzyka. 

 

Krajina slnka VI. ročník prehliadky detského interpretačného prejavu 

rómskych spevákov, recitátorov, hudobníkov tanečníkov a malých záujmových 

zoskupení zorganizovalo Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš 30. 

novembra 2005 v priestoroch klubovej scény Domu kultúry. 

 

Múzeu Janka Kráľa pripravilo 6. decembra, na sviatok sv. Mikuláša, 3x3 

Mikulášske pristavenia. Bol to už druhý ročník zábavno-vzdelávacej súťaže pre 

žiakov mikulášskych škôl o histórii a súčasnosti, udalostiach i osobnostiach 

Liptovského Mikuláša. Na javisku Domu kultúry sa vystriedali družstvá zo 

šiestich základných škôl a dvoch osemročných gymnázií a v hľadisku ich 

spolužiaci, ktorí vytvorili v sále búrlivú súťažnú atmosféru. 

 

Obrázky kovačických maliarov vystavovali slovenskí insitní maliari 

z vojvodinskej Kovačice v Múzeu Janka Kráľa od 7. decembra 2005. Pavol 

Hajko, Martin Markov a Pavol Cicka prezentovali insitné maľby plné farebnej 

krásy a fantázie, inšpirované slávnou kovačickou maliarskou školou. 

 

Cyklus adventných koncertov začal 4. decembra 2005 v evanjelickom a. v. 

kostole na Tranovského ulici vystúpením komorného telesa Junior Brass 

Quintet. Druhý adventný koncert pripravilo mesto v Galérii Petra M. Bohúňa 

11. decembra. Tretí adventný koncert sa konal 18. decembra v Kostole sv. 

Mikuláša. Vystúpili na ňom miešaný spevácky zbor Tatran s orchestrom Art 

Collegium Nicolaus. 
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V. CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 
Cirkevný zbor ECAV a. v. v Liptovskom Mikuláši prišiel o modlitebňu 

v Okoličnom. Zhorela do tla v noci z piatka 25. februára na sobou 26. februára 

2005. Do modlitebne sa vlámal neznámy vandal, poškodil interiér a nakoniec 

ho aj podpálil. ECAV vznikla škoda milión korún. 

 

30. výročie úmrtia farára Jozefa Juráša si evanjelickí cirkevníci pripomenuli  na 

spomienkových slávnostných službách Božích 21. augusta 2005. Jozef Juráš sa 

narodil v neďalekom Žiar 1. mája 1912. V roku 1933 zmaturoval na Gymnáziu 

Michala M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Teológiu študoval v Bratislave a 

po ordinácii v roku 1937 v nemeckom Erlangene. V rokoch 1938 – 1942 

pôsobil ako seniorálny kaplán v Liptovskej Porúbke, v rokoch  1942 – 1944 

ako generálny tajomník Zväzu ev. mládeže v Bratislave. V roku 1941 sa oženil 

s Darinou Šenšelovou. V r. 1940 –1951 redigoval časopis Ev. posol spod 

Tatier. Počas SNP sa zapojil do odboja v Liptove. V rokoch 1945 – 1946 učil 

spev a náboženstvo na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, od. r. 1947 pôsobil 

zároveň ako dištriktuálny farár Východného dištriktu. Na pozvanie Národnej 

luteránskej rady absolvoval polročný pobyt v USA a Kanade. Ako agilný kňaz 

bol roku 1953 na sedem mesiacov uväznený a obvinený z vlastizrady. Jeho 

ďalší život poznačilo podlomené zdravie. Po prepustení pôsobil v r. 1954 –

1958 ako farár v Čiernej Lehote a v r. 1959 –1962 v Bátovciach. Roku 1962 ho 

zaistili znova a v Košiciach a Prahe vyšetrovali ako vedúceho vykonštruovanej 

skupiny ev. kňazov (Agnet, Jurkovič, Madarás). Odsúdený na trinásť rokov bol 

väznený vo Valdiciach až do mája 1968, keď ho prepustili na základe amnestie 

prezidenta ČSSR. V r. 1968 – 1972 pôsobil ako farár v Petržalke, po odňatí 

štátneho súhlasu sa zamestnal  ako korektor v Polygrafických závodoch v 

Bratislave (1972 – 1974). Po ťažkej chorobe zomrel 17. augusta 1975 v 

Bratislave. Pochovaný je v Liptovskej Porúbke. 
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VI. ZDRAVOTNÍCTVO 

 
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši pôsobila od roku 2003 v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poskytovala 

zdravotnú starostlivosť 74 000 obyvateľom spádovej oblasti Liptovský Mikuláš 

(32 759 obyv.) a Liptovský Hrádok (7 756 obyv.), rovnako tak tisíckam 

návštevníkov okresu Liptovský Mikuláš. 

V nemocnici bolo k dispozícii trinásť oddelení s celkovým počtom 322 postelí: 

interné oddelenie (55 lôžok), chirurgické (40), neurologické (26), psychiatrické 

(49), detské (28), gynekologicko-pôrodnícke (32), traumatologické (15), 

ortopedické (15), urologické (10), krčné (5), doliečovacie (26), oddelenie 

intenzívnej medicíny – ARO (5) a novorodenecké oddelenie (16). 

Zdravotnícku starostlivosť poskytovalo aj stredisko dialýzy so šiestimi 

posteľami, psychiatrický stacionár s desiatimi miestami a neurologický 

stacionár so štyrmi miestami. V areáli nemocnice bola vybudované pristávacia 

plocha pre sanitné vrtuľníky. Nemocnica mala k dispozícii vlastnú nemocničnú 

lekáreň. Oddelenia, najmä chirurgických odborov, boli po vybudovaní nového 

chirurgického pavilónu v roku 2002 vybavené špičkovou zdravotníckou 

technikou. K dispozícii boli CT prístroj, angiograf a mamograf. 

Dlhotrvajúca, neutešená situácia v slovenskom zdravotníctve priniesla vysokú 

zadlženosť mikulášskej nemocnice. Začiatkom roka 2005 dlh dosiahol takmer 

215 mil. korún. Hroziace exekúcie dodávateľov mohli spôsobiť jej úplný 

kolaps. Vedenie nemocnice preto muselo pristúpiť k mnohým, nepopulárnym 

racionalizačným opatreniam – znižovaniu stavu zamestnancov, resp. počtu 

postelí na oddeleniach, V apríli 2006, v správe pre mestské zastupiteľstvo, 

riaditeľ nemocnie Pavol Cvengroš konštatoval, že dlh sa podarilo znížiť na 67 

mil. Sk. Išlo o pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a daňovému úradu. 

S cieľom efektívnejšie využiť priestory nemocnice, sa mohlo, vďaka 

sponzorským príspevkom, presťahovať gynekologicko-pôrodnícke 

a novorodenecké oddelenie do nových priestorov v chirurgickom pavilóne 

a v časti interného pavilónu. Oddelenie klinickej mikrobiológie sa z priestorov, 

patriacich Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na Štúrovej ulici, 

presťahovalo do areálu nemocnice. Z prostriedkov Európskej únie, v hodnote 
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vyše 14 mil. Sk, sa v tomto roku rekonštruoval bývalý chirurgický pavilón pre 

potreby psychiatrického oddelenia. 

V rámci racionalizačných opatrení bol po súhlase zriaďovateľa odpredaný 

prebytočný majetok nemocnice – 1/3 spoluvlastnícky podiel na budove lekárne 

na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, dom v Palúdzke, lekáreň vo 

Važci. 

Dosahované výsledky v poskytovanej zdravotníckej starostlivosti a kvalita 

celého zdravotníckeho personálu  videli k tomu, že v rebríčku, zostavenom 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. bola Nemocnica s poliklinikou 

v Liptovskom Mikuláši zaradená na šieste miesto na Slovensku. V tomto 

hodnotení predbehla tak aj fakultné nemocnice. 
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VII. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

 
Jediné detské jasle na území mesta, na Komenského ulici, spravovalo mesto 

Liptovský Mikuláš. Od decembra 2004 bola pre nedostatočný počet detí 

kapacita zariadenia znížená z 50 na 35 detí. V druhej polovici roka bolo do 

jaslí zapísaných 46 detí: v prvom oddelení deti od 5 do 18 mesiacov, v druhom 

oddelení do 18 mesiacov do 3 rokov. Prevádzku inštrukčných detských jaslí 

zabezpečovalo 14-členný pracovný kolektív pod vedením vedúcej Ivety 

Kubáňovej. Rozpočet jaslí na rok 2005 predstavoval 1, 505 mil. Sk na 

prevádzku a 2,693 mil. Sk na mzdové náklady. V závere roka zarezonovalo 

medzi rodičmi zvýšenie mesačného poplatku za pobyt detí v jasliach. Pôvodná 

suma 1 100 Sk bola zvýšená na 3 600 Sk mesačne, pri chorobe dieťaťa nad 

desať pracovných dní poplatok 1 800 Sk za mesiac. Rodičia naň reagovali 

otvoreným listom primátorovi a poslancom. Výsledkom diskusie na 

rodičovskom združení bola dohoda o úprave uznesenia Mestského 

zastupiteľstva, ktorým sa zmiernia niektoré dopady zvýšenia poplatku: dieťa po 

dovŕšení troch rokov, ak zostane v jasliach, bude platiť len pôvodnú výšku 

poplatku. Dieťa prichádzajúce na zácvik bude platiť iba alikvotnú časť 

poplatku. V prípade choroby dieťaťa nad päť pracovných dní budú rodičia 

platiť menej o štvrtinu z poplatku za príslušný mesiac. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš bol zriaďovateľom aj ôsmich klubov dôchodcov: 

 I. so sídlom na Vajanského ulici, vedúca Emília Šeďová, 113 členov 

 II. so sídlom na Vajanského ulici, vedúca p. Šátková, 173 členov 

 Iľanovo, sídlo Kultúrny dom Iľanovo, vedúca p. Tatarková,  56 členov  

 Bodice, sídlo Kultúrny dom Bodice, vedúci p. Valigura, 67 členov  

 Podbreziny - Okoličné, sídlo Cintorínska ulica 167, vedúca p. 

Nováková, 38 členov  

 Demänová, sídlo Kultúrny dom Demänová, vedúca p. Zelinková, 136 

členov  

 Ploštín, sídlo Kultúrny dom Ploštín, vedúca p. Dzúriková,  69 členov  

 Palúdzka, sídlo Kultúrny dom Palúdzka, vedúca p. Beťková, 156 členov 

 

V roku 2005 vyčlenil MsÚ na prevádzku klubov dôchodcov 24 287 Sk. 
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Opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu starším a chorým občanom 

poskytovalo mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom 60 opatrovateliek, 

rôznych pracovných úväzkoch. Počas roka sa starali sa o 93 klientov. Mesto 

spravovalo aj Dom s opatrovateľskou službou na Štefánikovej ulici, kde žilo 

jedenásť občanov. V zariadení pracovali dve opatrovateľky. 

 

V meste fungovali aj zariadenia sociálnych služieb zriadené orgánmi štátnej a 

verejnej správy a tiež neštátne zariadenia. ŽSK bol zriaďovateľom Domova 

dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých na Podbrezinách 

a útulku pre mužov na Nábreží Aurela Stodolu. Zariadenia mali celkovú 

kapacitu 109 lôžok. Detský domov na Podtatranského ulici mal kapacitu 18 

detí. Staralo sa o nich desať zamestnancov. Krízové stredisko, Pálkovo centrum 

na Školskej ulici poskytovalo ambulantnú starostlivosť, prevenciu 

a poradenstvo pre deti a mládež. 

 

Spišská katolícka charita prevádzkovala na Borbisovej ulici malokapacitné 

krízové stredisko Dom Charitas sv. Kláry. Od roku 2002 v ňom svoj prechodný 

domov našlo približne 60 dievčat a mladých žien, poznačených narušeným 

rodinným prostredím, domácim násilím alebo ústavnou výchovou. Rodinný 

dom v Liptovskom Mikuláši kúpila Spišská katolícka charita v roku 2001, 

v nasledujúcom roku v ňom otvorila stredisko. V roku 2004 sa podarilo budovu 

nadstaviť a v tomto roku aj zatepliť. 

 

Osamelým, opusteným, zdravotne postihnutým a núdznym ľudom poskytovali 

sociálne, zdravotné, hospicové a duchovné služby charitatívna služba, zriadená 

katolíckou cirkvou a Zborová diakonia pri Cirkevnom zbore ECAV 

v Liptovskom Mikuláši. Zdravotná služba ADOS-Caritas, zapožičiavala 

potrebné zdravotné pomôcky – polohovacie postele, matrace, invalidné vozíky 

či toaletné kreslá. 
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VIII. ŠPORT A TELOVÝCHOVA 

 
V oblasti športu smerovali nemalé prostriedky z mestského rozpočtu na 

podporu futbalu. V roku 2005 poslanci schválili 850 000 korún na činnosť 

jednotlivých futbalových klubov a telovýchovný jednôt na území mesta. 

Väčšina z nich bola určená pre mládežnícky futbal. V areáli Základnej školy 

v Okoličnom sa podarilo  vybudovať futbalové minihrisko s umelou trávou za 

1, 35 mil. Sk. Financie sa použili aj na zlepšenie podmienok a komfortu pre 

futbalistov i divákov na štadiónoch. Plynofikácia pôvodnej uhlovej kotolne v 

areáli FC 34 Palúdzka vyšla na 1,135 mil. Sk, údržba športového areálu stála 

takmer 60 tisíc korún. Na nové okná na budove TJ Tatran Liptovský Mikuláš 

v Okoličnom bolo vynaložených vyše 400 tisíc korún. Na opravu šatní pre TJ 

Iľanovo poslanci vyčlenili 150 tisíc korún a pre ŠK Kriváň Liptovská 

Ondrašová 250 tisíc Sk. 

 

Najlepších športovcov mesta Liptovský Mikuláš za rok 2005 vyhlásili 1. 

februára 2006 v malej zasadačke MsÚ. Ocenenia bez rozdielu poradia (na 

základe rozhodnutia Komisie mládeže a športu MsZ) športovcom odovzdali 

primátor Alexander Slafkovský a predseda Komisie športu Rudolf Huna. 

 

Kategória do 18. rokov: 

• Michaela Nosková, Leteckomodelársky klub L. Mikuláš 

• Miroslav Vereb, Kick box klub Magic 

• Michal Havlíček, Kick box klub Magic 

• Lukáš Gajarský, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Juraj Ontko, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Ondrej Mráz, Športový klub Kriváň, Liptovská šachová škola 

 

Kategória nad 18 rokov: 

• Michal Martikán, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Elena Kaliská, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš  

• Marián Olejník, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Milan Kubáň, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš  

• Alexander Slafkovský, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 
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• Peter Cibák, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Gabriela Zamišková, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Marián Vyšný, Športový klub polície L. Mikuláš 

• Martin Navrátil, Kick box klub Magic 

• Ivan Tréger, Leteckomodelársky klub L. Mikuláš  

 

Kolektívy: 

• vodní slalomári AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

• Šachový klub Liptov, Športový klub Kriváň 

• mladé moderné gymnastky Športový klub L. Mikuláš 

 

Mužstvo Mestského hokejového klubu 32 (MHK) Liptovský Mikuláš pod 

vedením trénera Jána Šterbáka vybojovalo v základnej časti Slovak Telecom 

extraligy ôsmu postupovú priečku. Nebojovali len hokejisti na ľade, ale aj 

organizátori s nespratnými a vulgárnymi fanúšikmi, výtržníkmi. Vedenie klubu 

zápasilo s finančnými problémami. Diery v rozpočte sa podarilo zaplátať počas 

prestupového termínu, keď z klubu odišli štyria hráči: brankár Ján Laco, 

obrancovia Ivan Droppa, Vladimír Urban a útočník Rudolf Huna. Klub za ich 

prestupy získal 3 mil. korún. Ďalšie finančné prostriedky klub získal 

sponzorsky od Pavla Ruska, ministra hospodárstva SR. 

Po odchode spomínaných hráčov siahol tréner Ján Šterbák koncom roka do 

juniorského družstva a na ďalšie zápasy v nadstavbovej časti ligy nominoval 

dvojičky Richarda a Róberta Hunovcov a brankára Faltera. V prvom kole play-

off sa Mikulášania stretli v piatich zápasoch s ambicióznym Zvolenom, ktorého 

mužstvo bolo nad sily mikulášskych hokejistov. Hokejová sezóna 

v Liptovskom Mikuláši sa tak skončila v polovici marca. 

Trénera Jána Šterbáka vymenil po dvoch sezónach Ján Faith. Jeho asistentom 

sa stal odchovanec mikulášskeho hokeja a slovenský reprezentant Jerguš Bača. 

 

Futbalový klub Tatran NAO Liptovský Mikuláš štartoval v sezóne 2004/2005 

v súťaži III. futbalovej ligy pod vedením trénerskej dvojice Páleník – Kraľčiak. 

Po jesennej časti ligy zimovalo mužstvo na jedenástej priečke. 
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30. apríla 2005 sme v Liptovskom Mikuláši privítali účastníkov Štafetového 

behu priateľstva Annecy – Liptovský Mikuláš. 22. apríla 2005 vyštartovalo 

spod Savojských Álp 45 bežcov. Klub vytrvalostných bežcov v Annecy 

pripravil tento rok už deviaty vytrvalostný štafetový beh, propagujúci 

priateľské vzťahy medzi mestami. Trať dlhú 2 403 kilometrov, rozdelenú na 33 

etáp, zdolali bežci za deväť dní a osem nocí. Naše mesto v štafetovom behu 

reprezentovali členovia Klubu vytrvalcov pri Kanoe Tatra Klube Peter Bačík, 

Vladimír Dzuroška, Ivan Ďurkovský, Dusan Kutnár a Lenka Plchová. 

 

Štvrtý ročník Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa odštartoval spred 

rodného domu spisovateľa vo Vrbici 20. augusta 2005. Aj v tomto roku mal 

dve súťažné etapy s hromadným štartom na trati Kráľová Lehota – Čertovica 

a Liptovský Mikuláš – Liptovský Mikuláš, mestská časť Andice.  trati 

Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš Cyklisti 

prešli 182 kilometrov. Podujatie zorganizovali Spolok Martina Rázusa, mesto 

Liptovský Mikuláš a ŠK Cyklosun ´96 Liptovský Mikuláš. 

 

13. septembra 2005 zaplnili Námestie osloboditeľov účastníci slávnostného 

otvorenia deviatych Majstrovstiev sveta leteckých modelov kategórie F 1E 

seniorov a juniorov Až do 18. septembra predvádzali na kopci Plechy neďaleko 

akvaparku Tatralandia magnetom riadené klzáky reprezentanti ČR, 

Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska, 

Švajčiarska, USA a Slovenska. V kategórii seniori sa na prvom meste umiestnil 

Poliak Stanislav Kubit, medzi juniormi bol najlepší Jakub Janata z Českej 

republiky. V kategórii družstiev sa najlepšie darilo seniorom z Francúzska 

a juniorom z Čiech. Majstrovstvá sveta sa u nás konali už druhýkrát. Ich 

hlavným organizátorom bol Letecko-modelársky klub pri Posádkovom dome 

armády. Slávnostné ukončenie súťaže sa konalo v Liptovskom Jáne. 

 

Deviaty ročník masovej akcie Hore Váhom dolu Váhom v rámci Svetového 

dňa chôdze sa tento rok konal v stredu 14. septembra 2005. Trasa viedla po 

hrádzi Smrečianky a Váhu, od sídliska Podbreziny až po Demänovú. Úseky 

v dĺžke od štyroch do dvanástich kilometrov prešlo takmer tritisíc účastníkov 

z liptovskomikulášskych materských základných a stredných škôl, školských 
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klubov aj Klubu dôchodcov I. Chodci sa registrovali na jednom z piatich 

stanovíšť. Dozvedeli sa viac o správnej technike chôdze, stretli sa s ukážkami 

prvej pomoci, pri Lodenici sa stretli s trénerom mladých vodákov Ivanom 

Vozárom a autogram mohli získať od hokejového reprezentanta Jerguša Baču. 

 

25. ročník Liptovského maratónu a zároveň prvý ročník polmaratónu 

odštartoval v sobotu 12. novembra 2005 na Námestí osloboditeľov za 

rekordnej účasti 201  bežcov zo Slovenska, Česka, Maďarska i Poľska. Trať 

dlhá 42 195 metrov mala obrátku pri priehradnom múre Liptovskej Mary. Ako 

prví do cieľa víťazne pribehli vytrvalci Peter Tichý z Čadce (bývalý slovenský 

reprezentant v chôdzi) a Ján Križák zo Skalice. Novinkou podujatia boli 

majstrovstvá Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov, ktorých 

víťazom sa stal Peter Prešnajder z Považskej Bystrice. Hlavnými organizátormi 

jubilejného ročníka Lipovského maratónu boli ŠK Copy-servis Liptovský 

Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš. 

 

Futbalové mini ihrisko s umelou trávou v areáli Základnej školy na 

Okoličianskej ulici uviedli slávnostne do prevádzky v pondelok 21. novembra 

2005. Ihrisko vzniklo v rámci spoločného projektu Slovenského futbalového 

zväzu a Európskej futbalovej asociácie s názvom Výstavba futbalových 

mimiihrísk. Ihrisko v Okoličnom s rozmermi 33 x 18 metrov spolu 

s osvetlením stálo 1, 5 mil. Sk. Financie združili vyššie spomínané subjekty 

spolu s Ministerstvom školstva SR, mestom Liptovský Mikuláš a sponzormi. 

Ihrisko využívali žiaci z piatich futbalových tried v rámci Školského 

športového strediska vo futbale pri Záklandej škola na Okoličianskej ulici. 

 

Posledný, šiesty turnaj Liptovskej ligy mariášistov, ktorý sa konal v 

mikulášskej Bethánii 30. decembra 2005, rozhodol o tohtoročnom víťazovi. 

Celkovým víťazom sa stal Miroslav Macík z Liptovského Mikuláša. Napriek 

tomu, že nevyhral ani jeden turnaj, vyrovnanými výkonmi nazbieral najviac 

bodov. Ďalšiemu úspešnému mikulášskemu hráčovi mariášu Milanovi 

Mikušiakovi tak prekazil útok na majstrovský hetrik. Obhajca prvenstva J. 

Obert tentoraz skončil tesne pred stupňami víťazov. 
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HISTORICKÝ KALENDÁR 2005 

 
3. 1. 1995 v Bratislave zomrela Katarína Biahtová, rod. Lendvayová, 

historička umenia, autorka diela o artikulárnom kostole v 

Paludzi Drevený Pantheon a Maliarske prejavy stredovekého 

Liptova, narodila sa v Palúdzke 26. 1. 1933 

 

6. 1. 2000 v Stupave zomrel akademický maliar a pedagóg Ladislav 

Čemický, narodil sa v Čemiciach 24. 3. 1909 

 

8. 1. 1990 začala Stredná zdravotná škola pôsobiť v nových priestoroch 

bývalého Domu politickej výchovy OV KSS, dnešného 

mestského úradu 

 

12. 1. 1850 sa narodil Viliam Bacher, historik, spisovateľ, rektor rabínskej 

školy v Budapešti, zomrel tamže 24. 12. 1913 

 

18. 1. 1895 sa vo Vrbici narodil Pavol Kuna, generál, veliteľ povstaleckej 

armády, zúčastnil sa oslobodzovania Liptovského Mikuláša a 

Ružomberka, po roku 1945 sa podieľal na budovaní 

československej armády, zomrel v Levoči 4. 5. 1982 

 

20. 1. 1885 sa narodil Andrej Bacher, bankár, publicista, zakladateľ filiálky 

Slovenskej banky v Žiline, Rajci a Púchove, založil tiež 

Slovenskú uhoľnú účastinársku spoločnosť, ktorej bol 

riaditeľom, zomrel v Žiline 2. 6. 1945 

 

24. 1. 1880 sa narodil Vojtech Kállay, stavebný odborník, organizátor 

verejných prác, výstavby škôl, zdravotníckych zariadení, 

poľnohospodárskych stavieb, zomrel v Bratislave 24. 8. 1937 

 

27. 1. 1930 zomrel Jur Janoška, kňaz, publicista, redaktor, zakladateľ 

vydavateľstva Tranoscius, biskup evanjelickej a. v. cirkvi, 

narodil sa v Dolnom Kubíne 25. 12. 1856 

 

Február 

 

1. 2. 1925 sa v meste konal I. slovenský zjazd murárov, tesárov a 

kamenárov 

 

3. 2. 1945 1. československý armádny zbor začal útok na obranné 

postavenie nemeckých vojsk pri Liptovskom Mikuláši 

 

5. 2. 1990 zomrel Ivan Rumanský, akad. maliar, narodil sa v Demänovej 

21. 3. 1944 

 

12. 2. 1550 kráľ Ferdinand I. vydal Liptovskej župe prvý župný erb 
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13. 2. 1810 sa v Kráľovej Lehote narodil Jozef Pravoslav Bella, národný 

buditeľ, kožušnícky majster v Liptovskom Mikuláši, tu 

spolupracoval s Belopotockým a Hodžom, zomrel v Budapešti 

 

Marec 

 

2. 3. 1885 sa narodil Ľudovít Steier, historik, publicista, autor monografie 

o Samuelovi Cambelovi ako politikovi, zomrel vo Viedni 3. 1. 

1938 

 

3. 3. 1820 panovník František I. vydal vo Viedni artikuly pre spoločný 

farbiarsky cech remeselníkov z Liptovského Mikuláša, Hýb, 

Nemeckej Ľupče a Ružomberka 

 

5. 3. 1945 nemecké vojsko opäť obsadilo Liptovský Mikuláš 

 

9. 3. 1850 sa Belopotockého divadelný súbor presťahoval z kláštora 

(dnešné Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) do 

evanjelickej školy (dnešná Galéria P. M. Bohúňa) 

 

9. 3. 1920 sa v obecnom výbore rokovalo o zriadení priemyselnej školy 

garbiarskej 

 

11. 3. 1945 začal útok nemeckých vojsk na mesto od západu, severu a juhu 

 

14. 3. 1990 bola otvorená nová budova železničnej stanice  

 

17. 3. 1930 sa konalo protestné zhromaždenie  proti kríze kožiarskeho 

priemyslu 

 

19. 3. 1945 bola v meste nariadená evakuácia obyvateľstva 

 

20. 3. 1900 zomrel v Budapešti Belo Majlát, historik, archeológ, župný 

hodnostár, venoval sa štúdiu minulosti a súčasnosti Liptova, 

narodil sa v Ondrašovej 18. 6. 1831 

 

20. 3. 1975 zomrel v Skalici Pavol Neckár, evanj. a. v. kňaz, kaplán a neskôr 

tajomník biskupstva východného dištriktu v L. Mikuláši, 

organizoval občianske formy protifašistického odboja v Prešove, 

za čo bol väznený, narodil sa v Skalici 24. 1. 1888 

 

26. 3. 1870 zomrel v Českom Tešíne Michal Miloslav Hodža, kňaz, 

jazykovedec, popredný predstaviteľ štúrovského hnutia v 

polovici 19. storočia, narodil sa v Rakši 22. 9. 1811 

 

30. 3. 1945 sa začal útok 1. československého armádneho zboru s cieľom 

oslobodiť mesto 

 

Apríl 

 

1. 4. 1990 vznikol štátny podnik Želatináreň 
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4. 4. 1945 bol Liptovský Mikuláš oslobodený jednotkami 1. čs. armádneho 

zboru a 24. gardovej divízie Červenej armády 

 

6. 4. 1945 Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši vyzval všetky 

fabriky a podniky v meste, aby začali s prevádzkou 

 

7. 4. 1810 sa v Jestřebí v Krkonošiach narodil Ján Kadavý, učiteľ, osvetový 

pracovník, publicista, v rokoch 1851–56 pôsobil v Liptovskom 

Mikuláši, zostavil prvú slovenskú čítanku, zomrel 11. 8. 1883 v 

Martine  

 

11. 4. 1945 sa uskutočnilo zhromaždenie na počesť oslobodenia mesta, z 

Popradu bol vyslaný technik na odstránenie výbušnín v meste a 

jeho okolí 

 

15. 4. 1945 bol na zhromaždení obyvateľov mesta v kine Hviezda zvolený 

miestny národný výbor pre mesto Liptovský Mikuláš 

 

16. 4. 1945 bolo kino Hviezda, resp. Nástup premenované na kino 1. Mája 

 

17. 4. 1945 sa začalo s odstraňovaním mín v meste a okolí 

 

18. 4. 1945 bol ustanovený užší výbor - rada Miestneho národného výboru v 

Liptovskom Mikuláši, tvorilo ho tretina členov národného 

výboru 

 

23. 4. 1945 zomrel v Lučenci Juraj Janoška, právnik, politik, od roku 1925 

predseda lovenskej národnej strany v Liptovskom Mikuláši, 

narodil sa v Liptovskom Mikuláši 16. 10. 1882 

 

27. 4. 1930 sa v Iľanove narodila Ružena Dvořáková, rod. Žiaranová, 

prekladateľka, od roku 1952 redaktorka vydavateľstva Tatran  

 

1975  začalo napúšťanie priehrady Liptovská Mara 

 

Máj 
 

1. 5. 1890 sa v meste prvýkrát oslavoval Sviatok práce, kožiarski robotníci 

nenastúpili do práce, ale začali štrajk za skrátenie pracovného 

času 

 

3. 5. 1770 boli do urbára spísané poddanské povinnosti obyvateľov 

Svätého Mikuláša 

 

3. 5. 1905 sa narodil Matej Murtin, právnik, bankár, povereník SNR  pre 

financie, pri príprave SNP sa ako vedúci pracovník banky sa 

podieľal na presune väčšieho množstva finančných prostriedkov 

na stredné Slovensko, zomrel v Prahe 11. 3. 1979 
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5. 5. 1990 zomrel Mikuláš Štalmach, reštaurátor, predseda odboru 

reštaurovania pri Zväze slovenských výtvarných umelcov, 

narodil sa 15. 11. 1907 v Liptovskom Mikuláši 

 

8. 5. 1945 kostolné zvony a fabrické sirény v meste ohlásili koniec druhej 

svetovej vojny 

 

17. 5. 1770 boli do tereziánskeho urbára zapísané pracovné povinnosti 

Vrbičanov 

 

18. 5. 1925 sa narodil Pavol Žuffa, elektrotechnik, výskumný pracovník, 

venoval sa problematike práškovej metalurgie, autor mnohých 

článkov a štúdií, zomrel v Moravskom Svätom Jáne 19. 9. 1990 

 

Jún 

 

2. 6. 1930 bolo ustanovené Múzeum slovenského krasu 

 

2. 6. 1995 bolo otvorené Športovo-rehabilitačné centrum Fitness B na 

Podbrezinách 

 

3. 6. 1955 rozhodla Rada Okresného národného výboru v Liptovskom 

Mikuláši o zriadení Okresného vlastivedného múzea 

pomenovaného po mikulášskom rodákovi Jankovi Kráľovi, 

dnešného Múzea Janka Kráľa 

 

7. 6. 1840 založil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký nedeľnú školu 

(vyučovalo sa čítanie, písanie, fyzika, chémia, počty, 

účtovníctvo a spolok miernosti) 

 

8. 6. 1800 sa v Okoličnom narodil Ignác Klimkovič, rezbár, maliar, 

reštaurátor, zomrel v Košiciach 20. 6. 1853 

 

9. 6. 1945 bola obnovená železničná trať medzi Liptov. Mikulášom a 

Ružomberkom 

 

13. 6. 1925 zomrel František Lahola, sochár, kamenár, od roku 1904 žil v 

Liptovskom Mikuláši, portrétoval významné osobnosti - Hodžu, 

Hviezdoslava, Tomášika, Daxnera, narodil sa v Babiciach na 

Morave 6. 3. 1872 

 

17.– 25. 6. 2000 sa konalo Svetové stretnutie Liptákov 2000 

 

25. 6. 2005 bol pred mestským úradom odhalený pamätník Martina Rázusa  

 

27. 6. 1935 sa v Liptovskom Petre narodil Pavol Vongrej, literárny historik, 

zomrel 15. 11. 2001 v Bratislave 

 

27. 6. 1940 v Prešove zomrel Aurel Ballo, maliar, narodil sa v Liptovskom 

Mikuláš roku 1871 
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28. 6. 1905 sa vo Vrbici narodila spisovateľka, prekladateľka a redaktorka 

Mária Rázusová-Martáková, zomrela v Bratislave 5. 8. 1964 

 

28. 6. 1945 v Bratislave zomrel Emil Stodola, politik, právnik, brat Aurela 

Stodolu, založil a redigoval prvé slovenské odborné právnické 

periodikum Právny obzor, prvý predseda Zväzu advokátov na 

Slovensku, narodil sa v Liptovskom Mikuláši 22. 3. 1862 

 

Júl 

 

1. 7. 1865 sa na Vrbickom Huštáku narodil Vladimír Krivoš, stenograf, 

spisovateľ, prekladateľ, od roku 1889 žil v Rusku, priekopník 

ruskej stenografie, pôsobil ako riaditeľ cárskej knižnice, neskôr 

v službách sovietskej vlády, zomrel v Ufe 4. 8. 1942   

 

1. 7. 1955 svoju činnosť začala Galéria Petra Michala Bohúňa 

 

1. 7. 1960 vznikol národný podnik Stredoslovenské konzervárne a 

liehovary so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 

1. 7. 1990 vzniklo Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva ako 

pokračovateľ tradícii Múzea Slovenského krasu 

 

2. 7. 1945 bola obnovená doprava na železničnom úseku Liptovský 

Mikuláš - Kráľovany 

 

13. 7. 1650 Nemecká (Partizánska) Ľupča vydala odpis artikúl pre kováčsky 

a zámočnícky cech vo Svätom Mikuláši 

 

14. 7. 1840 začalo Belopotockého ochotnícke divadlo opäť pôsobiť v 

bývalom jezuitskom kláštore 

 

18. 7. 1925 bola v hoteli Európa otvorená výstava výtvarných diel 

 

20. 7. 1880 sa v Smrečanoch narodil Vladimír Čobrda, ev. a. v. biskup, 

spisovateľ, publicista, kaplán v Liptovskom Mikuláši (1904 – 

1908), podpredseda spolku Tranoscius (1911 – 1921), zomrel v 

Smrečanoch 2. 9. 1967 

 

22. 7 .2000 zomrel Ondrej Cibák, čs. reprezentant vo vodnom slalome, 

priekopník výstavby umelých pretekárskych tratí, narodil sa 11. 

12. 1926 

 

August 

 

2. 8. 1925 v Košiciach zomrel Ján Rumann, právnik, verejný činiteľ, 

popredný  predstaviteľ Slovenskej národnej strany v Liptove, po 

roku 1918 župan, stál na čele Spišskej, Šarišskej a Košickej 

veľkožupy, narodil sa v Pribyline 18. 10. 1876 

 

5. 8. 1964 v Bratislave zomrela spisovateľka Mária Rázusová-Martáková 
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6. 8. 1845 sa konalo druhé valné zhromaždenie kultúrneho spolku Tatrín, 

predchodcu Matice slovenskej, založený bol 28. 8. 1844 

 

7. 8. 2005 zomrela akad. maliarka Ester Šimerová-Martinčeková, narodila 

sa v Bratislave 23.1.1909  

 

11. 8. 1265 kráľ Belo IV. vydal privilégiá (práva a povinnosti) obyvateľom 

Liptova 

 

11. 8. 1830 sa narodil Ján Pálka, maliar, litograf, z iniciatívy G. F. 

Belopotockého študoval v Prahe, jeho diela sú zastúpené v 

zbierkach SNG a Galérie P. M. Bohúňa 

 

20. 8. 1945 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Zväzu slovenských 

žien v meste 

 

22. 8. 1630 palatín Mikuláš Eszterházy vydal artikuly pre mikulášsky 

kožušnícky cech  

 

22. 8. 1830 svoju činnosť zahájilo prvé slovenské ochotnícke divadlo - 

súbor G. F. Belopotockého veselohrou Jána Chalupku 

Kocúrkovo, v priebehu 15 rokov predviedli 40 hier, ktoré 

 Belopotocký sám hrával, režíroval, viedol techniku, vyberal, 

upravoval, prekladal a vydával hry, pričom sa jeho repertoár 

preberal na celom Slovensku  

 

31. 8. 1880 sa narodil Ján Volko-Starohorský, geológ, speleológ, učiteľ, 

publicista, v rokoch 1918–1939 profesor Gymnázia M. M. 

Hodžu, zomrel v Bratislave  17. 12. 1977 

 

September 

 

1. 9. 1885 bola  otvorená učňovská škola 

 

1. 9. 1920 bola  otvorená škola pre ženské povolania 

 

1. 9. 1945 bola otvorená učiteľská akadémia 

 

1. 9. 1950 bola otvorená priemyselná škola stavebná 

 

2. 9. 1945 začal svoju činnosť okresný ľudový súd 

 

4. 9. 1930 sa v meste zastavil prezident T. G. Masaryk na ceste do 

Tatranskej Lomnice 

 

11. 9. 1910 sa v meste konala konferencia slovenských peňažníkov za účasti 

asi 100 bankárov a bankových úradníkov 

 

18. 9. 1935 zomrel v Nízkych Tatrách Zolo Palugyay, maliar, grafik, narodil 

sa  Bodiciach 9. 11. 1898 
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19. 9. 1835 sa Belopotockého divadlo sťahovalo z kláštora do Vrbického 

hostinca U Čierneho orla 

 

20. 9. 1945 sa začalo vyučovanie na novozriadenej dvojročnej obchodnej 

škole na Školskej ulici, zanikla v roku 1958 

 

22. 9. 1920 bol založený športový klub ŠK Kriváň 

 

22. 9. 1970 zomrel v Bratislave národný umelec Janko Alexy, maliar, 

prozaik, publicista narodil sa v Liptovskom Mikuláši 25. 1. 1894 

 

24. 9. 1835 vystúpil G. F. Belopotocký so šiestimi Mikulášanmi na Kriváň 

 

25. 9. 1945 bolo ustanovené Všeužitočné stavebné družstvo Domov 

 

27. 9. 1970 zomrel Pavol Žuffa, strojný inžinier, pôsobil v rodinnom 

podniku Andrej Žuffa a synovia v Palúdzke konštruktér prvej 

liptovskej elektrárne pri mlyne v Štrbe, v 20. rokoch elektrárne v 

Demänovskej doline, vynálezca kruhového logaritmického 

pravítka, narodil sa 24. 4. 1889 

 

29. 9. 1915 sa narodila Margita Schwalbová, lekárka, väznená v 

Osvienčime, autorka knihy Vyhasnuté oči, zomrela 31. 12. 2003 

v Bratislave  

 

30. 9. 1945 bola založená Okresná odborová rada v Liptovskom Mikuláši 

 

Október 

 

1. 10. 1905 sa narodil Mirko Trnovský pedagóg, autor učebníc, odborných 

článkov spolupracovník Karola Plicku, zomrel v Banskej 

Bystrici 3. 6. 1969 

 

1. 10. 1950 vzniklo Letecké technické učilište 

 

1. 1. 1975 zomrel v Banskej Bystrici Fedor Klimáček, maliar, grafik, 

ilustrátor, vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1948-52 riaditeľ 

Gymnázia M. M. Hodžu, narodil sa v Ružomberku 26. 2. 1913 

 

2. 10. 1785 bol vysvätený novopostavený evanjelický a. v. kostol na 

Tranovského ulici 

 

2. 10. 1905 bol podaný návrh na zriadenie gymnázia v Liptovskom 

Mikuláši, ktorý bol prerokovaný vo verejnosprávnom výbore 

Liptovskej župy 

 

6. 10. 1800 sa narodil Ondrej Pálka, remeselník -garbiar, obchodník, 

spolupracovník Hodžu, aktívny účastník revolučného pohybu 

slovenského národa, zomrel v Liptovskom Mikuláši 18. 7. 1877 
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10. 10. 2000 zomrel Ján Kresák, zakladateľ Horskej služby v Nízkych 

Tatrách, narodil sa 6. 11. 1924 

 

14. 10. 1945 bol na Námestí osloboditeľov odhalený pamätník padlým 

hrdinom Červenej armády 

 

20. 10. 1920 obecný výbor rozhodol vyslať do Bratislavy deputáciu v 

záležitosti zriadenia mestského kina 

 

26. 10. 1865 sa vo Vrbici narodil Miloš Lacko, podnikateľ-garbiar, spoločník 

Továrne na remeň Lacko-Pálka a spol., signatár Martinskej 

deklarácie v roku 1918 

 

30. 10. 1930 sa obecná rada zaoberala otázkou zriadenia kamenárskej školy 

 

30. 10. 1930 sa v Diviakoch narodil Alfonz Böhm, lekár, spisovateľ, autor 

prozaických diel, učebníc, scenárov, zomrel 9. 4. 1982 

 

31. 10. 1780 sa v Palúdzke narodil Imrich Palugyai, katolícky biskup, 

archivár Spišskej Kapituly, v Nitre vybudoval dievčenský ústav 

malý seminár, v Sládečkovciach kaštieľ 

 

November 

 

1. 11. 1920 zomrel Ján Volko, starosta mesta (1898 – 1920), zaslúžil sa o 

výstavbu štátnej ľudovej školy a meštianskej školy, gymnázia, 

narodil sa 26. 9. 1867 vo Vrbici 

 

4. 11. 1905 sa v Bilavsku narodil Alojz Lutonský, všestranný organizátor 

turistiky, horolezectva, jaskyniarstva, záchranárstva, ochrany a 

propagácie, sprístupňovania a rozvoja cestovného ruchu, 

redaktor Krás Slovenska a Vysokých Tatier, v rokoch 1963–

1969 riaditeľ Múzea Janka Kráľa, zomrel 14. 7. 1997 

 

7. 11. 1840 sa v Demänovej narodil Mikuláš Kubíni, historik, archeológ, 

právnik, zomrel v Oravskom Podzámku 24. 1. 1937 

 

12. 11. 1960 zomrel v Prahe Ernest Špitz, maliar, od roku 1945 žila jeho 

rodina v Liptovskom Mikuláši, narodil sa v Trnave 16. 7. 1927 

 

13. 11. 1910 sa narodil Jozef Stanovský, kníhkupec a nakladateľ, v rokoch 

1931–1937 vedúci predajne Tranoscius, neskôr majiteľ 

kníhkupectva Sv. Mikuláša Prešove, zomrel v Žiline 16. 6. 1984 

 

15. 11. 1980 bol otvorený kultúrny dom v Ondrašovej (renovovaná kúria) 

 

17. 11. 2005 bola na budove obvodného úradu odhalená pamätná tabuľa 

venovaná pracovným technickým práporom 

 

21. 11. 1905 sa v Paludzi narodil Adam Matejka, obuvník, herec, filmový 

predstaviteľ drobných figúrok  z ľudu, zomrel 21. 4. 1988 
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22. 11. 1840 sa na Magurke narodil Karol Ruppeldt, učiteľ evanj. ev. v 

ľudovej školy v L. Mikuláši, zakladateľa a dirigent spevokolu 

Tatran, skladateľ a vydavateľ zborových skladieb, upravoval a 

vydával slovenské národné piesne, zomrel v L. Mikuláš 18. 8. 

1909 

 

23. 11. 1920 sa narodil Vladimír Fábry, právnik, diplomat, od roku 1946 

pracovník OSN, zahynul pri letec. katastrofe s generálnym 

tajomníkom OSN Dagom Hammarskjöldom v Zambii 18. 6. 

1961 

 

27. 11. 1850 sa narodila Klementína Ruppeldtová, rod. Augustínová, 

osvetová pracovníčka, publicistka, manželka Karola Ruppeldta, 

zomrela 4. 8. 1926 v Žiline 

 

December 

 

1. 12. 1930 sa v Palúdzke narodil Branislav Lichardus, lekár - endokrinológ, 

člen medzinárodných lekárskych spoločnosti, autor mnohých 

odborných článkov a štúdií 

 

3. 12. 1930 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pôžičku 3 milióny Kč na prvú 

etapu kanalizácie mesta 

 

5. 12. 1945 bol založený rybársky spolok 

 

8. 12. 1935 bol po rekonštrukcii vysvätený evanjelický kostol na 

Tranovského ulici, novopostavený ev. a. v. kultúrny dom a 

farská budova, otvorený materský dom Spolku slovenskej 

evanjelickej diakonie na dnešnej Janoškovej ulici 

 

11. 12. 1920 sa v Mikuláši a Palúdzke začal generálny štrajk 

 

14. 12. 1840 podal G. F. Belopotocký žiadosť na uhorskú kráľovskú radu o 

povolenie vystavať a zriadiť v meste tlačiareň 

 

16 .12. 1875 sa v Tovačove na Morave narodil František Klimeš, kníhtlačiar, 

kníhkupec, vydavateľ, podporoval vydávanie slovenskej 

literatúry pred rokom 1918, starosta mesta v rokoch 1928-1939, 

zomrel 7. 5. 1961 

 

22. 12. 1775 sa narodil Ján Laurenci, osvietenský filozof, učiteľ, člen Učenej 

spoločnosti malohontskej a jej knihovník, zomrel 11. 5. 1819 vo 

Veľkých Teriakovciach 

 

29. 12. 1925 valné zhromaždenie prijalo stanovy Družstva Demänovských 

jaskýň, vznikla firma Družstvo Demänovských jaskýň so sídlom 

v Lipt. Sv. Mikuláši 

 

1965  začala výstavba sídliska Nábrežie 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 
ANO  Aliancia nového občana 

AŠK  armádny športový klub  

BP  Bytový podnik 

ČOV  čistiareň odpadových vôd 

DS  Demokratická strana 

FK  futbalový klub 

HZD  Hnutie za demokraciu   

HZDS-ĽS Hnutie za demokratické Slovensko - Ľudová strana 

KDH  Kresťanskodemokratické hnutie 

m. č.  mestská časť 

ME  majstrovstvá Európy 

MHD   mestská hromadná doprava 

MHK  mestský hokejový klub 

MsZ  mestské zastupiteľstvo 

MŠ SR  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NAO  Národná akadémia obrany 

n. o.  nezisková organizácia 

NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

NsP  nemocnica s poliklinikou 

OÚ  obvodný úrad 

OZ  občianske združenie 

PK  posádkový klub armády  

SBD  stavebné bytové družstvo 

SDKÚ  Slovenská demokratická a kresťanská únia 

SDĽ  Strana demokratickej ľavice 

Smer-SD Smer – Sociálna demokracia  

SNS  Slovenská národná strana  

SF  Slobodné fórum 

SOP  Strana občianskeho porozumenia 

SR  Slovenská republika 
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SRo  Slovenský rozhlas 

ŠFRB  Štátny fond rozvoja bývania 

š. p.  štátny podnik 

VÚC  vyšší územný celok 

VPS  Verejnoprospešné služby 

VŠMU  Vysoká škola múzických umení  

VZN  všeobecne záväzné nariadenie 

ZO  základná organizácia 

ZPOZ  zbor pre občianske záležitosti 

ZUŠ  základná umelecká škola 

Z. z.  Zbierka zákonov 

ŽSK  Žilinský samosprávy kraj 

ŽU  Žilinská univerzita 

 

PRAMENE 
 

1. Zápisnice a uznesenie zo zasadnutí MSZ v Liptovskom Mikuláši  

2. Tlač – informačný mesačník Mikuláš, regionálny týždenník MY 

Liptovské noviny, Profesionál Spravodajca NAO, noviny SME, Pravda, 

Hospodárske noviny  

3. Archívne pramene – Archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 

4. Webové stránky mesta, mestských organizácií, firiem, športových 

klubov 
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ÚVOD 
 

Rok 2006 bol rokom zimných olympijských hier, rokom predčasných 

parlamentných volieb, komunálnych volieb a v Liptovskom Mikuláši rokom, 

keď si mesto pripomínalo 720. výročie prvej písomnej zmienky. 

V júnových voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zvíťazila 

strana Smer-Sociálna demokracia (SMER-SD) s 29,14%. Druhá Slovenská 

demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) získala 18,35% hlasov. Jej kandidát, 

primátor mesta Alexander Slafkovský, bol v týchto voľbách zvolený do 

Národnej rady Slovenskej republiky. 

V komunálnych voľbách 2. decembra 2006 zvolili občania nové mestské 

zastupiteľstvo aj primátora mesta. Stal sa ním. Ján Blcháč, z koalície 

politických strán SMER-SD, ĽS HZDS, SNS, SF, ANO a HZD. Vo voľbách 

získal o 810 hlasov viac ako jeho protikandidát, dovtedajší primátor Alexander 

Slafkovský (SDKÚ-DS, KDH), ktorý stál na čele Liptovského Mikuláša v 

rokoch 1991 – 1994 a 1998 – 2006. Poslanci víťaznej koalície SMER-SD, ĽS 

HZDS, SNS, SF, ANO a HZD obsadili v mestskom zastupiteľstve 12 kresiel, 

koalícia SDKÚ-DS 11 kresiel a dvaja poslanci kandidovali ako nezávislí.  

Novozvolený primátor Ján Blcháč, sa narodil 15. marca 1959 

v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Prevádzkovo-ekonomickú fakultu 

Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde v r. 1987 obhájil doktorandskú 

prácu. Pracoval v Poľnohospodárskom družstve 1. máj v Liptovskom Ondreji 

(1988 – 1991), pôsobil v diplomatických službách a na Ministerstve 

pôdohospodárstva SR (1992 – 1993). Do roku 2004 bol generálnym riaditeľom 

Liptovskej mliekarne a. s. Pôsobil aj ako predseda predstavenstva Slovenského 

mliekarenského zväzu v Bratislave (2005 – 2006) a generálny riaditeľ 

spoločnosti Poľnonákup Tatry, a.s. v Kežmarku (2006). V čase zvolenia bol 

hosťujúcim docentom na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 

Mesto Liptovský Mikuláš mal k 31. decembru 2006 32 786 obyvateľov, z toho 

15 760 mužov a 17 026 žien. V priebehu roka sa narodilo 316 detí (167 
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chlapcov a 149 dievčat), teda o 22 viac ako v predchádzajúcom roku. Zomrelo 

271 obyvateľov (153 mužov a 118 žien), o sedem menej oproti minulému roku. 

Do mesta sa prisťahovalo 421 ľudí a vysťahovalo 564 ľudí. Celkový úbytok 

obyvateľov predstavoval 143 ľudí, čo bolo o 81 viac ako v roku 2005. 

Manželstvo na mestskom úrade či v mikulášskych kostoloch uzavrelo 176 

párov. 

 

POČASIE 

 

Začiatok roka 2006, rovnako ako pred rokom, poznačila bohatá snehová 

nádielka. Studená zima s množstvom snehu na cestách, chodníkoch a s dlhými 

cencúľmi visiacimi zo striech, pokračovala až do marca. Pri náročnej zimnej 

údržbe ciest mali plné ruky práce pracovníci Verejnoprospešných služieb, 

Slovenskej správy ciest aj príslušníci mestskej polície. Z dlhej zimy sa tešili 

hádam len deti a lyžiari. 

V júni udreli takmer tropické horúčavy, krásne a horúce dni sme zažili aj počas 

Stoličných dní. Rovnako tak sa aj posledné júlové dni niesli v znamení 

tropických teplôt. 

Prvý sneh síce napadol už v novembri, ale dlho sa neudržal. V decembri 

zavládlo pekné suché počasie. Až také, že dokonca niektorí chovatelia oviec ho 

využili na pasenie. Priaznivé zimné počasie šetrilo peniaze cestárom aj 

mestským Verejnoprospešným službám. Namiesto odhŕňania snehu a zimného 

posypu ich pracovníci orezávali stromy a zametali chodníky. 
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I. VEREJNÝ ŽIVOT 
 

ZLOŽENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 

2006 

 

Volebný obvod č. 1  Staré mesto 

Ing. Jaroslav Lehotský (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

MUDr. Oldřich Drahovzal (SMER)   

MUDr. Roman Mojžiš (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

PhDr. Katarína Piačeková (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

 

Volebný obvod č. 2  Nábrežie 

MUDr. Alžbeta Smiešna (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Ing. Vladimír Fajčík  (ANO, DS, KDH, SDKÚ) do 25. mája 2006  

Ing. Lucia Cukerová (ANO, DS, KDH, SDKÚ) od 25. mája 2006 

Peter Cibák (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Mgr. Boris Vacek (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Mgr. Oľga Puchá (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

Ing. Vladimír Stankoviansky (SMER) 

Ján Guoth (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

 

Volebný obvod č. 3  Podbreziny, Vitálišovce 

MUDr. Jaroslav Barok (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Ing. Milan Kružliak (ANO, DS, KDH, SDKÚ) do 25. mája 2006 

Ing. Jozef Sališ (ANO, DS, KDH, SDKÚ) od 25. mája 2006 

Mgr. Miroslava Parobek (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

Ing. Dušan Vinčur (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

Milan Sopóci (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP) 

MUDr. Miroslav Boďa (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP)  

Ing. Jaroslav Čefo (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

 

Volebný obvod č. 4  Okoličné, Stošice 

Ing. Jozef Repaský (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

 

Volebný obvod č. 5  Iľanovo, Ploštín 

Soňa Čupková (HZDS, KSS PSNS, SDA, SDĽ, SOP)  
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Volebný obvod č. 6  Demänová, Bodice 

Ing. Štefan Ganoczy, PhD., nezávislý 

 

Volebný obvod č. 7  Palúdzka, Andice, Benice 

JUDr. Milan Trnovský, nezávislý 

Magdaléna Kostolná (ANO, DS, KDH, SDKÚ)  

Jozef Bobák (SMER) 

 

Volebný obvod č. 8 Liptovská Ondrašová 

Jozef Gonda, (ANO, DS, KDH, SDKÚ) 

 

Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU 

 

Mesto Liptovský Mikuláš malo v roku 2006 účasť v týchto združeniach a 

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

Liptova (ZMOL), Únia miest Slovenska, Združenie historických miest a obcí 

Slovenska, Združenie Liptov, Asociácia Zdravých miest Slovenska, LiptovNet, 

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, Spolok priateľov MUDr. Pavla 

Straussa, Medzinárodný klub SR, Združenie Euroregión Tatry, Združenie 

Priemyselný park Liptov. 

 

Liptovský Mikuláš poskytol začiatkom roka dar 100 tisíc Sk mestu Turzovka 

na odstraňovanie snehovej kalamity. Primátor Alexander Slafkovský si 9. 

januára 2006 osobne prezrel postihnuté miesta a rozhodnutie mesta osobne 

tlmočil primátorovi Turzovky Miroslavovi Rejdovi. Ako povedal „solidarita 

vychádzala z vlastnej skúsenosti s odstraňovaním snehovej kalamity v januári 

a februári 2005“ a tiež z výzvy Združenia miest a obcí Slovenska na pomoc 

postihnutým obciam a mestám mikroregiónu Horné Kysuce. 

 

Vo februári vznikla Rada mesta pre masmédiá, ktorá nahradila doterajšie tri 

redakčné rady mesačníka Mikuláš, internetovej stránky a dozornú radu 

spoločnosti TV Liptov so stopercentnou majetkovou účasťou mesta. Radu pre 

masmédiá tvorili poslanci Miroslav Boďa, Jaroslav Čefo, Miroslav Parobek, 

Milan Sopóci, zástupca prednostky mestského úradu Ján Kuska; pracovník 
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mestského úradu, informatik Dušan Močarník; pracovník vydavateľstva 

Tranoscius Karel I. Dvořák a riaditeľ TV Liptov Ladislav Zahradník. 

 

Internetové stránky Liptovského Mikuláša zaznamenali po troch rokoch 

fungovania určité zmeny, resp. doplnenie. Informácie boli štruktúrované podľa 

potrieb užívateľov, iné pre občanov mesta, iné pre jeho návštevníkov. Webové 

stránky začali prinášať program mestského zastupiteľstva, všetky materiály, 

ktoré poslanci prerokovali aj s archívom starších dokumentov. Záverom roka 

na súťaži ZlatyErb.sk získala stránka www.lmikulas.sk čestné uznanie 

v kategórii web mesta. 

 

Mikuláš, informačný mesačník pre občanov mesta Liptovský Mikuláš vyšiel 

v roku 2006 obohatený o štyri mimoriadne čísla s podtitulom 15 rokov 

samosprávy. Každé číslo zmapovalo jedno volebné obdobie v priebehu rokov 

1990 – 2006, keď na čele Liptovského Mikuláša stáli primátori Alexander 

Slafkovský a  Vladimír Stankoviansky. 

 

Deň otvorených dverí v priestoroch mestského úradu a TV Liptov na Štúrovej 

ulici sa konal v piatok 27. októbra 2006. Všetci zvedavci si mohli pozrieť 

Centrum služieb občanom mesta, kancelárie vedenia mesta, vyskúšať si živé 

vstupy do vysielania TV Liptov, ktorá si pripomenula prvé výročie vysielania. 

Verejnosť mohla navštíviť poradňu zdravia a prezrieť si výstavu fotografií 

a exponátov Múzea Janka Kráľa. Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj 

besedy s primátorom a vedením mesta.  

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal od septembra do 

novembra kontrolu hospodárenia mestského úradu za rok 2006. Primátor 

Alexander Slafkovský prevzal záverečný protokol o kontrole 21. novembra 

2006. Následne vydal príkazný list s 34 opatreniami, ktorými mali byť zistené 

nedostatky na úrovni odborov, oddelení mestské úradu, resp. mestských 

organizácii odstránené. 

 

Voľby do obecnej samosprávy mesta - komunálne voľby sa konali 2. decembra 

2006. Kandidatúru v priebehu roka ohlásili úradujúci primátor mesta 

Alexander Slafkovský; Ján Blcháč, bývalý riaditeľ Liptovskej mliekarne a 

http://www.lmikulas.sk/
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predseda správnej rady Komunitnej nadácie Liptov a Dušan Tekeljak, 

pracovník referátu životného prostredia mestského úradu. On ale vzápätí svoju 

kandidatúru stiahol, ako sa sám vyjadril nechcel vstupovať do súboja titanov. 

Vo ôsmych volebných obvodoch mesta kandidovalo na post 25 poslancov 

mestského zastupiteľstva 59 občanov. Predvolebné obdobie bolo hektické, 

obaja kandidáti na kreslo primátora sa navzájom obviňovali z nekalej kampane, 

vyjadrujúc svoje názory vo vlastných propagačných letákoch i na stránkach 

týždenníka MY Liptov. Po voľbách dokonca avizovali v tlači podanie 

vzájomných trestných oznámení. Novým primátorom mesta Liptovský Mikuláš 

sa stal Ján Blcháč, z koalície politických strán SMER-SD, ĽS HZDS, SNS, SF, 

ANO a HZD, ktorý vo voľbách získal 6 195 hlasov. Jeho protikandidáta 

Alexandra Slafkovského (SDKÚ-DS, KDH) volilo 5 385 Mikulášanov. 

Koalícia politických strán SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, HZD, ANO 

obsadila v mestskom zastupiteľstve 12 kresiel, koalícia SDKÚ-DS 11 kresiel 

a dvaja poslanci kandidovali ako nezávislí  (pozri Zasadnutia mestského 

zastupiteľstva). 

 

PARTNERSKÉ VZŤAHY 

 

Mesto rozvíjalo tradičné vzťahy s mestami Galanta, Kalamaria (Grécko), 

Kiskőrös (Maďarsko), Dinkelland (Holandsko), Opava (Česká republika), 

Annecy (Francúzsko) a Kemi (Fínsko). Intenzita vzájomných kontaktov bola 

rôzna. Oficiálna dohoda s mestom Galanta bola podpísaná tento rok, hoci 

partnerské vzťahy medzi oboma mestami sa rozvíjali už dlhodobo. 

V januári do Liptovského Mikuláša zavítala deväťčlenná delegácia 

z Dinkellandu, vedená primátorom F.P.M. Willeme. Po návšteve osady Hlboké 

prejavili záujem o spoluprácu pri výstavbe nových bytových jednotiek 

a socializačného centra. Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii 

pomocných rozvojových projektov bola podpísaná 8. augusta 2006 

v Dinkellande. V novembri dostal Liptovský Mikuláš dar z Holandska 

v podobne kancelárskeho nábytku pre socializačné centrum v Hlbokom a viac 

ako 30 invalidných vozíkov a ďalších zdravotných pomôcok pre telesne 

postihnutých obyvateľov nášho mesta.   

Vo februári už tradične absolvovali lyžiarsky výcvik v Žiarskej doline študenti 

Gymnázia z Kiskőrösa. Delegácia mesta s primátorom Ferencom Barkóczim 
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navštívila Liptovský Mikuláš v júni počas Stoličných dní. Na septembrové 

oberačkové slávností a slovenské národnostné dní do Kiskőrösa odcestovala 

oficiálna delegácia mesta poslanci Štefan Ganóczy a Jozef Bobák., spolu s 

folklórnym súborom Liptov a študentmi Gymnázia M.M. Hodžu.  V máji 

absolvoval 26-členný mužský spevácky zbor z Kemi vystúpenie v Liptovskom 

Mikuláši a v kúpeľoch Lúčky.  

Kontakty Liptovského Mikuláša a Galanty dostali po 16 rokoch oficiálnu 

podobu. Predstavitelia oboch miest podpísali 13. júna 2006 v Liptovskom 

Mikuláši dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Vzápätí sa Galanťania 

zúčastnili Stoličných dní a mikulášska delegácia v auguste Galantských trhov.  

V júli k nám z Grécka pricestoval zmiešaný spevácky zbor z Kalamrie aj 

skupina detí na tradičný výmenný pobyt. V auguste sa zasa 37 mikulášskych 

detí v sprievode piatich poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov 

mestského úradu rekreovali na brehoch Egejského mora. 

Ďalší traja študenti absolvovali počas prázdnin jazykovú stáž v francúzskom 

meste Annecy pod Savojskými Alpami. V októbri, na tradičnom podujatí tohto 

regiónu pri schádzaní dobytka z hôr, vystúpil folklórny súbor Váh. 

V septembri sa Liptovský Mikuláš prezentoval na 49. ročníku festivalu 

Bezručova Opava 2006. Celý mesiac bola v Kultúrnom dome Petra Bezruče 

inštalovaná výstava Múzea Janka Kráľa Príbeh mesta. Na vernisáži vystúpili 

členovia folklórneho súboru Váh. Ďalším vystúpením zaujali aj na hlavnom 

opavskom námestí. Na športovej olympiáde v Liptovskom Mikuláši 4. októbra 

2006 súťažili spolu žiaci mikulášskych a opavských základných škôl. 

 

ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
V zložení mestského zastupiteľstva nastali v priebehu roka personálne zmeny. 

25. mája 2006 nahradila poslanca Vladimíra Fajčíka, odstupujúceho zo 

zdravotných dôvodov, Lucia Cukerová a  Milana Kružliaka, vymenovaného za 

riaditeľa Verejnoprospešných služieb, nahradil poslanec Jozef Sališ. 

 

2. februára 2006. 

Poslanci na začiatku riešili personálne otázky. Zvolili prísediacich Okresného 

súdu v Liptovskom Mikuláši na roky 2006 – 2010, schválili zvýšenie počtu 
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pracovníkov Múzea Janka Kráľa o dokumentátora a zvýšenie rozpočtu múzea 

ako aj vytvorenie Rady mesta pre masmédiá.  

Vzápätí poslanci schválili zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) 

o podmienkach podnikania na území mesta. Podľa neho sa všeobecný čas 

predaja stanovil od 6.00 do 22.00 hod. Po 22. hod. mohol prevádzkovateľ 

poskytovať služby len so súhlasom mesta. Ďalej poslanci zobrali na vedomie 

správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra v roku 2005; správu o plnení 

Rozvojového programu mesta v roku 2005; správu o činnosti mestskej polície 

za druhý polrok 2005 a súhlasili s výkonom jej služby aj na území obce 

Demänovská Dolina, na základe súhlasu tamojšieho obecného zastupiteľstva. 

Oboznámili sa s činnosťou Spoločného obecného úradu pre regionálny rozvoj 

a cestovný ruch za rok 2005. Úrad, ktorý združoval 47 obcí okresu a samotné 

mesto Liptovský Mikuláš, zabezpečoval výkon samosprávnych úloh pre 

zmluvných členov, usmerňoval a koordinoval rozvojové aktivity, vrátane 

prípravy projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V ďalších bodov 

poslanci schválili predaj a nadobudnutie nehnuteľného majetku. 

Následne odvolali z postu riaditeľky Verejnoprospešných služieb Beatu 

Lysákovú. Reagovali tak na správu hlavného kontrolóra mesta Jána Bonka 

o výsledkoch previerky mestského podniku VPS z hľadiska dodržiavania 

zásady hospodárenia s majetkom mesta. Pochybenia sa vyskytli pri obstarávaní 

vo verejnom záujme, keď boli uprednostňované firmy patriace manželovi 

a synovi riaditeľky VPS. V poslednom bode programu sa poslanci zoznámili so 

správou o zahraničných vzťahoch mesta a návrhom na podujatia v roku 2005. 

 

23. februára 2006 

Primátor mesta Alexander Slafkovský zvolal zasadnutie mestského 

zastupiteľstva najmä kvôli prerokovaniu výsledkov hospodárenia mesta za rok 

2005, pretože schválenie záverečného účtu mesta tvorilo prílohu k žiadostiam 

mesta o štátnu dotáciu na technickú vybavenosť a výstavbu bytov. Žiadosti 

bolo potrebné odovzdať do konca februára. V správe sa konštatovalo, že 

upravený rozpočet za rok 2005 dosiahol výšku 477,661 mil. Sk. Celkové 

príjmy tvorili 490,022 mil. Sk, z toho príjmy rozpočtových organizácií 16,159 

mil. Sk Rozdiel príjmov a výdavkov za minulý rok predstavoval 52,797 mil. 

Sk. Po vysporiadaní vzťahov k fondom, štátnemu rozpočtu, rozpočtom 

rozpočtových a príspevkových organizácii mesta, mestského úradu i príjemcov 
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transferov čistý prebytok na rozdelenie predstavoval 27,495 mil. Sk. To 

znamená, že mesto v roku 2005 hospodárilo s výrazným prebytkom. Hlavný 

kontrolór mesta Ján Bonko odporučil, v zmysle zákona, schváliť záverečný 

účet mesta. Poslanci výsledky hospodárenie mesta za rok 2005 schválili. 

Potom vedúci investičného oddelenia mestského úradu Miloš Berník predložil 

správu k bodu Zmena rozvojového programu mesta na rok 2006. Išlo 

o zaradenie investičných akcií v celkovom objeme 6,127 mil. Sk, ktoré neboli 

dokončené v minulom roku (príprava projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu objektu v bývalých Považských kasárňach pre mestskú políciu, 

výstavba bytového domu s 22 bytmi na Pltníckej ulici, štvrtá etapa výstavby 

bytov nižšieho štandardu v osade Hlboké, dostavba miestnej komunikácie pri 

Liptovských strojárňach, rekonštrukcia bytovky v Palúdzke, rekonštrukcia 

kúrenia v detských jasliach, rekonštrukcia objektu Základnej školy na Nábreží 

Aurela Stodolu pre Centrum voľného času). V správe boli uvedené aj dve nové 

investičné akcie: vybudovanie technickej vybavenosti pre bytový dom na 

Bellovej ulici a prestavba bývalej administratívnej budovy spoločnosti St. 

Nicolaus na Ulici 1. mája č. 1913 na nájomný bytový dom. Objekt získalo 

mesto ako nepotrebný majetok armády. V tejto súvislosti poslanci súhlasili 

s potrebnou zámenou pozemkov medzi mestom a spoločnosťou St. Nicolaus. 

Do výdavkovej časti rozpočtu poslanci zaradili aj ďalšie nové investičné akcie 

– Byty a útulok Nový svet Hlboké s potrebnou projektovou dokumentáciu 

a technickou vybavenosťou. Z celkových nákladov 13,488 mil. Sk malo byť 

9,088 mil. Sk krytých z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

16. marca 2006. 

Na úvod poslanci prerokovali prognózu vývoja škôl a školských zariadení 

mesta Liptovský Mikuláš do roku 2012, ktorá určila tieto priority:  

 zvýšiť naplnenosť žiakov v základných školách z priemeru 23,1 žiaka 

v triedu na 25,4 žiaka na jednu triedu v školskom roku 2012/2013 

 rekonštruovať Základnú školu na Nábreží Aurela Stodolu tak, aby sa 

v septembri 2007 mohlo Centrum voľného času presťahovať do upravených 

priestorov učebňového pavilónu 

 vytvoriť podmienky na spojenie Základnej školy na Okoličianskej ulici 

s Materskou školou na Kláštornej ulici k 1. septembru 2007, materská škola sa 

mala presťahovať do pavilónu C základnej školy 
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 pripraviť administratívne podklady, aby Materská škola na Ulici. T. 

Vansovej mohla po schválení ministerstvom školstva pôsobiť od 1. septembra 

2007 ako súkromná škôlka 

Súčasťou prognózy bola aj finančná požiadavka na modernizáciu 

a plynofikáciu škôl vo výške 141,5 mil. Sk. 

Poslanci schválili zámer na založenie mestskej rozpočtovej organizácie Domov 

dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš a jej zriaďovaciu listinu. Potom 

odsúhlasili spolufinancovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020 vo výške 5 percent, čo predstavovalo 

37 000 Sk z celkovej sumy 740 000 Sk. Následne poslanci zobrali na vedomie 

správu o činnosti Centra Kolomana Sokola (CKS) v minulom roku. Uvádzalo 

sa v nej, že mesto pre objekt Pongrácovskej kúrie, kde CKS sídlilo, vyčlenilo 

na energie a údržbu 1,68 mil. Sk (výmena strešnej krytiny a fasádny náter). 

Vypočuli si aj správy o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe 

mestských organizácií, o hospodárení s bytmi a stave majetku mesta v užívaní 

iných subjektov. 

 

31. marca 2006 

Na tomto mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci zišli 

aby schválili jediný rokovací bod Zmenu rozvojového program za rok 2006 – 

prestavba administratívnej budovy na Ulici 1. mája č. 1913 na nájomný bytový 

dom, pretože sa blížil termín ma podanie žiadostí na Štátny fond rozvoja 

bývania (ŠFRB). Budovu dostalo mesto od Armády Slovenskej republiky 

koncom uplynulého roka, spracovaná bola už projektová dokumentáciu na 

prestavbu a mesto sa preto usilovalo získať úver vo výške 80% zo ŠFRB. 

Podmienkou bolo ručenie úveru nehnuteľnosťami v areáli bývalých 

Považských kasární a zimným štadiónom. Devätnásť prítomných poslancov 

uznesenie v tomto zmysle schválilo. 

 

21. apríla 2006 

Na úvod zaznela správa o stave Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom 

Mikuláši z úst jej riaditeľa Pavla Cvengroša. Konštatoval, že vývoj 

zdravotníctva v meste je pozitívny, napriek tomu, že nemocnica riešila dlhy 

voči Sociálnej poisťovni a daňovému úradu vo výške 52 mil. Sk.  
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V rámci personálnych otázok poslanci s účinnosťou od 24. apríla 2006  

schválili do funkcie riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta Milana 

Kružliaka, ktorý vzišiel z výberového konania. Za riaditeľa nového Domova 

dôchodcov v Liptovskom Mikuláši schválili Milana Strniska. Odsúhlasili tiež 

dvoch nových príslušníkov mestskej polície. Potom zobrali na vedomie správu 

o činnosti TV Liptov s.r.o., predloženú riaditeľom Ladislavom Zahradníkom 

a schválili účelový príspevok na nákup technických prostriedkov na archiváciu 

televíznych  záznamov v hodnote 234 tisíc Sk.  

V ďalšom bode programu primátor mesta predložil projekt rozdelenia 

Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (SVS). Informáciu k projektu 

podal riaditeľ firmy Miroslav Trizna. SVS sa mala rozdeliť na šesť 

regionálnych samostatných akciových spoločností. Ich akcionármi sa stali  

mestá a obce príslušného regiónu. Rozdelenie vodárenskej spoločnosti 

odporučil, pretože závod Liptovský Mikuláš bol životaschopný aj bez 

ostatných spoločníkov. Návrh schválilo 21 poslancov, dvaja sa zdržali 

hlasovania. Potom boli na programe výsledky hospodárenia príspevkových 

organizácii mesta za rok 2005: Verejnoprospešných služieb, Informačného 

centra mesta a Bytového podniku m.p.. Vzápätí poslanci odhlasovali zrušenie 

Bytového podniku, mestský podnik Liptovský Mikuláš, ktorý bol predaný za 

vyššiu cenu ako bola pôvodne určená a transformovaný na akciovú spoločnosť 

Bytový podnik. Predsedom predstavenstva Bytového podniku sa stal Anton 

Urgela, bývalý riaditeľ odpredaného podniku. Poslanci odhlasovali aj zmenu 

rozpočtu mesta pre rok 2006, predložený Martou Poljakovou, vedúcou 

ekonomického oddelenia mestského úradu. Išlo až o 68 zmien v celkovej sume 

vyše 27 mil. Sk. Najviac financií bolo vyčlenených na opravu miestnych 

komunikácií. 

 

25. mája 2006. 

V úvode Alexander Slafkovský informoval o uprázdnení mandátu poslancov 

Vladimíra Fajčíka vo volebnom obvode Vrbica - Nábrežie a  Milana Kružliaka 

vo volebnom obvode Podbreziny, Vitálišovce. Ako náhradníci nastúpili 

a poslanecký sľub zložili Lucia Cukerová a Jozef Sališ. Potom poslanci 

schválili nového predsedu ekonomickej komisie MsZ, ktorým sa stal Dušan 

Vinčur. Zmena súvisela so zaniknutým mandátom predchádzajúceho predsedu 

komisie Milana Kružliaka, ktorý však zostal členom komisie. 
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Ďalším bodom rokovania bol návrh na vyradenie Materskej školy na Ulici 

Terézie Vansovej zo siete škôl a školských zariadení a jej zrušenie, pretože sa 

stala nadbytočnou. V jedenástich materských školách na území mesta 

s kapacitou 1 064 detí bolo obsadených len 924 miest. 

Potom sa poslanci zoznámili so situáciou na trhu práce v okrese Liptovský 

Mikuláš. Správu za obdobie rokov 2005 a prvých štyroch mesiacov roku 2006, 

predložil Dušan Druska, riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

v Liptovskom Mikuláši. Poslanci ďalej schválili: VZN o podmienkach 

poskytovania starostlivosti, spôsobe určenie úhrady a výšky úhrady na 

poskytnutú sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov; organizačný poriadok 

tohto domova; návrh na predaj majetku mesta; zástupcov mesta do 

predstavenstva a dozornej rady pripravovanej Vodárenskej spoločnosti 

Liptovský Mikuláš a. s.; výsledky hospodárenia za prvý štvrťrok 2006; 

doplnok územného plánu mesta č. 9, ktorý umožnil individuálnu výstavbu 

v lokalite Mútnik pri Liptovskej Ondrašovej. V bode Odpredaj majetku mesta 

poslanci schválili odpredaj administratívnej budovy s pozemkom v areáli 

bývalých Považských kasární na Komenského ulici Akadémii vzdelávania za 

8 849 383 Sk, s podmienkou, že nehnuteľnosť bude slúži na vzdelávanie, 

poradensko-informačnú službu a zabezpečenie prístupu na internet pre 

verejnosť. V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou hotela Jánošík schválili 

predaj pozemkov v jeho okolí pre prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy 

za 4,636 mil. Sk. 

Diskusiu vyvolala správa o stave životného prostredia v meste v roku 2005, 

predložená Miroslavom Todákom, vedúcim oddelenia územného rozvoja, 

stavebného plánovania a životného prostredia mestského úradu. Podľa 

evidencie obvodného úradu životného prostredia patrili medzi veľkých 

znečisťovateľov spracovateľ koží SlovTan a Contract Tanerry, tepláreň 

VelveTex a lakovne Liptovských strojární. Úrad zaznamenal nárast malých 

znečisťovateľov. Drahý plyn a elektrinu vytláčali pevné palivá, najmä drevo. 

 

12. júna 2006 

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo o 19. hodine 

na zimnom štadióne na Vajanského ulici. Jediným bodom programu bola 

zmena rozpočtu mesta, týkajúca sa náteru stropu zimného štadióna. Vedenie 

mesta chcelo využiť celkovú rekonštrukciu osvetlenia zimného štadióna na 
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natretie celého podhľadu strešnej konštrukcie, čím by znížilo náklady na 

zabezpečenie výsuvných plošín. Poslanci v diskusii hovorili o zlom stave 

detských šatní, potrebe celkovej rekonštrukcie objektu, o fajčení v priestoroch 

tohto športového stánku. Zmenu rozpočtu mesta vo výške 1,6 mil. Sk pre 

Bytový podnik, ktorý zimný štadión spravoval, schválili. 

 

22. júna 2006 

Pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Mikuláši sa 

konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Prítomní si umeleckým slovom 

i historickým exkurzom pripomenuli významné dejinné  medzníky nášho 

mesta. Primátor Alexander Slafkovský ocenil pamätnou plaketou a novou 

monografiou Liptovský Mikuláš osobnosti a zástupcov inštitúcii, ktoré sa 

zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu mesta. 

 

Ocenené inštitúcie: 

Národná akadémia obrany maršala A. Hadíka, Akadémie ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 

Galéria Petra M. Bohúňa, Okresná knižnica G. F. Belopotockého, Liptovské 

múzeum, Liptovské osvetové stredisko, Múzeum Janka Kráľa, Dom kultúry, 

Gymnázium M. M. Hodžu, Základná umelecká škola Jána L. Bellu, Divadlo G. 

F. Belopotockého, štúdio Kasprzyk, Kanoe Tatra Klub Dukla L. Mikuláš, Klub 

dôchodcov I., Bratská jednota baptistov, Rímsko-katolícka cirkev v L. 

Mikuláši, Evanjelická cirkev aug. vyznania v L. Mikuláši, Okresný učiteľský 

spevokol Tatran,  hudobné skupiny Maytex a Admirál 

 

Ocenení jednotlivci: 

Kvetoslava Antolová za obetavú prácu pri základaní evanjelickej diakonie a pri 

jej činnosti; Jerguš Bača za dosiahnuté športové výsledky a činnosti v podpore 

slovenského olympijského hnutia; Júlia Bodoríková, Katolícka charita za 

obetavú prácu v charitatívnej činnosti; Ivan Bubelíny za obetavú 

organizátorskú prácu v telovýchove; Ivan Cibák za dosiahnuté športové 

výsledky a organizátorskú prácu pre vodný slalom, Anton Droppa, 

jaskyniarstvo; architekt Ján Dzúr; Ján Garaj rímsko-katolícky farár 

v Okoličnom za prácu s mládežou; Jozef Gonda, 20 rokov poslanec; Ľubomír 

Hečko, tréner kulturistiky za dosiahnuté výsledky zverencov a propagáciu 
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fitness; Alida Hižnayová za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu; Eva Hnatová, 

výtvarníčka; Peter Holúbek za vedeckú a bádateľskú činnosť; Mária Hrabinská 

– rezbárka; akad. maliar Ján Hrnčiarik, reštaurátor; Pavol Chebeň, profesor 

v Toronte; Elena Chovanová, priekopníčka činnosti pri zakladaní moderného 

scénického tanca v SR; Ján Juráš predseda Spolku Martina Rázusa; Elena 

Kaliská za športové výsledky a reprezentáciu mesta; Daniela Komárová, 

publicistka; Oľga Kostková za prínos v organizovanej turistike; Mária 

Kubíková za dlhoročnú obetavú prácu v kultúre; Marcel Lalkovič, univerzitný 

pedagóg; Rudolf Macho dobrovoľný organizátor Horskej služby; Karol 

Maliňák, výtvarný teoretik; Zdenka Matějková za dlhoročnú práci pri rozvíjaní 

umeleckého slova; Igor Mišina, biskup ECAV Východný dištrikt za podporu 

cirkevného školstva a ekumenizmu; Peter Mráz, tréner vodného slalomu za 

dlhoročnú úspešnú trénerskú prácu; akad. maliar Ondrej Ivan za rozvoj Galérie 

P. M. Bohúňa; Anna Ondrejková, poetka; Miroslava Palanová za obetavú 

kultúrno-osvetovú činnosť; Ladislav Paška, publicista, novinár, spisovateľ; 

Ľubomír Raši, hudobný skladateľ; Jozef Šišila zakladateľ Rotary klubu, 

donátor; Eva Štofčíková divadlo; Silvester Štric, fotograf; Mons. František 

Tondra, spišský biskup za podporu cirkevného školstva a rozvoj ekumenizmu; 

Milan Trnovský, organizátor športového života v Liptovskej Ondrašovej; 

Oldřich Vaněk, vojenský historik; Peter Vítek, riaditeľ archívu;Milan Žuffa, 

emeritný primár interného oddelenia nemocnice a dlhoročný predseda Spolku 

lekárov Liptova. 

 

29. júna 2006 

Poslanci mali na programe mali až dvadsaťštyri bodov. Na úvod bolo prijaté 

uznesenie o tom, že ďalšou sobášiacou bude poslankyňa Lucia Cukerová. 

Potom správu o činnosti obecnej školskej rady predložil jej predseda Michal 

Husár. Následne poslanci prerokovali správy: Porovnanie nákladov na 

vykurovanie základných a materských škôl za rok 2005 a prvý štvrťrok 2006, 

Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš, Rozpočet Domova dôchodcov 

mesta Liptovský Mikuláš, Správa o výsledkoch kontrol vykonaných od 16. 

mája do 20. júna 2006, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 

druhý polrok 2006, Zmena rozpočtu Domu kultúry na rok 2006, VZN 

o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta, Návrh na predaj a nadobudnutie 

majetku, zámena pozemkov medzi mestom Liptovský Mikuláš a evanjelickou 
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cirkvou v Iľanove, Mimoriadna účtovná závierka Bytového podniku, 

mestského podniku ku dňu zrušenia organizácie. 

Ďalším bodom programu bolo schválenie rekonštrukcie časti budovy určenej 

pre mestskú políciu na krízové stredisko. Išlo o využitie južnej časti budovy 

bývalých Považským kasární, ktoré mesto v roku 2005 získalo darovacou 

zmluvou od Ministerstva obrany SR. Po dlhšej diskusii poslanci schválili, aby 

tu bolo umiestnené Krízové stredisko Motýľ, zriadené a prevádzkované 

Reformným združením rómskej mládeže, ktoré na projekt získalo akreditáciu 

od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň preň schválili 

rekonštrukciu časti budovy, pôvodne určenej pre mestskú políciu, 

z prostriedkov ministerstva a jej zapožičanie združeniu na dobu určitú – počas 

trvania projektu. Poslanci schválili vytvorenie dočasných šiestich pracovných 

miest na piatich oddeleniach mestského úradu pre znevýhodnené skupiny 

uchádzačov o zamestnanie, najviac na 24 mesiacov. Kladne sa vyjadrili aj k 

zmene rozvojového programu mesta, keď na dokončenie rekonštrukcie 

Hurbanovej ulice a parkoviska na ulici Za Havlovci vo Vrbici odhlasovali 

navýšenie rozpočtu o 6,750 mil. Sk z odpredaja majetku mesta. Odsúhlasili aj 

doplnok územného plánu mesta č. 8, týkajúci sa vybudovania oddychovo-

rekreačnej zóny cestovného ruchu Zalašteky v katastrálnom území Bodíc, 

Demänovej a Ploštína ako aj športovo-rekreačného areálu Liptovský Mikuláš 

Jasná vrátane 27 jamkového golfového ihriska s potrebným zázemím. 

V poslednom rokovacom bode odsúhlasili pomenovanie novej Ulice Kolomana 

Sokola, ktorá vznikla výstavbou bytového domu pri supermarkete Hypernova. 

 

24. augusta 2006 

Poslanci absolvovali päťhodinový rokovací maratón. Po otvorení zasadnutia 

primátorom mesta Alexandrom Slafkovským si vypočuli informatívnu správu 

o stave a prevádzke Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity na 

pracovisku Liptovský Mikuláš. Správu o činnosti mestskej polície za prvý 

polrok 2006 predložil náčelník Ľubomír Marijovič. Prílohu tejto správy tvorila 

ďalšia správa o bezpečnostnej situácii v mesta, ktorú predložil riaditeľ 

Obvodného oddelenia Policajného zboru v L. Mikuláši mjr. Ivan Pelach. 

Bezpečnostnú situáciu v meste považoval za stabilnú. Na predložený materiál 

Ľubomíra Marijoviča reagovalo viacero poslancov. Vyjadrili sa 

k nepostačujúcemu počtu mestských policajtov, k problémom s vykradnutými 
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autami mimo dosahu kamerového systému (na sídlisku Podbreziny bolo 

vykradnutých 120 áut). 

Poslanci prerokovali aj výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb, 

Informačného centra mesta, mesta Liptovský Mikuláš a rozpočtových 

organizácií k 30. júna 2006; správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 16. 

mája do 21. júna 2006 do 15. augusta 2006; správu o činnosti obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta (TV Liptov s. r. o., Dexia Banka, a. s., 

TDG a. s., Bereniké, a. s., LIPTOVNET a. s., Severoslovenské vodárne, a. s.). 

Potom primátor mesta a vedúci investičného oddelenia mestského úradu Miloš 

Berník predložili správu o začatí výstavby v rámci projektu Infraštruktúra 

strediska cestovného ruchu medzinárodného významu Liptovský Mikuláš – 

Liptovská Mara, na ktorý mesto získalo prostriedky z fondov EÚ vo výške 170 

mil. Sk. Na základe predloženej správy poslanci schválili odkúpenie 

licenčných práv na projektovú dokumentáciu výstavby športovej haly, 

parkoviska s prístupovou komunikáciou, premostenia a súvisiace inžinierske 

siete. Súhlas autora projektovej dokumentácie bol potrebný pre začatie procesu 

verejného obstarávania. Cenu 2,380 mil. Sk za získanie licencie mali vykryť 

budúce výnosy z užívania vybudovaných objektov. 

Potom poslanci zobrali na vedomie informatívne správy o prenájmoch budov 

a nebytových priestorov, správu o odpredaji bytov za prvý polrok 2006 

a správu o činnosti Bytového podniku Liptovská Mikuláš, a. s. 

 

20. septembra 2006 

Zastupiteľstvo začalo netradične, slávnostným ocenením zaslúžilých 

pedagogických pracovníkov na dôchodku pri príležitosti 720. výročia prvej 

písomnej zmienky o meste (pozri Školstvo). V pracovnej časti zasadnutia 

poslanci delegovali poslankyňu Luciu Cukerovú za členku Rady školy pri 

Spojenej škole na Ulici Jána Rumana v L. Mikuláši. Potom schválili doplnok 

Štatútu mesta Liptovský Mikuláš o mestskú časť Podbreziny. Pre volebné 

obdobie 2006 – 2010 určili 8 volebných obvodov a 25 poslancov mestského 

zastupiteľstva, to všetko v rámci VZN 90/2006. Poslanci vzali na vedomie 

správy o činnosti mestských detských jaslí, hospodárení a činnosti Centra 

Kolomana Sokola v prvom polroku 2006 a tiež správu o výsledkoch kontrol 

útvaru hlavného kontrolóra mesta v období od 16. augusta do 8. septembra 

2006. 
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Prerokovaním návrhu VZN o určení názvu nových ulíc schválili názvy Ulica 

Martina Martinčeka (severne od parkoviska pri supermarkete Hypernova)  a 

Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej (severne od Daňového úradu). Väčšina 

z dvanástich predložených správ nevyvolala medzi poslancami žiadnu 

diskusiu. 

Naopak, diskusia sa rozprúdila pri zmene VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poslanci rozšírili oslobodenie od dane za umiestnenie dočasného stavebného 

zariadenia pri podujatiach, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne 

a verejnoprospešné služby, nezvýšili ani sadzbu dane za odpady na budúci rok. 

Súčasťou VZN sa stal nový paragraf o rozsahu a spôsobe evidencie 

prechodného ubytovania dovolenkárov ubytovaných v súkromných 

penziónoch, chatách, bytoch a podobne. Pretože sa začalo rozmáhať nelegálne 

ubytovanie, Liptovský Mikuláš ako prvé mesto na Slovensku chcelo zaviesť 

registračné tabuľky na domoch poskytujúcich ubytovacie služby. Poslanci sa 

nakoniec dohodli na princípe dobrovoľnosti pri použití takej tabuľky. 

Odmenou za registráciu na mestskom úrade bola ponuka propagácie 

ubytovateľov a poskytnutie rôznych úľav. 

Aj zmena termínu tradičných Mikulášskych trhov zo začiatku decembra na 

koniec novembra, týždeň pred komunálnymi voľbami, vyvolala medzi 

poslancami diskusiu. Primátor mesta odmietol podozrenie z predvolebného 

ťahu. 

 

5. októbra 2006 

Jediným bodom programu bola zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na 

rok 2006. Primátor informoval poslancov, že v rozpočte mesta došlo k úspore 

finančných prostriedkov v súvislosti s omeškaním dodávky projektovej 

dokumentácie na prestavbu budovy pre mestskú políciu, ako aj realizácie 

krízového centra Motýľ v areáli bývalých Považských kasární. 

Pred decembrovými komunálnymi voľbami tak zostalo v mestskom rozpočte 

takmer štyri milióny korún. Primátor Alexander Slafkovský navrhol rozdeliť 

financie pre športové kluby v mesta na zmysluplné využitie voľného času 

mládeže. V diskusii  poslankyňa Kata Piačková reagovala, že takéto závažné 

rozhodnutia sú vykonávané narýchlo. Poslanec Dušan Vinčur uviedol, že 

ekonomická komisia návrh neprerokovala, ale bola o ňom informovaná 
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a súhlasila s ním. Poslanci napokon schválili uznesenie na nákup šiestich 

transportných kontajnerov, po troch pre šatne pri zimnom štadióne a pri 

futbalovom štadióne Tatran na Podbrezinách, nákup prenosnej ľadovej plochy 

formu lízingu pre sídlisko Podbreziny, dokončenie šatní pre hokejbalové 

ihrisko a nákup hlukomeru pre mestskú políciu. 

 

23. októbra 2006 

Poslanci prerokovali dvanásť programových bodov. V úvode delegovali Jozefa 

Gondu na zástupcu mestského zastupiteľstva do novej Rady školy pri 

Združenej strednej škole stavebnej v L. Mikuláši. Odsúhlasili návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2007, Návrh na 

predaj a nadobudnutie majetku (okrem iného aj 510 m2 pozemku za synagógou 

za 2000 Sk za meter štvorcový na parkoviská a scelenie pozemku) a návrhu 

projektu činnosti Komunitného centra Nový svet Hlboké ako kultúrno-

vzdelávacieho a športového centra pre rómske deti, mládež a dospelých. 

Poslanci schválili aj správu o stave tepelno-technických zariadení Bytového 

podniku Liptovský Mikuláš a. s. a ich pripravenosti na zimnú vykurovaciu 

sezónu. V nasledujúcom bode schválili zmeny v rozpočte mesta v celkovej 

výške 18 mil. Sk. Suma bola určená zväčša na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. Poslanci uprednostnili komplexnú rekonštrukciu Hodžovej ulice 

pred čiastočnými úpravami ďalších mikulášskych ulíc. Rozpočet na opravu 

Hodžovej ulice sa navýšil až o 11 mil. Sk (frézovanie chodníkov a cesty, nové 

osvetlenie) Viacerí poslanci – Miroslav Parobek, Vladimír Stankoviansky 

a Dušan Vinčur poukázali na veľké rozdiely vo financovaní medzi pôvodným 

projektom a jeho zmenou. Napriek prijatému uzneseniu sa reálne opravila len 

časť Hodžovej ulice na úseku od obchodného domu Prior po budovu 

Slovenskej pošty. 

Poslanci sa zaoberali aj analýzou organizácie dopravy mesta, vzhľadom na 

trvalo udržateľný rozvoj dopravy. Materiál predložil vedúci oddelenia dopravy 

a verejných priestranstiev Miroslav Tuli. Poslanec Miroslav Parobek reagoval, 

že pri rekonštrukcii ulíc sa nepamätá na cyklistov, ako príklad uviedol nedávno 

rekonštruovanú Hurbanovu ulicu. V ďalšom bode programu Miroslav Todák, 

vedúci odd. územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného 

prostredia mestského úradu predložil návrh systémových riešení v oblasti 

životného prostredia pre roky 2007 – 2013. Reagoval naň poslanec Roman 
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Mojžiš, podľa ktorého bol separovaný zber v meste málo propagovaný. Jozef 

Bobák bol zasa zvedavý, aké opatrenia má radnica na to, aby prinútila 

separovať aj organizácie. Miroslav Todák odpovedal, že úrad zvýši kontrolnú 

činnosť práve v organizáciách a preto prijali aj nového pracovníka. Primátor 

mesta označil za problém zber tetrapakových obalov. 

V závere zasadnutia poslanec Jaroslav Lehocký interpeloval primátora mesta 

ohľadom jeho hlasovania pri rozdelení Severoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti v júni 2006. Tá sa rozdelila na šesť samostatných akciových 

spoločností. Ich akcionármi boli mestá a obce príslušného regiónu. Primátor 

mesta Alexander Slafkovský dostal od mestských poslancov mandát, aby 

hlasoval za rozdelenie spoločnosti, on však hlasoval proti jej rozdeleniu. 

Vysvetlil to informáciami, ktoré dostal tesne pre valným zhromaždením, že 

rozdelenie by bolo nevýhodné vzhľadom na čerpanie fondov z Európskej únie. 

 

9. novembra 2006 

V tomto čase sa konalo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva vo 

volebnom období 2002 – 2006. Poslanci prerokovali sedem bodov, týkajúcich 

sa prevažne návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 – 2009. 

Prvýkrát prijímali rozpočet s výhľadom na ďalšie dva roky. Poslanci prijali 

uznesenia o rozpočte Verejnoprospešných služieb, Informačného centra mesta, 

rozpočte mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácii (Múzeum 

Janka Kráľa, Dom kultúry, Domov dôchodcov). Rozpočet na rok 2007, 

najvyšší v histórii mesta, bol pripravený ako vyrovnaný do výške 780,262 mil. 

Sk. Zahrnuté do neho bolia aj granty z Európskej únie. 

Do programu boli mimoriadne zaradené body: zrušenie časti uznesenia MsZ č. 

90/2006 z 20. septembra 2006, v ktorom poslanci schválili doplnenie Štatútu 

mesta o mestskú časť Podbreziny. Aj keď o rozdelení terajšej mestskej časti 

Okoličné na samostatné dve mestské časti Okoličné a Podbreziny sa poslanci 

uzniesli ešte 4. októbra 2004, nebolo zvolané verejné zhromaždenie občanov. 

Preto nebolo možné doplniť štatút o novú mestskú časť. Aby bolo uznesenie 

MsZ 90/2006 v súlade so zákonom, doplnenie štatútu mesta bolo zrušené 

uznesením 110/2006. 

Poslanci súhlasili aj so zmenou VZN mesta o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

Príležitostné trhy – Stoličné dni sa mali konať spravidla posledný júnový 
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víkend a Mikulášske trhy prvý decembrový víkend, pričom mohli trvať až tri 

dni (podľa predchádzajúceho VZN len dva dni). 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v ekonomickej komisii a komisii 

územného plánu a odporučení mestskej rady schválilo návrh na predaj 

a nadobudnutie majetku. 

Na záver posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva pred komunálnymi 

voľbami primátor mesta Alexander Slafkovský poďakoval poslaneckému 

zboru, vedúcim oddelením, pracovníkom mestského úradu, riaditeľom 

príspevkových a rozpočtových organizácií, riaditeľom škôl a zariadení mesta 

za maximálne úsilie, ktoré venovali pri svojej práci v prospech mesta. 

 

29. decembra 2006 

Ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z 

komunálnych volieb 2. decembra 2006, sa konalo za bohatej účasti, zvlášť 

starších občanov mesta. Zasadnutie otvoril odstupujúci primátor mesta 

Alexander Slafkovský so želaním, aby noví poslanci a nový primátor 

pokračovali v práci, ktorá bola pre naše mesto za ostatných 16 rokov vykonaná 

a ktorá ho posunula na popredné miesta medzi mestami na Slovensku. Zároveň 

spomenul niektoré falošné tóny, ktoré sa dostali na verejnosť hlavne v závere 

kampane. 

O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš 

informoval predseda mestskej volebnej komisie Jaroslav Tomčík. Uviedol, že 

z počtu  26 950 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 11 816 občanov. 

Platné hlasovacie lístky pre voľby do mestského zastupiteľstva odovzdalo 

11 251 voličov a pre voľby primátora 11 580 voličov. Spomedzi kandidátov na 

primátora mesta Liptovský Mikuláš získal Ján Blcháč, 6 195 

hlasov a Alexander Slafkovský 5 385 hlasov. 

Na úvod slávnostnej časti zasadnutia zaznela znelka mesta Liptovský Mikuláš, 

autora Ľubomíra Rašiho. Po nej novozvolený primátor Ján Blcháč, zložil 

zákonom predpísaný sľub a od odstupujúceho primátora prijal primátorskú 

reťaz. Zároveň sa ujal vedenia zasadnutia mestského zastupiteľstva. Jeho 

ďalším bodom bol sľub novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. 

Ján Blcháč prečítal sľub poslanca, ktorý vzápätí podpisom potvrdilo 24 

novozvolených poslancov. Potom informoval o uprázdnení svojho mandátu 

poslanca, za ktorého bol zvolený vo volebnom obvode č. 2 Nábrežie 
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a o nástupe náhradníka s najvyšším počtom získaných hlasov v tomto 

volebnom obvode Borisa Vaceka, ktorý prevzal osvedčenie poslanca a zložil aj 

poslanecký sľub. Program zasadnutia pokračoval slávnostným príhovorom 

primátora, v ktorom zhrnul svoje dojmy z príliš agresívnej kampane, ktorú 

sprevádzali útoky, resp. dezinformácie. Ján Blcháč pripomenul, že 

v komunálnych voľbách 2006 došlo k výrazným zmenám na celom Slovensku, 

zvlášť takmer vo všetkých mestách Žilinského samosprávneho kraja: „Tak ako 

parlamentné voľby v júni 2006, tak aj komunálne voľby potvrdili, že občania 

očakávali zmenu, či už personálnu, alebo zmenu štýlu riadenia vecí verejných. 

Zdôraznil aj to, že ideológia do nášho mesta nepatrí a vyzval poslancov, aby 

boli pri rozhodovaniach o veciach verejných pragmatickí.“ 

Pre nové volebné obdobie boli vykonávaním občianskych obradov poverení: 

Ján Blcháč, Milan Stromko, Milan Trnovský, Lucia Cukerová, Boris Vacek, 

Jozef Repaský a  Štefan Ganoczy. Obradná sieň sa nachádzala v budove 

mestského úradu na Štúrovej ulici. 

Poslanci schválili aj návrh na nového konateľa TV Liptov. s.r.o. Doterajšieho 

konateľa Ladislava Zahradníka, ktorý sa rozhodol ukončiť pracovný pomer 

s TV Liptov, mal nahradiť Ladislav Hámor. 

Poslanci mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2006 – 2010 

Volebný obvod č. 1   Staré mesto 

MUDr. Oldřich Drahovzal           (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO). 

Ing. Jaroslav Lehotský   (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

Ing. Rudolf Huna   (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

MUDr. Roman Mojžiš   (SDKÚ-DS, KDH) 

Volebný obvod č. 2   Nábrežie 

Ing. Vladimír Stankoviansky (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

MUDr. Marta Voštináková (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

MUDr. Alžbeta Smiešna (SDKÚ-DS, KDH) 

Peter Cibák (SDKÚ-DS, KDH) 

Ing. Lucia Cukerová (SDKÚ-DS, KDH) 

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

Mgr. Boris Vacek (SDKÚ-DS, KDH) 

Volebný obvod č. 3   Podbreziny, Vitálišovce 

MUDr. Jaroslav Barok (SDKÚ-DS, KDH) 

MUDr. Miroslav Boďa (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

Ing. Dušan Vinčur (SDKÚ-DS, KDH) 

PhDr. Edita Havránková (SDKÚ-DS, KDH) 

Bc. Dušan Plaček (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

Milan Stromko (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 
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Ing. Jaroslav Čefo (SDKÚ-DS, KDH) 

Volebný obvod č. 4   Okoličné, Stošice 

Ing. Jozef Repaský (SDKÚ-DS, KDH) 

Volebný obvod č. 5   Iľanovo, Ploštín 

Dušan Kubo (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

Volebný obvod č. 6   Demänová, Bodice 

Ing. Štefan Ganoczy, PhD. nezávislý 

 

Volebný obvod č. 7   Palúdzka, Andice, Benice 

Jozef Bobák (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

JUDr. Ján Droppa nezávislý 

JUDr. Milan Trnovský (SDKÚ-DS, KDH) 

Volebný obvod č. 8  Liptovská Ondrašová 

MVDr. Vladimír Majer (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO) 

 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolilo aj zástupcu 

primátora Jána Droppu a mestskú radu v zložení: Pavel Bobák, Lucia 

Cukerová, Ján Droppa, Štefan Ganoczy, Jaroslav Lehotský, Vladimír Majer, 

Alžbeta Smiešna a Milan Stromko. 

Prednostom mestského úradu sa stal Rudolf Urbanovič. 

Hlavným kontrolórom mesta od roku 2002 bol Ján Bonko. 

 

Do komisií mestského zastupiteľstva boli za predsedov zvolení poslanci: 

 komisia finančná a majetkovo-právna – Jaroslav Lehotský 

 komisia športu a mládeže – Rudolf Huna 

 komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – Lucia Cukerová 

 komisia školstva – Vladimír Stankoviansky 

 komisia územného plánovania a výstavby – Pavel Bobák 

 komisia životného prostredia a zdravia – Roman Mojžiš 

 komisia dopravy a verejného poriadku – Jozef Bobák 

 komisia kultúry – Jaroslav Barok 

 komisia pre riešenie rómskych záležitostí – Štefan Ganoczy 

 komisia sociálna a bytová – Marta Voštináková 

 komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov – Ján Droppa 

 rada pre masmédiá a komunikáciu 
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V mestských častiach Palúdzka, Okoličné, Iľanovo, Ploštín, Demänová, 

Bodice, Liptovská Ondrašová, Andice a Benice pracovali občianske kluby, 

ktorých členmi boli poslanci mestského zastupiteľstva,  ale aj obyvatelia týchto 

častí. 

 

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 

Nový rok 2006 privítalo asi dvetisíc občanov na Námestí osloboditeľov spolu 

s primátorom mesta. V novoročnom príhovore vyslovil očakávanie 

výnimočnosti nového roka, vzhľadom na vyvrcholenie volebného obdobia, ale 

aj na schválený rozpočet mesta, ktorý žičil realizácii viacerých významných 

stavieb: plánovanej rekonštrukcii centier sídlisk Podbreziny a Nábrežie, 

rekonštrukcii Borbisovej, Hollého, Hodžovej a Hurbanovej ulice, rozšíreniu 

mestskej skládky, zdokonaleniu systému školského stravovania... 

 

Na ekumenickej bohoslužbe pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu 

kresťanov 22. januára 2006 sa v Kostole sv. Mikuláša zúčastnil okrem 

najvyšších predstaviteľov cirkví aj prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič, premiér Mikuláš Dzurinda a predseda parlamentu Pavol 

Hrušovský s manželkami. Svojimi príhovormi vyjadrili sústrasť príbuzným 

obetí leteckej havárie, ktorá sa odohrala 19. januára t.r. pri maďarskej obci 

Hejce (pozri Mimoriadne udalosti). Smútočnú atmosféru v chráme umocnil 

miešaný spevácky zbor Tatran a orchester Art collegium Nicolaus pri ZUŠ 

Jána L. Bellu. 

 

XVI. benefičný ples primátora bol naplánovaný na sobotu 21. januára 2006, ale 

pre veľké letecké nešťastie slovenských vojakov pri maďarskej obci Hejce, 

ktoré sa odohralo 19. januára, sa ples uskutočnil v náhradnom termíne, 

netradične v piatok 1. februára. V priestoroch Domu kultúry sa zišlo 170 hostí. 

Zabávali sa pri vystúpení českého speváka Dana Nekonečného,  módnej 

prehliadke nádejného módneho návrhára Martina Hrču z Jakubovian 

a tanečnom vystúpení tanečného štúdia Maestro. Do tanca zahrala aj hudobná 

skupina Rebeka a ľudová hudba Haluška. Výťažok z tomboly – 29 tisíc Sk 

poputoval na obnovu kultúrnych pamiatok, napr. opravu strechy Centra 

Kolomana Sokola v Pongrácovskej kúrii. 
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Fašiangové sprievody masiek zaplnili aj tento rok ulice mestských častí Bodice 

a Ploštín. V sobotu 25. februára predpoludním sa v krojovanom sprievode 

veselila asi stovka Bodičanov. Navštívili takmer každý dom, kde tohtoroční 

„gazdovia“ popriali zdravie, šťastie, lásku, svornosť a všetkého hojnosť. 

Popoludní tradičné fašiangy slávili aj Ploštínčania, ktorí v pestrom sprievode, 

plnom tanca a spevu prešli uličkami Ploštína. Tradícii ploštínskeho 

fašiangového sprievodu začala už v roku 1879. Fašiangové oslavy skončili 

večernou zábavou v kultúrnom dome, kde dievčatá povykrúcali aj primátora 

mesta Alexandra Slafkovského. 

 

XII. kongres cezhraničného zväzku Euroregión Tatry sa v našom meste konal 

10. marca 2006. Zúčastnila sa ho viac ako stovka delegátov z poľskej 

i slovenskej strany aj veľvyslanec Poľskej republiky v SR Zenon Kosiniak- 

Kamysz. Správy o činnosti Rady Euroregiónu predniesol jej predseda, 

viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Jozef Repaský. 

 

1. mája 2006 pripravilo mesto Liptovský Mikuláš oslavy 2. výročia vstupu 

Slovenskej republiky do Európskej únie, nepripomínalo si však Sviatok práce. 

Predpoludním na Námestí osloboditeľov koncertoval mestský dychový 

orchester a vystúpili súbory z Domu kultúry a Centra voľného času (CVČ): 

Klub tanečného športu, detské folklórne súbory Pramienok a Ďumbier, súbor 

Romani Ruža a iné záujmové útvary. Popoludní sa pri fontáne Metamorfózy 

predstavili ženská hudobná skupina VENUSTA, Motýliky zo špeciálnej 

základnej školy, country skupina Pramene a folková skupina C.I.T. 

 

Deň víťazstva nad fašizmom a 61. výročie konca druhej svetovej vojny si 5. 

mája pripomenula menšia skupinka obyvateľov nášho mesta na Námestí 

osloboditeľov. Slávnostný prejav predniesol prednosta Obvodného úradu 

v Liptovskom Mikuláši Ján Kazár a člen Oblastného výboru Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov Pavel Chrapčiak. Štátnu hymnu zaspievali 

členky Klubu dôchodcov I. 

 

Komunitná nadácia Liptov (KNL) pripravila 25. mája 2006 benefičný koncert 

v synagóge. V programe vystúpili japonská operná speváčka Nao Higano 
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so Štátnym komorným orchestrom Žilina, mladí konzervatoristi pochádzajúci 

z Liptova: Mariana Konečná z L. Mikuláša, huslistka Zuzana Oráčová-

Gajdošová a Peter Olejár. Organizátori získané finančné prostriedky rozdelili 

medzi Zväz postihnutých z Ružomberka, OZ Nezábudka z L. Hrádku 

a Základnú organizáciu Slovenského zväzu postihnutých z L. Mikuláša. 

Symbolické šeky im spoločne odovzdali Ján Blcháč, predseda správnej rady 

nadácie spolu s A. Slafkovským, primátorom mestom a členom správnej rady 

nadácie. 

 

Začiatkom júna, presnejšie 9. júna 2005 otvorili nadšenci športu športovú 

kaviareň na prízemí nového bytového domu pri okresnom úrade, na Štúrovej 

ulici č. 23. Svoj sen realizoval Milan Jamnický, ktorý na otvorení kaviarne 

privítal hokejistov Martina Cibáka, Mareka Urama, predsedu olympijského 

klubu Liptova Jerguša Baču, lyžiarku Dagmar Slafkovskú-Kuzmanovú, 

neúnavného športového činovníka Ivana Bubelínyho a športovcov a ich 

fanúšikov. 

 

Tradičný sviatok mesta Stoličné dni sa konali od 23. do 25. júna 2006 

v znamení 720. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. 

Informačné centrum vydalo viacstránkový propagačný materiál ponúkajúci 

bohatý program trojdňového podujatia. Výročie mesta sme si však pripomínali 

už od nedele 18. júna 2006, ktorú organizátori pripravili ako Deň divadla. 

Streda 21. júna 2006 bola Dňom múzeí. Mestské Múzeum Janka Kráľa otvorilo 

v synagóge výstavu Liptovský Mikuláš - Príbeh mesta, koncipovanú ako 

veľkoplošnú vizualizáciu dejín mesta od jeho počiatkov až po súčasnosť, 

akýmsi turistickým sprievodcom mestom v obrazoch, ktorý pripomínal 

kľúčové fakty, roky, udalosti a osobnosti Liptovského Mikuláša v priebehu 

siedmich storočí. Výstava ukázala aj súčasnú podobu mesta ako centra 

turistického ruchu. V predvečer Stoličných dní, vo štvrtok 22. júna, sa konal 

Deň mesta. Popoludní sa na mestskom úrade stretli poslanci a vedenie mesta, 

aby ocenili 41 osobností mesta a 21 inštitúcií, ktoré sa pričinili o rozvoj 

a reprezentáciu mesta (pozri Zasadnutia mestského zastupiteľstva). Večer sa 

v Dome kultúry predstavila Štátna opera Banská Bystrica s inscenáciou operety 

Franza Lehára Veselá vdova. 
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V prvý Stoličný deň, 23. júna 2006, sa na pešej zóne už od rána konal jarmok 

ľudových remesiel. V susedstve Knižnice G. F. Belopotockého opekali hostia 

z partnerského mesta Kiskőrös vola. Podvečer o 18.30 hodine sa Námestie 

osloboditeľov zaplnilo do posledného miestečka. Súčasťou slávnostného 

otvorenia Stoličných dní bola prezentácia monografie Liptovský Mikuláš, ktorá 

zachytila dejiny mesta od počiatkov až do roku 1945. Napísalo ju 18 autorov 

pod vedením historika profesora Ferdinanda Uličného v gescii mestského 

Múzea Janka Kráľa. Vzápätí po predstavení novej historickej publikácie 

divákov uchvátil veľkolepý scénický program, odohrávajúci sa na dvoch 

prepojených pódiách. Vo vyše sedemstoročnom Príbehu mesta účinkovali 

divadelníci, tanečníci, hudobníci a folkloristi z okresov Liptovský Mikuláš aj 

Ružomberok spolu so skupinou historického šermu z Turian. Prvý stoličný deň 

pokračoval juniálesom a pred polnocou ho zavŕšil ohňostroj. 

Druhý a tretí deň Stoličných dní ponúkal rozprávkové pásmo pre deti, vernisáž 

fotografických výstav v Dome fotografi aj v synagóge. Tu 24. júna 2006 

vystúpila česká charizmatická hudobníčka Iva Bittová. Večer sa rozsvietili 

svetelné objekty v galerijnej Magickej záhrade. Nedeľa 25. júna sa niesla 

v znamení slávnostných bohoslužieb v evanjelickom kostole na Tranovského 

ulici a nedeľnej omše v Kostole sv. Mikuláša. Popoludní sa v synagóge na 

Hollého ulici predstavili detské liptovské spevokoly na podujatí XI. Popoludnie 

so spevokolmi. Týždňový maratón rôznorodých podujatí ukončil Podvečer pri 

fontáne so skupinou Venusta. 

 

V sobotu 19. augusta 2006 odštartoval pred rodným domom Rázusovcov na 

Vrbickej ulici už 5. ročník Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa na trase 

Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš. 

V pelotóne štartovalo takmer päťdesiat cyklistov, ktorí prešli trasu dlhú 182 

kilometrov. Zastavili sa pri evanjelickej fare v Brezne a na evanjelickom 

cintoríne v Banskej Bystrici pri hrobe Martina Rázusa. 

 

Rozlúčka s prázdninami prilákala v nedeľu 27. augusta 2006 na Námestie 

osloboditeľov mnoho školákov i predškolákov. Podujatie s hrami, súťažami, 

kvízom o bezpečnosti cestnej premávky, bábkovým divadlom kynologickou 

šou, darčekmi a cenami usporiadala, z iniciatívy kandidáta na primátora 

Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, bratislavská reklamná agentúra Jezet. 
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Účastníkov podujatia pozdravili aj predseda okresnej rady strany Smer – 

Sociálna demokracia Tibor Dzúrik, predseda mestskej rady Ľudovej strany 

HZDS Dušan Fabián, predseda mestskej organizácie HZD Rudolf Urbanovič a 

honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši Tadeusz Frackowiak. 

 

62. výročie Slovenského národného povstania si 28. augusta 2006 na Námestí 

osloboditeľov pripomenula len malá skupinka starších občanov, podobne ako 

májové výročie konca druhej svetovej vojny. Slávnostný prejav predniesol 

predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Liptovskom Mikuláš Pavel Chrapčiak. Vence položili k pomníku odboja na 

námestí a následne na vojnovom cintoríne na Háji. 

 

Vysviacka obnoveného kostola sv. Ladislava v Bodiciach sa konala 17. 

septembra 2006 za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Tondru. 

Ranogotický kostol vysvätili po dlhej, pätnásťročnej rekonštrukcii, ktorá si 

vyžiadala približne 2 mil. Sk. Mesto Liptovský Mikuláš na ňu prispelo sumou 

400 tisíc Sk, nemecká organizácia Cirkev v núdzi 300 tisícami Sk. Zvyšok 

tvorili príspevky sponzorov a dary veriacich. Kostol s kapacitou 500 miest 

spravoval farár Jozef Skurčák z farnosti v Palúdzke. 

 

Jubilejný 10. dúhový most, koncert na pomoc deťom s cystickou fibrózou, 

pripravili organizátori v Dome kultúry 15. októbra 2006. V program účinkovali 

speváci Peter Cmorík a Robo Opatovský, džezman Peter Lipa, a capella súbor 

Close Harmony Friends z Nitry, sesterské duo Tweens a domáci - dámska 

skupina Venusta a žiaci Základnej umeleckej školy Jána L. Bellu. Program 

moderoval Roman Juraško, rodák z Liptovského Mikuláša a Martina Hlavatá. 

 

17. novembra 2006, v Deň boja za slobodu a demokraciu položili predstavitelia 

mesta a Ozbrojených síl SR vence k pamätnej tabuli venovanej príslušníkom 

bývalých Vojenských táborov nútených prác, pracovných technických 

práporov (PTP). Na budove obvodného úradu na Námestí osloboditeľov bola 

odhalená v minulom roku. Spomienkové stretnutie bývalých tzv. PTP-ákov 

a ich rodinných príslušníkov pokračovalo v Posádkovom klube. 
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Pamätnú tabuľu Jánovi Pálkovi, majiteľovi kožiarskej továrne v Liptovskom 

Mikuláši odhalil 21. novembra 2006 primátor mesta Alexander Slafkovský a  

Karol Pavlů, prezident Združenia podnikateľov Slovenka, vnuk Jána Pálku. 

Pamätná tabuľa bola inštalovaná na Hodžovej ulici, na budove Slovenského 

združenia telesnej kultúry, ktorá patrila Pálkovcom v medzivojnových rokoch. 

Postavená bola pôvodne pre advokáta Emila Stodolu v roku 1909. 

 

Mikulášske trhy, ktoré sa zvyčajne konali okolo sviatku sv. Mikuláša, 6. 

decembra, boli v tento rok, v predvolebnom čase presunuté na 23., 24. a 25. 

novembra 2006. Zimný jarmok sa tak konal v rovnakom čase ako tradičný 

Ondrejský jarmok v neďalekom Ružomberku. K štyrom stovkám tradičných 

jarmočných stánkov pribudli propagačné stánky oboch kandidátov na 

primátora mesta Alexandra Slafkovského a  Jána Blcháča. V kultúrnom 

programe vystúpili Mestský dychový orchester, folklórne súbory Pramienok 

a Ďumbier, hudobné skupiny Rebro a New Black Widow, Samo Tomeček 

s kapelou a Sendrejovci. Pre zaujímavosť uvádzam jarmočné poplatky, ktoré 

trhovníci zaplatili do mestskej pokladne: za stánok so spotrebným tovarom 

2 000 Sk, za stánok s občerstvením 3 000 Sk za stánok s potravinárskym 

tovarom 700 Sk. 

 

Tradičný vianočný punč predávali členovia Rotary klubu v Liptovskom 

Mikuláši na Námestí mieru 16. decembra 2006. Vyzbieraných dvadsaťtisíc 

korún odovzdal prezident klubu Michal Rumanský liptovsko-mikulášskemu 

občianskemu združeniu Koliesko. Už od roku 1991 združovalo rodičov 

postihnutých detí. Tento rok predávali rotariáni punč už po piaty raz. Výťažok 

z prvých dvoch ročníkov putoval do mikulášskej nemocnice, posledné roky 

pomohli práve postihnutým deťom združeným v Koliesku. 

 

Tento rok pozýval privítať spoločne nový rok na námestí novozvolený 

primátor mesta Ján Blcháč. Pracovníci Domu kultúry pripravili 31. decembra 

2006 vystúpenie hudobnej skupiny REBRO, diskotéku, príhovor 

novozvoleného primátora mesta, odpočítavanie posledných sekúnd starého 

roka. Zlatým klincom silvestrovskej zábavy na námestí bola speváčka Beáta 

Dubasová, ktorá okrem svojich hitov v prvých minútach nového rok 2007, 

zaspievala aj slovenskú hymnu. Po nej nasledoval ohňostroj a potom 
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Mikulášanov i návštevníkov mesta zabávala novoročná diskotéka a karaoke 

show. 

 

ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Predčasné parlamentné voľby na Slovensku sa konali v sobotu 17. júna 2006. 

O ich termíne rozhodla vláda Slovenskej republiky návrhom ústavného zákona 

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pretože 

Kresťanskodemokratické hnutie ohlásilo svoj odchod z vládnej koalície. Vo 

voľbách do Národnej rady SR kandidovalo 21  politických strán. Víťazom stala 

strana Smer-Sociálna demokracia, získala 29, 14% hlasov a 50 parlamentných 

kresiel. Druhá Slovenská demokratická a kresťanská únia získala 18,35% 

hlasov a 31 poslaneckých kresiel. Poslancom Národnej rade SR sa stal aj 

primátor mesta Alexander Slafkovský. V tejto súvislosti sa 29. júna 2006 vzdal 

svojho primátorského platu Alexander Slafkovský, bol viacnásobným 

poslancom. Druhé volebné obdobie vykonával aj funkciu poslanca Žilinského 

samosprávneho kraja. V súvislosti s pracovným vyťažením ukončil 7. júla 

2006 svoje pôsobenie vo Výbore regiónov Európskej únie, kde zastupoval 

samosprávy Slovenska. V orgánoch Európskej únie pracoval od roku 1991 

najprv ako prvý predseda česko-slovenskej delegácie v Kongrese miestnych 

a regionálnych samospráv pri Rade Európy. Od roku 1993 bol predsedom 

slovenskej delegácie a od roku 1998 viceprezidentom tohto najvyššieho orgánu 

Rady Európy pre samosprávy.    

Do parlamentných volieb kandidoval aj zástupca primátora mesta Liptovský 

Mikuláš Jozef Repaský, ale voliči ho do parlamentu nezvolili. 

 

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši zabezpečoval výkon miestnej štátnej 

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

organizačný, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie a osobný 

úrad. V súvislosti s výsledkami parlamentných volieb vláda SR k 1. októbru 

2006 odvolala prednostu úradu Jána Kazára a za novú prednostku vymenovala 

Vieru Terekovú, ktorá dovtedy pracovala ako vedúca Spoločného obecného 

úradu pre regionálny rozvoj na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Do 

funkcie ju navrhla okresná rada strany Smer – Sociálne demokracia. 
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V meste sídlili aj úrady špecializovanej štátnej správy – úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny; obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie; 

obvodný úrad životného prostredia; obvodný lesný úrad a obvodný pozemkový 

úrad. 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE 

 

Deviatym prezidentom Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši sa 1. júla 2006 

stal Michal Rumanský. Rotujúcu funkciu mu po roku odovzdal Peter Bielený. 

Odstupujúci prezident zhodnotil uplynulý rok, pričom vyzdvihol vzrast 

členskej základne. Pri hodnotení hospodárenia uviedol, že časť príspevkov 

odovzdali liptovskomikulášskemu basketbalovému klubu, OZ Koliesko, 

Múzeu Janka Kráľa a Horskej službe. Klub mal 31 riadnych členov a jedného 

čestného člena – diplomata Branislava Lichardusa, rodáka z nášho mesta. 

Pobočka Rotary klubu, celosvetovej organizácie zameranej na humanitárne 

a vzdelávacie projekty, vznikla v našom meste 20. apríla 1998. 

 

Materské centrum Zornička si v septembri pripomenulo nielen štvrté výročie 

založenia, ale aj prvé výročie profesionalizácie centra a pôsobenia 

v priestoroch na Štefánikovej ulici č. 8. Materské centrum združovalo ženy na 

materskej dovolenke i po jej skončení, tiež viacerých dobrovoľníkov 

a sympatizantov. Vzájomne sa podporovali a pomáhali úspešne zvládnuť 

krásne, ale i zložité obdobie prvých rodičovských povinností. K centru patrila 

aj počítačová učebňa, ktorú finančným príspevkom podporilo vedenie mesta 

Liptovský Mikuláš. Mladé mamičky tak získavali nové zručnosti, vďaka 

ktorým sa mohli uplatniť na trhu práce. 

Na čele Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Liptov stála od 

augusta 2006 nová riaditeľka. Marika Kubíková vystriedala Annu Petrufovú, 

ktoré pracovala v organizácii dvadsať rokov. 

 

Občianske združenie Kardioklub pôsobil v Liptovskom Mikuláši už ôsmy rok. 

Združoval pacientov s kardiovaskulárnymi zdravotnými problémami, často po 

operáciách srdca. K sympatizantom združenia patrili rodinní príslušníci 

pacientov a medicínski odborníci. Členovia Kardioklubu sa stretávali raz 
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mesačne na prednáškach, besedách, spoločenských a kultúrnych podujatiach 

v klubových priestoroch v podchode na Garbiarskej ulici. Pred štyrmi rokmi im 

ich zdarma sprístupnilo mesto Liptovský Mikuláš. 

BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (PZ SR) sa 

prvý septembrový týždeň presťahovalo z Podtatranského ulice na Komenského 

ulicu, do objektu bývalých Považských kasární. Ministerstvo vnútra SR získalo 

budovu bezplatne od armády, ktorá sa zbavovala prebytočného majetku. Občan 

v novej budove našiel okresný dopravný inšpektorát, úrad Justičnej 

a kriminálnej polície, ktoré boli dovtedy roztrúsené po meste. V budove na 

Školskej ulici zostalo obvodné oddelenie Policajného zboru SR a všetky 

oddelenia evidencie, občianskych i vodičských preukazov. 

 

Mestská polícia, na čele s náčelníkom Ľubomírom Marijovičom (pôsobil aj ako 

prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska) mala 

31 príslušníkov v priamom výkone služby. Poriadkový útvar mesta Liptovský 

Mikuláš zabezpečoval verejný poriadok, ochranu obyvateľov pred ohrozením 

života, zdravia a majetku. Od apríla rozšírili jeho rady dvaja noví príslušníci. 

Mestská polícia si 22. novembra 2006 pripomenula 15. výročie vzniku 

slávnostnou akadémiou v malej zasadačke mestského úradu. Mestskí policajti 

sa stretli s primátorom mesta, poslancami, vedúcimi pracovníkmi mesta, 

predstaviteľmi policajných zložiek štátnych a neštátnych inštitúcii 

a podnikateľských subjektov. Pri tejto príležitosti Ľubomír Marijovič 

zdôraznil, že veľa pozorností venovali prevencii kriminality, v spolupráci so 

školami všetkých stupňov. Rok 2006 z hľadiska bezpečnostnej situácie v meste 

hodnotil ako pokojnejší v porovnaní s predchádzajúci rokom. Mestskí policajti 

riešili 4 701 priestupkov a uložili pokuty vo výške vyše 800 tisíc Sk 

Najčastejšími boli priestupky na úseku dopravy (2 050) a porušenie 

všeobecných záväzných nariadení (1 344). V komunálnych voľbách 2. 

decembra 2006 bol náčelník Ľubomír Marijovič zvolený za starostu obce 

Vlachy. Avizoval, že bude vykonávať obe funkcie. 
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Oddelenie železničnej polície SR v Liptovskom Mikuláši pôsobilo v okresoch 

Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín a Trstená. Vedúcim 

mikulášskeho oddelenia Železničnej polície bol Igor Petra. Železniční policajti 

v roku 2006 riešili štrnásť nehôd, pri ktorých vyhaslo šesť ľudských životov a 

vyšetrovala 111 trestných činov. Išlo o krádeže a poškodzovanie majetku, aj 

krádež medených prepojovacích lán zo železničnej trate. Riešili aj 734 

priestupkov, za ktoré udelili 610 pokút. 

 

13. celookresná hasičská nedeľa priniesla 3. septembra 2006 opäť mnoho 

zaujímavých zážitkov. Na Námestí mieru si sily zmeralo 500 dobrovoľných i 

profesionálnych hasičov, vojenských policajtov, horských i zdravotných 

záchranárov z celého Slovenska. So záujmom ich sledovalo veľa zvedavých 

divákov všetkých vekových kategórií, čo tešilo aj riaditeľa Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR Jána Krajčiho. 

 

MIMORIADNE UDALOSTI 

 

Pri leteckom nešťastí pri maďarskej obci Hejce zahynulo 19. januára 2006 42 

príslušníkov slovenských ozbrojených síl. Pri návrate z mierovej misie KFOR 

v Kosove zomreli aj Liptáci, kapitán Michal Agnet zo Závažnej Poruby, 

kapitán Igor Scigeľ z Liptovského Mikuláša (Národná akadémia obrany) a 

Alexander Gaál. Generálny vikár Michal Štang pôsobil ako farár 

v Liptovských Kľačanoch v rokoch 1991 – 1996. 

Na pôde Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a Akadémie 

ozbrojených síl M. R. Štefánika sa 30. januára 2006 konalo smútočné 

zhromaždenie, spomienka na obete havárie vojenského lietadla. Na Slovensku 

bol na tento deň vyhlásený štátny smútok a napoludnie sa v meste rozozvučali 

sirény. 

V noci 2. októbra 2006 zhoreli do tla tri predajné stánky na tržnici pri Dome 

služieb. Horel aj slnečník pred jednou zo zmrzlinární. Škoda vznikla nielen 

Verejnoprospešným službám, ale aj obchodníkom, ktorým zhoreli registračné 

pokladne. Ďalšie stánky na trhovisku sa hasičom podarilo zachrániť. 

 

6. decembra 2006 vypukol likvidačný požiar v areáli bývalej nábytkárskej 

firmy LINAPO na Ulici 1. mája. Vo veľkej hale sa vznietili vrecia 
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s molitanovým odpadom, rýchlo sa šíriace plamene pohltili aj strechu. Kúdole 

čierneho dymu bolo vidno z niekoľkých kilometrov. Požiar likvidovali hasiči 

z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberku osem hodín. 

Nevyužívaný areál patril firme z banskobystrického regiónu, ktorá plánovala 

bývalý nábytkársky podnik zbúrať. 

 

25-ročného muža s ťažkým zranením tváre našli ležať na Garbiarskej ulici 

v piatok 15. decembra 2006, hodinu pred polnocou. Ani okamžitý zásah 

Rýchlej lekárskej pomoci mladíkovi nepomohol, zraneniam podľahol. Nebolo 

jasné, či sa mladý muž zranil sám pádom na chodník, alebo bol obeťou 

trestného činu. Prípad začal vyšetrovať Policajný zbor SR. 
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II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT 
 

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2006 schválili poslanci uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 90/2005 v celkovom objeme 522 951 000 Sk. 

V prvom štvrťroku bolo v rozpočte mestského úradu, v súlade s rozpočtovými 

pravidlami, vykonaných 179 zmien, z toho 173 zmien v právomoci primátora 

mesta a 6 zmien schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Celkove bolo 

v rozpočte mesta vykonaných 399 zmien rozpočtu (v roku 2005 to bolo 275 

zmien), z toho 104 schválených poslancami a 295 primátorom mesta 

Alexandrom Slafkovským.  

Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy (vrátane príjmov rozpočtových 

organizácii s právnou subjektivitou) 613 641 000 Sk. Výdavky boli čerpané vo 

výške 585 303 000 Sk. Prebytok vo výške 28 337 543 Sk ako rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami zahŕňal zostatky všetkých účtov, vrátene prostriedkov 

z dotácii a grantov, zostatok poskytnutého a nedočerpaného úveru, tiež 

zostatky prostriedkov rozpočtových organizácií. Upravený výsledok 

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, po vylúčení prostriedkov štátneho 

rozpočtu na vrátenie a účelových prostriedkov určených na použitie v roku 

2007, predstavoval 25 047 242 Sk.  

 

V minulom roku založená akciová spoločnosť Bytový podnik Liptovský 

Mikuláš, a. s. začala od 1. januára 2006 pôsobiť v plnom rozsahu. Obchodná 

spoločnosť so stopercentnou účasťou mesta Liptovský Mikuláš sa stala 

priamym nasledovníkom organizácie Bytový podnik, mestský podnik. Ten mal 

dlhoročnú tradíciu prevádzkovania zariadení na výrobu tepla, prípravu teplej 

vody, správy bytového fondu, nebytových priestorov a ďalších činností. 

Bytový podnik spravoval aj 350 mestských bytov, zimný štadión, krytú 

plaváreň, Dom služieb a na základe mandátnej zmluvy s vlastníkmi aj 3 800 

bytov.  

 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš (VPS) spravovali a prevádzkovali 

skládku tuhého komunálneho odpadu, komunikácie a ostatné verejné 

priestranstvá (podchody, parkovisko, verejné WC), osvetlenie mesta; 

zabezpečovali zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi (separačné stredisko 

na Podtatranského ulici a na Podbrezinách), cintorínske služby a prevádzku 
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Domu smútku na Vrbickom cintoríne, údržbu a ochranu verejnej zelene 

a detských zariadení, strojné a ručné čistenie mesta, prevádzku dvoch trhovísk 

(pri Dome služieb a na sídlisku Podbreziny), karanténnej stanice pre psov 

v Okoličnom a asfaltérstva. Od 24. apríla 2006 stál na čele firmy nový riaditeľ 

Milan Kružliak, ktorý vzišiel z výberového konania, po tom čo poslanci 2. 

februára 2006 odvolali riaditeľku Beatu Lysákovú.  

 

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE 

 

Rok komunálnych volieb sa v Liptovskom Mikuláši vyznačoval čulým 

stavebným ruchom. Opravilo sa mnoho ulíc, vozovky aj chodníky. Mestský 

úrad promptne reagoval aj na zmeny v meste (zastavenie výroby v bývalom 

výrobnom areáli firmy St. Nicolaus v centre mesta, nábytkárne Linapo a v 

Kožiarskych závodoch na Belopotockého ulici) doplnkami územného plánu. 

Výrobné objekty sa menili na nezávadné prevádzky služieb a občianskej 

vybavenosti. Na obytnú zónu sa zmenili areály bývalých dvorov 

Poľnohospodárskeho družstva Smrečany v Okoličnom a Stošiciach.  

 

V závere roka 2005 vzniklo občianske združenie Zachráňme Dom služieb. Jeho 

členom, prevádzkovateľom obchodných priestorov v dosluhujúcom Dome 

služieb na Námestí mieru ležal na srdci osud objektu i celej lokality. Do úpravy 

prenajatých obchodných priestorov investovali desiatky až stovky tisíc korún, 

a preto žiadali od mesta - vlastníka objektu (v správe Bytového podniku), aby 

zastaralý objekt modernizoval. S primátorom mesta Alexandrom Slafkovským 

sa predstavitelia občianskeho združenia stretli počas roka viackrát. Z rokovania 

25. januára 2006 vyplynulo, že obe strany mali záujem, aby komplexné 

architektonické riešenie a funkčné využitie územia zostalo v rukách 

odborníkov, nielen úradníkov. Primátor mesta sa zaviazal, že do komunálnych 

volieb, teda do začiatku decembra, nebude o tejto lokalite rozhodovať. Napriek 

tomu sa Dom služieb začal v priebehu roka vyprázdňovať. Nájomníkov 

vyháňala neistota. Veľký priestor problematike venoval aj týždenník MY 

Liptov, ktorí prinášal správy a ankety medzi obyvateľmi, ktorí sa vyjadrovali 

k využitiu spomínanej lokality.   
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Občianske združenie Naša Palúdzka už druhý rok bojovalo za preloženie 

štátnej cesty I/18, ktorá prechádzala cez Palúdzku za diaľnicu a za zmenu 

územného plánu v tejto časti mesta. Členovia združenia sa obávali zhoršenia 

životného prostredia vzhľadom na výstavbu nového sídla firmy Gufero na 

Demänovskej ceste, v susedstve rodinných domov. Usilovali sa, aby sa 

v územnom pláne mesta malá obslužná zóna zmenila na obytnú. Niekoľkokrát 

sa stretli s primátorom mesta Alexandrom Slafkovským a zodpovednými 

pracovníkmi mestského úradu, aby lobovali za zmenu územného plánu.  

 

Štyri staré „vybývané“ domy na Vrbickej ulici, v blízkosti Rázusovie domu 

(expozície Múzea Janka Kráľa), asanovali v marci pracovníci 

Verejnoprospešných služieb. Predtým v domoch vo vlastníctve mesta 

Liptovský Mikuláš neoprávnene obývali Rómovia. Obyvateľov sídliska 

Nábrežie obťažovali neporiadkom, neuveriteľným zápachom i častými 

konfliktami. Preto ich v minulom roku pracovníci mestského úradu 

presťahovali do osady Hlboké, do bytov nižšieho štandardu.   

 

Mesto Liptovský Mikuláš ako investor a Cestné stavby, s.r.o. Liptovský 

Mikuláš  ako dodávateľ začali 28. marca 2006 rekonštrukciu Hurbanovej ulice. 

Oprava tejto frekventovanej polkilometrovej ulice, smerujúcej na železničnú 

a autobusovú stanicu, bola už nevyhnutná. Výmena kanalizačného potrubia, 

vodovodných prípojok a verejného osvetlenia si vyžiadala výluku dopravy. 

Preto bola autobusová zastávka z tejto ulice premiestnená k hotelu Jánošík. 

Celková rekonštrukcia Hurbanovej ulice stála mesto 23 mil. Sk. Súbežne 

s touto ulicou sa pracovalo aj na susednej Jilemnického ulici, kde po celej 

dĺžke pribudli nové parkovacie miesta. Obe ulice do prevádzky uviedli po 

štyroch mesiacoch, 14. júla 2006.  

  

Aj ďalšia frekventovaná Hollého ulica prešla v máji a júni rekonštrukciou 

asfaltového povrchu. Pribudol aj nový pruh pri zastávke miestnej hromadnej 

dopravy, ktorý zabezpečil plynulosť hustej dopravy na tejto ulici.   

 

V druhej polovici roka sa rozbehli investičné akcie na viacerých miestach – 

Borbisovej a Hodžovej ulici, budoval sa nový chodník pri frekventovanej 

štátnej ceste v Demänovej a ďalší v Bodiciach. Borbisovu ulicu sprístupnili 
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krátko pred voľbami, 29. novembra 2006. Mestský úrad jej rekonštrukcii 

preinvestovalo 12 mil. Sk. Išlo o výmena nevhodného podložia a konštrukcie 

vozovky, zhotovenie nového asfaltového koberca, chodník zo zámkovej 

dlažby, opravené pouličné osvetlenie). 

 

Areál bývalého kúpaliska pri textilke Maytex bol už niekoľko rokov zatvorený 

a zdevastovaný. V apríli majiteľ pozemku požiadal mestský úrad o zmenu 

územného plánu tak, aby sa plocha využila na výstavbu rodinných domov.  

 

Rekonštrukčné práce v interiéri zimného štadióna skončili dodávateľské firmy 

6. júla 2006. Inštalovali nové, výkonnejšie a zároveň úspornejšie osvetlenie, 

natreli strešné konštrukcie aj podhľady.  

 

20. júla 2006 primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva otvorili pešiu 

zónu na sídlisku Podbreziny Na Smrečianskej ulici, od obchodného domu po 

Základnú školu Janka Kráľa vybudovali pracovníci Verejnoprospešných 

služieb chodník pre peších aj cyklistov a nové osvetlenie, osadili lavičky. 

Výstavba začala v marci a ukončená bola o mesiac a pol skôr ako stanovil plán. 

Mesto Liptovský Mikuláš preinvestovalo na Podbrezinách vyše 10 mil. Sk. Pri 

slávnostnom odovzdaní pešej zóny nechýbala ani mestská dychovka. 

 

Ďalšiu pešiu zónu na sídlisku Nábrežie, na Vrbickej ulici začali pracovníci 

VPS budovať v júli. Verejnosti ju odovzdali 29. novembra 2006. Revitalizačný 

projekt vypracoval pracovník investičného oddelenia mestského úradu Ján 

Mudrík. V rámci pešej zóny pribudlo 80 parkovacích miest, nízka zeleň, aj 

kruhová križovatka pri vrbickom kostole, tzv. Zbierke. Mesto na tomto 

projekte preinvestovalo takmer 24 mil. Sk.  

 

Na okoličianskej ulici ktorou prechádzala štátna cesta č. I/18 prebiehali od 

apríla rozsiahle stavebné práce. Výstavba kanalizačného zberača a domových 

prípojok značne obmedzila cestnú premávku. Prechádzajúci vodiči sa museli 

vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti. Dodávateľom prác bol EKOSVIP, 

s.r.o. Sabinov. Počas leta sa dočkal opravy aj cestný most v Okoličnom, 

smerujúci cez Váh na Závažnú Porubu. Jeho havarijný stav potvrdili statické 

skúšky, pri ktorých sa ukázalo, že dva piliere sadli o 30 centimetrov. Aj horná 
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časť mosta bola poškodená v celom rozsahu. Slovenská správa ciest Liptovský 

Mikuláš na celkovej rekonštrukcii mosta preinvestovala 14 mil. Sk., V októbri 

vybudované osvetlenie prispelo k bezpečnejšej premávke frekventovaného 

mosta. Slúžil pracovníkom mnohých firiem v priľahlej priemyselnej zóne aj 

obyvateľom neďalekej Závažnej Poruby.   

 

V lete sa začali práce na rozšírení preplnenej skládky komunálneho odpadu 

v katastri obce Veterná Poruba. V prevádzke bola už dvanásť rokov a jej 

životnosť sa odhadovala na ďalšie štyri roky. Rozšírenie malo živnosť skládky 

predlžiť o desať až pätnásť rokov.  

 

Rekonštrukčné práce prebiehali cez prázdniny v šiestich mikulášskych školách. 

V Základnej škole na Ulici Čs. brigády vymieňali podlahy, v Materskej škole 

na Komenského ulici a Demänovskej ceste sa rekonštruovalo ústredne kúrenie. 

Pred Základnou školou v Demänovej vznikla spevnená plocha, v Materskej 

škole na Vranovskej ulici opravili terasu a schody, na pavilónoch Základnej 

školy v Okoličnom fasádu.  

 

Nové priestory pre Centrum voľného času začalo mesto rekonštruovať 

v septembri v jednom z pavilónov Základnej školy na Nábreží Aurela Stodolu. 

Centrum sa malo z mestskej budovy na Námestí osloboditeľov presťahovať do 

septembra budúceho roka. Rekonštrukcia učebňového pavilónu B počítala 

s rozpočtom 6,5 mil. Sk.  

 

Mestský bytový fond sa rozšíril o 22 bytov v novej bytovke na Pltníckej ulici 

na sídlisku Nábrežie 4. apríla. Bytový nájomný dom bol postavený v priebehu 

roka. Nových obyvateľov z poradovníka, vedeného na mestskom úrade, 

vyžrebovali 22. novembra 2006.  

 

PRIEMYSEL 

 

V Liptovskom Mikuláši pôsobili tieto výrobné podniky:  

 Craemer a spol., s r. o. výroba malých a stredne veľkých sérií kovových 

dielcov a konštrukčných skupín určených pre automobilový priemysel 

 GABOR, pobočka obuvníckej firmy 
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 LANDSDALE a.s. výroba čalúneného nábytku  

 Ligarex, a.s. výroba koženej galantérie 

 Quiltex, a.s.; výrobca bytového textilu značky SCANquilt 

 St. Nicolaus, a.s. 

 Swedwood Slovakia spol. s r. o.  

 Štrkopiesky -Stredoslovenské kameňolomy – EUROVIA 

 Tatra Leder, spol. s r.o. garbiarska prvovýroba 

 VelveTex a.s. výroba technických tkanín a bytového textiku 

 GeLiMa, a.s.- Želatináreň 

 Liptal, s.r.o. výroba a predaj potravinárskych aróm, syntetických farbív a 

aromatických látok 

 Liptovská mliekareň, spol. s r.o. 

 Liptovské strojárne plus, a.s. 

 Slovtan Contract Tannery s.r.o. spracovanie kože 

 KZLM-Tilia, . spol s r.o., výrobca kozmetiky a pracovných rukavíc. 

 

Spoločnosť KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s. zmenila od 1. 

septembra 2006 obchodný názov na QUADRIQ. Začala používať aj nové 

firemné logo. Firma na trhu zabezpečovacích systémov pôsobila od roku 1991 

ako lokálny zástupca pôvodne kanadskej spoločnosti pre regióny Liptova 

a Oravy. V roku 1993 sa firma osamostatnila, získala významné zákazky 

v rezorte ministerstva obrany aj hospodárstva. 80% tvorili štátne zákazky 

a 20% zákazky pre komerčných zákazníkov. Koncom minulého roka sa firma 

spojila s francúzskou nadnárodnou skupinou DIRICKX Groupe.  

 

OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 

 

Informačné centrum mesta propagovalo v roku 2006 Liptovský Mikuláš aj 

rovnomenný okres na štyroch medzinárodných výstavách cestovného ruchu 

v Brne, Bratislave, Prahe a Varšave. Na IX. ročníku veľtrhu cestovného ruchu 

Lato Warszava od 21. do 23. apríla 2006 predstavilo projekt Turistický 

marketing Liptova, finančne podporený európskym fondom Phare. V rámci 

expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Liptov propagovali aj 

animátori z westernového mestečka pri aquaparku Tatralandia.  
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V roku 720. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš 

pripravili pracovníčky informačného centra v spolupráci s mestským Múzeom 

Janka Kráľa nové propagačné brožúry v ruštine, poľštine, nemčine a angličtine.   

 

Po minuloročných turbulenciách okolo najväčšieho aquaparku na Slovensku 

Tatralandia ho získal nový majiteľ – spoločnosť SKI Kubínska Hoľa, s.r.o. 

Oravský Podzámok. Vykúpila ho z majetku skrachovaného prevádzkovateľa 

Tatra Development Group (TDG) a prenajala spoločnosti LAR Dolný Kubín. 

Jej konateľ Anton Sklarčík sa začiatkom júla a v novembri stretol s primátorom 

mesta Alexandrom Slafkovským, aby rokovali o europrojekte Infraštruktúra 

strediska cestovného ruchu medzinárodného význam Liptovský Mikuláš – 

Liptovská Mara – Ráztoky, pre ktorý Liptovský Mikuláš získal nenávratný 

príspevok 170 mil. Sk. V tesnom susedstve Tatralandie, mala na mestských 

pozemkoch vyrásť nová polyfunkčná hala s parkoviskom, prístupovou 

komunikáciou aj mostom.  

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Liptovský Mikuláš patril v roku 1994 k zakladajúcim členom asociácie 

zdravých miest Slovenska. Koordinátorka projektu Iveta Klepáčová 

pripravovala každoročne s Poradňou zdravia Regionálneho ústavu verejného 

zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pre občanov mesta Dni zdravia. 20. júla 

2006 a 20. augusta 2006 si desiatky obyvateľov overili hladinu krvného tlaku, 

cholesterolu a cukru. Súčasťou aktivít projektu Zdravé mesto bol Deň chôdze 

10. ročník podujatia Hore Váhom – dolu Váhom, spojený s Dňom bez áut 22. 

septembra 2006 a VI. detská konferencia Stop fajčeniu, ktorá sa konala 

v zasadačke mestského úradu 24. novembra 2006. Okrem mestského úradu na 

nej participovali Pedagogicko-psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši, 

Stredná zdravotnícka škola a Úrad verejného zdravotníctva so školami okresu 

Liptovský Mikuláš. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov. Aj jedno zo 

tohtoročných zasadnutí Asociácie zdravých miest Slovenska sa 31. mája 2006 

uskutočnilo v našom meste. 

 

Mestská samospráva sa už niekoľko rokov venovala problematike separovania 

odpadu. Liptovský Mikuláš už od roku 2004 patril k popredným separátorom 
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komunálneho odpadu na Slovensku. V meste bolo umiestnených 242 

zvonových kontajnerov na sklo, 49 na plasty, 81 na papier, 3 veľké 

kombinované kontajnery pre tri druhy odpadu, 39 kontajnerov na papier, 12 na 

sklo, 197 na plasty, 7 na žiarivky, 13 na batérie, 18 na kovové obaly. 

Vyzbieraných bolo 537,3 ton skla a 135,7 ton plastov spolu s tetrapakovými 

a kovovými obalmi. Dotrieďovanie odpadov zabezpečovali pracovníci 

triediaceho strediska v objekte bývalej kotolne na Podbrezinách.  

Obyvateľom slúžilo aj Zberné stredisko mesta na Podtatranského ulici. Sedem 

dní v týždni tu mohli zdarma odovzdať drobný stavebný odpad, zelený odpad, 

textil, sklo, plasty, kovové obaly, žiarivky, autobatérie, monočlánky, staré 

farby a obaly znečistené škodlivinami. Nebezpečné odpady zbierala firma 

DETOX Banská Bystrica prostredníctvom mobilného zberu dvakrát ročne, na 

jar a jeseň.   

Tradičný zber papiera prebiehal na základných a materských školách. 

V školskom roku 2005/2006 sa vyzbieralo 195 ton papiera. Mesto odmenilo 

školy sumou 66 tisíc Sk.  

Napriek čiastočným úspechom musel mestský úrad riešiť problémy s 

napĺňajúcou sa skládkou tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube (jej 

životnosť sa odhadovala na štyri roky) a rastúci nezáujem verejnosti o triedenie 

komunálneho odpadu do zberných nádob (vytriedila sa približne len pätina 

odpadov). Pod narastajúce problémy s odpadmi sa nemalou mierou podpísal aj 

turistický boom, rastúci počet ubytovaných návštevníkov v penziónoch 

v mestských častiach Demänová, Palúdzka a Liptovská Ondrašová.   

  

Verejnoprospešné služby zaviedli v júli nový systém separovania odpadu, tzv. 

vrecový zber. Odskúšali ho v Okoličnom, kde do rodinných domov rozniesli 

farebné vrecia na papier a plasty a naplnené vrecia pravidelne odvážali. Nový 

systém mal prispieť k zvýšenému separovaniu odpadu. Postupne sa mal 

rozšíriť do všetkých mestských častí.   

 

V roku 2005 začal v Liptovskom Mikuláši pravidelný zber zeleného odpadu. 

Verejnoprospešné služby ho zvážali a kompostovali v areáli bývalých 

skleníkov v Okoličnom, oproti čerpacej stanici Benzinol. V januári 2006 

získalo mesto Liptovský Mikuláš finančné prostriedky vo výške 13 217 eur na 

obstaranie projektovej dokumentácia na kompostáreň. Dokumentácia bola 
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dodaná v auguste 2006. Počas rok 2006 vyzbierali Verejnoprospešné služby od 

obyvateľov 929 ton zeleného odpadu. 

 

Občianske združenie Tatry, na čele s predsedom a projektovým manažérom 

Rudolfom Padom, pripravilo v spolupráci s mikulášskymi školami projekt 

Zelené areály škôl. V júni vysadili 250 stromov a krov v areáloch materských 

škôl na Nábreží 4. apríla, na Agátovej ulici, pri Združenej strednej škole 

a Združenej hotelovej a obchodnej škole v Liptovskom Mikuláši. Aj na 

najväčšom sídlisku Podbreziny vysadili 32 stromov. Školy po vysadení 

pripravili podujatie pre žiakov, rodičov a priateľov školy oslavu stromov.   

 

Návrh systémových riešení v oblasti životného prostredia pre roky 2007 – 2013 

predložil na zasadnutí mestského zastupiteľstva 23. októbra 2006 Miroslav 

Todák, vedúci odd. územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného 

prostredia mestského úradu. Išlo o  

  vybudovanie splaškovej kanalizácie v prímestských častiach mesta, čím 

sa zvýši počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a ich 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

 celoplošného rozšírenia separovaného zberu odpadov s čo najvyšším 

počtom separovaných zložiek (doplňovanie nádob na separáciu) 

 zvýšenie účinnosti separovaného zberu papier od občanov 

 vybudovanie mestskej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov 

 zriadenie ďalších zberných dvorov v prímestských častiach 

 stavebné úpravy zberného dvora na Podtatranského ulici  

 vybavenie triediaceho strediska na Podbrezinách triediacou linkou 

a skladovým priestormi 

 zlepšenie informovanosti občanov o separovanom zbere zvyšovaním 

environmentálneho povedomia (letáky, propagačné materiály, zvozové 

kalendáre, televízia Liptov, mestský spravodajca) 
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III. ŠKOLSTVO 
 

V školskom roku 2005/2006 pôsobili v zriaďovateľskej funkcii mesta 

Lipovský Mikuláš nasledovné školy a školské zariadenia: 

 jedenásť materských škôl 

 Základná škola s materskou školou v Demänovej  

 sedem základných plne organizovaných škôl 

 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 

 Centrum voľného času 

 štyri školské kuchyne pri základných a materských školách 

 12 výdajných školských kuchýň pri základných a materských školách 

 sedem školských klubov detí 

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 2006 ocenil primátor mesta. Alexander 

Slafkovský 15 vynikajúcich učiteľov pamätnou medailou mesta a ďalších 25 

učiteľov ďakovným listom. Pamätnú medailu za rozvoj mesta Liptovský 

Mikuláš prevzali: Mária Adlerová, Ján Bella, Dagmar Bestivnová, Janka 

Brtáňová, Marta Frniaková, Mária Gašpieriková, Anna Jurčová, Lýdia 

Kokavcová, Anna Micenková, Katarína Mišotová, Slávka Mlynčeková, 

Veronika Škorupová, Mária Štrbková, Viera Vyšná, Margita Žalúdeková. 

 

720. výročie prvej písomnej zmienky o Liptovskom Mikuláši bolo 

príležitosťou oceniť učiteľov - dôchodcov, pôsobiacich na mikulášskych 

školách. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. septembra 2006 si ocenenie 

prezvali: 94-ročný učiteľ Peter Broska, Miloslav Piovarči, Margita Kurpasová, 

Zuzana Kubániová, Mária Klobušiaková, Tibor Trunkvalter, Anna Otčenášová, 

Karol Boráň, Blažena Staroňová, Jozef Oško, Oľga Puchá, Boris Vacek, Jozef 

Gallo, Ján Valko, Vlasta Fialová, Eva Hartmannová, Jaroslav Kubinec, Darina 

Devečková, Jaroslav Oberuč, Vladimír Janeček a Zdeněk Kus. 

 

MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

 

Materská škola v Demänovej sa 1. januára 2006 stala súčasťou Základnej školy 

v Demänovej. O tom, aby tvorili jeden právnický subjekt rozhodli poslanci 
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mestského zastupiteľstva na zasadnutí 23. mája 2005 uznesením č. 33/2005. 

Oficiálny názov novej školy znel Základná škola s materskou školou, Kernova 

ulica 76, Liptovský Mikuláš – Demänová.    

 

Materská škola na Ulici Čs. brigády bola najväčšou materskou školou v okrese 

Liptovský Mikuláš. Navštevovalo ju 161 detí. V spolupráci s Detským 

integračným centrom, ktoré sa nachádzalo v areáli školy, integrovala aj 5 detí 

s telesným postihnutím, z toho 3 deti boli imobilné, na invalidnom vozíku.  

 

Materská škola na Nábreží Dr. Aurela Stodolu mala v roku 2006, keď oslávila 

tridsať rokov svojej existencie, k dispozícii novú telocvičňu. Deti tam nielen 

cvičili, ale aj tancovali. Do škôlky prichádzali učiteľky tanečného odboru 

základnej umeleckej školy a tu prebiehala výučba. Deti tak nemuseli dochádzať 

do centra mesta, do priestorov ZUŠ na Hodžovej ulici.  

 

Materská škola na Nábreží 4. apríla mala ako jediná materská škôlka v mesta 

vlastnú webovú stránku www.ms4.aprila.szm.sk a vydávala vlastný občasník 

Škôlkárik.  

 

Materská škola na Ulici Terézie Vansovej bola uznesením MsZ č. 49/2006 zo 

dňa 25. mája 2006 vyradená zo siete škôl a školských zariadení v pôsobnosti 

mesta, stala sa nadbytočnou. Pretože škôlka bola u rodičov obľúbená, založili 

učiteľky škôlky prvú súkromnú materskú školu v Liptovskom Mikuláši - 

Materskú školu Stonožka, s. r. o. Mesto predalo spoločnosti budovu za 

symbolickú korunu a hnuteľný majetok za 67 500 korún, teda za pätinu až 

tretinu jeho účtovnej hodnoty.   

 

V Materskej škole na Nábreží A. Stodolu, v priestoroch bývalých jaslí, 

zrušených ešte v roku 1993 vzniklo Detské centrum Stodoláčik. Pod gesciou 

občianskeho združenia Stodoláčik poskytovalo platené služby pre krátkodobé 

pobyty detí, keď rodičia potrebovali niečo vybaviť, resp. mali záujem, aby ich 

dieťa strávilo čas v detskom kolektíve s výchovno-vzdelávacími aktivitami.  

 

Základná škola Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny mala od 1. septembra 2006 

nového riaditeľa. Stal sa ním Vladimír Frajkor po tom ako sa dovtedajšia 

http://www.ms4.aprila.szm.sk/
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riaditeľka Anna Krevová rozhodla odísť z funkcie a zostať v škole ako radová 

učiteľka.   

 

Základné údaje o počte detí v základných školách 2005/2006 

Základná škola Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Počet 

prvákov  

Počet 

učiteľov/vychovávateľov 

Ulica Čsl. brigády 25 626 61 35/3 

Janka Kráľa Žiarska ulica  24 635 53 39/5 

M.R.Martákovej 23 539 51 31/4 

Demänovská cesta 21 480 41 28/5 

Okoličianska ulica 22 472 24 31/2 

Nábrežie  A. Stodolu 18 359 43 22/2 

Demänová 4 52 12 4/2 

Spolu 137 3 163 285 190/25 

 

 

Na tradičnom stretnutí najlepších žiakov a študentov liptovskomikulášskych 

základných, stredných a vysokých škôl s primátorom mesta sa 19. júna 

zúčastnili: Zuzana Gočová, Kitty Vyparinová, Monika Niková (ZŠ J. Kráľa), 

Laura Adámková, Lucia Blašťáková, Juraj Piatka (ZŠ Demänov. cesta), Tomáš 

Majerčiak, Peter Iľanovský, Terézia Cehlárová (ZŠ Čs. brigády), Pavol Pastňák 

(ZŠ Nábr. A. Stodolu), Anna Mlynarčíková ((Ev. ZŠ biskupa Janošku), Miloš 

Pokrievka, Patrícia Mačalová, Rudolf Kohulák (ZŠ Márie R. Martákovej), 

Štefan Repček (ZŠ Apoštola Pavla), Veronika Koštiaľová, Milan Cerovský (ZŠ 

Okoličianska ulica), Michal Tomčík (ZŠ s MŠ m. č. Demänová), Jasmína 

Balážová (Špeciálna ZŠ), Jana Hujová (Dievčenská odborná škola), Michal 

Račko, Zuzana Kandlerová (Obchodná akadémia), Jana Fillová, Marianna 

Hološová, Ján Olekšák (Združená stredná škola stavebná), Ján Šuták (SOU), 

Lenka Triznová, Zuzana Vallová, Erika Jančušková (Združená hotelová a 

obchodná škola), Marek Haluška, Jakub Jančo (Ev. gymnáziu Juraja 

Tranovského), Lenka Veselovská, Ján Blcháč, Anna Bobčáková (Gymnázium 

M. M. Hodžu), Veronika Guothová (SOU Vrbická), Mariana Suranová 

(Stredná zdravotnícka škola), Ján Kramár, Katarína Fáberová (Združená 

stredná škola), čatár Michal Áč, Martin Chovan (Akadémia ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika), Filip Kúrňava, Marcel Belás (Žilinská univerzita, 

detašované pracovisko L. Mikuláš). Ocenenie získali ako žiaci a študenti s 

vynikajúcim prospechom, za účasť a víťazstvo v školských súťažiach a 
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predmetových olympiádach. Niektorí z nich dosiahli vynikajúce výsledky v 

stredoškolskej vedeckej a odbornej činnosti. 

 

STREDNÉ ŠKOLY 

 
V zriaďovateľskej funkcii Žilinského samosprávneho kraja pôsobili v našom 

meste stredné školy: Gymnázium M. M. Hodžu, združená hotelová a obchodná 

škola, združená stredná škola stavebná, stredná zdravotnícka škola, obchodná 

akadémia a odborné učilište.   

   

Stredné odborné učilište Liptovský Mikuláš na Vrbickej ulici č. 632 ponúkalo 

v školskom roku 2006/2007 tieto učebné odbory: kaderník (14 žiakov, 

výberové konanie, pekár (14 žiakov, bez prijímacích skúšok, podľa známok zo 

ZŠ) a krajčír (32 žiakov bez prijímacích skúšok); študijné odbory: 

umeleckoremeselné spracovanie kože (12 žiakov talentové skúšky) 

a kozmetička (12 žiakov, prijímacie skúšky slovenský jazyk a matematika) 

a nadstavbové štúdium odevníctva, kožiarstva, textilného priemyslu, vlasovej 

kozmetiky a potravinárskej výroby (podľa záujmu bez prijímacích skúšok po 

absolvovaní učebného odboru).  

 

Združená hotelová a obchodná škola na Ulici Čsl. brigády otvárala študijné 

odbory: hotelová akadémia, ekonomické a obchodné služby a učebné odbory 

kuchár, čašník/servírka, aranžér, cukrár. 

 

Evanjelická Spojená škola - Evanjelické bilingválne slovensko-anglické 

gymnázium Juraja Tranovského na Komenského ulici č. 10 ponúkalo 8-ročné 

bilingválne štúdium pre žiakov 4. ročníka základných škôl v počte 30 žiakov 

a 5-ročné bilingválne štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl 

v počte 60 žiakov. V roku 2006 vyšlo z brán gymnázia prvých 31 maturantov. 

 

Na Obchodnú akadémiu sa od 1. septembra 2006 transformovali Obchodná 

akadémia a Dievčenská odborná škola v Liptovskom Mikuláši so sídlom 

v Palúdzke, Nábr. Kolomana Petroviča č. 1571. Ponúkala 4-ročné denné 

štúdium v odbore obchodná akadémia, obchod a podnikanie, 2-ročné 
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pomaturitné štúdium hospodárska informatika a cestovný ruch a externé 

štúdium cestovného ruchu a hospodárskej informatiky.  

 

Na Združenej strednej škole na Demänovskej ceste č. 669 mohli záujemci 

absolvovať maturitné štúdium v odboroch: škola podnikania, technológia 

ochrany a tvorby životného prostredia, mechanik elektrotechnik – výpočtová 

technika, podnikanie v potravinárstve, biochemik – mliekarenská výroba, 

agropodnikanie – agroturistika a 3+2 ročné štúdium s výučným listom 

a maturitou agromechanizátor, opravár. 

 

Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši poskytovala vzdelanie v 

troch študijných odboroch: zdravotnícky asistent, sanitár a od školského roku 

2006/2007 aj odbor masér. V tomto roku si škola pripomenula 55. výročie 

vzniku. Riaditeľka školy Janka Profantová pri tejto príležitosti konštatovala, že 

za posledných päť rokov sa v škole uskutočnili veľké zmeny, súvisiace 

s legislatívou Európskej únie. Išlo o zmenu študijného programu, podľa 

ktorého zdravotná sestra nadobúdala vzdelanie len na fakultách 

ošetrovateľstva. Zdravotnícke školy tak začali pripravovať novú kategóriu 

zdravotníckych pracovníkov – zdravotníckych asistentov. Mesto školu ocenilo 

Verejným uznaním za zásluhy školstva a Pamätnou plaketou primátora mesta. 

Od roku 1990 škola sídlila v budove mestského úradu na Štúrovej ulici, ale 

pretože úrad potreboval rozširovať priestor pre svoje potreby, rokoval primátor 

mesta v septembri o premiestnení školy do iných priestorov v majetku 

Žilinského samosprávneho kraja, zriaďovateľa školy.  

 

Odborné učilište na Alexyho ulici poskytovalo vzdelanie a výchovu žiakom, 

ktorí navštevovali špeciálnu základnú školu alebo žiakom zo základných škôl, 

na odporúčanie psychológa. Žiaci z celého Slovenska, najmä zo severných 

okresov sa učili v deviatich učebných odboroch: stavebná výroba (murárske 

práce a maliarske práce), kožiarska výroba (remenársky tovar), 

poľnohospodárska výroba (opravár poľnohospodárskych zariadení a rastlinná 

a živočíšna výroba), pekárenská výroba, cukrárenská výroba, krajčír (odevná 

konfekcia a bielizeň, výroba kobercov, gobelínov a bytových textílií). 
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Celoslovenské finále 8. ročníka Olympiády ľudských práv sa tento rok 

z Liptovského Mikuláša presunulo do hotela Grand v Jasnej. Od 21. do 23. 

marca 2006 súťažilo 64 študentov z celého Slovenska. Do finále postúpil aj 

Ladislav Krestenics z 3. ročníka Združenej hotelovej a obchodnej školy 

v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou olympiády bola idea rovnosť 

príležitostí a rodová rovnosť. Olympiádu ľudských práv vyhlasovalo 

Ministerstvo školstva SR pod záštitou podpredsedu vlády pre európske 

záležitosti ľudské práva a menšiny Pála Csákyho. Odborný garantom podujatia 

bol známy politológ profesor Miroslav Kusý.  

 

Dvojdňová Burza stredných škôl a informácií sa konala koncom novembra 

v Spojenej škole na Vrbickej ulici. Už štvrtýkrát ju zorganizovala 

Pedagogicko-psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši. Študijné a učebné odbory na 

nej predstavilo pätnásť stredných škôl z Liptova, Banskej Bystrice-Kremničky, 

Čadce a prvýkrát aj deviati zamestnávatelia. Burzu navštívilo okolo 1 600 

žiakov, najmä z deviatych ročníkov základných škôl, ale aj mladší žiaci spolu s 

rodičmi, aby získali informácie priamo z trhu práce.  

 

VYSOKÉ ŠKOLY 

 

vojenské školstvo malo v Liptovskom Mikuláši vyše šesťdesiatročnú tradíciu. 

Pôsobilo tu Vyššie vojenské učilište (1945 – 1950), Vojenská stredná škola 

(1950 – 1973), Vojenská vysoká technická škola (1973 – 1993), po vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky Vojenská akadémia (1993 – 2004). V rámci 

armádnej reformy sa transformovala na Akadémiu ozbrojených síl generála 

Milana Rastislava Štefánika a Národnú akadémiu obrany maršala Andreja 

Hadika (NAO). 

Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika promovalo 

v júli 256 študentov inžinierskeho a magisterského štúdia. Štúdium začínali 

ešte na bývalej Vojenskej akadémii. Kadetov Národnej akadémie obrany A. 

Hadika slávnostne vyradili 7. júla 2006. Na oboch slávnostiach sa zúčastnili 

nový minister obrany František Kašický a náčelník generálneho štábu Ľubomír 

Bulík. Ešte začiatkom mesiaca promovalo 55 študentov civilného smeru, 61 

študentov externého štúdia a 23 študentom bol priznaný titul doktora filozofie.  
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Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika (NAO) pôsobila ako 

centrum pre ďalšie vzdelávanie a odborný výcvik formou kariérnych, 

odborných kurzov a rozšírenej prípravy profesionálnych vojakov Ozbrojených 

síl SR. Dňa 17. septembra 2006 došlo k výmene na poste veliteľa Národnej 

akadémie obrany. Minister obrany František Kašický odvolal brigádneho 

generála Mikuláša Regulu (pre neoprávnené používanie vysokoškolského titulu 

magister) a do funkcie osobne vymenoval plk. Mariána Áča, dovtedajšieho 

pracovníka NAO. 

V desiatom ročníku ankety Vojenský čin roka 2006, ktorý vyhlásili 

v Bratislave 22. marca 2007, vyhral kategóriu Priateľ armády Nikolaj Tegza 

(1922), plukovník vo výslužbe. Viac ako 60 rokov budoval historický 

zbierkový fond Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, terajšej Siene cti 

a slávy Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika. Napriek 

vysokému veku Nikolaj Tegza neúnavne propagoval vojenskú históriu, 

sprevádzal sieňou početné návštevy, opisoval vzácne exponáty. Veľmi cenné 

boli jeho autentické zážitky, veď ako príslušník 1. čs. armádneho zboru sa 

prebojoval od Sokolova v Rusku až do Prahy. 

 

Detašované pracovisko Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši  (DPEF 

ŽU) otvorilo 26. septembra 2006 už piaty akademický rok. Na dvoch fakultách, 

elektrotechnickej a fakulte prírodných vied, študovalo v dennom 

a nadstavbovom štúdiu takmer päťsto študentov. V novom akademickom roku 

pribudli tri nové laboratóriá a virtuálna učebňa, vďaka ktorej mohli študenti 

sledovať prednášky zo Žiliny a naopak. Škola bola stále v podnájme 

Vojenského technického ústavu.  

 

Prvý ročník Detskej univerzity Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity 

od 17. do 21. júla 2006 absolvovalo s titulom bakalárik 26 detí vo veku sedem 

a osem rokov. Na predpoludňajších prednáškach sa dozvedeli o tom ako sa 

hýbu vlny, ako počujeme, ako vidíme priestorovo, aké pravdy a klamstvá sa 

schovávajú v hrách. Popoludní ich čakal pestrý program plný pohybových 

aktivít - športovali, plavili sa na vodnom kanáli v Areáli Ondreja Cibáka.   

 

Súkromná vysoká škola Bankový inštitút vysoká škola Praha detašované 

pracovisko Liptovský Mikuláš poskytovala od akademického roku 2002/2003 
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štúdium v priestoroch Akadémie vzdelávania na Komenského ulici (bývalá 

Vojenská stredná škola). V roku 2006 na Bankovom inštitúte študovalo 470 

študentov, z tohto 50 v dennej forme. Koncom kalendárneho roka sa verejnosť 

dozvedela, že škola nedostala štátny súhlas na otvorenie pobočky 

v Liptovskom Mikuláši, ale mala súhlas akreditačnej komisie Vlády Českej 

republiky, čo zodpovedalo smerniciam Európskej únie. 

 

Pobočka Akadémie vzdelávania pripravila od 18. do 24. februára 2006 Týždeň 

otvorených dverí v nových priestoroch na Komenského ulici. Budovu bývalej 

Vojenskej strednej školy, postavenej v roku 1927 ako Považské kasárne, 

získalo do majetku mesto Liptovský Mikuláš ako prebytočný majetok armády. 

V apríli 2005 budovu bezplatne prenajalo Akadémii vzdelávania. V nových 

priestoroch sa prezentovala aj súkromná vysoká škola Bankovní institut 

Vysoká škola Praha.  
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IV. KULTÚRA A UMENIE 
 

Sieť kultúrnych zariadení v meste tvorili mestské organizácie Dom kultúry a 

Múzeum Janka Kráľa, Liptovské osvetové stredisko, Knižnica G. F. 

Belopotockého a Galéria P. M. Bohúňa (zriadené Žilinským samosprávnym 

krajom); Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (zriaďovateľ 

Ministerstvo životného prostredia SR), armádny Posádkový klub a Dom 

Matice slovenskej. Pôsobili tu aj tri súkromné galérie: Art galéria u Bullov, 

Galéria P a P a Dom fotografie (v prenajatých priestoroch Galérie P. M. 

Bohúňa). 

 

Mestské Múzeum Janka Kráľa malo od 25. mája 2006 do konca roku vstupy do 

všetkých expozícií a na výstavy zdarma. Tento krok inicioval primátor mesta 

Alexander Slafkovský pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zmienky 

o Liptovskom Mikuláši, čo sa pozitívne odrazilo na mimoriadnej návštevnosti 

múzea. Lákavú ponuku využilo 54 296 návštevníkov. 

 

Mikulášsky výtvarník Pavol Petráš ml., organizátor medzinárodného sympózia 

Plenér 2005 v Bodiciach, otvoril 14. februára 2006 v Prezidentskom paláci 

v Bratislave výstavu z diel, vytvorených na sympóziu štrnástimi maliarmi 

a sochármi. Jeho šiesty ročník  bol venovaný pamiatke maliara Zola Palugyaya. 

Pozvanie na vernisáž výstavy prijal aj prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič s manželkou.   

 

V priestoroch Galérie Petra M. Bohúňa 3. marca 2006 slávnostne otvorili Dom 

fotografie dvoma fotografickými výstavami – Severné Anglicko na severnom 

Slovensku a Práce v procese. V predchádzajúcich desiatich rokoch 

pôsobil Dom fotografie v Poprade, na čele s riaditeľkou Luciou Benickou. 

V liptovskomikulášskej galérii dostal do prenájmu bývalý reštaurátorský ateliér 

s priľahlými priestormi a na prezentáciu malú výstavnú sieň. Poslaním Domu 

fotografie, prvej špecializovanej fotografickej inštitúcie na Slovensku, bolo 

zhromažďovať fotografie rôznych autorov, vzdelávať začínajúcich fotografov 

prostredníctvom tvorivých dielní Letnej fotoškoly a vydávať publikácie. 

V poradí 11. Letná škola sa konala v Liptovskom Mikuláši od 8. do 15. júla 

2006. Vyvrcholila výstavou prác 80 fotografov zo 14 krajín.  
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Novým šéfredaktorom vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši sa od 

1. marca 2006 stal Vladimír Ferenčík, evanjelický farár z Liptovského 

Mikuláša. V minulosti pôsobil v cirkevných zboroch v Kraskove, Poltári 

a Dovalove. V rokoch 1997 – 2005 bol tiež seniorom Liptovsko-oravského 

seniorátu.  

 

17. Jarný salón otvorilo 13. marca 2006 Liptovské osvetové stredisko vo 

výstavnej sieni Posádkového klubu ako postupovú regionálnu súťaž a výstavu 

neprofesionálneho výtvarného a fotografického umenia. Na vzájomnú tvorivú 

konfrontáciu pristúpilo 29 autorov z celého Liptova so 103 prácami 

v kategóriách plastika, grafika, maľba a čiernobiela a farebná fotografia. 

Všetky práce reprezentovali Liptov na krajskej výtvarnej prehliadke v Žiline.  

 

Dni Liptovského Mikuláša v Bratislave, rámcované 720. výročím prvej 

písomnej zmienky o meste, sa konali v apríli v bratislavskom Pálffyho paláci 

na Zámockej ulici. Dni nášho mesta v Bratislave a Mikulášsky dom 

propagovalo mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom bratislavskej Agentúry 

AP projekt Jána Juráša aj majiteľa Pálffyho paláca Karola Pavlů, vnuka 

mikulášskeho garbiara Jána Pálku.  

Prvé podujatie organizátori pripravili 4. apríla 2006, v deň 61. výročia 

oslobodenia Bratislavy aj Liptovského Mikuláša. Primátori oboch miest 

otvorili podujatie vernisážami dvoch výstav: Liptovský Mikuláš – Príbeh mesta 

z dielne Múzea Janka Kráľa a výstavy diel Galérie Petra M. Bohúňa. 

V programe vystúpila dámska kapela Venusta, speváčky zo Štrby aj herec 

Martin Huba.  

12. apríla 2006 bola v Pálffyho paláci otvorená Mikulášska kaviareň. 

Popoludní sa tu konala beseda s mikulášskymi rodákmi žijúcimi v Bratislave – 

Annou Procikovou (pracovníčkou Encyklopedického ústavu SAV), novinárom 

Eugenom Gidlom a akad. sochárom Jánom Hoffstädterom. Večer v koncertnej 

sieni Slovenskej filharmónie zaznelo dielo Jána Levoslava Bellu Rekviem c 

mol.   

V stredu 19. apríla 2006 bola v Bratislave na Grösslingovej ulici č. 43 odhalená 

pamätná tabuľa dramatikovi Ivanovi Stodolovi, na dome, kde býval. Pri 

slávnostnom akte nechýbala ani významná slovenská etnografka Soňa 

Kovačevičová, rod. Žuffová, neter Ivana Stodolu. Večer sa na programe Pocta 
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rodákovi, opäť v Pálffyho paláci na Zámockej ulici zišli potomkovia Ivana 

Stodolu aj priaznivci divadla. Ochotnícki herci z Liptovského Mikuláša, 

Ploštína, Pribylina, Liptovských Revúc a Ľubele uviedli ukážky zo 

Stodolových divadelných hier. Prítomným sa prihovoril a dramatikove dielo 

zhodnotil teatrológ Ladislav Čavojský.  

26. apríla 2006 bola opäť otvorená Mikulášska kaviareň. Konalo sa finále 

súťaže bratislavských škôl o histórii Liptovského Mikuláša. Tento deň 

Liptovského Mikuláša v Bratislave zavŕšil spoločný koncert žiakov 

a pedagógov mikulášskej Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu 

a domácej ZUŠ Miloša Ruppeldta.  

Záverečné podujatie Dní Liptovského Mikuláša v Bratislave sa z 30. apríla 

2006, kvôli počasiu, presunulo až na 20. mája 2006. Svoje umenie na Hlavnom 

námestí predstavili Folklórny súbor Váh, a Folklórny súbor Devín v programe 

Staviame my máje. Medzi divákov prišli viacerí liptovskí rodáci - exminister 

školstva Ladislav Kováč; klaviristka Tatiana Lenková (dcéra básnika Júliusa 

Lenka), Miloš Rázus (vnuk básnika Martina Rázusa); novinár Eugen Gindl, 

rektor Vysokej školy manažmentu Branislav Lichardus. Oni, aj všetci ostatní si 

mohli pochutiť na liptovských špecialitách – korbáčikoch, syroch či 

liehovinách z produkcie firmy St. Nicolaus.  

 

Do Týždňa slovenských knižníc sa od 27. marca do 2.apríla 2006 zapojila  

Knižnica G. F. Belopotockého. Pracovníčky knižnice zorganizovali 

v zrekonštruovaných podkrovných priestoroch oddelenia pre deti a mládež 

kolektívne podujatia pre 390 žiakov. 

 

XVI. ročník festivalu Folk-rock Tatry sa konal 6. mája 2006 na Námestí 

osloboditeľov. Venovaný bol 720. výročiu mesta a Dňu matiek. V tomto roku 

sa pod hlavičkou festivalu spojili dve podujatia: armádna prehliadka Laugo 

z Trenčína a festival Folk-rock Tatry. Na pódiu vystúpili Art Collegium 

Nicolaus, Mince, bratislavský Satriani Revival, pesničkár Ján Majerčík, 

bratislavský salónny dievčenský orchester Afrodité, bluesgrassový BG Time 

z Bratislavy a rocková formácia Deja vu z Martina. Priaznivcov dobrej hudby 

neodradilo ani daždivé počasie, aj keď ich prišlo menej ako v predchádzajúcich 

ročníkoch.  
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Výstavu Múzea Janka Kráľa Od korýtka ku kajaku, venovanú nedožitej 

osemdesiatke vodáka Ondreja Cibáka, otvoril jeho syn Ivan Cibák 12. mája 

2006. Stalo sa tak na úvod 58. ročníka Medzinárodného tatranského slalomu – 

Memoriálu Ondreja Cibáka. Na vernisáži nechýbali ani naši najlepší vodní 

slalomári – olympijskí víťazi Elena Kaliská a Michal Martikán.  

 

Divadlo Gašpara F. Belopotockého ako víťaz minuloročnej martinskej 

Scénickej žatvy 2005, najprestížnejšej súťaže slovenských ochotníckych 

divadelníkov, úspešne reprezentovalo Slovensko v ruskom Čeľjabinsku. S hrou 

Nikolaja Koladu Murlin Murlo v réžii Jána Kuráňa súbor obstál v konkurencii 

súborov zo siedmich krajín a bodoval v štyroch kategóriách – ako najlepší 

súbor, Ľudmila Klimková ako najlepšia herečka, Mário Jokič ako najlepší 

herec a Ján Kuráň za najlepšiu réžiu.  

 

Skúsení a oceňovaní filmári z Amafilm Nicolaus Liptovský Mikuláš opäť 

bodovali na svetových súťažiach a festivaloch. V chorvátskej Požege na 14. 

ročníku medzinárodného festivalu minútových filmov koncom mája získali 

filmy Trojuholník (režisér Ján Kuska) a Prvý Slovák, ktorý sa neženie len za 

peniazmi (Ján Kuska, Jaroslav Chomo) umiestnenie medzi TOP 10, spomedzi 

dvesto premietaných filmov. O týždeň neskôr, na celoštátnej súťaž Cineama 

v Banskej Bystrici získal film Trojuholník 3. cenu a film Vojakom armád troch 

cisárov (Ján Kuska) 2. cenu.  

 

XXXIII. ročník divadelnej prehliadky Belopotockého Mikuláš zmenil v roku 

2006 svoj charakter. Z celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskeho 

činoherného a hudobného divadla sa 18. júna 2006 zmenil na regionálnu 

nesúťažnú prehliadku liptovských divadelných kolektívov. Dôvodom bola 

skutočnosť, že Ministerstvo kultúry SR nepodporilo predložený projekt 

Liptovského osvetového strediska a celoštátnu divadelnú prehliadku presunulo 

do Šurian. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa tak stretlo štrnásť 

divadelných súborov z celého Liptova a sedem detských súborov, čo len 

potvrdilo hĺbku a životaschopnosť koreňov liptovského amatérskeho divadla. 

 

Dvanásty ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí 

a mládeže Liptova Rázusovie Vrbica sa konal 20. júna 2006 v rámci Stoličných 
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dní. Podujatie slávnostne otvorili v Galérii Petra M. Bohúňa. V jej priestoroch 

aj v susednej starej Hodžovej fare znela poézia i próza v podaní 57 recitátorov. 

Vyhodnotenie prehliadky organizátori pripravili pri pamätníku Martina Rázusa, 

v parku pred mestským úradom na Štúrovej ulici. 

 

11. Letná škola Domu fotografie sa uskutočnila od 8. do 15. júla 2006 za účasti 

85 fotografov zo štrnástich krajín. Výsledky práce 15 fotografických dielní boli 

na záver fotoškoly inštalované v Galérii P. M. Bohúňa do 17. septembra t. r. 

Súčasťou podujatia bola aj retrospektívna výstava americkej fotografky 

Ernestine Ruben Ľudský dotyk.  

 

Druhý ročník Mikulášskeho džezového festivalu potešil priaznivcov dobrej 

hudby 29. júla 2006. Aj napriek občasnému dažďu sa stretli na nádvorí 

Čierneho orla, aby si od skorého popoludnia až takmer do polnoci vypočuli 

slovenské stálice aj menej známych džezmanov. Najväčší ohlas vzbudil 

Traditional Band z Lučenca a spevák Marek Blata v sprievode klaviristu Gaba 

Jonáša, kontrabasistu Jozefa Brisudu a legendárneho hráča na bicie Jozefa 

Doda Šošoku.  

 

10. augusta 2006 zomrel v Bratislave významný slovenský grafik, ilustrátor, 

akad. maliar, profesor Igor Rumanský. Rodák z Demänovej oslávil 10. marca 

2006 šesťdesiatku. V rokoch 1961 – 1965 študoval na Strednej škole 

umeleckého priemyslu v Bratislave. V štúdiu pokračoval na oddelení voľnej 

grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Vincenta Hložníka na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave. Niekoľko desaťročí, až do smrti, pedagogicky 

pôsobil na tamojšej katedre grafiky. Ilustroval vyše 150 kníh. Viac ako 30 

rokov spolupracoval s Milanom Rúfusom. Ilustroval dvanásť jeho básnických 

zbierok. V Rumanského ateliéri vznikli aj poštové známky k Majstrovstvám 

sveta v hokeji 1978, Svetovému roku Slovákov 1997. Na známke zobrazil 

športovkyňu Martinu Moravcovú. Jeho poslednou poštovou známkou zostala 

v tomto roku vydaná známka Sklo a Mediarstvo s najvzácnejšími exponátmi 

Stredoslovenského múzea. Posledná rozlúčka s Igorom Rumanským sa konala 

15. augusta 2006 vo Veľkom evanjelickom chráme na Panenskej ulici 

v Bratislave.  

 



 

58 

 

Galéria vo vlaku bola na mikulášskej železničnej stanici pristavená od 15. do 

27. augusta 2006. Česká nezisková organizácia Galéria pripravila netradičný 

spôsob prezentácie výstavy svetoznámeho českého fotografa Antonína 

Kratochvíla Persona. V štyroch špeciálne upravených železničných vagónoch 

inštalovala portréty svetových osobností šoubiznisu. Na Slovensku sa výstava 

konala len v štyroch mestách, okrem Liptovského Mikuláša aj v Bratislave, 

Košiciach a Nových Zámkoch.  

 

Už po pätnástykrát sa v preplnenej synagóge konalo podujatie mosty – 

gesharim, umelecký program hovoreného slova a hudby. Autor projektu, 

exminister kultúry Ladislav Snopko pozval 11. septembra 2006 do Liptovského 

Mikuláša známych televíznych zabávačov − Dana Dangla, Petru Polnišovú a 

českú herečku Báru Štěpánovú, kvôli ktorým do synagógy prišlo najviac 

divákov. Muzikantov tento rok reprezentovala Zuzana Smatanová a český 

pesničkár Vlasta Redl. Na začiatku sa primátor mesta Alexander Slafkovský 

prostredníctvom mobilu a techniky spojil s dánskou spisovateľkou Ibojou 

Wandal-Holmovou, aby jej zablahoželal k 85. narodeninám. Pani Iboja vyrástla 

v Liptovskom Sv. Mikuláši, prežila koncentračný tábor a už päťdesiat rokov 

žila v Dánsku. Záznam koncertu z liptovskomikulášskej synagógy uviedla 

Slovenská televízia v rámci silvestrovského vysielania.  

 

Mikulášsky gašparko – tretí ročník celoštátnej prehliadky amatérskeho 

bábkového divadla prebehol v priestoroch Domu kultúry od 6. do 8. októbra 

2006. Nesúťažné podujatie s tvorivými dielňami, v rámci ktorých si účastníci 

vyrobili bábky z rôznych materiálov pripravilo Liptovské osvetové stredisko.   

 

Výstavu Hory a krajina vo fotografii a obrazoch otvorili v Posádkovom klube 

29. októbra 2006. Autorov, bývalých profesionálnych  vojakov, Jána Matláka, 

Jozefa Vajčnera, Františka Horečného a Stanislava Neštického spojila láska 

k horám. Súčasťou vernisáže bol krst knihy Jána Matláka Himaláje & Pamír. 

Tatranskými kameňmi ju do života uviedli manželka Anna Matláková 

a Miroslav Dzuroška. Ján Matlák bol členom prvej slovenskej horolezecko-

skialpinistickej expedície do Himalájí na Šiša Pangmu v roku 1996. Na horu 

však vystúpil až o dva roky neskôr ako vedúci prvej horolezeckej výpravy 

Armády SR.  
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Slovenská premiéra stratenej skladby mikulášskeho rodáka Jána Levoslava 

Bellu Bergglocke (Horský zvon) sa konala 14. novembra 2006 v Dome 

kultúry. Uviedol ju Komorný orchester Konzervatória J. L. Bellu z Banskej 

Bystrice. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor mesta partitúru novoobjavenej 

skladby do rúk Daniely Komárovej, riaditeľky Múzea Janka Kráľa. Koncert 

zorganizoval Spolok Jána L. Bellu s mestom Liptovský Mikuláš v rámci 

konferencie Júliu s Filo st.: Život, dielo ekumenizmu. 

 

Novú expozíciu Osobnosti výtvarného života otvorili 16. novembra 2006 

v Galérii Petra Michala Bohúňa. Prezentovala významných umelcov, životom 

a tvorbou zviazaných s Liptovským Mikulášom a Liptovom. Ich význam 

presiahol hranice regiónu i Slovenska. V expozícii boli prezentované diela 

Ester Martinčekovej-Šimerovej, Martina Martinčeka, Miroslava Ksandra 

a Michala Kerna. Štukové maľované objekty tzv. kamey zapožičalo Múzeum 

Janka Kráľa, ktoré sa stará o pozostalosť Ester M. Šimerovej, darovanú 

umelkyňou závetom mestu Liptovský Mikuláš. Riaditeľka galérie Zuzana 

Gažíková prezentovala expozíciu ako dočasnú, kým nebudú pre galerijné účely 

rekonštruované ďalšie priestory Pongrácovskej kúrie ako súčasť Centra 

Kolomana Sokola.  

 

Piaty ročník súťažnej prehliadky hudobných skupín a sólistov Zlatý štít 

Liptova zorganizovali 17. novembra 2006 Liptovské osvetové stredisko spolu 

s Domom kultúry. Venované bolo Medzinárodnému dňu študentstva. 

Spomedzi ôsmich účinkujúcich patrila medzi favoritov domáca skupina 

Rimmon. Divácky ohlas vyvolala aj Dominika Hladká z Považskej Bystrice. 

Porota v zložení Ľubomír Raši a Ján Čižmár ocenila za najlepší text 

bardejovských The Reason. Skupina Mad Frequency z Turzovky získala Cenu 

Zlatého štítu a tridsať hodín v nahrávacom štúdiu. Laureátom prehliadky Zlatý 

štít Liptova sa prekvapivo stalo folk-rockové trio Totem.  

 

Liptovský Mikuláš sa opäť po roku stal mekkou slovenskej pantomímy. Od 22. 

do 25. novembra 2006 sa konal 13. ročník festivalu PAN 2006, jediný svojho 

druhu na Slovensku. Dušou celoštátnej súťažnej prehliadky pantomímy 

a pohybových divadiel bol jej zakladateľ, profesionálny mím Mikulášan 

Miroslav Kasprzyk. V Dome kultúry sa stretlo sedem súborov z celého 
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Slovenska a vyše stovka nádejných mímov. Pod vedením lektorov Michala 

Hechta a Mirka Zezulovej z Prahy, Pavla Surového, Paľa Blaha, Sone 

Lužinovej a Mira Kasprzyka absolvovali tradičné tvorivé dielne základov 

pantomímy, pantomimickej techniky, žonglovania, klauniády a improvizácie. 

PAN 2006 spoluorganizovalo Liptovské osvetové stredisko, Dom kultúry 

a Posádkový dom za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR. 

 

Krajina slnka - VII. ročník prehliadky detského interpretačného prejavu 

rómskych spevákov, recitátorov, hudobníkov, tanečníkov a malých 

záujmových zoskupení zorganizovalo Liptovské osvetové stredisko spolu 

s mestom Liptovský Mikuláš. V Dome kultúry vystúpili spevácko-tanečná 

skupina Čamoro zo Špeciálnej školy v L. Hrádku pod vedením Ľubice 

Druskovej, deti zo mikulášskej špeciálnej školy vedené Ľubicou Ivanovou 

a Janou Kučerovou. Pôvodný zámer podujatia, ukázať tradície starých rodičov, 

sa pri niektorých vystúpeniach nepodarilo naplniť. Časť mladých Rómov sa 

inšpirovala temperamentnými piesňami a tancami prichádzajúcimi z Maďarska 

a nehľadala svoje vlastné korene.  

  

Už 13. ročník súťažnej prehliadky Speleofotografia 2006 pripravilo Slovenské 

múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) so Slovenskou 

speleologickou spoločnosťou, Správou slovenských jaskýň a Zväzom 

slovenských fotografov v závere roka 2005. Odborná porota hodnotila práce 

jedenástich autorov. Cenu SMOPAJ získal Vladimír Škuta ml., z Liptovského 

Hrádku za cyklus Veľká Stanišovská jaskyňa, Cenu mesta Liptovský Mikuláš 

Atilla Kovács z Maďarska za tri fotografie. Cenu Správy slovenských jaskýň si 

odniesol Pavol Kočiš. Cenu za čiernobielu fotografiu získal Michal Banas 

z Poľska.  

 

Od 28. novembra 2006 bola v Múzeu Janka Kráľa prístupná výstava Jánošík, 

karpatský zbojník. Veľké výstavné leporelo pozostávalo zo sedemnástich 

panelov, predstavujúcich historické fakty, dokumenty, fotografie s tematikou 

najznámejšieho slovenského ľudového hrdinu Jura Jánošíka. Výstava ho 

predstavila v širšom karpatskom regióne, nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, 

na Morave a Sliezsku. Vychádzala z porovnateľných zemepisných, politických, 

hospodárskych a sociálnych pomerov týchto regiónov, ktoré zaznamenali aj 
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porovnateľný nárast zbojníctva. Na poľskej i slovenskej strane sa preslávili 

mnohí zbojnícki kapitáni, v poľských družinách zbíjali slovenskí, v 

slovenských poľskí zbojníci. Najväčšiu zbojnícku slávu získal Juraj Jánošík z 

Terchovej, ktorého ako dvadsaťpäťročného popravili obesením na hák za ľavé 

rebro 17. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Múzeum výstavu zrealizovalo v 

rámci projektu Interreg III. A – cezhraničná spolupráca SR – Poľsko. Výstavné 

texty boli pripravené v slovenčine a poľštine.  

 

Výstavu Alojz Stróbl (1856 – 1926) otvorili 7. decembra 2006 v Galérii Petra 

M. Bohúňa k 150. výročiu narodenia najvýznamnejšieho slovenského sochára 

19. storočia, pôsobiaceho v Budapešti. Kurátorka výstavy Katarína Beňová zo 

Slovenskej národnej galérie vo výstavnom  katalógu napísala: „Alojz Stróbl sa 

narodil v Kráľovej Lehota na Liptove, v tejto časti Slovenska prežil detstvo a 

mladosť. Vzhľadom na možnosti ďalšieho uplatnenia a rozvíjania svojho 

talentu odišiel však po skončení štúdií vo Viedni do Budapešti, kde bolo v tom 

čase viac sochárskych príležitostí, keďže bola Budapešť v 19. storočí prudko sa 

rozvíjajúcim mestom. Hoci tu Stróbl dosiahol významné postavenie, ocenenie i 

slávu, rodisko ostalo pre neho vždy miestom načerpania nových síl a 

inšpirácie. Alojz Stróbl sa do Kráľovej Lehoty pravidelne vracal vždy v lete. V 

roku 1891 svoj rodný dom kúpil a prestaval ho na svoje vidiecke sídlo. Tu mal 

aj svoj ateliér, kde vznikla veľká časť jeho diel. O Stróblovom vzťahu k tejto 

krásnej, hornatej a inšpiratívnej časti Slovenska, ako aj o častej prítomnosti 

sochára na hornom Liptove svedčí tiež množstvo zachovaných dobových 

fotografií. Je preto namieste vnímať Stróbla (podobne ako napr. Ladislava 

Mednyánszkeho) v kontexte strednej Európy a postupne spracovávať jeho 

dielo a odkaz i v súvislosťou so sochárstvom na našom území. Stróblových 

maliarskych a sochárskych prác je zaznamenaných vyše šesťsto. Väčšina jeho 

umeleckých diel bola realizovaná mimo Slovenska, alebo bola odtiaľto 

odvezená, či zničená. Diela sa nachádzajú najmä v Maďarsku – Budapešť (kde 

je aj mnoho Štróblových exteriérových monumentov), Miškolci, Szegede, 

Debrecíne, Ostrihome, Egri, Šoproni. Na Slovensku sú v majetku niekoľkých 

galérií – Galérie P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, Galérie mesta Bratislava a 

Slovenskej národnej galérii Bratislava. Nachádzajú a aj v menšom počte múzeí 

– Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum Košice, 

Slovenské národné múzeum, Kaštieľ Betliar, ale aj v exteriéri – Kráľova 
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Lehota, Liptovský Hrádok, Kaštieľ Topoľčianky, Rimavská Sobota, Poprad, 

Hybe. Nachádzajú sa tiež v rumunskom Nagykőrösi, bavorskom Coburgu a 

anglickom Stansteade i v súkromných zbierkach v Belgicku, Kanade a v 

USA.“ 

Čitateľ našiel v súbornom katalógu okrem odbornej umelecko-historickej 

štúdie Kataríny Beňovej aj text Františka Bizuba. Písal o Stróblových 

životných osudoch, jeho liptovských koreňoch a vzťahu k rodisku, pričom 

vychádzal a čerpal z množstva dobových prameňov. 
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V.  CIRKEVNÝ ŽIVOT 
 

Po minuloročnom požiari povstala Evanjelická modlitebňa v Okoličnom 

doslova z popola. Po požiari, ktorí vypukol v noci z 25. februára na 26. 

februára 2005 a spôsobili ho podpaľači, ostali z nej len obvodové múry. Na jar 

tohto roka vybudoval Cirkevný zbor ECAV v Liptovskom Mikuláši nový 

strop, omietky, vymenil okná a pristavili sociálne zariadenie, budovu zateplil. 

Pôvodný oltár nahradil nový, financovaný cirkevníkmi z Okoličného. 

Rekonštrukcia modlitebne si vyžiadala viac ako milión korún. Z toho sa 268 

tisíc korún podarilo cirkevníkom získať z poisťovne, no väčšinu výdavkom 

financovali z milodarov a zborových peňazí. Čiastkou 50 tisíc prispelo mesto 

Liptovský Mikuláš. Novú modlitebňu vysvätili v deň Pamiatky reformácie 31. 

októbra 2006. 
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VI. ZDRAVOTNÍCTVO 
 

Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši pôsobila od roku 2003 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). 

Poskytovala zdravotnú starostlivosť 73 361 obyvateľom spádovej oblasti 

Liptovský Mikuláš (32 759 obyv.) a Liptovský Hrádok (7 756 obyv.), rovnako 

tak tisíckam návštevníkov okresu Liptovský Mikuláš.  

1. júla 2006 odišiel z funkcie riaditeľa Pavol Cvengroš. Na čele nemocnie stál 

šestnásť rokov. Vedením nemocnice bola poverená Marta Španková, dlhoročná 

ekonomická námestníčka riaditeľa. Námestníkom pre liečebno-preventívnu 

starostlivosť zostal Oldřich Drahovzal.  

Napriek neutešenej situácii v zdravotníctve, odchodu lekárov a sestričiek 

z mikulášskej nemocnice, podarilo sa zaznamenať aj pozitíva. V marci 

nemocnica získala nový echokardiograf, ultrazvukový prístroj na vyšetrenie 

srdca. V priestoroch bývalého chirurgického oddelenia 24. augusta 2006 

slávnostne otvorili nové zrekonštruované oddelenie psychiatrie s 50 posteľami,  

Prestavba, ktorá trvala od decembra 2004 bola vyčíslená na viac ako 12 mil. 

Sk. 80% nákladov nemocnica uhradila prostredníctvom fondov Európskej únie 

a zvyšné prostriedky pochádzali zo štátu a ŽSK. Psychiatrické oddelenie, ktoré 

ročne liečilo približne 700 pacientov, konečne spĺňalo európske štandardy. 

V polovici októbra navštívil nemocnicu minister zdravotníctva Ivan 

Valentovič. Návštevu inicioval Ján Blcháč, kandidujúci na primátora mesta 

Liptovský Mikuláš. Minister pochválil moderný chirurgický pavilón, 

nespokojný bol s neurologickým a doliečovacím oddelením. Prekvapila ho 

skutočnosť, že nemocnica mala vlastné laboratóriá a dialýzu. Primári oddelení 

poukázali na nevyhovujúci a nespravodlivý systém financovania nemocníc 

a problémy s poisťovňami, ktoré vyplácali lekárom za rovnaké úkony 

v rôznych nemocniciach odlišné sumy. Podľa lekárov to vyzeralo tak, ako keby 

zdravotníctvo riadili poisťovne a nie ministerstvo zdravotníctva.   

16. novembra 2006 získalo pôrodnícke oddelenie certifikát Nemocnica 

priateľská k deťom, splniac desať kritérií organizácie UNICEF. V poradí 21. 

certifikát na Slovensku odovzdala primárovi detského a vedúcemu lekárovi 

novorodeneckého oddelenia Romanovi Mojžišovi vedúca sekcie Slovenského 

výboru pre UNICEF Viera Haľamová. Nemocnica v polovici roka sprístupnila 

aj vlastnú internetovú stránku www.nsplm.sk.  

http://www.nsplm.sk/
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VII. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
 

Inštrukčné detské jasle na Komenského ulici, jediné detské jasle na území 

mesta spravovalo mesto Liptovský Mikuláš. Pôvodná kapacita 50 detí sa od 

decembra 2004 znížila na 35 detí. 8 detských sestier sa v troch oddeleniach 

staralo o 35 detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Vedúcou jaslí bola detská 

sestra Iveta Kubáňová.  

 

Najstarší klub dôchodcov v Liptovskom Mikuláši oslávil 23. mája  2006 25. 

výročie existencie. Keď v roku 1981 vznikol, jeho členovia sa stretávali na 

 rôznych miestach. Od roku 1985 klub dôchodcov sídlil v rodinnom dome na 

Vajanského ulici č. 11, ktorý preň kúpil mestský národný výbor. Členovia 

jubilujúceho klubu privítali gratulantov zo spriatelených klubov dôchodcov 

z Nitrianskeho Pravna, Turčianskych Teplíc, Ružomberka, Liptovskej Osady, 

Rajca, Martina, Kremnice, Novák a tiež siedmich klubov z Liptovského 

Mikuláša. Dvadsaťpäťročnú históriu klubu, ilustrovanú mnohými fotografiami 

zdokumentovali, v útlej brožúrke, ktorú vydali v spolupráci s mestským 

úradom. Mesto na činnosť všetkých klubov dôchodcov na území mesta 

vynaložilo v roku 2006 sumu  444 835 Sk.  

 

Opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu starším a chorým občanom 

poskytovalo mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom mestského úradu 92 

osobám. Staralo sa o nich 55 opatrovateľov, v rôznych pracovných úväzkoch. 

Mesto spravovalo aj Dom s opatrovateľskou službou na Štefánikovej ulici, kde 

žilo 11 občanov.  

 

Od 18. septembra 2006 začal verejnosti slúžiť nový Dom dôchodcov mesta 

Liptovský Mikuláš. Vznikol ako rozpočtová organizácia mesta s právnou 

subjektivitou, pre obyvateľov mesta a jeho spádovej oblasti (podľa uznesenia 

MsZ č. 17/2006 zo dňa 16. marca 2006). Priestory celodenného zariadenia 

vznikli prestavbou nadbytočného nemocničného pavilónu (bývalého pľúcneho 

a infekčného oddelenia) v Palúdzke. Poskytoval služby 44 seniorom v jedno a 

dvojposteľových ubytovacích jednotkách so sociálnym zariadením a 

príslušenstvom. Klienti mali k dispozícii aj spoločenské miestnosti, 

ambulancie, modlitebňu, fitness centrum, holičstvo, kaderníctvo a pedikúru.  
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Riaditeľom mestského sociálneho zariadenia sa stal Milan Strnisko, predtým 

pracovník Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.  

Prestavba bývalej nemocničnej budovy začala ešte v roku 2001, ale pre 

nedostatok financií postupovala pomaly. Krajský úrad v Žiline, z rozpočtu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preinvestoval 30 mil. Sk 

a potom hrubú stavbu odovzdal mestu. Z rozpočtu Liptovského Mikuláša 

poslanci uvoľnili 2,5 mil. Sk na zateplenie. Ďalších 8 mil. Sk na prevádzku 

domova získalo mesto od Ministerstva financií SR. Otvorením domova vzniklo 

19 pracovných miest. O klientov sa staralo 10 zdravotných sestier 

a opatrovateliek.  

 

Krízové stredisko Pálkovo centrum na čele s riaditeľom Jánom Paliderom 

získalo koncom júna t.r. ocenenie Protidrogového fondu za projekt Šanca – 

dlhodobá priama práca s deťmi v regióne Liptova. Súčasťou projektu bola 

celoslovenská odborná konferencia Kompetencie v prevencii, ktoré krízové 

centrum realizovalo v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.  

 

 Domov dôchodcov, domov sociálnych služieb A útulok na sídlisku 

Podbreziny v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  

poskytoval svoje služby od r. 1991, aktuálne 116 obyvateľom.  

 

V rómskej osady Hlboké, kde žilo okolo 500 Rómov, začala na prelome júla 

a augusta 2006 výstavba komunitného  centra nový svet z prostriedkov mesta 

Liptovský Mikuláš,  resp. oddelenia sociálnych vecí a kultúry mestského 

úradu. Centrum vznikalo prestavbou chátrajúcich šatní bývalého športového 

areálu za Váhom. Projekt počítal s vybudovaním 2 učební pre prácu s deťmi 

predškolského a školského veku, priestormi pre vzdelávanie dospelých 

a aktivity mládeže, 8 malometrážnymi bytmi nižšieho štandardu a ubytovňou 

pre bezdomovcov so samostatným režimom. Podľa zmluvy dodávateľa stavby 

a investora mala byť stavba dokončená do konca kalendárneho roka 2006. 

Zárodky aktivít komunitného centra možno nájsť v činnosti rómskej neziskovej 

organizácie Kamas (Chceme), ktorá približne dva roky úspešne pracovala s 

deťmi základných škôl na Nábreží Dr. Aurela Stodolu a na Ulici 

Československej brigády. Zámer otvoriť komunitné centrum do konca 

kalendárneho roka sa nepodarilo naplniť.    
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V priebehu roka boli medializované informácie o nespokojnosti Rómov 

s nedostatočným odvozom komunálneho odpadu aj s kvalitou nových bytov 

odovzdaných do užívania v Hlbokom v minulom roku. Do bytov zatekalo 

a plesniveli. 30 bytov nižšieho štandardu postavilo mesto s pomocou Štátneho 

fondu rozvoj bývania. Zástupca primátor Jozef Repaský na nespokojnosť 

Rómov reagoval s konštatovaním „myslím si, že o obyvateľov Hlbokého sa 

mesto stará až moc...“ 

 

Spišská katolícka charita prevádzkovala na Borbisovej ulici v Liptovskom 

Mikuláši malokapacitné krízové stredisko Dom Charitas sv. Kláry. Od roku 

2002 v ňom svoj prechodný domov našlo približne 60 dievčat a mladých žien, 

poznačených narušeným rodinným prostredím, domácim násilím alebo 

ústavnou výchovou. Rodinný dom kúpila Spišská katolícka charita v roku 

2001, v nasledujúcom roku v ňom otvorila stredisko. V roku 2004 sa ho 

podarilo nadstaviť a v tomto roku aj zatepliť.  
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VIII. ŠPORT A TELOVÝCHOVA 
 

Najlepších športovcov mesta za rok 2005 vyhlásili 1. februára 2006 v malej 

zasadačke mestského úradu. Ocenenia na základe rozhodnutia Komisie 

mládeže a športu MsZ (bez rozdielu poradia) športovcom odovzdali primátor 

Alexander Slafkovský a predseda komisie Rudolf Huna.   

Kategória do 18. rokov: 

 Michaela Nosková, Leteckomodelársky klub L. Mikuláš 

 Miroslav Vereb, Kick box klub Magic 

 Michal Havlíček, Kick box klub Magic 

 Lukáš Gajarský, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Juraj Ontko, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Ondrej Mráz, Športový klub Kriváň, Liptovská šachová škola 

Kategória nad 18 rokov: 

 Michal Martikán, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Elena Kaliská, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš  

 Marián Olejník, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Milan Kubáň, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš  

 Alexander Slafkovský, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Peter Cibák, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Gabriela Zamišková, AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Marián Vyšný, Športový klub polície L. Mikuláš 

 Martin Navrátil, Kick box klub Magic 

 Ivan Tréger, Leteckomodelársky klub L. Mikuláš  

Kolektívy: 

 vodní slalomári AŠK Dukla Kanoe Tatra klub L. Mikuláš 

 Šachový klub Liptov, Športový klub Kriváň 

 mladé moderné gymnastky Športový klub L. Mikuláš  

 

Víkend 11. a 12. februára 2006 patril 27. ročníku Veľkej cena Liptova 

v krasokorčuľovaní, ktorá začala v roku 1969 ako Cena o liptovský kožúšok. 

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 90 detí v najnižších vekových kategóriách z 

celého Slovenska. Domáci Klub krasokorčuľovania reprezentovali zverenci 
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trénerov Petra a Marty Poljakovcov Nikola Staroňová, Martin Stromko,  

Stromková a Salák. 

 

8. apríl 2006 zomrel v Bratislave Ladislav Zacharides, bývalý lyžiarsky tréner, 

rodák z Banskej Štiavnice. V Liptove zanechal hlbokú stopu. V 70. rokoch 20. 

storočia vychoval mnoho osobností zjazdového lyžovania, moderného päťboja, 

angažoval sa v ľadovom hokeji, krasokorčuľovaní a v masovej telovýchove. 

Práve v Liptove založil v tom čase netradičné športové odvetvie – moderný 

päťboj a jeho zimnú variantu. Pôsobil aj ako štátny tréner reprezentačného 

družstva žien v zjazdovom lyžovaní.  

 

Slovenský kulturistický šampionát sa konal 22. apríla 2006 v Dome kultúry. 

Na pódiu sa v jednotlivých hmotnostných kategóriách predviedlo 61 najlepších 

kulturistov. V kategórii body fitness dominoval domáci Ľuboš Maliňák, v prvej 

desiatke sa umiestnili aj Ivan Pavlisko, Martin Baďo a Ivan Stanko, zverenci 

Ľubomíra Hečka z L&MH Fitness body clubu Lipovský Mikuláš.  

 

V Školskom športovom stredisku pri Základnej škole na Demänovskej ceste 

vyrastali úspešní lukostrelci. 20 členov klubu lukostreľby, dospelí i kadeti 

dosahovali pod vedením trénera Miroslava Michalca čoraz väčšie úspechy. Na 

XIII. halových majstrovstvách Slovenska v Košiciach obsadili prvé tri miesta 

muži M. Durný ml, M. Durný, st. a Róbert Janák. Kadeti Martin Boťanský bol 

prvý a Marek Hladký tretí. Lukostrelci nadviazali na skupinu nadšencov, ktorí 

začiatkom 90. rokov 20. storočia na pôde vojenskej akadémie založili Mestský 

lukostrelecký zväz. 

 

Športové možnosti obyvateľov Iľanova sa rozšírili o nový tenisový kurt. 

Otvorili ho v auguste v priestoroch bývalého klziska, na doteraz nevyužívanom 

pozemku urbárskeho spoločenstva. Podľa slov koordinátora projektu Pavla 

Demenčíka ho začali stavať už v roku 2003 a brigádnicky na ňom odpracovali 

vyše 2000 hodín. Na oplotene ihriska finančne prispelo mesto Liptovský 

Mikuláš.  

 

Slovenská asociácia silných mužov v zastúpení viceprezidenta, mikulášskeho 

architekta Vladimíra Bátika, zorganizovala 26. augusta 2006 súťažné stretnutie 
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silákov, ťažkých atlétov z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Početný 

divácky dav na Námestí osloboditeľov fascinovali neuveriteľné výkony - 

pretáčanie 500 kg pneumatiky, nosenie dvoch železných kufrov, rozhýbanie 

„bačovho kyjaka“, ukladanie troch liatych betónových gúľ na stôl. Celkovým 

víťazom strhujúceho súboja sa stal Branislav Golier z Bánoviec na Bebravou.  

 

23. ročník medzinárodného šachového turnaja Liptov open 2006 sa konal 

v Posádkovom klube armády od 27. augusta do 2. septembra 2006. 

Organizátori využili ako novinku elektronické šachovnice a hodiny, ktoré sa 

využívali na špičkových svetových podujatiach. Víťazom turnaja sa stal Peter 

Jelen, hráč Športového klubu Liptov. Iba o pol bodu za nim zaostal Dušan 

Štric. V rámci turnaja sa konalo aj sústredenie mládežníckej šachovej 

reprezentácie a zasadnutie výkonného výboru republikového zväzu.  

 

Memoriál Karola Česala, na počesť zakladateľa tenisu v Liptove, pripravili už 

po dvanásty raz organizátori 2. septembra 2006 na tenisových kurtoch pri 

krytej plavárni. V dvoch kategóriách štartovalo 24 hráčov. Víťazom kategórie 

do 35 rokov sa stal Peter Šimčík, v kategórii hráčov nad 35 rokov Dušan 

Lenčo.  

 

V sobotu 11. novembra 2006 sa konal 26. Liptovský maratón, zároveň 12. 

ročník Memoriálu Vlastimila Jaroša a 2. ročník Liptovského polmaratónu – 

Majstrovstvá SR profesionálnych hasičov. Liptovský bežecký sviatok 

organizoval už tradične ŠK Copy servis Liptovský Mikuláš, Okresná rada HZZ 

s Liptovskou asociáciou športu pre všetkých, mestom Liptovský Mikuláš 

a Liptovským bežeckým spolkom. Na hlavnú trasu popri Liptovskej Mare, 

s tradičnou obrátkou na priehradnom múre, vybehlo 79 pretekárov. Rovnaký 

počet bežcov absolvoval aj polmaratón. Ako prví do cieľa pribehli minuloroční 

víťazi Peter Tichý z Čadce a Ján Križák zo Skalice. Titul majstra Slovenska 

v polmaratóne profesionálnych hasičov získal Vladimír Vlasatý z Považskej 

Bystrice.  

 

Klub športovej gymnastiky pri Posádkovom dome armády, člen Slovenskej 

gymnastickej federácie, úspešne pracoval pod vedením trénerky Andrei 

Židekovej. Členky klubu sa čoraz častejšie vracali zo súťaži s peknými 



 

71 

 

výsledkami. Miška Kubovčíkova vyhrala 2. kolo Slovenského pohára, juniorky 

Klaudia Medlová a Dominika Multáňová boli druhé na medzinárodnom 

Memoriáli Jozefa Pajora v Košiciach. Dominika Multáňová sa stala aj 

absolútnou juniorskou majsterkou Slovenska vo fitness.  

 

Športová hala Národnej akadémie obrany v Demänovej bola 11. novembra  

2006 dejiskom 16. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike.  V 

medzinárodnej súťaži štartovalo 60 dievčat z 5 európskych krajín – Bulharska, 

Chorvátska, Slovinska, Česka, Poľska a Slovenska. Z hostiteľského oddielu 

modernej gymnastiky ŠK Liptovský Mikuláš štartovalo 14 dievčat. V prvej 

kategórii cvičení bez náčinia sa umiestnili D. Purgátová na 5. mieste, A. 

Rusnáková na 6. mieste a siedma bola B. Gettová. V druhej kategórii s náčiním 

boli Adamkovičová štvrtá, Halušková piata a Pančíková siedma. 

 

Nová umelá ľadová plocha, na ploche hokejbalového ihriska na sídlisku 

Podbreziny, bola v prevádzke od 9. decembra 2006. Prenosná plocha slúžila 

nielen na verejné korčuľovanie, ale aj pre hokejové prípravky, a tiež žiakom 

základných škôl na zlepšenie ich korčuliarskych schopností. Umelý ľad značne 

rozšíril možnosti korčuliarov a hokejistov, veď kapacita klasického zimného 

štadióna v meste už dávno nestačila pokryť záujem. Navyše, nová technológia 

výroby ľadu bola aj ekologická, nepoužíval sa pri nej čpavok.  

 

Liptovské združenie telesnej kultúry (LZTV) prišlo koncom roka o priestory vo 

vilke, známom tzv. zámočku na Hodžovej ulici. Budova bola za nevyjasnených 

okolností predaná tretej osobe. Predstavitelia liptovského športu podali trestné 

oznámenie na Generálnu prokuratúru SR za porušenie činnosti a práva pri 

správe majetku. Konanie však bolo zastavené, pretože nebol porušený žiaden 

zákon. Vila, ktorú postavil známy slovenský architekt Milan M. Harminc pre 

Emila Stodolu v roku 1902, bola od r. 1967 sídlom okresného výboru 

Československého zväzu telesnej výchovy, po roku 1990  Liptovského 

združenia telesnej kultúry. Predstavitelia mesta ponúkli LZTV a Oblastnému 

futbalovému zväzu priestory na Námestí osloboditeľov, kam sa presťahovali 

v polovici januára 2008.  
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Magic kickboxu klub potvrdil aj tento rok svoje významné postavenie 

v slovenskom kickboxe. Na šampionáte v Košiciach získali dva tituly juniori 

Roman Droppa a Eva Verebová. Striebro si odniesol Mirko Vereb ml. a Mário 

Bukovinský. Ako seniorka triumfovala Eva Kuzmová. Už pätnásty slovenský 

titul získal Martin Navrátil (do 81 kg). Prvenstvá pridali aj Peter Fiala (do 86 

kg) a Ján Antoška v najťažšej váhovej kategórií do 91 kg. Peter Navrátil zostal 

naďalej jedným z reprezentačných kormidelníkov.  

 

HOKEJ 

 

Mužstvo MHK 32 Liptovský Mikuláš pod vedením trénerskej dvojice Milan 

Jančuška a Jerguš Bača skončilo v sezóne 2005/2006 na 9. priečke 

SLOVNAFT Extraligy. Podľa vyjadrení prezidenta klubu Jána Bošanca vo 

vedení klubu vládla oprávnená nespokojnosť. V apríli do hokejového klubu 

vstúpil nový sponzor – akciová spoločnosť LI-PA holding, ktorú zastupoval 

generálny riaditeľ Pavol Rusko. Rodák z Liptovského Hrádku bol verejnosti 

známy ako zakladateľ TV Markíza. Na základe podpísanej zmluvy boli 

financie rozdelené v pomere 70% pre mládež a 30% pre seniorskú kategóriu.  

Začiatkom leta slúžil vynovený zimný štadión dvom turnusom tradičnej letnej 

hokejovej školy. Seniori zatiaľ hrali prípravné zápasy na Morave. V auguste sa 

stretli s Popradom, Kežmarkom aj Budapešťou už na vlastnom ľade.  

V sezóne 2006/2007, v 15. ročníku SLOVNAFT Extraligy, štartovalo mužstvo 

MHK 32 LI-PA Liptovský Mikuláš značne omladené, s najmladším kádrom 

celej extraligy. Tréneri Milan Jančuška a Jerguš Bača dali príležitosť 13 

hráčom z nižších slovenských i zahraničných súťaží. Začali tak trojročný 

cyklus prebudovania tímu. K tomu rozhodnutiu prispel aj fakt, že v ročníku 

2006/2007 z extraligy nikto nevypadával. Mikulášskym hokejistom sa 

v extraligovej súťaži, medzi desiatimi štartujúcimi mužstvami, nedarilo. Po 

jedenástich zápasoch sa ocitli na predposlednej deviatej priečke. Koncom 

kalendárneho roka 2006, po 35 odohraných zápasoch, patrila mužstvu MHK 32  

LI-PA Liptovský Mikuláš v extraligovej tabuľke ôsma priečka .  

 

Na hokejbalových majstrovstvách sveta hráčov do dvadsať rokov v Taliansku 

reprezentovali Slovenskú republiku aj piati mladí hokejisti z Liptovského 

Mikuláša. Domov si priniesli strieborné medaily. Na vynikajúcom výsledku sa 
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podieľali Heumann, Petran, Staroň, Gažo a Palko, vyhlásený na najlepšieho 

brankára turnaja.  

 

FUTBAL 

 

V rámci podpory športu v Liptovskom Mikuláši smerovali nemalé prostriedky 

na podporu najpopulárnejšieho športu na svete. Poslanci mestského 

zastupiteľstva vyčlenili z rozpočtu mesta pre futbalové kluby takmer 1,5 

milióna Sk. Podporili činnosť FK Tatran Liptovský Mikuláš, FC 34 Palúdzka, 

ŠK Liptovská Ondrašová, ŠK Demänová, TJ Snaha Ploštín, TJ Iľanovo. 

Najviac, 800 tisíc Sk dostal FK Tatran Národná akadémie obrany Liptovský 

Mikuláš, štartujúci v najvyšších futbalových súťažiach.  

 

Na štadióne najväčšieho futbalového klubu v meste Tatran NAO Liptovský 

Mikuláš, na sídlisku Podbreziny, sa v nedeľu 9. júla 2006 stretli priaznivci 

kvalitného futbalu. Domáce mužstvo sa v priateľskom zápase stretlo 

s prvoligovým MFK Ružomberok. Futbalisti Marek Sapara, Jan Nezmar a Erik 

Jendríšek sa nezapotili len na ihrisku, ale aj pri rozdávaní autogramov, o ktoré 

bol veľký záujem. Podujatie sa konalo z iniciatívy Jána Blcháča, kandidáta na 

primátora Liptovského Mikuláša v tohtoročných komunálnych voľbách. 

V sezóne 2005/2006 vyhral Futbalový klub Tatran NAO Liptovský Mikuláš 

tretiu ligu skupinu východ a postúpil do novovytvorenej II. ligy - východ. Preto 

poslanci mestského zastupiteľstva zvýšili pre klub príspevok na 1,3 mil. Sk. 

Nevyhnutné bolo vynoviť tribúnu, aby sedenie zodpovedalo kritériám II. ligy. 

300 nových plastových sedačiek v hodnote 200 tisíc Sk zakúpilo mesto 

z fondu, ktorý sa tvoril z primátorského platu Alexandra Slafkovský, poslanca 

Národnej rady SR. Do 5. augusta 2006, keď futbalisti odohrali prvý domáci 

zápas, obnovili aj trávnik, upravili sociálne zariadenia i plot okolo štadióna. 

Keďže ihrisko bolo značne vyťažené, hrávalo na ňom 8 mužstiev, začalo sa 

uvažovať o vybudovaní umelého trávnika. 

Vedenie FK Tatran na čele s prezidentom klubu Milanom Mikušiakom 

neprestajne riešil finančné zabezpečenie športového klubu. Podľa jeho slov, 

ktoré poskytol pre novembrové číslo týždenníka MY Liptov ...ďalších 

sponzorov niet, na ťahu je samospráva a nové mestské zastupiteľstvo. Buď 

dôjde k minimálne dvojnásobnému navŕšeniu príspevku v rozhodujúcom 
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mestskom klube alebo sa s nastúpenou cestou môžeme rozlúčiť. Jesenná časť 

sa mužstvu vydarila. Pri štarte 14 mužstiev obsadili v tabuľke štvrtú priečku zo 

ziskom 20 bodov. 

 

VODNÝ SLALOM 

 

Z Majstrovstiev Európy vo vodnom slalome, ktoré sa konali 2. júla 2006 vo 

francúzskom L´ Argentiere La Besée sa vrátila s titulom majsterky Európy 

Elena Kaliská. Trojnásobný olympijský medailista a päťnásobný majster sveta 

Michal Martikán opäť najvyšší európsky titul nezískal, zostala mu strieborná 

medaila. Ďalšie striebro získal spolu s Alexandrom Slafkovským ml. 

v kategórií 3xC1. 

 

Juniorské majstrovstvá vodných slalomárov v Nottinghame (24. – 27. august 

2006) vyniesli na zlaté stupne víťazov Alexandra Slafkovského ml. a dvojicu 

Tomáš Kučera a Ján Bátik, ktorých trénoval Juraj Ontko. 
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HISTORICKÝ KALENDÁR 2006 
 

715 rokov prvej zmienky o Svätom Mikuláši 

365 rokov vydania evanjelického spevníka Juraja Tranovského Cithara 

sanctorum 

 

    JANUÁR 

 

1. 1. 1951 vznikol národný podnik Kožiarske závody  

1. 1. 1991 zanikol Okresný ústav národného zdravia a vznikli štyri 

samostatné právne  subjekty, Nemocnica s poliklinikou 

Ružomberok, Lekárenská služba zdravotnícke zariadenia 

9. 1. 1871 sa vo Vrbici narodil Branislav Lacko, spolumajiteľ firmy 

Jur Lacko a synovia, zomrel 13. 10. 1951 

14. 1. 1831 sa narodil Jozef Kováč majiteľ kožiarskej fabriky, 

divadelný ochotník, cestovateľ, zomrel 23. 12. 1898 

21. 1. 1861 vznikol spolok evanjelických žien DOBRODEJ, prvý 

slovenský ženský spolok so zameraním na vzdelávanie 

evanjelických dievčat v národnom duchu i v oblasti 

 sociálno-humánnej 

23. 1. 1941   zomrel v Bratislave Pavel Socháň, fotograf, etnograf, 

spisovateľ, narodil sa vo  Vrbici 6. 6. 1962 

28. 1. 1871 bol založený spevokol Tatran – 130. výročie 

31. 1. 1881   sa narodil Peter Július Kern, maliar, reštaurátor, zomrel 

25. 3. 1963 

 

    FEBRUÁR 

 

9. 2. 1911  zomrel v Ružomberku Peter Makovický, podnikateľ, 

obchodník, narodil sa vo Vrbici 31. 1. 1824 

13. 2. 1851   zomrel Juraj Bartoš, katolícky kňaz, národnokultúrny 

pracovník, spolupracovník M. M. Hodžu,  narodil sa v 

spišskej Závade 2. 4. 1798 

23. 2. 1956 zomrel v Jure pri Bratislave Ján Michal Oberuč, ev. 

kňaz, historik, narodil sa v Palúdzke 28. 6. 1902 

24. 2. 1926  sa v Poprade–Veľkej narodil Ivan Ondrej, maliar, 

reštaurátor, bývalý riaditeľ Galérie P. M. Bohúňa 

28. 2. 1856   sa narodil Jozef Stodola, podnikateľ, starosta mesta v 

rokoch 1923–28, zomrel 7. 12. 1938 

 

MAREC 

 

10. 3. 1946  sa v Demänovej narodil Igor Rumanský, maliar, grafik, 

pedagóg 

12. 3. 1846  sa narodil Rehor Uram-Podtatranský, učiteľ, spisovateľ, 

národovec, zomrel v Košiciach 8. 9. 1924 

22. 3. 1886  zomrel Jozef Piťo, rómsky hudobník, huslista a primáš, 

narodil sa v Tekovských Lužanoch okolo 1795–1800 

27. 3. 1926  sa v Okoličnom narodila Dagmar Kmošková, maliarka, 

výtvarná pedagogička 

31. 3. 1921  bol založený židovský športový klub Makkabea 
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APRÍL 

 

3. 4. 1981   zomrel v Bratislave Ján Minca, chemik, pedagóg, narodil 

sa v Ondrašovej  29. 2. 1924 

8. 4. 1931 bola v meste zriadená Verejná sprostredkovateľňa práce 

10. 4. 1871  sa narodil Eduard Penkala, vynálezca, technik, zomrel 5. 

2. 1922 v Záhrebe 

16. 4. 1711  sa v Okoličnom narodil Alexius Okoličáni, učiteľ, 

filozof, cirkevný historik, zomrel 2. 10. 1757 

19. 4. 1866 sa vo Vrbici narodil Martin Kajuch (Szentmikosi) 

právnik, zomrel 30. 10. 1932 v Budapešti 

19. 4. 1956   zomrel Václav Holý stavebný inžinier, predseda 

Mestského národné výboru a  podpredseda Okresného 

národného výboru v L. Mikuláši, narodil sa 14. 4. 1888 v 

 Prahe 

20. 4. 1881 zomrel v Ružomberku Daniel Božetech Makovický, 

bankár, podnikateľ, narodil sa 17. 2. 1828  

29. 4. 1916   sa v Iľanove narodil Martin Bobuľa, lesník, preparátor a 

ochranca prírody, zomrel v Liptovskom Hrádku 4. 6. 

1983 

30. 4. 1851   zomrel Ján Pálka, maliar, litograf, narodil sa 11. 8. 1830 

vo Vrbici 

 

MÁJ 

 

1. 5. 1961  zomrel v Bratislave Gejza Bárdoš, lekár, vysokoškolský 

pedagóg, výskumník, narodil sa 1. 7. 1908 

7. 5. 1961 zomrel František Klimeš, vydavateľ, kníhtlačiar, starosta 

mesta v rokoch 1928–1939, narodil sa 16. 12. 1875 

v Tovačove okr. Přerov  

8. 5. 1851   sa narodil Ondrej Miloslav Bella, Básnik, prekladateľ, 

zomrel v Krakove 12. 10. 1903 

9. 5. 1961 bol odhalený pamätník na Háji-Nicovô 

14. 5. 1846   sa narodil Gustáv Piťo, rómsky hudobník–primáš, 

zomrel 4. 6. 1929 

14. 5. 1871  sa uskutočnil prvý koncert zamiešaného speváckeho 

zboru Tatran 

23. 5. 1876  zomrel v Zlatých Moravciach Janko Kráľ, básnik, 

narodil sa 24. 4. 1822  

 

25. 5. 1936 v Bratislave zomrel Ján Levoslav Bella, hudobný 

skladateľ, pedagóg,  zakladateľ slovenskej národnej 

hudby, narodil sa 4.9.1843   

28. 5. 1906  bol podaný návrh na zriadenie gymnázia v L. Mikuláši  

29. 5. 1881  sa narodil Miloš Ruppeldt, hudobný pedagóg a teoretik, 

prekladateľ, zomrel v Bratislave 18.11.1943 

 

JÚN 

 

12. 6. 1876 sa narodil Dušan Ruppeldt, organizátor národného 

študentského hnutia, zomrel v Záhrebe 11. 12. 1896 
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1. 6. 1886 sa narodil Fedor Ruppeldt, ev. biskup, politik, spisovateľ, 

zomrel v Žiline 25. 8. 1979 – 115. výročie 

18. 6. 1831  sa v Ondrašovej narodil Belo Majlát, historik, archeológ, 

župný hodnostár, zomrel 20. 3. 1900 v Budapešti 

18. 6. 1961 tragicky zahynul Vladimír Fábry, právnik, diplomat, od 

roku 1946 pracovník OSN, spolu s generálnym 

tajomníkom OSN Dagom Hammarskjöldom v Zambii, 

 narodil sa 23. 11. 1920 

28. 6. 1996  bol otvorená preložka cesty I/18 – diaľničný privádzač 

do mesta a pešia zóna v historickom centre  

 

JÚL 

 

2. 7. 1871 sa narodila Mária Uličná, učiteľka, kultúrna pracovníčka, 

zomrela 24. 8. 1954 

11. 7. 1931  sa narodil Miroslav Ksandr, sochár, monumentalista 

17.7.1946  zomrel Jozef Bella, lekár, publicista, narodil sa 29. 7. 

1864 

19. 7.1996  zomrel v Ružomberku Vladimír Kuna, ev. kňaz, správca 

ev. sirotinca, záchranca židovských detí, narodil sa vo 

Vrbici 20. 10. 1904 

28. 7. 1991 sa v synagóge uskutočnil prvý ročník podujatia MOSTY 

 

AUGUST 

 

1. 8. 1991  bola v rámci nového štatútu mesta zriadená mestská 

polícia  

3. 8. 1951     sa narodil Ján Hoffstädter, sochár, rektor VŠVU 

4. 8. 1861   bol založený Spolok správy divadelnej, pokračovateľ 

Belopotockého tradície 

4. 8. 1926  zomrela v Žiline Klementína Ruppeldtová, publicistka, 

kultúrno-osvetová pracovníčka, narodila sa 27.11.1850 

5. 8. 1846   bola vysvätená nová židovská synagóga 

11. 8. 1851  sa narodil Július Heeger, dopravný inžinier, zomrel v 

Budapešti 6.2.1914  

12. 8. 1881  sa narodil Jozef Kállay, právnik, prvý župan Liptovskej 

župy po vzniku ČSR, v rokoch 1922-1927 minister s plnou 

mocou pre správu, zomrel v Bratislave 10.2.1939 

17. 8. 1876  v Aleksinaci zomrel Jozef Bohuslav Bella, básnik, narodil 

sa 23.10.1832 

18. 8. 1941   sa narodil Ladislav Hyža, rozhlasový režisér, riaditeľ 

štúdia SRo B. Bystrica 

20. 8. 1881 sa v Palúdzke narodil Štefan Balász banský a hutnícky 

inžinier, zomrel v Šoproni 11.2.1962 

29. 8. 1866   sa narodil Kornel Stodola, podnikateľ, národohospodár, 

publicista, zomrel 21.10.1946 v Bratislave 

 

SEPTEMBER 

 

1. 9. 1881 bola otvorená dievčenská a chlapčenská meštianska škola 

 9.9.1921 sa narodil Ján Kamhal, historik, publicista, 

výtvarný kritik, zomrel 16.5.1976  vo Zvolene 
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16.-17. 9. 1846 sa konalo III. valné zhromaždenie Tatrína 

16. 9. 1921 sa narodil Milan Rázus, politik, zomrel v Prahe 11.8.1984 

17. 9. 1971 zomrel v Pavčinej Lehote Vojtech Benický, speleológ, 

riaditeľ Múzea  slovenského krasu v rokoch 1949-63, 

narodil sa v Pavčinej Lehote 12.5.1907 

21. 9. 1916 sa narodil Michal Hubka, lekár, chirurg, autor vedeckých 

prác, zomrel v Bratislave roku 1984 

22. 9. 1811  sa v Rakši narodil Michal Miloslav Hodža, evanjelický 

kňaz, jazykovedec,  národovec, zomrel v poľskom Tešíne 

26.3.1870 

30. 9. 1886  sa narodil Michal Sekey, učiteľ, spisovateľ, publicista, 

zomrel v Bratislave  20.11.1965 

 

OKTÓBER 

 

1. 1. 1991  bolo historické  vyhlásená pamiatková zóna a pamiatkové 

súbory 

4. 10. 1891   sa narodil Ján Droppa, lekár, riaditeľ Štátnej 

nemocnice,organizátor zdravotníctva, zomrel 8. 3. 1948  

5. 10. 1816   sa v Palúdzke narodil Ján Drahotín Ondruš, básnik, zomrel 

19. 3. 1845 

10. 10. 1826  sa narodil Ondrej Pálka, garbiar, obchodník, zomrel 17. 6. 

1892 

16. 10. 1951   zomrel Ján Maršalko, funkcionár robotníckeho a 

odborového hnutia, sociálny  demokrat, organizátor 1. 

mája 1918, narodil sa 27.1.1878 v L. Sielnici 

18. 10. 1991 vznikol Dom Matice slovenskej 

21. 10. 1946 zomrel v Bratislave Kornel Stodola, podnikateľ, 

národohospodár, publicista , narodil sa 29. 8. 1866 

26. 10. 1856  sa narodil Miloš Lacko, spolumajiteľ kožiarskej  firmy Jur 

Lacko a synovia, zomrel 9. 12. 1942 

 

NOVEMBER 

  

1. 11. 1846 sa narodil Bohdan Augustini, spisovateľ, prekladateľ, 

zomrel 1. 11. 1876 

2. 11. 1906  sa narodil Miloš Marko, chemik, pedagóg 

2. 11. 1941 bol posvätený nový evanjelický kostol v Palúdzke 

4. 11. 1891 sa narodila Elza Vančová rod. Stodolová, vydavateľka, 

prekladateľka,  organizátorka ženského hnutia, 

zomrela v Martine 8. 8. 1947  

9. 11. 1731  sa narodil v Ondrašovej Baltazár Pongrác, spisovateľ, 

pedagóg 

9. 11. 1891  zomrel v Budapešti Šimon Bacher hebrejský básnik a 

prekladateľ, narodil  sa 1. 2. 1823  

14. 11. 1926  bola založená Jednota proletárskej telovýchovy 

18. 11. 1851  sa narodil Matej Žuffa st., zakladateľ garbiarskej dynastie, 

zomrel 24. 3. 1914 

21. 11. 1921   zomrela v Bratislave Marína Hodžová, divadelná 

ochotníčka, národovkyňa, narodila sa 31. 3. 1842  
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23. 11. 1916   sa v Maďarsku Kispešti narodil Vojtech Mensatoris, 

maliar, umelecký historik, bývalý riaditeľ Galérie P. M. 

Bohúňa, zomrel v L. Hrádku 19. 9. 1986 

27. 11. 1931   vydali garbiarski robotníci memorandum za udržanie 

kožiarskeho priemyslu 

 

DECEMBER 

 

2. 12. 1751   sa v Demänovej narodil Alexander Kubíni, právnik, 

billiograf, zomrel 27.7.1799 

2. 12. 1821  sa v Palúdzke narodil Andrej Lanštiak, ev. kňaz, 

spisovateľ, zomrel v Siladiciach okr. Trnava 25. 7. 1908 

8. 12. 1871 bola otvorená Košicko–bohumínska železnica na úseku 

Poprad–Žilina, do Liptovského Svätého Mikuláša prišiel 

prvý vlak – 130. výročie 

11. 12. 1926   sa narodil Ondrej Cibák, reprezentant, tréner a organizátor 

vodného slalomu,  zomrel 22. 7. 2000 

12. 12. 1921 sa narodila Soňa Kovačevičová rod. Žuffová,  etnografka, 

publicistka 

15. 12. 1836   sa narodil Ján Pravdoľub Bella, pedagóg, publicista, 

zomrel 27. 3. 1924 v Bratislave 

22. 12. 1891  sa v Istebnom narodil Michal Madera, ev. farár, publicista, 

prekladateľ, zomrel 25. 4. 1945  

25. 12. 1856  sa v Dolnom Kubíne narodil Jur Janoška, ev. kňaz, 

publicista, redaktor,  zakladateľ vydavateľstva Tranoscius, 

biskup evanjelickej a. v. cirkvi, zomrel  27. 1. 1930 

26. 12. 1916   zomrel v Part. Ľupči Michal Klimo, ev. kňaz, spisovateľ, 

narodil sa 12. 1853 v Bodiciach 

30. 12. 1976 začala pracovať vodná elektráreň Liptovská Mara 

31. 12.1751  sa v Andiciach narodil Daniel Bocko, náboženský 

spisovateľ, zomrel v maďarskom Sarvaši 24. 4. 1806 

31. 12. 1752   sa narodil Gustáv Augustíny, slovenský a rumunský 

novinár, zomrel novinár 13. 2. 1900 Arad 

 

 

 

1806 sa narodil Móric Mauksch, učiteľ, zakladateľ ústavu pre 

hluchonemých v L. Mikuláši, zomrel v roku 1848 

1846 sa narodil Peter Ballo, továrnik–výrobca kočov, zomrel 3. 

1. 1913 

1871 sa narodil Aurel Ballo maliar, výtvarný pedagóg, zomrel v 

Prešove 27. 4. 1940 
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ZOZNAM SKRATIEK 
 

ANO  Aliancia nového občana 

AŠK  armádny športový klub  

BP  Bytový podnik 

ČOV  čistiareň odpadových vôd 

DS  Demokratická strana 

FK  futbalový klub 

HZD Hnutie za demokraciu   

HZDS-ĽS Hnutie za demokratické Slovensko - Ľudová strana 

KDH  Kresťanskodemokratické hnutie 

m. č.  mestská časť 

ME  majstrovstvá Európy 

MHD  mestská hromadná doprava 

MHK  mestský hokejový klub 

MsZ  mestské zastupiteľstvo 

MŠ SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NAO  Národná akadémia obrany 

n. o.  nezisková organizácia 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NsP nemocnica s poliklinikou 

OÚ  obvodný úrad 

OZ  občianske združenie 

 

PK  posádkový klub armády  

SBD  stavebné bytové družstvo 

SDKÚ Slovenská demokratická a kresťanská únia 

SDĽ  Strana demokratickej ľavice 

Smer-SD Smer – Sociálna demokracia  

SNS Slovenská národná strana  

SF Slobodné fórum 

SOP  Strana občianskeho porozumenia 

SR  Slovenská republika 
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SRo  Slovenský rozhlas 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

š. p.  štátny podnik 

VÚC  vyšší územný celok 

VPS Verejnoprospešné služby 

VŠMU Vysoká škola múzických umení  

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

ZO základná organizácia 

ZPOZ zbor pre občianske záležitosti 

ZUŠ základná umelecká škola 

Z. z. Zbierka zákonov    

ŽSK Žilinský samosprávy kraj 

ŽU Žilinská univerzita 

 

PRAMENE 

 

1. Zápisnice a uznesenie zo zasadnutí MSZ v Liptovskom Mikuláši 

2. Tlač – informačný mesačník Mikuláš, regionálny týždenník MY 

Liptovské noviny, Profesionál Spravodajca NAO, noviny SME, Pravda, 

Hospodárske noviny,  

3. Archívne pramene – Archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom 

Mikuláši 

4. Webové stránky mesta, mestských organizácií, firiem, športových 

klubov 
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