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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Folklórom, krojmi, spevom ani davmi ľudí sa tento rok prvomájový sviatok pre mimoriadne opatrenia neslávi.

My si jeho atmosféru preto pripomíname aspoň na obálke nášho mesačníka.  
Prvý máj sa vo svetovom meradle spája s oslavami Sviatku práce. K tomuto dátumu sa viaže aj výročie vstupu Slovenska do Európskej 
únie, ktoré v Liptovskom Mikuláši tradične symbolizuje odomykanie Fontány Metamorfózy pre letnú sezónu. Zvyk so stavaním mladého 
stromčeka s farebnými stužkami nám má pripomínať víťazstvo jari nad zimou, nesie význam obnovujúcej sa prírody. 
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Mestskí poslanci na svojom riadnom zasad-
nutí 23. apríla podporili návrh rozpočtu na rok 
2020 so zmenami.

Radnica by mala podľa schváleného zák-
ladného dokumentu fi nančníkov tento rok 
hospodáriť so sumou vo výške viac ako 30 mi-
liónov eur. Najviac peňazí z mestskej poklad-
nice by malo ísť do školstva, v pláne má mesto 
fi nancovať rozvoj infraštruktúry, obnovu cin-

torínov či verejných priestranstiev.
Po schválení rozpočtu je potrebné jeho 

podpísanie primátorom, vtedy sa dokument 
stane platným a v meste sa ukončí rozpočto-
vé provizórium.

V roku 2019 trvalo rozpočtové provizórium 
42 dní, tento rok je to už takmer štyri mesiace. 
Na decembrovom zasadnutí o  návrhu toh-
toročného rozpočtu totiž väčšina poslancov 

odmietla rokovať a  vypustili ho z  programu. 
Mesto tak začalo rok 2020 bez rozpočtu, v roz-
počtovom provizóriu. Schváliť sa ho nepoda-
rilo ani začiatkom marca, kedy sa z rokovania 
ospravedlnila väčšia časť poslancov z  posla-
neckých klubov Nový Mikuláš a Skutočne ne-
závislí poslanci.

    -red-

I/2019/08/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujú
Poslanci po štvrťroku schválili rozpočet 

Tradičné podujatie Stoličné dni, ktoré je 
zvyčajne naplnené bohatým kultúrno-spo-
ločenským programom sa v  tomto roku ne-
uskutoční. Nie je ho totiž možné zorganizovať 
z  jedného dňa na druhý a  jeho organizácia 
bola prerušená z dôvodu opatrení v súvislosti 
s koronavírusom.

"Aj v prípade, že by ich do júna vláda uvoľ-
nila, nie je reálne už podujatie zorganizovať. 
Nejde totiž o jednodňovú akciu, zapája sa do 

nej veľa aktérov v rámci hlavného programu, 
aj predajcovia z celej krajiny, ktorí si rezervujú 
predajné miesta mesiace dopredu," vysvetlila 
Soňa Višňovská z marketingového oddelenia 
mikulášskej radnice.

Stoličné dni boli vždy jedným z  nosných 
podujatí otvorenia letnej turistickej sezóny. 
"Tento rok sa nám to už, žiaľ, nepodarí stih-
núť, ale nezúfajme, sledujeme vývoj situácie 
s koronavírusom a máme snahu organizovať 

aspoň podujatia v  rámci Mikulášskeho leta 
a  tiež Švábkafest a  ďalšie tradičné, letné ak-
tivity, ktoré nám zameškanú zábavu a atmo-
sféru Stoličných dní vynahradia. Je nám ľúto, 
že sme museli pristúpiť na základe opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva SR k zrušeniu 
tohto tradičného podujatia, ale zdravie je 
prvšie, “ dodala.

Stoličné dni sa mali konať od 18. do 20. 
júna.    -red-

Mesto začne už v tomto roku budovať at-
letický štadión, ktorý bude situovaný v areáli 
západne od Centra voľného času. Spolufi nan-
covanie schválili poslanci mestského zastupi-
teľstva. Radnica naň získala dotáciu zo Slo-
venského atletického zväzu vo výške 80 tisíc, 
požiadavka však bola na 100 tisíc eur. Podľa 
projektovej dokumentácie totiž predstavujú 

predpokladané náklady 360 tisíc eur. „Na 300 
metrový atletický ovál s  umelým povrchom 
a štyrmi dráhami s cieľovou rovinkou opätov-
ne požiadame o  fi nančný príspevok aj Slo-
venský olympijský a športový výbor,“ vysvet-
lila Jana Kormaníková z mikulášskej radnice.

V  tomto roku sa uskutoční staveb-
né konanie, realizácia a  odovzdanie 

štadióna do užívania je naplánova-
né najneskôr do konca budúceho roka.
Nová infraštruktúra poslúži na organizáciu 
atletických súťaží, na tréningový proces, na 
školskú telesnú výchovu, pre krúžkovú čin-
nosť Centra voľného času a po skončení tré-
ningových procesov aj pre verejnosť.

    -red-

Stoličné dni sa v tomto roku neuskutočnia

Budeme mať atletický štadión
Predíďme čakaniu v radoch

Zástupy ľudí pred pokladňou v  klient-
skom centre, ktoré vidíme na fotografi i, 
nemusíte absolvovať. Radnica vyzýva 
obyvateľov, aby svoje platby za vyrube-
né dane a poplatky realizovali elektro-
nickou formou.

Dane a  poplatky je možné hradiť buď 
platbou cez účet alebo prostredníctvom 
mobilnej aplikácie po načítaní QR kódu, 

ktorý je uvedený v  rozhodnutí o  vyrubení 
dane či poplatku. Pokiaľ takúto možnosť 
nemáte a  je pre vás nevyhnutné vykonať 
úhradu osobne v  pokladni mestského úra-
du, nemusíte tak robiť okamžite, aby ste 
predišli státiu v  radoch. Splatnosť vyrube-
ných daní a poplatkov je až do konca mája.

Zaplaťme za starých rodičov či susedov
Pre mladých ľudí je platba elektronickou 

formou už štandard a  pomôcť s  platbou by 
tým starším mali práve ich deti. Do pokladne 
v  budove úradu stále chodí hradiť poplatky 
veľa starších ľudí. Mnohí platia dokonca aj 
za svoje deti. Teraz by sme svojim rodičom 
a  starkým mohli tieto láskavosti vrátiť a  po-
môcť im uhradiť platbu cez mobil alebo počí-
tač. Oni asi ťažko vedia, čo je to QR kód. Teraz 
ide najmä o ich zdravie.

    -red-



54

Na prahu cyklistickej sezóny sme sa po-
zreli, čo ponúka športovcom na dvoch 
kolesách naše mesto, ktoré patrí infraš-
truktúrou pre cyklistov k jedným z naj-
rozvinutejších na Slovensku.

Novinkou bude cyklistický mobiliár, kto-
rý pribudne v  podobe fontánky na pitie pri 
odpočívadle vedľa Vrbického mosta. V rámci 
vnútromestskej cyklotrasy a  cyklochodníka 
doplní radnica cyklostojany a lavičky. „V spo-
lupráci s oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu Region Liptov inštalujeme nabíjaciu 
stanicu na elektrobicykle v centre mesta. Bi-
cyklujúca verejnosť môže využiť štyri nabí-
jacie body pre elektrobicykle v  centre, elek-
tronickú cyklopumpu pri Múzeu Janka Kráľa 
a  tiež cyklopumpu pri Vrbickom moste. Sú-
časťou cyklochodníka sú tri odpočívadlá s la-
vičkami, “ uviedol Gabriel Lengyel z  odboru 
dopravy mikulášskej radnice.

 
Stále si môžete prenajať cyklobox

V parku na Rachmaninovom námestí je od 
jesene k dispozícii ďalšia časť vnútromestskej 
cyklotrasy, ktorá zahŕňa aj oddychovú zónu. 
Stále zostáva voľných aj niekoľko cykloboxov, 
ktoré slúžia na odloženie bicykla v čase, keď 
potrebujete ísť napríklad na vlak, za prácou 
alebo nákupmi. „Na oddelení dopravy môžu 
obyvatelia podať žiadosť o  prenájom, ktorú 
nájdu na webe mesta, alebo budú kontakto-
vať odbor dopravy na mestskom úrade,“ pri-
blížil Lengyel. Voľné cykloboxy sa nachádzajú 
pri autobusovej stanici a v centre mesta v Ro-
honciho záhrade.

Podujatie Do práce na bicykli je nejasné
Radnica má v  spolupráci s  rôznymi inšti-

túciami počas sezóny pripravené aktivity pre 
cyklistov, ich realizácia však závisí na ďalšom 
vývoji situácie okolo koronavírusu. „Už teraz je 
jasné, že bol zrušený májový termín kampa-
ne Do práce na bicykli a nateraz nie je známy 
náhradný termín. Od toho sa budú odvíjať 
aj ďalšie podujatia, ako napríklad obľúbené 
Cykloraňajky. Ďalšie akcie chceme robiť v sep-
tembri počas Európskeho týždňa mobility,“ 
načrtol zámery vedúci odboru dopravy.

Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej
V  tomto roku mesto začne aj s  výstavbou 

pokračovania cyklochodníka do Liptovskej 
Ondrašovej. Trasa bude viesť popri rieke Váh, 
popod železničný most, tam zmení smer po-
pri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašo-
vej. Súčasťou stavby bude aj most ponad ka-
nál potoka Mútnik. „Štartujeme na jeseň, kedy 
je najskorší možný termín odstránenia drevín 
v  trase cyklochodníka. Dokončenie by malo 
byť v  roku 2021,“ poznamenal zástupca pri-
mátora Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodní-
ku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska 
Podbreziny s mestskou časťou Liptovská On-
drašová. Chodník bude riešený ako cyklo-pe-
ší, svoj priestor teda na ňom nájdu aj chodci.

Iniciatíva aj za hranicami mesta
Predstavitelia radnice už dlhodobo vyvíja-

jú iniciatívu k pokračovaniu cyklochodníka aj 
za hranice mestského katastra. Plánujú vznik 
cyklochodníka na západ aj na východ, čiže po 
severnom brehu Liptovskej Mary k  Ružom-
berku a na východ k Liptovskému Hrádku.

„Pre tieto projekty je nutná spolupráca 
všetkých obcí na trase. Na ich zapojení sme 
pracovali ešte v  minulom roku. Podarilo sa 

nám presvedčiť všetky dotknuté obce, aby 
sa stali členmi združenia, ktoré bude ako 
právnická osoba následne konať v prípravách 
a realizáciách projektov,“ pripomenul aktivity 
primátor Ján Blcháč, ktorý iniciuje toto prepo-
jenie cyklochodníka s okolitými obcami.

V  tomto roku je plánovaná príprava pro-
jektovej dokumentácie cyklochodníka od 
Liptovskej Ondrašovej po koniec Liptovského 
Trnovca. „Momentálne pracujeme na získaní 
fi nancií na projektovú dokumentáciu tohto 
dlhého a náročného úseku v spolupráci s ob-
lastnou organizáciou. Tento úsek považujeme 
za prioritný,“ vyjadril sa šéf radnice.

Náročná vízia
Cyklotrasy na západ aj východ od Liptov-

ského Mikuláša sa už podarilo začleniť do 
projektu Vážskej cyklomagistrály. Tá bude 
prechádzať celým Žilinským krajom od jeho 
hranice s Trenčianskym až po hranicu s  Pre-
šovským krajom. „Na túto trasu ako celok sa 
spracováva štúdia a tým, že sme presadili jej 
vedenie po severnej strane Liptovskej Mary, 
sme si otvorili cestu pre následné fi nancova-
nie tohto úseku cyklochodníka. Samozrejme, 
tieto projekty sú dlhodobé a nedá sa čakať ich 
okamžitá realizácia. Okrem získania potreb-
ných fi nancií očakávame náročné prípravné 
procesy – tvorbu projektových dokumentácií, 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 
vybavenie povolení. Zložité bude aj majetko-
voprávne vysporiadanie pozemkov kvôli ich 
vysokej rozdrobenosti,“ ukončil vedúci do-
pravy Gabriel Lengyel, podľa ktorého slov ide 
o projekt na najbližších niekoľko rokov.   
    -red-

Sezóna pre cyklistov začala

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši upozorňuje 
obyvateľov, ktorí majú nariadenú povinnú domácu karanténu, aj osoby žijúce 
s nimi v spoločnej domácnosti, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

•  zostať v domácej izolácii,
•  zdržať sa sociálnych kontaktov,
•  neprijímať v mieste izolácie iné osoby ani návštevy,
•  sledovat' svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov 
    bez meškania telefonicky kontaktovat' ošetrujúceho lekára.

Len dôsledným a zodpovedným dodržiavaním nariadených opatrení 
môžeme ochrániť zdravie seba, svojej rodiny a svojho okolia a zabrániť 
šíreniu koronavírusu.

STOP 
KORONAVÍRUS
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Za porušenie povinnej domácej karantény hrozí pokuta vo výške 1659 eur.

Riaditeľka Liptovskej nemocnice s  polik-
linikou Ľudmila Pohančeníková ocenila po-
moc a podporu mesta, keď nemocnicu skúša 
ťažké obdobie v boji s koronavírusom. Primá-
tor Ján Blcháč jej odovzdal ochranné odevy 
pre zamestnancov nemocnice v hodnote tisíc 
eur.

Ochranné pomôcky v  podobe nedostat-
kových rukavíc putovali z rúk primátora aj do 
Zariadenia pre seniorov, v ktorom sa starajú 

o  43 klientov. Pracovníčky z  domova soci-
álnych služieb sa už tešia aj na respirátory, 
ktoré pre nich objednalo mesto prostredníc-
tvom krízového štábu. Do Komunitného cen-
tra s nocľahárňou, v ktorej sa aktuálne starajú 
o  ľudí bez domova, poputuje bezdotykový 
teplomer, ktorý je v lekárňach tiež nedostat-
kovým tovarom. „Po odovzdaní týchto vecí 
by sme mali mať zabezpečené celé mesto. 
Úprimne ďakujem všetkým zamestnancom 

nášho mesta, ktorí sa starajú v  týchto mi-
moriadnych časoch o  to mimoriadnejšie 
o  ľudí bez prístrešia, o  starkých v  zariade-
niach pre seniorov či zabezpečujú aj tie úlo-
hy, ktoré nemajú v bežnej pracovnej náplni. 
Potvrdzuje sa, že sme solidárne mestečko 
plné dobrých ľudí,“ konštatoval primátor.
    -red-

Musíme si pomáhať
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Nového hlavného kontrolóra na obdo-
bie rokov 2020 až 2026 budú poslanci voliť 
4. júna. Voľbu vyhlásili na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva 23. apríla. Kandidát 
na funkciu hlavného kontrolóra musí odo-
vzdať svoju písomnú prihlášku a  ďalšie ná-
ležitosti v  zalepenej obálke najneskôr 14 
dní pred dňom konania voľby na podateľ-
ňu mestského úradu, to znamená do 20. 
mája. Voľba sa uskutoční tajným hlasova-
ním poslancov mestského zastupiteľstva.

Nižší úväzok, vyššie odmeny
Predseda poslaneckého klubu Nový Miku-

láš (KDH, SaS, OĽANO, Nova, Šanca) Vincent 
Kultan na zastupiteľstve navrhol, aby hlavný 

kontrolór pracoval len na 80-percentný úvä-
zok. Zároveň dal návrh na zvýšenie odmeny 
hlavného kontrolóra vo výške 30 percent 
jeho mesačného platu, čo je najvyššia možná 
hranica odmeny. Predchádzajúci hlavný kon-
trolór robil na stopercentný úväzok a odme-
ny mal vo výške 15 percent platu. Oznámenie 
o  vyhlásení voľby hlavného kontrolóra pre 
mesto Liptovský Mikuláš nájdete na strane 11.

Má byť nestranný
Hlavný kontrolór má byť vo svojej činnosti 

nezávislý a nestranný. Preskúmava najmä zá-
konnosť konania mesta a  jeho orgánov, ako 
aj efektívnosť hospodárenia mesta a  mest-
ských organizácií. Vo všeobecnosti kontrolu-

je nakladanie s majetkom, dozerá na príjmy, 
výdavky a  fi nančné operácie samosprávy, 
kontroluje vybavovanie sťažností a  petícií, 
všeobecne záväzné nariadenia a  uznesenia 
mestského zastupiteľstva či interné predpisy. 
Kontrolór vypracováva odborné stanoviská 
k  návrhu rozpočtu a  k  záverečnému účtu 
mesta pred schválením v mestskom zastupi-
teľstve. Funkciou kontrolóra nie je možné ani 
dočasne poveriť niekoho iného, dokonca ani 
zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra.

Voľba hlavného kontrolóra bola vyhláse-
ná z  dôvodu odchodu bývalého kontrolóra
Jozefa Fiedora do starobného dôchodku.

    -red-

Hlavného kontrolóra 
budú voliť 4. júna

Fontána Metamorfózy je v  prevádzke už 
osemnásť rokov a námestie bude počas ho-
rúcich letných dní osviežovať aj toto leto. Jej 
spusteniu však každoročne predchádza mno-
ho prípravných prác, na ktorých robili zamest-
nanci mesta aj v uplynulých týždňoch. „Voda 
v koryte presakovala do podložia, preto sme 
urobili opravu koryta jej vodného toku. Tiež 
sme upravili spádovanie dna. Vplyvom poča-
sia v  zime na viacerých miestach popraskal 
a  odtrhol sa obklad. Vymenili sme ho aj na 
otočných paneloch na podstavcoch. Ide síce 
o rutinnú údržbu, ale rozsah opráv vždy závisí 

od aktuálneho špecifi ckého technického sta-
vu po skončení zimy,“ priblížil Ľubomír Kan-
dera z mestského úradu. Pretesnenie si vyžia-
dalo bodové osvetlenie, opravili elektronické 
programové moduly a rozvody.

Fontána Metamorfózy s menami slávnych 
rodákov, ktoré sú zvečnené v  tmavej žule, 
je obľúbeným oddychovým miestom pešej 
zóny. Dominuje jej monumentálne dielo Poc-
ta tvorivému mysleniu. Dve otáčavé zrkadlia-
ce plochy symbolizujú pulzujúci život v mes-
te, neustálu premenu a  pohyb, nekonečno 
plynutia času a myšlienok, ale aj pomyselné 

lopatky turbíny novodobého stroja. Spod-
né statické časti nesú mená sedemdesiatich 
mikulášskych rodákov – vedcov, vynálezcov, 
umelcov, spisovateľov, kňazov, či lekárov, 
ktorí sa natrvalo zapísali do histórie. Čestné 
miesto náleží vynálezcovi, profesorovi, zakla-
dateľovi teórie parných a  plynových turbín 
Aurelovi Stodolovi, ktorého mal vo veľkej 
úcte sám Albert Einstein. Symbolickým odo-
mykaním fontány na Námestí osloboditeľov 
si každoročne mesto pripomína vstup Slo-
venska do Európskej únie.   
      -js-

Fontána potečie aj toto leto

Čistenie komunikácií po zimnej údržbe už 
ukončili, v uliciach vysadili tulipány, narcisy aj 
stromčeky. Finalizujú upratovanie cintorínov 
a po výruboch a orezoch stromov sa chystajú 
na prvé kosenie mesta. Napriek personálnym 
obmedzeniam, ktoré v  mnohých oblastiach 
samosprávy priniesli opatrenia na zamedze-
nie šírenia koronavírusu, to Verejnoprospeš-
né služby v našom meste zvládli na jednotku. 
„Časť zamestnancov bola nútená ostať s deť-
mi na OČR, keďže sa zatvorili školy, niektorí 
zamestnanci boli v  zahraničí a  po návrate 

museli zostať v karanténe. Rozhodnutím úra-
du práce bola od začiatku marca pozastave-
ná celá činnosť aktivačných pracovníkov, čím 
sme prišli o vyše 50 ľudí. Stála pred nami ne-
ľahká úloha zosúladiť úbytok zamestnancov 
s  vládnymi nariadeniami a  na druhej strane 
urobiť všetko, aby to obyvatelia mesta nepo-
cítili na kvalite a rozsahu služieb. Snáď sa nám 
to podarilo,“ vyjadril sa Martin Kögel z VPS.

V uplynulom mesiaci muselo vedenie fi rmy 
vyriešiť stav zamestnancov tak, aby neboli 
narušené najmä vývozy komunálneho odpa-

du, aby boli v maximálnej miere zabezpeče-
né vývozy separovaného zberu, čistenie ulíc 
a zároveň, aby boli dodržané aj opatrenia na 
ochranu zdravia zamestnancov. Mestská fi r-
ma rozmiestnila po meste 30 veľkoobjemo-
vých kontajnerov a pracovníci zabezpečili ich 
pravidelné vyprázdňovanie aj dezinfekciu. 
Okrem bežných služieb pribudlo do agendy 
VPS aj dezinfi kovanie verejných priestran-
stiev.     
    -red-

Obidve mikulášske námestia skrášľovali 
v apríli obrie veľkonočné vajcia, ktoré na sebe 
niesli známky liptovskej modrotlače.

S  návrhom oživiť námestia kraslicami 
s  regionálnym motívom prišiel ešte v  minu-
lom roku zástupca primátora Ľuboš Trizna. 
„Pôvodná myšlienka bola, že kraslice budú 
pred Veľkonočnými sviatkami priamo na ná-
mestiach maľovať žiaci z mestskej základnej 
umeleckej školy. Keďže však nastala mimo-
riadna situácia so šírením vírusu, museli sme 
sa prispôsobiť a vzory sme na ne dali aspoň 

potlačiť,“ povedal viceprimátor.
Modrotlač má na Liptove dlhodobú tra-

díciu. „Modrotlačiarske a  farbiarske dielne 
existovali v  našom meste už v  prvej polovi-
ci 19. storočia. Dokazuje to zápis známeho 
cechmajstra Jána Scholtza z  roku 1821 vo 
farbiarskej cechovej knihe,“ priblížila históriu 
Katarína Verešová z Múzea Janka Kráľa.

Ornamenty na krasliciach vznikli štylizo-
vaním motívov na tlačiarenských formách, 
ktoré majú pôvod priamo v Liptovskom Mi-
kuláši. Na vytvorenie typického mikulášske-

ho ornamentu poslúžila ako predloha jedna 
z pôvodných foriem modrotlačiara Scholtza. 
Autorom výslednej podoby ornamentu, kto-
rý je natlačený na šiestich veľkých krasliciach, 
je výtvarník Michael Beyer.

Kraslice s  ľudovým motívom boli na Ná-
mestí osloboditeľov a  Námestí mieru vysta-
vené do konca apríla. „Určite ich vystavíme aj 
na budúci rok a možno sa nám podarí usku-
točniť aj pôvodnú myšlienku s ich maľovaním 
žiakmi z výtvarného odboru,“ dodal zástupca 
primátora Trizna.     -vč-

Personálne oklieštená VPS:
Jar zvládli na jednotku

Veľkú noc pripomínali liptovské kraslice
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Spomienku oslobodeniu Liptovského Mi-
kuláša venovali pri pamätníku vojakov Čer-
venej armády a na Háji Nicovô predstavitelia 
radnice v komornom duchu. Punc originality 
4. aprílu, ktorý je dňom oslobodenia nášho 
mesta, dodali zvony na kostoloch a  zvoni-

ciach v meste. Rozozvučali sa o 15. hodine po 
celom meste aj v mestských častiach.

Mesto v súvislosti s prevenciou proti šíreniu 
koronavírusu muselo zrušiť program veľkých 
mestských osláv 75. výročia oslobodenia Lip-
tovského Mikuláša, v ktorom boli plánované 

aj ukážky bojov, pochod dobových jednotiek 
či hromadné pietne akty. Predstavitelia radni-
ce sa preto rozhodli venovať tomuto výročiu 
aspoň individuálny pietny akt a  zvuky zvo-
nov.

    -red-
Druhá svetová vojna bola najväčším 
vojnovým konfl iktom v  dejinách ľud-
stva. Vyžiadala si obrovské materiál-
ne a  morálne škody a  veľké množstvo 
ľudských obetí. Vojna kruto zasiahla aj 
osudy obyvateľov Liptovského Mikulá-
ša.

Oslobodzovacie boje v našom meste mô-
žeme rozdeliť na štyri etapy. V  prvej etape 
do 15. februára 1945 bol oslobodený Horný 
Liptov. Už 30. januára boli oslobodené obce 
Dovalovo, Hybe a Liptovský Peter. Na druhý 
deň sa spod nemeckého jarma dostali Lip-
tovský Hrádok, Liptovská Porúbka, Jaku-
bovany, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská 
Kokava, Liptovský Ondrej, Konská, Podtureň, 
Pribylina, Vavrišovo, Veterná Poruba, Závažná 
Poruba, Žiar.

V druhej etape od 15. februára do 3. mar-
ca 1945 nemecké velenie na našom území 
s využitím výhodného terénu prehradilo Lip-
tovskú kotlinu pevnou vopred vybudovanou 
obrannou líniou. Dobre poznali terén Liptova 
a ovládali všetky strategické miesta. Jednotky 
1. Československého armádneho zboru a 17. 
gardového streleckého zboru museli prejsť 
do obrany a s nimi aj všetky partizánske sku-
piny, ktoré operovali v tomto priestore.

Bojovali o Háj
S  útočnou bojovou činnosťou je spojená 

tretia oslobodzovacia etapa od 3. - 11. marca 
1945. Viedli sa čelné údery po oboch brehoch 
Váhu s dobytím Liptovského Mikuláša a jeho 
následnou stratou 11. marca. Československé 
jednotky útočili na sever od mesta v  smere 
Smrečany – Bobrovec. Sovietska oslobodzo-
vacia 24. strelecká divízia útočila po južnom 
brehu rieky Váh. Najťažšie boje sa odohrali 
vo Vrbici a pri železničnej stanici. Už na druhý 
deň 4. marca spustili nemecké vojská prudkú 
ofenzívu. Bojovalo sa najmä o  dominantnú 

výšinu Háj, železničnú stanicu, kasárne pod 
Hájom a Vrbicu.

Krvavý marec
Boje medzi 3. a  11. marcom 1945 boli 

najťažšie a  najkrvavejšie v  Liptove. Straty 
na životoch príslušníkov vojenských divízií, 
dobrovoľníkov a civilistov boli nesmierne vy-
soké. Od 13. marca 1945 bola viackrát naria-
dená totálna evakuácia mesta Liptovský Sv.
Mikuláš a  priľahlých obcí s  hrozbou zastre-
lenia každého, kto ostane v  meste. Pre eva-
kuantov boli pripravené povozy, ale mnohí 
civilisti putovali pešo až do vzdialených oslo-
bodených oblastí.

Záverečná etapa bojov predstavuje prí-
pravu nového prielomu v  druhej polovici 
marca, samotný útok a  následné oslobo-
denie mesta od 30. marca do 4. apríla. Útok 
sa začal 30. marca o  štvrtej hodine ráno. 
Zo soboty 31. marca sa zachoval záznam 
jedného pamätníka: „Na Námestí stiahli 
zástavy a  nemeckí vojaci odchodia“. Oko-
lo šiestej hodiny ráno dňa 4. apríla 1945 
bolo mesto Liptovský Mikuláš oslobodené.

Ilegálne tlačiarne a partizáni
Odpor obyvateľov proti vojne sa v  mes-

te prejavil zakladaním odbojových skupín.
Na viacerých miestach zriadili ilegálne tla-
čiarne na protifašistické letáky a časopisy ako 
napríklad Hlas ľudu alebo Útok, ktorého prvé 
číslo bolo pripravené v byte Miloša Janošku. 
Ilegálny časopis Pravda vychádzal v náklade 
až 400 exemplárov a bol kolportovaný aj do 
Svitu a Popradu. Okrem toho v meste a oko-
litých horách pôsobili početné skupiny par-
tizánov, ktorým tieto organizácie pomáhali. 
Štátna správa a  bezpečnostné zložky vyko-
návali rôzne opatrenia proti odboju. Konfi š-
kovali protifašistickú tlač, vykonávali razie 
u  podozrivých, zatýkali. V  roku 1940 úrady 

skonfi škovali Tranovského evanjelický kalen-
dár na rok 1941.

Pátrali aj po mŕtvych
Nezanedbateľné sú zásluhy Červeného krí-

ža a nemocnice v Palúdzke, ktorých členovia 
zachránili tisícky životov povstaleckých voja-
kov, partizánov i  vojnou postihnutého civil-
ného obyvateľstva.

V  novembri 1944 bol zriadený v  Lipt. 
sv. Mikuláši mobilný lazaret pre chorých
a  ranených partizánov a  väzňov. Mohol sa 
premiestňovať podľa situácie a  miesta bo-
jov. Dobrovoľné sestry, lekári a  pracovníci 
Červeného kríža sa zapájali aj do pátrania 
po mŕtvych, nezvestných, zajatých či ra-
nených vojakoch a  partizánoch. Nájde-
ných sa snažili identifi kovať a  dôstojne po-
chovať, často za hluku padajúcich bômb.

Poľná nemocnica v Palúdzke
Mikulášska nemocnica v Palúdzke sa stala 

poľnou nemocnicou a  zároveň terčom de-
lostreleckej paľby. V  dôsledku poškodenia 
budov museli byť pacienti premiestnení do 
suterénu. Zdravotníci vykonávali úkony pri 
petrolejových lampách, vodu na sterilizáciu 
nástrojov prinášali ručne zo susedných do-
mov. Podmienky pre chod nemocnice boli 
kritické hlavne na prelome marca a  apríla 
1945, keď sa na povale interného pavilónu 
umiestnila nemecká delostrelecká pozoro-
vacia hliadka, čo stupňovalo hustotu ostre-
ľovania nemocnice. Terčom sa stala aj admi-
nistratívna budova, v  blízkosti ktorej Nemci 
umiestnili dezinfekčný kotol s komínom slú-
žiaci na odvšivenie. Útočiace jednotky ho po-
važovali za delo. Krátko po skončení vojny sa 
začalo s  opravou budov nemocnice po viac 
ako 130 delostreleckých zásahoch.

Miesto osláv len tichá spomienka

Oslobodzovanie mesta: Pochovávalo
sa aj za hluku padajúcich bômb

9

Katarína Verešová, MJK

SPRAVODAJSTVO

„Napriek zrušeniu májových celosloven-
ských osláv oslobodenia nám nechajú penia-
ze na obnovu pamätníka na Háji,“ zverejnil na 
svojom facebookovom profi le primátor Ján 
Blcháč. S novou ministerkou kultúry Natáliou 
Milanovou v  hlavnom meste riešil 75. výro-
čie osláv oslobodenia, ktoré sa mali na celo-
slovenskej úrovni konať práve v Liptovskom 
Mikuláši. „Ministerstvo je gestorom tohto 
podujatia, ktoré sa v  plánovanom májovom 
termíne neuskutoční kvôli koronavírusu. 
Oslavy by sa mali konať v náhradnom termí-
ne v komornejšom duchu. Pani ministerka mi 
prisľúbila, že nám zostanú zachované fi nan-
cie vo výške pol milióna eur na investíciu do 
zveľadenia areálu vojnového cintorína a  pa-
mätníka na Háji Nicovô,“ uviedol. -red-

Z denníka primátora: 
Celonárodné 
oslavy presunú

Opatrenia uvoľňuje 
aj mestský úrad

Mestský úrad Liptovský Mikuláš rozširuje 
od utorka 28. apríla prevádzkové hodiny pre 
verejnosť. Zamestnanci mesta sú obyvate-
ľom k  dispozícii v  pondelky, utorky, štvrtky
a piatky od 8.00 hod. do 14.00 hod, v stredy 
od 10.00 hod do 16.00 hod.

Bezpečnostné a  hygienické pravidlá ostá-
vajú nezmenené, klientov vybavuje radnica 
len v klientskom centre a vo vestibule budo-
vy.    -red-

Narodil sa v roku 1922 a ako príslušník 2. československej samostatnej paradesantnej brigá-
dy a inštruktor paradesantného výcviku prežil dukliansku operáciu, boje o Liptovský Mikuláš
a dostal sa s armádou cez Prahu až do Pardubíc. Predstavitelia mesta mu s ohľadom na ochranu 
pred šírením koronavírusu poslali aspoň potešenie v podobe kytice s blahoželaním. Pripájame 
sa ku gratulácii.                        -red-

Brigádny generál v. v. Ján Iľanovský 
slávil 21. apríla narodeniny
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Jánovi Hodžovi a Márii, rodenej Hriankovej 
sa v  hornom mlyne v  Rakši narodilo osem 
detí, z  ktorých päť sa dožilo dospelosti. Mi-
chal Miloslav Hodža bol druhorodený, na svet 
prišiel 22. septembra 1811. Čoskoro vysvitlo, 
že Michal je výnimočný žiak.

Gymnázium absolvoval v  Banskej Bystrici 
a v Rožňave. Teológiu študoval v Prešove a na 
lýceu v  Bratislave, kde vstúpil do Českoslo-
venskej spoločnosti. Po odchode z Bratislavy 
sa stal členom tajného spolku Vzájomnosť. 
Dva roky pôsobil ako domáci učiteľ. Vyššie 
štúdia absolvoval na viedenskej univerzite, 
pretože meternichovská vláda zakazovala 
štúdium na slobodomyseľnejších nemec-
kých univerzitách.

Na odporúčanie Jána Kollára bol dňa 27. 
augusta 1837 slávnostne uvedený do kňaz-
ského úradu v  Liptovskom Svätom Mikulá-
ši. Tu sa stal „hviezdou prvej veľkosti“. Jeho 
povahové i  organizačné vlastnosti a  rečníc-
ke schopnosti nachádzali obdiv a  uznanie 
u starších i mladších ľudí. Mal dar úchvatnej 
výrečnosti, Ján Kollár sa o ňom vyslovil, že „je 
Dávidom s  nadzemským žalmom, rodeným 
spevcom duchovným“.

Rok 1842 bol pre Hodžu požehnaný. Vo 
februári 1842 sa ako 30 ročný oženil s Korne-
liou Kellnerovou, ktorá mala vtedy 20 rokov 
a založil si rodinu. Narodilo sa im 10 detí, do-
spelého veku sa dožili len štyri z nich.

V roku 1842 vyšiel nový evanjelický spev-
ník, ktorému sa Hodža dlhšie venoval. Bol čle-

nom redakcie spevníka a prispel 43 pôvodný-
mi piesňami.

Michal Miloslav Hodža bol najstarším prís-
lušníkom štúrovskej generácie. Zaradil sa do 
„trojhviezdia“, ktoré dodnes blahodarne žiari 
na slovenskom nebi  – Štúr, Hurban, Hodža. 
Stali sa nositeľmi najkrajších ľudských vlast-
ností, túžob a  ideálov. Smelým činom bolo 
podanie prestolného prosbopisu (sťažnosti) 
panovníkovi v roku 1842. Hodža bol členom 
deputácie k  cisárovi. Historickým činom 
bolo povýšenie slovenčiny na spisovný jazyk 
v  roku 1843. Spolu so Štúrom a  Hurbanom 
bol prítomný na pamätnej schôdzi v  roku 
1843 na fare v  Hlbokom. Slovenskému pra-
vopisu, gramatike, obrane slovenčiny, jej 
zaradeniu do skupiny slovanských jazykov 
a návrhom na jazykovú reformu venoval via-
ceré svoje práce. Významným prejavom jeho 
aktivít bolo založenie Jednoty milovníkov ná-
roda a života slovenského v roku 1844. V Lip-
tovskom Svätom Mikuláši u  Hodžu na fare 
vznikol celonárodný osvetový spolok Tatrín, 
ktorého predsedom sa stal práve Hodža. Spo-
lok Tatrín mal vydávať knihy, školské učeb-
nice a  knihy pre ľud a  tie mali byť oporou 
nového spisovného jazyka. Opäť u  Hodžu 
na fare v  roku 1848 bol skoncipovaný prvý 
slovenský politický program Slovákov – Žia-
dosti slovenského národa. Mierny a pokorný 
Hodža si uvedomoval, že všetky zmierlivé 
cesty neviedli k úspechu. Jediné možné ob-
ranné východisko videl v národnej revolúcii – 
v otvorenom boji. Po boku Štúra a Hurbana 

sa zúčastnil aj niektorých ozbrojených akcií 
v  dobrovoľníckych výpravách rokov 1848  – 
49.

Do Liptovského Svätého Mikuláša sa vrátil 
31. júla 1849. Sklamaný z neúspechu revolú-
cie, pohrúžil sa do svojich myšlienok o obro-
de ľudstva. Pustil sa do projektu o osamostat-
nenie slovenského evanjelického školstva. 
Bojoval za povolenie gymnázia v Modre a re-
álky v  Lipt. Mikuláši alebo v  iných mestách. 
Najväčšia Hodžova národnopolitická aktivita 
sa prejavila v  patentálnych bojoch. V  boji 
o zriadenie ev. a. v. cirkevných zborov na Slo-
vensku na základe patentu videl Hodža zma-
renie plánov uskutočniť obnovený projekt 
únie slovenských evanjelikov s  maďarskými 
kalvínmi, a tým aj zmarenie plánov pomaďar-
čiť evanjelikov na Slovensku. V tomto období 
stíhali Hodžu mnohé príkoria zo strany ma-
ďarizátorov, ktoré vyvrcholili v zákaze pôso-
biť v Uhorsku. Michal Miloslav Hodža v roku 
1867 odchádza do tešínskeho vyhnanstva, 
lebo len tak mohol dostať penziu, tzv. milost-
ný plat s podmienkou, že sa zriekne verejnej 
činnosti.

Svoju pozemskú púť skončil 26. marca 
1870 v Těšíne, kde žil utiahnuto v kruhu svo-
jich priateľov Jána Kalinčiaka a Jána Borbisa, 
rodom z Vrbice. Z tešínskeho hrobu boli jeho 
telesné pozostatky prevezené roku 1922 do 
Liptovského Mikuláša.

                    Daniela Fiačanová
                   Literárna historička 

150 ROKOV OD ODCHODU 
MICHALA MILOSLAVA HODŽU 

Zrodil sa život, a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...

  

V mesiaci marec 2020 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Mateo MACHAJ, Nina DEVEČKOVÁ, 

Tomáš BAKOŠ, Vincent KORINOK, Zoja 

CAMBEROVÁ, Tereza MARKUŠKOVÁ, 

Markéta PIŠTOVÁ, Rebeka BOBROVČA-

NOVÁ, Hana RECOVÁ, Mária DUDOVÁ, 

Patrik PŘÍHODA, Andrea KOŠČOVÁ, 

Martin FERIANC, Katarína TARAGEĽO-

VÁ.

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie 
z priateľstva, ale z lásky, nie na chvíľu,
ale navždy...

Manželstvo uzavreli:

  Peter DURNOTA – PaedDr. Lucia DU-

LANSKÁ, Ján BALÁŽ – Diana BALÁŽO-

VÁ, Ondrej BALÁŽ – Jana PUŠKOVÁ, 

Nadišiel deň, keď sme sa navždy 
museli rozlúčiť...

Opustili nás:

  Zdenka TOMEKOVÁ 73 r., Rudolf AM-

BRUS 77 r., Marta ČUPKOVÁ 89 r., Yvetta 

SPURNÁ 85 r., Ján ČATLOCH 72 r., Ivan 

HUDÁK 53 r., Vladimír KUBÁŇ 63 r., Ján 

RAPČAN 75 r., Božena TOMČÍKOVÁ 84 

r., Jana ČERNÁKOVÁ 60 r., Miloslava LA-

UČÍKOVÁ 96 r., Božena BALÁŽOVÁ 66 

r., Ján RUŠIN 56 r., Emília ĎURIŠKOVÁ 

94 r., Ján PACIGA 94 r., Oľga FIDESOVÁ 

91 r., Ing Pavel PÉTI 66 r., Michal FRAN-

CISCI 68 r., Miroslav MACÍK 49 r., Zdena 

DRUGDOVÁ 62 r., Alexander KOČKO 2 

mesačný, Miroslav HANIC 69 r., Ľudmila 

PAPRČKOVÁ 89 r., Zuzana ŠOLTÍSOVÁ 

82 r., Margita MOJČÁKOVÁ 72 r., Helena 

BALCOVÁ 65 r., Ján ANTÓNY 88 r., Milan 

KOLENČÍK 58 r., Viera BARIENČÍKOVÁ 

76 r.

Občiansky servis
MAREC 2020

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 18a ods. 4 v znení § 
30f ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
na deň 04. júna 2020 o 10.00 hodine

Kvalifi kačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie 
Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok vo rozsahu 80% 
Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 
ostatných všeobecne záväzných predpisov 
 
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky: 
1.    meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie 

písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, 
telefón, mobil), 

2.    profesijný životopis, 
3.    úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
1.    údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov),   

2.    písomný súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov 
podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlav-
ného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši dňa 4. júna 2020 o 10.00 hodine tajným hlasovaním v malej zasadacej 
miestnosti Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptov-
skom Mikuláši najneskôr 14 dní, t.j. do 20. 05. 2020, pred dňom konania voľby hlavného 
kontrolóra svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované náležitosti v zalepenej obálke  
s označením: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Prihláška musí byť v tejto le-
hote doručená do podateľne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/4. 
Prihláška musí byť v tejto lehote doručená do podateľne Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši, Štúrova 1989/4. V prípade doručovania prihlášky poštou je rozhodujúci deň, 
kedy obálka bola prijatá Mestským úradom v Liptovskom Mikuláši.   

Uchádzač, ktorý splní požiadavky na výkon funkcie a podá včas prihlášku s požadovaný-
mi náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra a bude mu 
doručená pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.

Kandidáti na hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky, budú mať možnosť vystúpiť 
pred Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši v deň konania voľby hlavného 
kontrolóra, a to v trvaní 5 minút, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného 
aktu voľby hlavného kontrolóra. 

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle ust. § 18c, ods. 1, ods. 2 a ods. 5 záko-
na č. 369/1990 Z.z. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

COVID-19: Psychologická linka prvej pomoci

Linka prvej pomoci obyvateľom mesta 
Liptovský Mikuláš pre poradenstvo pri 
psychických problémoch v dôsledku 
pandémie spôsobenej COVID-19:

044 551 48 44 alebo 0911 382 131 
v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.
Psychiagogia s.r.o., 
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.

OZNAMY

150 ROKOV OD ODCHODU 
MICHALA MILOSLAVA HODŽU 



ČO MUSÍTE VEDIEŤ  
O COVID-19

1. Pitie horúcej vody

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

2. Nosové kvapky a kloktanie

3. Fajčenie 

4. Pitie alkoholu

5. Cesnak 

6. Antibiotiká

1. Časté a dôkladné umývanie rúk

Prevencia pred ochorením COVID-19:  

2. Nosenie rúška

3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 
ktoré po použití zahodíte do koša

4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu  
ľuďom s príznakmi nádchy alebo 
chrípky, dodržiavanie minimálne 
dvojmetrovej vzdialenosti od  
každého, kto kýcha alebo kašle

5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou  
koncentráciou ľudí

6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, 
pracovných plôch a pomôcok  
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte 
hygienické  
pravidlá  
v maximálne 
možnej miere,  
chráňte seba 
i ostatných.

Prípravky 
s chlórom  
sú určené na  
dezinfikovanie 
povrchov!

Nepoužívajte 
na umývanie 
rúk chlór! 
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