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ÚVOD 
 

Rok 2000 bol na celom svete očakávaný ako rok mimoriadny, prelomový, 
miléniový. Rok, ktorým ľudstvo vstupovalo do nového tisícročia, do novej éry 
svojej existencie. Už niekoľko mesiacov pred prelomom rokov 1999 – 2000 
média usilovne propagovali 1. január ako vstup do tretieho tisícročia. 
Informovanejší považovali túto doslovnú hystériu za reklamné ťaženie rôznych 
cestovných kancelárií, zábavných podnikov, hotelov, reštaurácií, pretože 
skutočný koniec 20. storočia a začiatok tretieho milénia nás čakal až o rok.  
 Príchod magického letopočtu vzbudzoval obavy i nádeje, očakávanie ...  
Zástupcovia teórií o apokalypse ľudstva i počítačoví experti predpovedajúci 
„problém Y2K“, teda zrútenie počítačových sietí, boli sklamaní. Zemeguľa sa 
točila ďalej, po starom aj so svojimi  problémami: globálnym otepľovaním, 
lokálnymi vojnami, priepastnými rozdielmi medzi bohatým Severom a 
chudobným Juhom.  
 Na Slovensku sme zaznamenali ďalší pokles životnej úroveň, vysokú 
nezamestnanosť i kriminalitu. Na politickej scéne prevládali úzke stranícke 
záujmy nad záujmami obyvateľov tejto krajiny. Všetky tieto skutočnosti 
vyvolávali všeobecnú nespokojnosť občanov.  
 A čo sa udialo počas roku v našom meste? V júni ožil Liptovský 
Mikuláš ojedinelým Svetovým stretnutím Liptákov 2000 s heslom „ S novým 
tisícročím prichádza do Liptova svet“, vyšla prvá reprezentačná kniha Liptovský 
Mikuláš - príbeh mesta,  naštartovala rekonštrukcia historického jadra mesta (aj 
keď sa jej realizácia posunula do nasledujúceho roka), postavená bola vyše 
dvadsiatka sociálnych bytov v rómskej lokalite Hlboké, pripravovala sa 
výstavba ďalších mestských bytov,  Michal Martikán vybojoval olympijské 
striebro v austrálskom Sydney. Opakom drobných i väčších úspechov boli 
problémy s nezamestnanosťou, neradostná situáciu v školstve a zdravotníctve, 
krachujúce firmy, na troskách ktorých vyrastali nové spoločnosti, paradoxne 
s tým istým manažmentom na čele ... 
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ŽIVOTOPIS  
 
Od 1. júna 2000 riaditeľka Múzea Janka Kráľa Elena Daniela Komárová 
poverila vedením kroniky mesta odbornú pracovníčku múzea Ivetu Blažekovú.  
  Narodila som sa v Kremnici 6. júna 1960. Vyrastala som v rodine 
Františka Giliana a Huberty,  rod. Suchánkovej s dvoma mladšími bratmi 
Františkom a Michalom  v Banskej Bystrici. Tam som v roku 1975 ukončila 
Základnú deväťročnú školu pri Pedagogickej fakulte. V tom istom roku som 
absolvovala obor klavír hudobného odboru Ľudovej školy umenia. Po maturite 
v humanitnej triede Gymnázia na Tajovského ulici som v rokoch 1979 – 1983 
študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (odbor teória 
kultúry). V auguste 1983 som začala pracovať v Parku kultúry a oddychu 
v Banskej Bystrici.   
 Od januára 1984 žijem v Liptovskom Mikuláši, kde som sa presťahovala 
za manželom Zdenkom Blažekom, ktorý v súčasnosti pracuje na odbore kultúry, 
sociálnych vecí, mládeže, telovýchovy a športu mestského úradu. Začala som 
pracovať v  Okresnom osvetovom stredisku na oddelení mimoškolskej výchovy 
a vzdelávania. V tejto práci som dôkladne spoznala oblasť miestnej kultúry 
celého Liptova. Medzi tým sa nám 26. júna 1985 narodila dcéra Miroslava. 
V októbri 1991 som sa ako vedúca redaktorka podieľala na vydávaní nového 
kultúrno-spoločenského mesačníka Regionálneho kultúrneho strediska Liptov. 
 V marci 1992 som prijala ponuku pracovať v Múzeu Janka Kráľa, kde sa 
venujem histórii mesta Liptovský Mikuláš. V zápätí sme s kolegyňami začali 
pripravovať a v roku 1994 aj sprístupnili novú historickú expozíciu Kapitoly 
z histórie mesta Liptovský Mikuláš. V nasledujúcich rokoch som sa podieľala 
na príprave a realizácii výstav: Liptovskosvätomikulášski kníhtlačiari, 
kníhviazači a kníhkupci (1994), Rozpomienky - Múzeum Janka Kráľa 1955 – 
1995, Pamiatka dobrému učiteľovi (1996), Stodolovci (1996), Jur Janoška - 
osobnosť cirkvi a národa (1996), Čo (ne)odniesol čas (1999), Tajomstvo dreva 
(1999). V spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva 
som pripravila časť výstavy 100 rokov Slovenskej muzeologickej spoločnosti 
(1993) a pre Poslanecký klub v Okoličnom výstavu Okoličné 1273 – 1998. 
V tomto roku som spolupracovala na príprave reprezentačnej publikácie 
Liptovský Mikuláš - Príbeh mesta.  
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 
Mesto Liptovský Mikuláš malo k 31. decembru 2000 33 773 obyvateľov, z toho 
bolo 16 336 mužov a 17 437 žien. Za rok sa narodilo 290 detí (153 chlapcov a 
137 dievčat), zomrelo 275 občanov (154 mužov a 121 žien). Uzavretých bolo 
171 manželstiev a rozvedených 76 párov. Štatistické údaje vykazovali 195 
potratov, z toho 158 umelých prerušení tehotenstva. Z mesta sa vysťahovalo 
392 a prisťahovalo 306 občanov, čo predstavovalo úbytok 71 ľudí.  
 V roku 2000 sa v mikulášskej pôrodnici narodilo najmenej detí v jej 
histórii. Lekári zaznamenali k 27. decembru 625 pôrodov, čo bolo asi o 60 
menej ako v roku 1999. Podľa informácií primára gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia MUDr. Štefana Struhára bol pomer narodených chlapcov a dievčat 
pomerne vyrovnaný, narodilo sa 6 dvojičiek. Priemerný vek rodičiek sa 
pohyboval od 20 do 21 rokov, 10 percent mamičiek nedosiahlo vek 18 rokov.  
 Najfrekventovanejšie mená z dvesto detí zapísaných do mikulášskej 
matriky od januára do septembra boli: Martin (11 krát) Matúš (6) a Marek (5). 
Kedysi také používané slovenské meno Ján sa objavilo v matrike prvý raz až 
v máji, rovnako ako aj Milan a Dušan. Do konca septembra nezapísali ani 
jedného Františka, rodičia dali prednosť menám Benjamín, Alan, Oliver, 
Samuel, Sebastian či Luka.  
 Z dievčenských mien boli najčastejšie Zuzana (5), Simona (5) a Lucia (5), 
Dominika, Natália Veronika po štyri. Z menej používaných mien to boli Juliána, 
Stella, Donna, Laura, Sarah, Sofia, Ester či Noémi.. Eva sa prvýkrát „objavila“ 
v júli a meno Jana až v auguste. Dievčatko s menom Mária do septembra  
nezapísali do matriky ani raz 
 
(Pohyb obyvateľstva v Žilinskom kraji za rok 2000, Krajská správa 
Štatistického úradu SR v Žiline, marec 2001, Liptov) 
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I. VEREJNÝ ŽIVOT  
 

SAMOSPRÁVA 
 Z ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU  

 
INFORMÁCIE O MESTE L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ  boli uverejňované na 
webbovských stránkach v internetovej sieti na adrese www.liptovskymikulas.sk. 
alebo skrátene www.lipmikulas.sk, www.lmikulas.sk. Oficiálne stránky mesta 
obsahovali údaje o štruktúre a činnosti mestského úradu, informácie o 
mestských podnikoch, o histórii mesta a kultúrnych pamiatkach, možnostiach 
využitia voľného času pre návštevníkov i obyvateľov mesta. Stránky boli 
vytvorené v roku 1999. 
 Pre Mikulášanov bol prakticky prístupnejší tlačený informačný mesačník 
pre občanov mesta nazvaný Mikuláš, ktorý obyvatelia dostávali do schránok 
zdarma. Na štyroch stranách boli uverejňované najaktuálnejšie správy z činnosti 
mestského úradu. Predsedom redakčnej rady bol od februára do novembra 
Miroslav Parobek, po ňom Ing. Jozef Repaský a výkonným redaktorom Martin 
Droppa, od novembra Miroslav Parobek.  
 
PERSONÁLNE ZMENY . V priebehu roka nastúpili na mestskom úrade do funkcií: 
ako hlavný kontrolór Ján Bonko, do novovytvorenej funkcie zástupcu prednostu 
MsÚ pre veci ekonomické Ing. Anna Rašiová. Zástupcom náčelníka mestskej 
polície sa stal Vladimír Bella. 
Poslaneckého mandátu sa z pracovných dôvodov vzdal Ing. Slavomír Hrnčiar, 
v júli ho v mestskom zastupiteľstve nahradila PhDr. Elena D. Komárová a 
v mestskej rade Ing. Dušan Vinčúr.  
 V komisiách mestského zastupiteľstva (MsZ) nastali tieto zmeny:  
v sociálnej a bytovej komisii bol pre dlhodobú neprítomnosť na zasadnutiach 
odvolaný Vladimír Čonka a za nového člena komisie bola zvolená Dana 
Cellengová, v komisii územného plánovania bola z dôvodu dlhodobej 
pracovnej neschopnosti odvolaná Jana Pekárková a zvolený Ing. Ladislav 
Čupka, v komisii ochrany verejného poriadku  bol odvolaný Mgr. Ján Rajniak 
z dôvodu ukončenia služobného pomeru v PZ SR a zvolený mjr. Mgr. Ivan 
Pelach, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR, v komisii pre partnerské 
vzťahy bol odvolaný ThMgr. Michal Vitkovský pre neúčasť na zasadnutiach 
komisie (jeho miesto nebolo obsadené, resp. nezvyšoval sa počet členov 
komisie), členkou ekonomickej komisie sa stala Ing. Anna Rašiová, 
zástupkyňa prednostu MsÚ a nahradila tak Ing. Slavomíra Hrnčiara. 
 Primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský v máji odstúpil z postu 
viceprezidenta Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy 
v Štrasburgu. Ukončil tak dvojročný mandát, ktorý začal v júni roku 1998. 
Predtým bol vedúcim slovenskej delegácie v tomto orgáne Rady Európy, z 
pohľadu samospráv najvyššej európskej inštitúcie. Dôvodom odstúpenia bola 
potreba intenzívnejšie sa venovať práci pre mesto. 
(Liptov 30.5.2000) 
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ROZPOČET MESTA NA ROK 2000 bol prijatý na poslednom decembrovým 
zasadnutí MsZ roku 1999. Podľa slov vedúcej finančného oddelenia MsÚ Marty 
Poliakovej hlavným znakom hospodárenia v roku 2000 mala byť úspornosť. 
Rozpočet bol schválený  ako vyrovnaný vo výške 159, 427 mil. Sk v príjmovej i 
výdavkovej časti. Počas roka uskutočnili poslanci 130 zmien rozpočtu a takto 
upravený dosiahol konečnú výšku 180, 123  mil. Sk. Príjmy dosiahli 188, 987 
mil. Sk, výdavky boli  čerpané v objeme 179, 018 mil. Sk, čo prinieslo prebytok 
v rozpočtovom hospodárení Mesta vo výške 9,969 mil. Sk. Plnenie príjmov sa 
prejavilo pozitívne v položkách: podielové dane, ktoré boli vyššie oproti 
rozpočtu o 1,103 mil. Sk a nedaňových  príjmov bolo viac o 9,262 mil. Sk. 
Tento aktívny výsledok rozhodujúcou mierou ovplyvnili príjmy z predaja 
majetku. Vysoko boli oproti rozpočtu prekročené príjmy z predaja pozemkov a 
budov.  
 Predpokladanú výšku rozpočtu sa nepodarilo dosiahnuť v položke miestne 
dane (za užívanie verejného priestranstva, bytu alebo inej časti bytu, ubytovaciu 
kapacitu, rekreačný pobyt, predaj alkoholických a tabakových výrobkov, 
reklamy, zábavné hracie prístroje, predajné automaty, vjazd motorovým 
vozidlom do historickej časti mesta a chov psa), kde sa vybralo o 1,764 mil. Sk 
menej a pri dani z nehnuteľnosti, kde chýbalo oproti rozpočtu až o 2, 134 mil. 
Sk. Pohľadávky Mesta k 31. decembru 2000 tvorili 16, 671 mil. Sk. Najvyšší 
nárast predstavovali pohľadávky na dani z nehnuteľnosti. V roku 1999 táto 
pohľadávka predstavovala 4, 293 mil. Sk a v roku 2000 to bolo už 10, 843 mil. 
Sk. V priebehu prvého štvrťroka 2001 bolo z tejto sumy uhradené 3, 428 mil. 
Sk. Mesto v roku 2000 prijalo granty vo výške 10, 687 mil. Sk, kým v roku 
1999 to bolo len 2, 010 Sk. Tretinu tvorili granty na technickú vybavenosť a dva 
tretiny pokrývali výstavbu sociálnych bytov v Hlbokom. Prijaté úvery vo výške 
15, 362 mil. Sk predstavovali úver od Prvej stavebnej sporiteľne na realizáciu 
bytov v Hlbokom  (9,49 mil. Sk), odkúpenie nehnuteľnosti na Ulici Jura 
Janošku (3, 650 mil. Sk) a na vypracovanie projektovej dokumentácie pešej 
zóny (2, 220 mil. Sk). Mesto poskytlo príspevky vo výške 5,855 mil. Sk na 
činnosť iným organizáciám, združeniam a nadáciám v oblasti športu, školstva, 
kultúry, cirkevného života, sociálnej oblasti, na ZMOL, ZMOS, EuroRegión 
Tatry, Združenie historických miest. Najviac transferov z rozpočtu Mesta bolo 
poskytnutých do oblasti športu.  
 
HOSPODÁRENIE MESTA L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ V  ROKOCH 1999 A 2000 
 
Položka       rok 1999              rok 2000 
Príjmy     168, 759 mil. 188, 987 mil. 
Výdavky     169, 200 179, 018 
Dotácie         2, 010   10, 687 
Prijaté úvery      12, 600   15, 362 
Transfery prísp. organizáciám     39, 143   46, 159 
Transfery ostat. organizáciám       4, 652      3, 550 
Výsledok hospodárenia      - 0, 441 +  9, 969 
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ZAHRANI ČNÉ VZŤAHY MESTA pokračovali tradičnými kontaktmi nadviazanými 
v minulých rokoch s moravskou Opavou, maďarským Kiskırösom, gréckou 
Kalamáriou a holandským Denekampom. Delegáciu Holanďanov privítali na 
MsÚ už 29. januára. Rokovali o obnovení partnerských vzťahov. Mesto 
navštívili aj počas Svetového stretnutia Liptákov v júni. Primátor sa zúčastnil 
cyklistického podujatia organizovaného našim partnerským mestom Opava a ich 
poľskými partnermi z Ratiborze. Delegácia zástupcov mikulášskej kultúry bola 
v septembri hosťami festivalu Bezručova Opava. V júli a v auguste sa 
uskutočnil výmenný pobyt gréckych a slovenských detí medzi Kalamáriou a 
Liptovským Mikulášom. Gréci pricestovali do mesta 17. júla. Počas desiatich 
dní ich čakalo  prijatie u primátora mesta, návšteva Múzea Janka Kráľa, 
prehliadka rezervácie ľudovej architektúry vo Vlkolínci, výlet na Štrbské Pleso. 
Stretli sa aj s našimi deťmi, ktoré odchádzali  do Grécka 8. augusta pod 
vedením poslanca MUDr. Jána Drobča. Hosťami mesta boli aj členovia 
Symfonického orchestra mladých z Kalamárie, ktorí koncertovali v Dome 
kultúry (pozri  Kultúra).  
 Podobný výmenný pobyt rodín absolvovali v letných mesiacoch aj 
Mikulášania a rodiny z maďarského Kiskırösa. Do tohoto dlhoročného 
partnerského mesta odcestovali začiatkom septembra na slávnosti tradičného 
vinobrania predstavitelia mesta, pracovníci Domu kultúry a Múzea Janka Kráľa 
so študentmi SOU obchodného a HA. V miestnom múzeu inštalovali výstavu 
Pramene duchovnej sily o živote a diele Juraja Tranovského. Študenti hotelovej 
akadémie sa zapojili do netradičných súťaží s medzinárodnou účasťou. MUDr. 
Alexander Slafkovský bol v Pamätnom múzeu Šándora Petıfiho prijatý do rádu 
vinárskych rytierov.  
(Liptov 25.7.2000, Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku 14.9.2000, 
príloha Kultúra, FA MJK 9 349, 9 990)  
 
Mesto ako člen EUROREGIÓNU TATRY  sa aktívne zapájalo do činnosti tejto 
slovensko-poľskej cezhraničnej organizácie na zasadnutiach počas celého roka. 
5. mája zasadala Rada Euroregiónu Tatry v L. Mikuláši. V utorok 5. decembra 
sa sedem členov študentského parlamentu zúčastnilo stretnutia mládeže 
slovenskej a poľskej mládeže v Novom Targu na konferencii, ktorej súčasťou 
boli aj otázky vstupu Slovenska do EÚ. Liptovský Mikuláš bol aj naďalej 
členom NADÁCIE ZOH  TATRY . Jej členovia sa 13. marca v Poprade dohodli na 
jej ďalšej existencii a pokračovaní činnosti nadácie. 
(Liptov 10.5.2000, Mikuláš apríl) 
 
Predstavitelia mestskej samosprávy spolupracovali počas roka s RADOU 

MANAŽÉROV L IPTOVA . Na svojich pravidelných stretnutiach so zástupcami 
najvýznamnejších firiem rokovali o aktuálnych otázkach rozvoja mesta. 
V októbri napríklad informovali o procese prijímania rozpočtu na rok 2001, o 
plánovaných investíciách, tiež o možnostiach Liptovského Mikuláša ako 
prípadného budúceho sídla vyššieho územného celku (VÚC). 
 Primátor MUDr. Alexander Slafkovský i jeho zástupca Ing. Jozef 
Repaský sa pravidelne zúčastňovali aj zasadnutí ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 

L IPTOVA  (ZMOL) a ZMOS. V malej zasadačke MsÚ sa 17. marca uskutočnil 
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Snem ZMOL. Aj v novembri sa Združenie stretlo v Liptovskom Mikuláši. Jeho 
členovia sa zaoberali problematikou reformy verejnej správy.  Pre noviny 
Liptov primátor mesta uviedol: „Členovia združenia sa dohodli na tom, že budú 
iniciovať spoločné stretnutie predstaviteľov samospráv Liptova, Oravy a Turca, 
na ktoré prizvú aj splnomocnenca Vlády SR pre reformu verejnej správy 
Viktora Nižňanského. Spoločne by sme chceli diskutovať a vymeniť si názory 
na riešenie problematiky umiestnenia budúceho sídla vyššieho územného celku, 
ako aj sídla župného samosprávneho úradu. Na tomto stretnutí predložíme aj 
dokument, v ktorom sa hovorí, že aj Liptovský Mikuláš má rovnaké dispozície a 
historické predpoklady stať sa sídlom VÚC ako Ružomberok či Martin.“ 
Mimochodom, spomínaný dokument vypracoval riaditeľ ŠOKA Mgr. Peter 
Vítek bez akéhokoľvek podkladu od pracovníkov mestského úradu, ktorí boli 
členovia prípravnej komisie. 
(Liptov 31.10.2000, 5.12.2000, Mikulášske spravodajstvo december 2000) 
 
STRETNUTIA PRIMÁTORA , POSLANCOV A OBČANOV  mesta sa uskutočnili od 13. 
do 20. novembra vo všetkých mestských častiach, na Podbrezinách, v starom 
meste, na Nábreží A. Stodolu a Nábreží 4. apríla.  
 

ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 

V závere roka 1999 schválili poslanci zvýšenie svojich odmien v roku 2000. Za 
každú účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) dostal poslanec 700 
Sk a na zasadnutí mestskej rady 450 Sk. Predsedovia komisií za každé 
rokovanie komisie dostali 350 Sk, tajomníci a členovia 290 Sk.  
 
3.  februára sa MsZ stretlo prvýkrát v novom roku. Vzhľadom k tomu, že k 31. 
decembru  1999 sa Ing. Stanislav Barényi  vzdal funkcie, hlavným 
kontrolórom mesta Liptovský Mikuláš sa stal Ing. Ján Bonko (kandidát 
poslaneckého klubu SDĽ). V tajných voľbách dostal 20 hlasov zo 40 
prítomných poslancov. Kandidátka koalície Ing. Anna Rašiová získala 18 
hlasov, hlasy dvoch poslancov boli neplatné.  
Podľa správy o výsledkoch inventarizácie majetku, pohľadávok, mánk a 
škôd, Mesto L. Mikuláš a organizácie, ktorých bolo zriaďovateľom, malo k 30. 
novembru 1999 majetok v hodnote 1 516 427 841 Sk, čo bolo zvýšenie oproti 
roku 1998 o sumu 194 135 925 Sk. Pohľadávky k spomínanému termínu 
predstavovali 30 047 664 Sk, manká a škody 113 993 Sk (z toho zavinené škody 
boli vyčíslené v hodnote 100 449 Sk). 
Mestské zastupiteľstvo schválilo: 
– financovanie výstavby malometrážnych bytov Hlboké prostredníctvom 
Prvej stavebnej sporiteľne (PSS). Zmluva o stavebnom sporení pre právnické 
osoby bola uzatvorená na cieľovú sumu 16 mil. Sk, pričom Mesto zloží 
jednorázovo 20 % cieľovej sumy a bude čerpať medziúver na výstavbu. Na 
ručenie pre PSS uzatvorí zmluvu o bankovej záruke s Prvou komunálnou 
bankou.  
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– nové Zásady hospodárenie s majetkom Mesta L. Mikuláš vypracované 
podľa zákonov o majetku obcí, o verejnom obstarávaní, o daní z príjmov a 
novele zákona o rozpočtových pravidlách a účtovníctve  
– predaj 2-izbového bytu na Ulici Čs. brigády víťazovi výberového konania 
Ing. J. Hrnčiarovi (cena 513 311 Sk) a predaj pozemku M. Droppovi a 
manželkou v Stošiciach. Na základe upozornenia Komposesorátu L. Ondrašová 
zmenili časť uznesenia o zámene pozemkov medzi mestom a Ing. Poljakom a 
spol. Odporučili predaj „malého domu služieb“ na Ulici Komenského vo 
výberovom konaní medzi nájomcami objektu so vstupnou cenou cca 2,726 mil. 
Sk. Schválili predĺženie splatnosti pôžičky poskytnutej TJ Ondrašová do 30. 
júna 2000.  
– návrh akcií na rok 2000 
Poslanci vzali na vedomie: 
– správu o plnení rozvojového programu v roku 1999, pričom celkové 
plnenie vo finančnom objeme predstavovalo 31, 915 mil. Sk. Za tieto 
prostriedky sa zrealizovalo 26 investičných akcií a 3 rekonštrukcie, projektová 
dokumentácia bola spracovaná pre 13 akcií v rámci transferov. Mesto L. 
Mikuláš poskytlo finančné príspevky pre ďalších 7 akcií.   
– správu o činnosti kontroly, o činnosti mestskej polície za 2. polrok 1999 a 
o zahraničných vzťahoch mesta v roku 1999.  
 

•  
 
9. marca bolo plánované zasadnutie MsZ odložené, pretože v okrese bol 
vyhlásený najvyšší  III. stupeň povodňovej aktivity a na území mesta núdzový 
stav (pozri Mimoriadne udalosti). Poslanci zasadali v náhradnom termíne vo 
štvrtok 16. marca a schválili: 
– zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu, hlavnou zmenou bolo 
vytvorenie funkcie zástupcu prednostu MsÚ pre veci ekonomické, zjednodušila 
sa tiež organizačná štruktúra úradu, keď boli zrušené úseky a zostali len 
jednotlivé oddelenia s referátmi  
– mesačný plat novozvolenému hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Bonkovi vo 
výške 18 680 Sk 
– delegovanie 57 zástupcov MsZ do Rád základných a stredných škôl a 
školských zariadení na území mesta a do Okresnej školskej rady v L. Mikuláši 
na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR 
– zloženie 18-členného Klubu mestskej časti Iľanovo ako poradného orgánu 
MsZ pre všetky otázky týkajúce sa príslušnej mestskej časti (v súlade s článkom 
14 Štatútu Mesta L. Mikuláš) 
– nové znenie Zriaďovacej listy Bytového podniku vzhľadom na zmenu 
predmetu činnosti BP v súvislosti so zrušením VZN č.1/1993 o stanovení 
kritérií pre zostavovanie poradia uchádzačov o mestský byt 
– podmienky nájmu bytov, údržby a zriadenia záložného práva  podľa 
smernice Ministerstva výstavby a životného prostredia SR v prípade výstavby 
nájomných bytov v Hlbokom 
– predaj pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania v k. ú. Palúdzka 
a Ondrašová, poslanci uložili MsÚ pripraviť prehľad pozemkov na území mesta 
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využívaných ako požiarne preluky medzi stavbami a po vyjadrení odboru 
požiarnej ochrany OÚ ich ponúknuť na možný predaj 
– kritériá na prideľovanie finančných príspevkov na šport vypracovaných 
Komisiou športu MsZ (pozri Šport) 
– plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na rok 2000 
– doplnenie zoznamu lokalít pre umiestnenie predajných novinových 
stánkov na území mesta (Ondrašová, Ulica 1. mája pri s.r.o. Včela Lippek a. s. 
Maytex, Vrlíkova ulica pri zastávke MAD smerom na Plošín a pred synagógou. 
Stalo sa tak na základe viacerých požiadaviek a na odporučenie 
územnoplánovacej komisie 
Poslanci vzali na vedomie:  
–- informatívnu správu o prenájme nebytových priestorov, odpredaji 
bytov a hospodárení s nimi za II. polrok 1999 
– koncepciu riešenia separácie komunálneho odpadu v meste žiadali 
poslanci dopracovať a predložiť na verejnú diskusiu (pozri Životné prostredie) 
 V závere zasadnutia informoval primátor mesta MUDr. Alexander 
Slafkovský o mimoriadnej situácii 9. marca. Interpelácie poslancov sa dotýkali 
tiež tejto problematiky. V ďalších vystúpenia poslanci upozornili na nelegálne 
skládky odpadu, podmienky chovu psov v bytových domov a nedodržiavanie 
noriem o vedeniach nízkeho napätia zo strany SEZ. 
 

•  
 
13. apríla  zasadnutie poslancov MsZ schválilo:   
– zmeny v zložení komisie územného plánovania  
– zloženie 8-členného Klubu mestskej časti Andice a Benice 
– výsledky hospodárenia Mesta L. Mikuláš a jeho príspevkových organizácií 
za rok 1999 
– nový Organizačný poriadok Mestskej polície, k zásadným zmenám oproti 
predchádzajúcemu predpisu došlo najmä v oblasti úpravy vzťahov k iným 
orgánom a organizáciám 
– poskytnutie príspevkov v Fondu rozvoja vzdelávania (pozri Školstvo) 
– podmienky vylepovania plagátov na verejných priestranstvách (VZN 
č.1/2000) 
– vydanie pamätnej mince Jánošíkov dukát, ktorá bola počas Svetového 
stretnutia Liptákov 2000 platným platidlom s nominálnou hodnotou 20 Sk  
(VZN č.2/2000) 
– návrh na predaj majetku Mesta - pozemok v k. ú. Palúdzka pre IBV, 
pozemkov v Ondrašovej  a Liptovskom Mikuláši, tzv. Malého domu služieb na 
Komenského ulici nájomcovi objektu, predaj pozemku spoločnosti Nicolaus 
Leder spol. s r. o. na výstavbu verejných parkovísk a polyfunkčného objektu so 
športovým zameraním 
– návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom a VÚB 
– návrh na nadobudnutia vlastníctva pozemku kúpou od obchodnej 
spoločnosti Linapo s.r.o.  
– nesúhlas s návrhom grafikonu železničnej dopravy (pozri Doprava) 
Poslanci vzali na vedomie: 
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-– správu o stave školstva na území mesta (pozri Školstvo) 
  

 
 
Mimoriadne MsZ  zvolal primátor mesta vo štvrtok 20. apríla v súvislosti 
s ukončením pripomienkovacieho konania k  Programu výstavby Územného 
projektu zóny (ÚPTZ) Pešia zóna Liptovský Mikuláš. Koncept riešenia 
spracovala spoločnosť Atrium - architektonické štúdio Košice. Za autorský 
kolektív návrh predstavili Ing. arch. Ján Sekan a Ing. arch. Dušan Burák. Vedúci 
oddelenia životného prostredia a územného plánu mestského úradu RNDr. 
Dušan Tekeljak podrobne informoval o jednotlivých pripomienkach, ktoré boli 
doručené v lehote pripomienkovacieho konania a o stanoviskách štátnych 
orgánov k predloženému návrhu. Zo strany poslancov boli vznesené 
pripomienky týkajúce sa prevažne možnosti vylúčenia cyklistickej dopravy 
z pešej zóny či etapizácie výstavby tak, aby do 1. etapy nebolo zahrnuté 
Námestie mieru a Štúrova ulica, ale severná časť Námestia osloboditeľov. Tieto 
pripomienky po rozsiahlej diskusii neboli akceptované a MsZ schválilo Program 
výstavby k Územnému projektu zóny Pešia zóna tak, ako bol predložený. Prvá 
etapa sa mala začať v auguste a dokončená mala byť na jar 2001. Išlo o úpravu 
Námestia mieru, časti Ulice Ľ. Štúra od hotela Európa po severnú časť 
Námestia osloboditeľov.  
 

•  
 
18. mája poslanci MsZ prerokovali: 
– odvolanie a voľba člena komisie ochrany verejného poriadku  
výsledky hospodárenia Mesta Lipt. Mikuláš za 1. štvrťrok 2000 - plnenie 
rozpočtu bolo ovplyvnené nepriaznivým vývojom plnenia podielových daní, 
očakávala sa však pozitívna zmena. Príjmy za toto obdobie tvorili 34, 123 mil. 
Sk, čo bolo 21 percent rozpočtu mesta na rok 2000. Výdavky boli čerpané vo 
výške 30, 226 mil. Sk. Pohľadávky Mesta voči iným subjektom ktoré 
predstavovali k 31. marcu 16, 700 mil. Sk, sa podarilo do polovice mája znížiť 
takmer o polovicu 
– návrh na predaj a zámenu nehnuteľného majetku mesta Liptovský 
Mikuláš - schválený bol priamy predaj pozemku na Podbrezinách Jergušovi 
Bačovi a spol. Fitnes B na výstavbu hokejbalového ihriska, predaj pod stavbou 
štátnej cesty I/18 prieťah mestom Slovenskej správe ciest, predaj pozemkov na 
výstavbu osemnástich garáží vo vnútri bloku na Komenského ulici pre 
vlastníkov a nájomcov bytov a zámena medzi Židovskou náboženskou obcou 
(za daňovým úradom) a Mestom (pozemok pri čerpacej stanici Slovnaft na 
Podtatranského ulici), zmenené bolo uznesenie o výške kúpnej ceny pozemkov 
pre členov záhradkárskej osady Podbreziny z pôvodných 20 Sk /m2 na 12 
Sk/m2.  
– zmena VZN č.1/1999/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a 
ich súčastí 
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– zmeny a doplnky VZN č.7/1998/VZN o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach - išlo o zapracovanie nových 
zákonných zmien vo VZN tak, aby toto bolo v súlade s platnou legislatívou 
–VZN Mesta Liptovský Mikuláš o trhovom poriadku - nariadením Mesta 
č.5/2000 o trhovom poriadku sa zrušil pôvodný trhový poriadok (5/1998/VZN) 
z 2.7.1998 
– návrh územného projektu zóny ÚPT Z Pešia zóna L. Mikuláš, ktorý 
vypracovala spoločnosť Atrium architektonické štúdio Košice bol schválený 
ako č.6/2000/VZN 
– návrh výstavby polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne Západ 
L. Mikuláš v lokalite medzi mestským úradom, okresným súdom a 
štvorprúdovou komunikáciou vyvolal najväčšiu diskusiu poslancov. O 
odkúpenie pozemku s výmerou cca 9 820 m2  prejavili záujem tri spoločnosti: 
Fastav Development SR, s.r.o., Žilina, Liptoinvest a.s. L. Mikuláš a KTS 
Intergrup spol. s.r.o. Žilina. MsZ odsúhlasilo odpredaj tohoto pozemku vo 
vlastníctve Mesta firme Fastav Development SR, s.r.o. (dcérska spoločnosť 
Fastav Development AOC, s.r.o. Vsetín) za cenu 1 300 Sk/m2. Zámerom firmy 
bola výstavba polyfunkčného obchodného centra s viacsortimentným tovarom, 
zamestnať mala 130 miestnych obyvateľov. Projekt počítal tiež s vybudovaním 
parkoviska s počtom 180 – 200 miest. Nesúhlas s navrhovanou výstavbou prišli 
na zasadnutie MsZ vyjadriť zástupcovia drobných podnikateľov, pôsobiacich na 
území mesta, ktorí sa obávali pohltenia svojich prevádzok práve takýmito 
veľkými obchodnými nadnárodným reťazcami  
– doplnenie schvaľovacieho výmeru zoznamu lokalít pre umiestnenie 
predajných stánkov na území mesta L. Mikuláš - doplnená bola miestna časť 
Demänová, kde na par. č. 150/2 (oproti predajni Diskont) bude otvorený stánok 
so sortimentom noviny, časopisy 
Interpelácie poslancov boli kriticky zamerané na Verejnoprospešné služby. 
(Liptov 23.5.2000, Informačný spravodajca Mikuláš jún, Zoznam uznesení ) 
 

•  
  
20. júna sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v rámci 
Svetového stretnutia Liptákov 2000. 
Primátor mesta na ňom odovzdal ocenenia Čestný občan mesta Liptovský 
Mikuláš a Verejné uznanie za zásluhy. Dostali ho mikulášski rodáci – osobnosti 
vedy, kultúry, umenia a športu. Čestnými občanmi Liptovského Mikuláša sa 
stali etnografka PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc., akademický sochár Miroslav 
Ksandr, akademická maliarka Ester Martinčeková-Šimerová, umelecký fotograf 
Martin Martinček, básnik Milan Rúfus (hoci rodák zo Závažnej Poruby, 
navštevoval Gymnázium M. M. Hodžu) a v USA žijúci akademický maliar, 
svetoznámy grafik Koloman Sokol.  
Verejné uznanie za zásluhy bolo odovzdané 35 osobnostiam. Za rozvoj vedy 
ho dostali: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhDr. Emil Kufčák, doc. MUDr. 
Branislav Lichardus, DrSc., doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., doc. Juraj 
Strauss, CSc., prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc., a prof. PhDr. Ferdinand 
Uličný, DrSc.  
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Za oblasť kultúry:  doc. Ing. arch. Dušan Bálent, CSc., Ružena Dvořáková-
Žiaranová, Ľudmila Pálková-Frideczká, Mgr. Július Gábul, Eugen Gindl, 
Ladislav Hyža, Karol Komandera, PaedDr. Ivan Laučík, Ján Lukášik, Ján Niňaj, 
Eva Ricottiová-Palugyayová, doc. MUDr. Margita Schwalbová CSc., Natan 
Steiner, JUDr. Ivan Šenšel, Ivan Štípala, Jolana Trombauerová, Ján Vilikovský, 
Pavel Vilikovský a Iboja Wandall-Holmová, rod. Lebovičová 
Za oblasť umenia:  doc. Ján Hoffstädter, František Kráľ a prof. Igor Rumanský  
Za oblasť športu: Ing. Martin Benko, Ondrej Cibák, Ján Kresák, Michal 
Martikán, Ján Starší a Daniel Šlachta. 
Nie všetci ocenení mohli osobne prevziať svoje ocenenie, takže ich zastúpili 
rodinní príslušníci príp. ich známi. Slávnostnú atmosféru zasadnutia MsZ 
vyzdvihol kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy. 
 Za ocenených s poďakovaním vystúpil profesor Gymnázia M. M. Hodžu, 
básnik Ivan Laučík: „... a dovoľte mi teraz naše uznanie a poctu udeliť 
Liptovskému Mikulášu. Nebolo toho málo čo Liptovský Mikuláš dával a dáva 
svojim deťom – predovšetkým silné povedomie o pokoleniach, ktoré tu v strede 
Liptova dokázali svojou húževnatosťou, nepoddajnosťou a vynaliezavosťou 
budovať mesto nielen z kameňa, ale mesto, ktoré malo ducha a svoj pohyb 
vpred. Nevyberáme si miesto, kde sa narodíme, ale môžeme ho prijať za svoje a 
pokúsiť sa obsiahnuť ho a tu v Mikuláši bolo čo obsiahnuť, bolo čo prežívať 
v dotyku s tradíciami mesta a s jeho atmosférou. Liptovský Mikuláš nám dal na 
cestu životom svoje dobré meno – že pochádzam z Liptovského Mikuláša, to 
bola na začiatku našich ciest dobrá vizitka. Vskutku to meno mesta stále 
rezonuje aspoň v povedomí Slovenska ako svetlý bod jeho histórie. Zaväzovalo 
nás to meno a bolo nám aj výzvou.  
 Nevyberáme si ani kraj, kde sa narodíme, ale ako dar sme dostali Liptov. 
Dostali sme kostrbatý vysoký obzor, ktorý nám dvíhal oči do výšok. Je 
nezabudnuteľný, zostáva v nás, nech sme kdekoľvek. Rozpamätávame sa naň 
v Oxforde, na dánskom ostrove Fün, na slovenských rovinách ... A dobré je, 
dôstojné je, keď sa aj mesto a kraj rozpamätá na svojich ... Lebo nemôžeme 
donekonečna ani ako národ, ani ako obyvatelia miesta a obcí trpieť 
bezozvenosťou – tak pomenoval P. O. Hviezdoslav ten zvláštny jav, keď sa 
tvárime, že aj najvyšší výkon je pre nás samozrejmosťou nehodnou zmienky. 
Akoby sme sa hanbili prejaviť žičlivosť vlastným ešte zaživa,  prejaviť nie 
okiadzaním a kultom, ale jednoduchým uznaním. Pravda, sme už dosť skúsení 
na to, aby sme vedeli, že najťažšie je získať uznanie doma, v rodisku. Vždy sa 
nájde niekto, čo povie: „Ten? Veď si ho ešte pamätám, keď chodil v krátkych 
nohaviciach!“ Prekonať túto miestnu spomienku naozaj vyžaduje istý stupeň 
zrelosti a predvídavosti. V tejto slávnostnej chvíli nie je hádam nepríhodné, keď 
popri radosti z vlastného uznania prejavíme aj my, ocenení, radosť 
z veľkorysosti nášho mesta. A aj preto si zaslúži dnešný Liptovský Mikuláš 
uznanie. Vďaka za ozvenu.  
(Liptov  27. 6. 2000, Informačný spravodajca Mikuláš júl, FA MJK 9 714–15) 
  

•  
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6. júla viedol zasadnutie MsZ zástupca primátora Ing. Jozef Repaský. V úvode 
zložila sľub poslanca PhDr. Daniela Elena Komárová,  ktorá nastúpila na 
uprázdnený mandát po Ing. Slavomírovi Hrnčiarovi vo volebnom obvode č.1 - 
Staré mesto. Ing. Hrnčiar sa vzdal poslaneckej funkcie z pracovných dôvodov, 
pretože začal pracovať v Bratislave. 
 
 
Poslanci schválili: 
– za člena mestskej rady Ing. Dušana Vinčúra na uvoľnené miesto po Ing. 
Slavomírovi Hrnčiarovi 
– zmenu rozpočtu rozvojového programu na rok 2000, pôvodný rozpočet 
31,210 mil. Sk bol spresnený, presuny sa uskutočnili v rámci niektorých kapitol 
rozvojového programu mesta. Čiastka 863 tis. Sk, ktorá mala byť získaná po 
najnovšie schválenom predaji majetku bola viazaná na vybudovanie sietí 
infraštruktúry v Palúdzke, kde pokračovala bytová výstavba  
– doplnky štatútu Klubu dôchodcov a zriadenie jeho pobočky na 
Podbrezinách 
– predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - 69 pozemkov 
v záhradkárskej osade Podbreziny-Sever za kúpnu cenu 12 Sk/m2 (spolu za 336 
228 Sk), 4 pozemky na výstavbu rodinných domov v Palúdzke za cenu 800 
Sk/m2, spolu za 899 200 Sk, pozemok na výstavbu cukrárne a reštaurácie na  
Smrečianskej ulici na Podbrezinách za 380 000 Sk (1250 Sk/m2) pozemok na 
výstavbu garáže pre ťažko zdravotne postihnutého občana (cena 50 Sk/m2 t.j. 2 
700 Sk), pozemok pod Pneuservisom na Nábreží Dr. Aurela Stodolu za 29 000 
Sk, za účelom vysporiadania 5 pozemkov občanom za 34 250 Sk. Definitívne 
bol schválený predaj pozemku za budovou okresného súdu s výmerou 12 913 m 
obchodnej spoločnosti Fastav Development - SR, s. r. o. Žilina pre výstavbu 
polyfunkčného obchodného centra. za 16 786 900 Sk, objekt kotolne K1 na 
Žiarskej ulici na Podbrezinách (po rekonštrukcii K 2 zostal voľný) bol predaný 
spoločnosti Webbink, s r.o. ktorá vo výberovom konaní ponúkla za objekt i 
pozemok 4, 011 mil. Sk, hala bývalej kotolne mala byť využitá na ľahkú 
strojársku výroby (meradlá a šablóny pre stavebníctvo a stolárstvo a špeciálne 
zákazky kovovýroby).  
– VZN č. 7/2000, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN č.6/1997 - Záväzná časť 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Západ L. Mikuláš 
– VZN č. 8/2000, t.j. zmenu VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného 
životného prostredia a verejnom poriadku - diel 9 Chov a držanie domácich a 
úžitkových zvierat 
Poslanci vzali na vedomie: 
správu o poskytovaní sociálnej pomoci Mestom L. Mikuláš a informáciu o 
sociálnej situácii v okrese L. Mikuláš predloženú Zdenkom Blažekom vedúcim 
oddelenia kultúry, sociálnych vecí mládeže a športu (pozri Sociálne veci) 
V interpeláciách poslancov a občanov rezonovali najviac problémy s riešením 
príjmu televízneho signálu na väčšine územia mesta formou televíznych 
káblových rozvodov.  
 

•  



 18

 
17. augusta sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MsZ, ktorého jediným 
bodom  rokovania bola zmena hranice medzi katastrálnym územím Okoličné a 
Závažná Poruba, s čím poslanci vyslovili po bohatej diskusii predbežný súhlas. 
V podstate nastala zámena katastrálnych území medzi mestom L. Mikuláš a 
obcou Závažná Poruba tak, aby časť  k. ú. Liptovského Mikuláša východne od 
cesty z Okoličného do Závažnej Poruby medzi riekou Váh a areálom firmy 
Swedwood Slovakia s.r.o., OZ  Jasná sa stala k. ú. obce Závažná Poruba (išlo o 
územie o výmere asi 102 057 m2). Výmenou za túto časť svojho katastra získalo 
mesto L. Mikuláš časť k. ú. obce Závažná Poruba nachádzajúcu sa východne od 
jestvujúcej katastrálnej hranice, ktorú tvorila západná hranica areálu bývalej 
panelárne o rovnakej výmere tak, aby tieto priemyselné areály boli ucelené a 
hranicu katastrov tvorila cesta. Zámena pozemkov mala pomôcť firme 
Swedwood nadobudnúť pozemky od firmy Linapo pre rozšírenie svojej firmy a 
postavenie nového špecializovaného skladu pre svoje výrobky zo závodov 
v Trnave a Malackách.. 
V prípade dohody o predaji pozemku medzi spoločnosťami Linapo a Swedwood 
zámena katastrov nebola potrebná. V konečnom dôsledku k zámene katastrov 
v priebehu roka nedošlo. 
 

•  
 
7. septembra poslanci MsZ prerokovali:  
– správu o činnosti Mestskej polície (MsP) v I. polroku 2000 prednesenú Ing. 
Ľubomírom Marjovičom, náčelníkom MsP. Súčasne poslancom predstavil 
svojho nového zástupcu Vladimíra Bellu. 
MsZ vzalo na vedomie: 
– výsledky hospodárenia Mesta L. Mikuláš a jeho príspevkových 
organizácií k 30. júnu 2000. Podľa predložených správ bolo hospodárenie 
vcelku priaznivé a v súlade so schváleným plánom. Pre BP vyplynula úloha 
rokovať s vedením a.s. Maytex (majiteľom kotolne)  a  s prednostom Okresného 
úradu o tvorbe cien za dodávané teplo. Poslanci tiež zrušili ceny za ukladanie 
zvláštneho a nebezpečného odpadu na skládku, pričom  ich výšku mohla 
riaditeľka VPS dojednávať s firmami po súhlase primátora 
– správu o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií podal Ing. Miroslav 
Tuli, pričom informoval o skutočnom stave komunikácií na území mesta a 
odporučil zohľadniť ho pri zostavovaní rozpočtu na rok 2001 
– správu o prenájme nebytových priestorov, o prevode vlastníctva bytov a 
hospodárení s  bytmi predložil  riaditeľ BP Anton Urgela.  Zástupcovi 
primátora bola uložená úloha zabezpečiť vypracovanie Koncepcie výstavby 
nájomných bytov na roky 2000 a 2001 s využitím štátnych fondov na 
financovanie výstavby. 
– správu o činnosti kontroly za I. polrok predloženú Ing. Jánom Bonkom 
– správu o priebehu Svetového stretnutia Liptákov 2000 predloženú 
Mikulášom Konečným 
Poslanci schválili: 
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– účasť Mesta L. Mikuláš v združení so spoločnosťou PPA Control na 
dobudovanie rozostavanej stavby bytového domu na Ulici J. Janošku, 
rekonštrukciu bývalého internátu SOU stavebného na bytový dom a výstavbu 
technickej infraštruktúry. Zároveň schválili odkúpenie 18 nájomných bytov 
v tomto dome a prislúchajúcej časti pozemku od spoločnosti Lipstav s.r.o., 
nástupcu skrachovaného Liptostavu, ktorý prestavbu internátu začal. 
Odsúhlasené bolo aj kombinované financovanie stavby (úver od Štátneho fondu 
bývania a medziúver od PS). 
– predaj pozemkov: jedného pozemku pod výstavbu garáže na Ulici 
Podtatranského, dva pozemky v Demänovej spoločnosti BCI a.s. Žilina ako 
víťazovi výberového konania na výstavbe čerpacej stanice pohonných hmôt a 
predaj objektu práčovne a kotolne spolu s hnuteľným majetkom na Bellovej 
ulici obchodnej spoločnosti PeLim - Práčovne a čistiarne, s.r.o. Liptovský 
Mikuláš, ktorá tam bola v nájme.  
– šírenie TV signálu systémom MMDS  firmou MIPAS s.r.o. L. Mikuláš  aj 
nad územím mesta v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) a 
s individuálnym príjmom v bytových domoch mesta, kde doteraz nebol 
vybudovaný televízny káblový rozvod (TKR). Poslanci súhlas podmienili 
požiadavkou, aby spoločnosť MIPAS poskytla dohodnutý čas na vysielanie 
mestského TV štúdia a bude sa podieľať na jeho budovaní a prevádzke.  
 

•  
  
12. októbra bol pôvodný program MsZ aktuálne doplnený o dôvodovú správu 
o havarijnej situácii na objekte krytej plavárni  na Vajanského ulici. Okresný 
úrad, štátny okresný hygienik zaviazal užívateľa objektu, ktorým boli VPS L. 
Mikuláš, vykonať opravu strechy a fasády nad bazénom do konca októbra. 
Ďalšie nevyhnutné práce (ploché strechy mimo plavárenskej haly, zasklená 
stena bazénového priestoru, ochodza malého i veľkého bazénu, podlahy a 
izolácie spŕch, nosné konštrukcie haly bazénu, vzduchotechnika, podhľad oboch 
bazénov, vnútorné svetelné rozvody, rekonštrukcia vykurovania) ako finančne 
nákladné sa budú realizovať len po etapách. Poslanci pre potreby plavárne 
v tomto roku schválili zmenu rozpočtu vo výške 1, 350 mil. Sk.  
– správu o činnosti mestských detských jaslí predložili vedúce týchto 
zariadení (pozri Sociálne veci)  
– zmenu v ekonomickej komisii MsZ 
– zloženie operačného štábu zimnej služby na pozemných komunikáciách 
v obvode mesta Liptovský Mikuláš pre zimné obdobie 2000/2001 pri 
vyhlasovaní I. – III. stupňa aktivity za mimoriadnych poveternostných 
podmienok : MUDr. Alexander Slafkovský, Ing. Jozef Repaský, Ing. Miroslav 
Tuli, Rastislav Mikuláš, Ing. Beata Lysáková, mjr. Mgr. Ivan Pelach, Ing. 
Ľubomír Marjovič, Víťazoslav Boltižiar, Ing. Adolf Schlachta  
– zvýšenie poplatkov za užívanie verejného priestranstva počas 
Mikulášskych trhov  (8. – 9. decembra), pričom predaj ľudových remeselníkov 
bol oslobodený od poplatkov 
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– predaj dvoch trojizbových bytov (za 470 000 Sk a 485 000 Sk), jedného 
dvojizbového (za 471 511 Sk) a jedného jednoizbového bytu (za 301 000 Sk) na 
Priebežnej a Žiarskej ulici víťazom výberového konania 
– predaj pozemkov: spoločnosti Quiltex s výmerou 643 m2 na výstavbu 
parkoviska a miestnej komunikácie s chodníkom, pričom doporučená cena bola 
885 Sk/m2 , teda spolu 569 280 Sk, časti pozemku s výmerou 75 m2 v Palúdzke 
na výstavbu rodinného domu (800 Sk/m2, t.j. 60 000 Sk) a 45 m2 v celkovej 
hodnote 4 500 Sk v Ondrašovej pre vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome 
Poslanci vzali na vedomie: 
– správu o stave tepelného hospodárstva a pripravenosti na zimnú 
vykurovaciu sezónu Bytového podniku (pozri Mestské podniky)  
Poslanci operatívne doplnili a upravili uznesenie č.62/2000 zo septembrového 
MsZ o zámere prestavby internátu na bytový dom na Janoškovej ulici. 
Schválili čerpanie hypotekárneho úveru (namiesto stavebného úveru od PSS) na 
kúpu časti bývalého internátu SOU stavebného, kde po prestavbe vzniknú 
nájomné byty.  
 

•  
 
16. novembra poslanci prerokovali: 
– výsledky hospodárenia Mesta Liptovský Mikuláš k 30. septembru 2000 -  
upravený rozpočet Mesta ku koncu septembra dosiahol výšku 171, 446 mil. Sk, 
príjmy boli vytvorené v objeme 118, 589 mil. Sk a výdavky čerpané vo výške 
116, 602 mil. Sk. Prebytok hospodárenia samosprávy za sledované obdobie bol 
1, 978 mil. Sk. V príjmovej časti rozpočtu bolo síce zaznamenané priaznivé 
plnenie podielových daní, ale i neplnenie príjmov z dane z nehnuteľností 
v objeme 4,5 mil. a neplnenie odvodov z prevádzky VPS, m. p. v objeme 1,5 
mil. Sk. V rámci tejto správy MsZ schválilo 16 zmien rozpočtu v celkovej výške 
2, 735 mil. Sk a odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške 616 tis. Sk, 
ktoré vznikli z dôvodu neplatenie poplatkov za predaj alkoholu a tabakových 
výrobkov a neplatenia dane z nehnuteľností v prípade troch podnikateľských 
subjektov.  
MsZ ďalej schválilo: 
– nové pravidlá pre poskytovanie odmien poslancom od 1. 1. 2001 na návrh 
poslankyne Mgr. Oľgy Husárovej. Odmena poslancov za účasť na každom zo 
zasadnutí MsZ sa podľa schválených pravidiel zvýšila z doterajších 700 na 900 
Sk. Odmena za účasť na zasadnutí mestskej rady  sa zvýšila zo súčasných 450 
na 600 Sk. Za neúčasť poslanca či člena komisie MsZ budú odmeny znižované.  
– jednorazovú odmenu primátorovi mesta vo výške 50 tis. Sk. Odmena bola 
jednohlasne schválená pri príležitosti životného jubilea MUDr. Alexandra 
Slafkovského  
– za člena dozornej rady Tatra Development Groupe, a. s. L. Mikuláš Ing. 
Annu Rašiovú, zástupkyňu prednostu MsÚ po predchádzajúcom odstúpení 
primátora mesta z tohto postu 
– za predsedu redakčnej rady mesačníka Mikuláš Ing. Jozefa Repaského, 
zástupcu primátora, ktorý vo funkcii nahradil poslanca Miroslava Parobeka. 



 21

Toho MsZ menovalo za zodpovedného redaktora tohoto mesačníka namiesto 
Martina Droppu 
– odvolanie člena komisie pre partnerské vzťahy ThMgr. Michala 
Vitkovského pre jeho neúčasť na zasadnutiach komisie 
– poskytnutie príspevkov z fondov rozvoja vzdelávania na návrh komisie 
vzdelávania a mládeže MsZ (pozri Školstvo) 
– predaj trojizbového bytu v bytovom dome na Žiarskej ulici č. 635 na 
základe výsledku výberového konania za cenu 487 732 Sk 
– predaj pozemku s výmerou 128 m2 pri rodinnom dome v k. ú. Liptovský 
Mikuláš s cieľom vysporiadať pozemok za cenu 100 Sk/m2 
– ďalšiu alternatívu financovania kúpy nehnuteľnosti na Ulici Jura 
Janošku (bývalý internát SOU stavebné) od a. s.  Tatrabanka  Bratislava vo 
výške 3 652 213 Sk a založenie nehnuteľností na jeho zabezpečenie. Zároveň 
poslanci splnomocnili primátora mesta použiť najvýhodnejšie zdroje 
financovania na tento účel ku dňu podpisu úverovej zmluvy 
– návrh na ponechanie súčasnej úrovne poplatkov v detských jasliach (DJ) 
(pozri Sociálne veci)  
Poslanci vzali na vedomie:  
– správu o stave životného prostredia, na ktorú v rámci interpelácií kriticky 
reagoval Mgr. Rudolf Pado náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 
TATRY. Zhodnotil ju ako nedostatočnú, neriešiacu niektoré závažné problémy. 
V tlačenej podobe bola reakcia ochranárov rozdaná aj poslancom. Bolo 
dohodnuté, že tieto pripomienky budú spoločne prerokované na zasadaní 
Komisie zdravia a životného prostredia 
– žiadosť Komisie zdravia a životného prostredia MsZ adresovanú 
Ministerstvu pôdohospodárstva SR, aby pripravilo a predložilo do NR SR návrh 
legislatívnej normy, ktorá upraví podmienky chovu a držanie psov bojových 
plemien, vzhľadom na zvyšujúci sa chov psov v meste a mnohé zranenia a aj 
smrteľné prípady vo svete 
 

•  
 
14. decembra zasadali poslanci Mestského zastupiteľstva posledný raz v roku. 
Poslanci schválili: 
– program rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2001, 
ktorý predložil prednosta MsÚ  Ing. Milan Marcinko 
– doplnok Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Bytový podnik, 
mestský podnik Liptovský Mikuláš, ktorá sa týkal zásad hospodárenia 
s majetkom Mesta L. Mikuláš predložený zástupkyňou prednostu MsÚ Ing. 
Annou Rašiovou 
– zvýšenie počtu pracovníkov Mestskej polície o jedného pracovníka od  
1. januára 2001 v súvislosti s rozšírením pôsobenia MsP (pozri Bezpečnostné 
zložky) 
– zmenu rozpočtu Bytového podniku na rok 2000 
– zmenu rozpočtu Domu kultúry na rok 2000 
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– návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Liptovský Mikuláš na 
rok 2001 - Verejnoprospešné služby, Bytový podnik, mestský podnik, Múzeum 
Janka Kráľa, Informačné centrum Mesta, Dom kultúry 
– rozpočet Mesta Liptovský Mikuláš na rok 2001, ktorý predložila Marta 
Poljaková predpokladal príjmy vo výške 185 mil. 307 tis. Sk s rovnakou výškou 
výdavkov, bol teda vypracovaný ako vyrovnaný. Podielové dane boli 
rozpočtované vo výške 50,7 mil. Sk, mieste dane a poplatky vo výške 42,528 
mil. Sk. Príjem z predaja bytov počítal so 7,4 mil. Sk. Podstatná časť príjmov 
samosprávy bola naplánovaná pre príspevky mestským organizáciám: pre VPS 
44,47 mil., Bytový podnik 160 tis. Sk, pre Dom kultúry 1,735 mil. Sk, pre 
Múzeum Janka Kráľa 2,9 mil. Sk a pre Informačné centrum 1,265 mil. Sk. 
V rozpočte boli krátené niektoré navrhované výdavky, pretože bolo jasné, že 
nebude možné vytvoriť dostatok reálnych finančných zdrojov. Naplánované 
bolo čerpanie úverov vo výške 32,859 mil. Sk, z toho 30 mil. na začatie prvej 
etapy výstavby pešej zóny a zvyšok na dostavbu nájomných bytov v bytovom 
dome na Ul. Jura Janošku. Z dôvodu potreby znížiť úverové zaťaženie poslanci 
schválili predĺženie splatnosti starších úverov, a to až do doby 15 rokov. 
V diskusii k návrhu rozpočtu poslanci apelovali na sprísnenie opatrení pri 
vymáhaní poplatkov za predaj alkoholu a tabakových výrobkov a poplatkov za 
kúpeľný a rekreačný pobyt. 
 Vo svojom stanovisku hlavný kontrolór Mesta Ing. Jána Bonko 
konštatoval, že celková výška príjmov pokrývala nároky na zabezpečenie 
samosprávnych funkcií Mesta, ale nepokrývala v plnom rozsahu potreby 
rozvojových programov. Na príjmovej stránke daňové príjmy tvorili 50 %, 
nedaňové príjmy 29 %, prijaté úvery 18 % a granty 3 %.  
– VZN č. 9/2000 o daní z nehnuteľností  (zmena VZN č. 6/1999) - došlo 
k zmene vo výške koeficientu pre mestskú časť Vitálišovce - z 2,5 na 3 
– VZN  č.10/2000 (zmena VZN č. 8/1999) o miestnych poplatkoch - vstupné 
– VZN o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely 
stanovilo časové obdobia pre používanie zábavnej pyrotechniky na verejných 
priestranstvách a to 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 3.00 hodiny a 
určilo tiež sankcie za porušenie tohoto VZN 
– VZN č.12/2000 (doplnok k VZN č.2/1994) o parkovaní a odstavovaní 
motorových vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom užívaní 
pozemných komunikácií a o vjazde do historickej časti mesta Liptovský 
Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov, v ktorom sa zakázalo od 1. 
januára 2001 umiestňovať prenosné garáže na verejných priestranstvách vrátane 
pozemkov, ktoré sú majetkom Mesta, ale nie sú verejne prístupné 
– návrh na predaj nehnuteľného majetku - predaj bytu – garsónky 
v bytovom dome na Stodolovej ulici č. s. 1877 z výberového konania Ing. 
Milošovi Cibákovi, keďže víťaz oznámil, že nemá záujem o kúpu bytu, predaj 
pozemkov v záhradkárskej osade Podbreziny 20 – 40 nájomcom záhradiek, 
ktorí odstránili čierne stavby, predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v Ondrašovej Martinovi Blaščíkovi, predaj pozemku v Bodiciach manželom 
Ferenčíkovcom za účelom rozšírenia pozemku, ktorý bol pre mesto 
nevyužiteľný (chránené lipy), zmenu uznesenia č.51/2000 zo 6. júla 2000 bod 
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13, ktorým bol schválený predaj kotolne K 1 Podbreziny obchodnej spoločnosti 
WEBBINK 
– správu o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch v katastrálnom 
území Liptovská Ondrašová Tehliarska ulica s. č. 154 a 255  

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSTAVBA MESTA  
 
ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA  bol schválený poslancami MsZ vo výške 31, 21 
mil. Sk. Zmenami rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek a potrieb mesta bol 
finančný objem rozvoja upravený na 40, 892 mil. Sk. Projektová dokumentácia 
bola vypracovaná na pešiu zónu, protipovodňové opatrenia v Demänovej, 
plynofikáciu Domu kultúry a Sihoťskej ulice v Okoličnom. V priebehu roka 
bola na základe aktuálnych požiadaviek spracovaná dokumentácia aj na zosuv 
skládky TKO Veterná Poruba a technicko-ekonomická štúdia tejto skládky, ako 
aj kanalizácia Demänovskej cesty. V rámci plošnej plynofikácie bolo zadané 
spracovanie projektovej dokumentácie na lokality ulíc Okoličianska, Guothova 
a Alexyho.  
 Na Podbrezinách bol budovaný športový areál (pozri Šport). Z Fondu 
rozvoja bývania tam boli použité prostriedky vo výške 2,09 mil. Sk. Treťou 
etapou pokračovala oprava plochej strechy Domu kultúry. Protipovodňové 
opatrenia, po skúsenosti s marcovým prívalom vody,  boli realizované vo 
Vitálišovciach a v Demänovej. Plynofikovať sa podarilo Sihoťskú ulicu 
v Okoličnom, Matúškovu a Hroboňovu ulicu v Ondrašovej a Laznú ulicu 
v Bodiciach. Na tejto ulici i na ulici Kút v Demänovej bola vybudovaná 
kanalizácia. Prístupová komunikácia bola vybudovaná  k čistiarni odpadových 
vôd na skládke vo Veternej Porube. Z potrieb a požiadaviek občanov vyplynula 
realizácia ďalších investičných akcií: plážového volejbalového ihriska pri krytej 
plavárni, lávky cez Demänovku medzi Bodicami a Demänovou (prenesená 
z Palúdzky), prieskumného vrtu (studne) na Námestí osloboditeľov pre potreby 
pešej zóny, terénnych úprav v areáli cirkevných škôl na ulici Jura Janošku, 
odstavných plôch na sídlisku Palúdzka. V októbri sa riešil havarijný stav 
strechy štyri mesiace uzatvorenej krytej plavárne.  
 Na úseku dopravy bola započatá výstavba pešej komunikácie z 
novobudovaného sídliska Palúdzka k štátnej ceste č. I/18. V prvej etape bola 
vybudovaná svetelná signalizácia cestného prechodu k autobusovej zástavke pri 
tejto štátnej ceste. Rekonštruovaná bola Vrbická ulica (590 tis. Sk), realizované 
bolo šírkové usporiadanie cesty I/18 (1,059 mil. Sk), rozšírenie parkoviska pri 
MsÚ (890 tis. Sk),  komunikácia pri garážach na Nábreží (600 tis. Sk), chodník 
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k zastávke MAD na Borbisovej ulici (460 tis. Sk), dopravné riešenie parkoviska 
pri železničnej stanici (124 tis. Sk).  
 Verejnoprospešné služby zabezpečili opravy miestnych komunikácií - 
ciest a chodníkov s použitím 675 tis. Sk z mestského rozpočtu. Živičné úpravy 
boli realizované na uliciach Školská, Čs. brigády, Mincova, Benická, Bodická, 
J. Volka-Starohorského, na Nábreží. Zámkovú dlažbu položili na chodníkoch 
Žiarskej ulice na Podbrezinách a na Belopotockého ulici. Táto ulica bola na 
jeseň komplexne rekonštruovaná s celkovým nákladom 2, 527 mil. Sk. Pôvodné 
čadičové kocky, ktorými bola vydláždená, vybrali pre pešiu zónu. Opravovaná 
bola aj cesta a verejné osvetlenie na Žiarskej ulici, mostový chodník na 
Podbrezinách a cestu vo Vitálišovciach, kde bolo budované aj odvodnenie.  
(Správa o výsledkoch hospodárenia VPS v roku 2000, Správa o plnení 
rozvojového programu mesta v roku 2000, príloha Samospráva) 
 
Vo februári bola vyhodnotená urbanisticko-architektonická súťaž PEŠIA ZÓNA , 
ktorá riešila stvárnenie historického jadra mesta. Verejného konania sa 
zúčastnilo osemnásť kolektívov. Víťaza vyberala odborná porota na čele s 
primátorom mesta. Najlepší súťažný návrh predložilo združenie architektov 
Atrium z Košíc. Projekt tejto spoločnosti zaujal už na prvý pohľad. Ako 
dominantu mesta zachovával katolícky kostol, okolo ktorého plánovali postaviť 
nízky múrik na sedenie pripomínajúci bývalé opevnenie kostola odstránené v 
40. rokoch 20. storočia. Zvýraznená mala byť aj socha básnika Janka Kráľa 
stojaca neďaleko. Dominantnými materiálmi mali byť drevo, liatina a kameň. 
Ďalšou výraznou zmenou malo byť vytvorenie malej vodnej plochy v severnej 
časti Námestia osloboditeľov, ktorá by pripomínala významného rodáka, 
vynálezcu Aurela Stodolu.  
 Program výstavby k Územnému projektu zóny Pešia zóna bol schválený 
v apríli na mimoriadnom zasadnutí MsZ. Počítal so začiatkom prvej etapy v 
auguste a ukončením na jar 2001. Išlo o úpravu Námestia mieru, časti Ulice Ľ. 
Štúra od hotela Európa po severnú časť Námestia osloboditeľov. Tieto úpravy 
sa v roku 2000 nerealizovali, s prvou etapou výstavby sa začalo až na jar 2001.  
(Liptov 28.3.2000, 25.7.2000, FA MJK 10 030 – 33) 
 
V priebehu roka sa podarilo vybudovať a do užívania odovzdať dvadsaťtri 
NÁJOMNÝCH  SOCIÁLNYCH BYTOV v tradičnej rómskej lokalite Hlboké. Vyrástli 
tu tri bytové objekty určené pre obyvateľov žijúcich v mikulášskom starom 
bytovom fonde. Ich domy na Moyzesovej ulici, Ulici Jána Volka-Starohorského 
a Kmeťovej ulici mali byť asanované alebo odpredané. Rómov do týchto 
rodinných domov nasťahoval ešte pred rokom 1989 Mestský národný výbor. 
Pôvodní majitelia tieto domy odpredali MsNV, pretože boli určené na asanáciu. 
Po zmene územného plánu k nej nakoniec nedošlo. 
 Mesto realizoval projekt pripravený kolektívom predchádzajúceho 
primátora Ing. Vladimíra Stankovianskeho. Mesto Liptovský Mikuláš ako 
investor získalo polovicu sumy na výstavbu (z celkového objemu 13,6 mil. Sk) 
ako štátnu dotáciu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja  viazaná na 
výstavbu nájomných bytov. Hlavným dodávateľom stavebných prác bola 
spoločnosť ISO & spol., s. r. o. Liptovský Mikuláš, subdodávateľom spoločnosť 
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C.N.K. s. r .o. Liptovský Mikuláš. Tá na stavbe zamestnala siedmich mladých 
Rómov - tesárov v rámci rekvalifikačného kurzu pre rómsku mládež. Byty boli 
kolaudované v decembri a ich obyvatelia sa sem nasťahovali ešte pred 
Vianocami. Reakcie obyvateľov mesta na výstavbu sociálnych bytov boli rôzne. 
Stanovisko primátora k tejto problematike priniesli v septembri aj noviny 
Liptov. 
(Liptov 5.9.2000, Informačný mesačník Mikuláš august 2000, január 2001, FA 
MJK 10 025 – 26, 10 028 – 29) 
 
Ďalšou veľkou investičnou akciou Mesta bola PRESTAVBA BÝVALÉHO 

INTERNÁTU SOU STAVEBNÉHO na Ulici Jura Janošku na bytový dom. 
Prestavbu pôvodne začala v roku 1999 firma Liptstav, s.  r. o. Liptovský 
Mikuláš z prostriedkov vložených budúcimi obyvateľmi domu. Po krachu tejto 
firmy zostala stavba nedokončená. Spoločnosť PPA Control, a. s. Bratislava 
navrhla Mestu spoluinvestorstvo na dokončení stavby. Po náročnej technickej 
príprave a zabezpečení zdrojov financovania bola koncom novembra podpísaná 
zmluva o dielo s dodávateľom stavby, firmou ISO & spol. s.r.o. L. Mikuláš, 
ktorá začala v decembri s rekonštrukciou strechy objektu. Mesto L. Mikuláš 
vstúpilo do tohoto projektu z dôvodu priaznivej situácie vo financovaní 
výstavby nájomných bytov formou štátnej podpory z Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR (MVaRR) a zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR 
(ŠFRB). Samospráva požiadala v rámci Programu výstavby nájomných bytov o 
poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 5, 365 mil. Sk a dlhodobého 
úveru na obdobie 30 rokov vo výške 2, 859 mil. Sk za veľmi výhodných 
úrokových podmienok 4, 4 % p. a. Obe podpory v požadovanej výške boli 
Liptovskému Mikulášu priznané. Okrem toho ŠFRB poskytol Mestu aj 
nenávratný príspevok 80 tis. Sk na výstavbu jedného bezbariérového bytu 
v objekte. Ďalších 822  tis. Sk na technickú vybavenosť objektu poskytlo 
MVaRR SR. Úvery v rekordne krátkom čase pomohol zabezpečiť okresný úrad. 
Na kúpu časti stavby, ktorá zodpovedá podielu 18 bytov, Mesto čerpalo 
dlhodobý úver v a. s. Tatrabanka vo výške 3,65 mil. Sk. Z celkových nákladov 
na výstavbu týchto nájomných bytov takmer 70 percent predstavovali 
nenávratné príspevky a lacné, výhodné dlhodobé úvery. Ukončenie prestavby 
niekdajšieho internátu bola plánované na koniec júna 2001. Osemnásť 
nájomných bytov vo vlastníctve mesta bolo určených pre mladé začínajúce 
rodiny, osoby ťažko zdravotne postihnuté i pre neúplné rodiny s najmenej 
dvoma maloletými deťmi.  
(Príloha Samospráva, september)  
 
SVETOVÉ STRETNUTIE L IPTÁKOV 2000 prinieslo do ulíc mesta menšie, 
kozmetické úpravy. Na Námestí osloboditeľov boli v máji umiestnené nové 
pekné lavičky. Pracovníčky VPS vysadili nanovo drevené kontajnery 
s mobilnou zeleňou. Nový náter dostali aj lampy verejného osvetlenia uprostred 
námestia. 13.–14. júna zabezpečil Bytový podnik opravu a vymaľovanie 
polovice Pongrácovskej kúrie, najstaršej svetskej stavby v meste, v ktorej sídlilo 
Liptovské osvetové stredisko. Hlavne omietka na južnej fasáde bola už značne 
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poškodená. Na druhú (západnú) časť budovy, kde sa nachádzali pracoviská 
Múzea Janka Kráľa a na prízemí čajovňa Šípka správca objektu zabudol ?! 
 
TELEVÍZNE KÁBLOVÉ ROZVODY , resp. káblová televízia sa aj v tomto roku 
javila ako pretrvávajúci problém. Ešte v roku 1992 sa Bytový podnik a 
Stavebné bytové družstvo dohodli na zriadení káblovej televízie vzdušnými 
rozvodmi s využitím existujúcich spoločných antén. Hoci perspektívnejšie a 
trvácnejšie bolo budovanie káblovej siete pod zemou. V roku 1998 boli 
odpredané podiely na káblových rozvodoch a hlavných staniciach dvom rôznym 
mikulášskym spoločnostiam: RK systém, s.r.o. a MIPAS, s.r.o. V roku 1999 
MIPAS predala svoju časť rozvodov spoločnosti Slovakia Cable Systems 
(SCS), spol. s. r .o. Komárno (s pobočkou v L. Mikuláši), pričom nebolo jasné, 
či vlastnila časť rozvodov oprávnene. Obe spoločnosti aj v tomto roku viedli 
medzi sebou súdny spor o vlastníctvo rozvodov.  
 Na septembrovom zasadnutí sa MsZ opäť zaoberalo problémom šírenia 
televízneho signálu v meste a prímestských častiach. Poslanci odsúhlasili 
šírenie signálu systémom MMDS, ktorý zabezpečovala s.r.o. Mipas do tých 
bytových a rodinných domov, kde nebola doteraz zavedená káblová televízia. 
Licencia však nedovoľovala šíriť tento signál do domov, kde káblová televízia 
bola zavedená.  
(Liptov 15.2.2000, Mikuláš marec, jún, október)  
 
NOVÁ OBYTNÁ ŠTVR Ť začala na jeseň vyrastať v Palúdzke. Pozemky pre 
individuálnu bytovú výstavbu v tesnej blízkosti železničnej trate neďaleko 
Liptovskej Mary ponúkala Prvá liptovská a.s., v spolupráci s Mestom Liptovský 
Mikuláš. Prví stavebníci tu začali vytyčovať parcely pre svoje budúce rodinné 
domy. Chystala sa aj výstavba ďalších bytových domov v bezprostrednej 
blízkosti niekoľko rokov stojacich panelákov, ktorú zabezpečovala 
Stavoindustria, a.s. 
(FA MJK 9 727, 10 024) 
 
Noviny HOSPODÁRSKY DENNÍK  priniesli na jeseň rozsiahlejší materiál „Treba 
ťahať za jeden povraz “ o rozvoji miest Liptova očami ich primátorov. MUDr. 
Alexander Slafkovský odpovedal na otázky: 
Aké sú špecifické problémy mesta a ich riešenie? 
V L. Mikuláši sa javí ako najakútnejší problém príprava rekonštrukcie pešej 
zóny v meste, ktorá je veľmi rozľahlá a vylúčením dopravy dochádza k zmene 
využívania centra mesta. V ňom momentálne klesli obchodné aktivity z predaja 
tovarov bežnej, až každodennej spotreby a tento pokles bude pravdepodobne 
pokračovať, pretože záujem veľkých obchodných reťazcov, ktoré sa špeciálne 
na takýto tovar orientujú, negatívne ovplyvní obrat obchodu s podobným 
tovarom v centre mesta. Bude teda potrebné rekonštrukciu pešej zóny zladiť aj 
so záujmami majiteľov nehnuteľností  tak, aby im prinášali úžitok a zároveň 
mali prostriedky na ich údržbu. Myslím si, že len pekný stred mesta pritiahne 
novú klientelu a udrží centrum živé.  
Väčšina miest v SR zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov. Ako je 
to u vás? 
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Ani L. Mikuláš nie je výnimkou. Mestská pokladnica nie je príliš zaťažená 
dlhovou službou, a tak si stačíme načas plniť záväzky voči bankám. Ešte máme 
nejaký prebytočný majetok, ktorý uvažujeme odpredať tak, aby sme získali 
prostriedky na výstavbu pešej zóny, ktoré samozrejme budeme musieť doplniť 
úverom. 
Ako by ste charakterizovali priestor vymedzený podnikateľskej sfére na 
území mesta? 
Mestské zastupiteľstvo a predovšetkým poslanci za pravicové a stredové strany 
majú úprimnú snahu vychádzať v ústrety podnikateľským činnostiam, 
predovšetkým takým, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti. Mesto nemá 
väčšie vlastníctvo pozemkov v priemyselnej zóne, čo, žiaľ, obmedzuje naše 
manévrovacie možnosti. Z administratívneho hľadiska sa snažíme rýchlo 
vybaviť všetku agendu. Sme v pravidelnom kontakte so zamestnávateľmi a 
v Rade manažérov máme priestor na rozdiskutovanie predmetov spoločného 
záujmu.  
Sú obyvatelia miest spokojní s úrovňou poskytovaných služieb? V ktorých 
oblastiach očakávate zlepšenie situácie v tomto smere? 
Mesto môže len nepriamo ovplyvňovať úroveň služieb, pretože nie je 
oprávneným orgánom pre živnostenské podnikanie, a tak je problém 
nekvalitných služieb mimo nášho dosahu. Je to predovšetkým otázka dopytu a 
ponuky a náročnosti zákazníkov. Snažíme sa v rámci možností a ovplyvnenia 
výšky prenájmu v mestských nehnuteľnostiach dosiahnuť to, aby aj nielen 
lukratívne služby než sú erotické salóny a krčmy v meste fungovali. 
Mimochodom, erotický salón v meste nemáme. Ale ak mám hovoriť vážne, tak 
je treba priznať rezervy v dostupnosti služieb požadovaných hlavne turistami 
počas sezóny, na ktorú väčšina prevádzkovateľov nereaguje zmenou otváracích 
hodín. Správajú sa ako keby ich zákazníci, turisti veľmi nezaujímali a pokojne o 
sedemnástej hodine zamknú krám.  
Veľa sídel zápasí s problémami, ktoré súvisia s dodávkami tepelnej energie 
do bytovej sféry. Táto úloha sa s blížiacou zimou stáva nanajvýš aktuálnou. 
Z vykurovacej sezóny strach nemám, ale mrzí nás to, že ešte stále nám je 
Bytové družstvo dlžné peniaze vo výške asi 2 mil. Sk za dodávku tepla. Ťahá sa 
to od roku 1998, keď štátna dotácia nestačila vykryť stratu, ktoré vznikla 
limitovanou cenou za dodávku tepla pre občanov. V tomto smere je zatiaľ 
nevyriešený paradox, ktorý spôsobuje, že cena za teplo z centrálneho zdroja je 
pre občana podstatnej vyššia, ako cena za teplo z nových kotolní, ktorými sme 
nahradili uhľové kotolne v správe Bytového podniku. 
Mestá Liptova sú známe aj z hľadiska cestovného ruchu. Akú váhu 
prikladáte projektom tohoto druhu a aké sú vaše predstavy a zámery o 
ďalšom rozvoji v tomto rezorte?  
Cestovný ruch je významnou súčasťou ekonomiky nášho regiónu a dovoľujem 
si odhadnúť, že bezprostredne poskytuje okolo 5-tisíc pracovných príležitostí a 
pri ďalších prispieva k udržaniu zamestnanosti. Preto je to oblasť, v ktorej 
samospráva môže a mala by prispieť významnou mierou k rozvoju. Možnosti sú 
rôzne, my napríklad spolufinancujeme jedno z najväčších informačných centier 
na Slovensku príspevkom vyše 700-tisíc  Sk ročne, ktorého rozpočet je asi 1,5 
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mil. Sk. Snažíme sa pôsobiť ako katalyzátor spoločných projektov 
propagujúcich naše mesto a región.  
Ako sa prejavil vo vašom meste vstup zahraničného kapitálu vo vzťahu 
k infraštruktúre? 
Za posledné tri roky výrazne stúpol vplyv zahraničného kapitálu na život nášho 
mesta, kde už ani jedna väčšia firma nefunguje bez dlhodobých obchodných 
vzťahov so zahraničným kapitálom alebo má významné podiely zahraničného 
kapitálu priamo vo vlastníckej štruktúre. V obchodnej sieti je významne 
prítomná Delvita a BILLA, ale väčšina zahraničného kapitálu je vo výrobných 
podnikoch, čím výrazne prispel k ich stabilizácii. Nezamestnanosť sa v našom 
meste pohybuje dlhodobejšie na úrovni 13 percent.  
(Príloha) 

 
 
 
 
 

VEREJNOSPOLOČENSKÝ ŽIVOT  
 
Po troch desiatkach rokov bol na BUDOVE MESTSKÉHO ÚRADU ZNOVA 

INŠTALOVANÝ  ERB MESTA, postava biskupa sv. Mikuláša. Vo štvrtok 20. 
januára ho symbolicky odhalil a šampanským pokropil primátor mesta. Stalo sa 
tak v rámci prvého zasadnutia mestskej rady v tomto roku. Erb na severnom 
priečelí úradu bol vo večerných hodinách a v noci osvetlený.  
(Liptov 25.1.2000, FA MJK 9 376) 
 
55. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA si pripomenuli občania mesta v utorok   
4. apríla. Dopoludnia absolvovali žiaci tradičný Beh oslobodenia mesta. 
Popoludní bola odhalená pamätná tabuľa na panelovom obytnom dome „H“ pri 
ploštínskom moste na Nábreží dr. A. Stodolu. Jej text pripomínal tragédiu 
piatich občanov vtedajšej Vrbice upálených v pivnici rodinného domu, ktorý tu 
pôvodne stál. Vo výstavnej sieni na poschodí Čierneho orla sprístupnili 
pracovníci Liptovského múzea z Ružomberka a Múzea Janka Kráľa doplnenú 
výstavu Protifašistický odboj v Liptov – fakty, dokumenty. Zástupcovia Mesta, 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, úradov a inštitúcií sa stretli na 
krátkom pietnom zhromaždení na Námestí osloboditeľov. Položili vence a 
kytice pri pamätníku Červenej armády a neskôr aj na vojenskom cintoríne na 
Háji. Podvečer sa v Dome kultúry uskutočnil slávnostný koncert žiakov ZUŠ, 
na ktorom boli udelené účastníkom odboja pamätné medaily Mesta Liptovský 
Mikuláš. Aj v Ploštíne si občania v nedeľu 9. apríla pripomenuli výročie 
oslobodenia obce. V kultúrnom dome vystúpili žiaci ZUŠ, členovia 
Občianskeho klubu a Aktívu pre občianske záležitosti v Ploštíne.  
(Liptov 11.4.2000, 18.4.2000, Mikuláš apríl,  FA MJK 9 705 – 09) 
 
Štvrtý júnový týždeň (18. – 25. jún) žil celý Liptov SVETOVÝM STRETNUTÍM 

L IPTÁKOV 2000 (SSL 2000). Toto ojedinelé podujatie inšpirované rokom 2000 
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inicioval primátor Liptovského Mikuláša MUDr. Alexander Slafkovský. Získal 
pre túto myšlienku aj primátorov Ružomberka, Liptovského Hrádku a časť 
starostov obcí oboch liptovských okresov. Títo zainteresovaní založili 
neziskovú organizáciu Združenie Liptov (so sídlom v L. Mikuláši), ktorá 
zastrešovala celé veľké podujatie. Členmi sa mohli stať aj ďalšie fyzické i 
právnické osoby podporujúce a financujúce aktivity okolo Stretnutia. 
Z rozpočtu Mesta bolo na SSL 2000 vyčlenený jeden milión Sk.  
 Celá príprava sa niesla pod heslom „S novým tisícročím prichádza do 
Liptova svet“ a s cieľom „pozvať k nám rodákov z celého sveta, ktorí Liptov 
v minulosti z rôznych dôvodov opustili. Chceme oživiť ich spomienky, 
pripomenúť čas tu strávený a predstaviť im Liptov ako región, na ktorý môžu 
byť hrdí, a ktorý svojimi prírodnými krásami, bohatou históriou, živou 
prítomnosťou a neopakovateľnou atmosférou je považovaný za jeden 
z najkrajších na Slovensku. Našou snahou je priblížiť aj rodákom žijúcim na 
Slovensku, rodný kraj v celej jeho kráse - aby naň nezabúdali, aby sa sem radi a 
často vracali. Zároveň chceme, aby všetci podľa svojich možnosti pomohli 
vytvoriť z tohoto regiónu skutočnú perlu Slovenska a využiť jeho potenciál pre 
rozvoj ekonomiky a turistického ruchu.“  
 Členstvo v čestnom predsedníctve SSL 2000 prijali osobnosti, rodáci 
z Liptova: básnik Milan Rúfus , ktorý prijal aj funkciu predsedu, akad. maliar 
Koloman Sokol, prezident Svetového kongresu Slovákov (SKS) Paul Rusnak, 
bývalá viceprezidentka SKS Nina Holy, hokejista Stan Mikita , hokejový tréner 
Ján Starší, herci Elo Romančík a Anna Javorková, etnografka Soňa 
Kovačevičová, akad. maliarka Ester Martin čeková-Šimerová, umelecký 
fotograf Martin Martin ček, futbalový tréner Jozef Vengloš, riaditeľ SRo 
Jaroslav Rezník ml., gen. riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko, predseda ZMOS 
Michal Sýkora, architekt Štefan Šľachta, predseda SAV Štefan Luby, 
generálny biskup ECAV na Slovensku Július Filo, diplomat Branislav 
Lichardus, ústredný náčelník Horskej služby Ivan Gálfy, športový manažér 
Jozef Smolek, predseda predsedníctva SCP a.s. Milan Fi ľo, čestný občan 
Ružomberka Ľudovít Mišík , poslanec NR SR Augustín M. Húska, štátny 
tajomník MV SR Ivan Budiak , choreograf Juraj Kubánka , básnik Július 
Lenko †, diplomat Milan Laj čiak, vysokoškolskí pedagógovia Milan Jur čo a 
Ladislav Kováč, riaditeľ regionálneho štúdia SRo Banská Bystrica Ladislav 
Hyža, riaditeľ oblastného závodu Povodie Váhu Dušan Chlapík, generálny 
riaditeľ Komunálnej poisťovne a.s. Pavol Butkovský, prednostka OÚ 
Ružomberok Iveta Hattalová a prednosta OÚ Liptovský Mikuláš Jaroslav 
Lehotský.  
 Organizačný výbor viedol jeho predseda MUDr. Alexander Slafkovský, 
podpredsedami boli primátori Ružomberka JUDr. Juraj Čech a Liptovského 
Hrádku Július Medvedi. Výbor mal desať komisií, v ktorých pracovalo ďalších 
60 členov. Príprava podujatia začala v októbri 1999, čo vyvolalo u časti 
obyvateľov i zainteresovaných skeptické prijatie, vzhľadom na júnový termín 
podujatia.  
  Informácie o SSL 2000 prinášala tlač i elektronické médiá. Vytvorená 
bola aj samostatná internetová stránka o podujatí. Uskutočnili sa tlačové 
konferencie: 9. februára v Slovenskom inštitúte v Prahe, 10. mája a 1. júna 
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v Bratislave. Primátori troch liptovských miest boli začiatkom roka hosťami 
ranného vysielania TV Markíza, kde predostreli svoje vízie rozsiahleho 
podujatia. Pravidelne zasadali mestské i ústredné komisie – programová, 
kultúrna, propagačná, ekonomická, kontaktná, protokolárna, technická, 
dopravná, ubytovacia a stravovacia, dobrovoľnícka aj ústredná. Nie vždy ich 
koordinácia a vzájomná informovanosť fungovala tak ako by mala. Nakoniec 
ich spoločné úsilie vyvrcholilo pestrou paletou podujatí pod spoločnou 
hlavičkou Svetového stretnutia Liptákov vo všetkých mestách a obciach 
Liptova.  
 V Informačnom centre mesta na Námestí mieru sa zbiehali aktuálne 
informácie o všetkých podujatiach, a to nielen na pôde nášho mesta. Ponúkali tu 
najnovšie propagačné materiály, farebnú skladačku o meste (v angličtine, 
nemčine, poľštine a ruštine), neoficiálne platidlo SSL 2000 jánošíkovský dukát 
v hodnote 20 Sk (aktuálne stvárnený s erbom Liptovskej župy z roku 1680 a 
nápisom Svetové stretnutie Liptákov jún 2000 na reverze), ale aj nové 
publikácie: reprezentačnú  knihu o meste Liptovský Mikuláš Príbeh mesta, prvú 
časť biografickej ročenky Liptova a brožúru  Erby liptovských miest a obcí.  

 
PODUJATIA SVETOVÉHO STRETNUTIE L IPTÁKOV 2000 V L IPTOVSKOM 

M IKULÁŠI začali v utorok 6. júna vernisážou výstavy fotografií Silvestra Štrica 
PREMENY L IPTOVA  v Posádkovom klube armády. Vystavené čiernobiele 
snímky spred vyše dvadsiatich rokov dokumentovali zmeny v meste (Ulica 1. 
mája, Moyzesova ulica, Vrbica). Výstavu pripravili a inštalovali pracovníci 
Galérie P. M. Bohúňa. Na vernisáži vystúpili deti z folklórneho súboru Ďumbier 
a speváčky z klubu dôchodcov I.  
 V sobotu 17. júna pripravili LOS, MJK a ZUŠ M IKULÁŠSKE DNI HUDBY 

A SPEVU  PIŤOVE NÔTY venované 200. výročiu narodenia vynikajúceho 
rómskeho muzikanta Jozefa Piťu, ktorý žil v druhej polovici 19. storočia 
v Liptovskom Mikuláši. V zasadačke MsÚ pripravili pre učiteľov, folkloristov a 
iných záujemcov seminár Odkaz Piťovho majstrovstva pre súčasnú generáciu. 
Jeho súčasťou bola premiéra dokumentárneho filmu mikulášskeho Amafilmu 
Nicolaus Švihrovská duma. O štyri mesiace neskôr, na októbrovom 18. ročníku 
celoštátnej tematickej súťaže s medzinárodnou účasťou neprofesionálnych 
filmov Tatranský kamzík získal tento film prvenstvo v kategórii kultúrne 
pamiatky a ľudová kultúra. 
 V mikulášskej synagóge a Kostole Panny Márie v Pribyline sa večer konal 
už tradičný a u Mikulášanov vždy očakávaný koncert MOSTY - GESHARIM . Bol 
pripravený ako prvé oficiálne podujatie SSL 2000. V synagóge vystúpili 
džezový klavirista Gabriel Jonáš a spievajúca cimbalistka Zuzana Lapčíková. 
V Pribyline sa predstavili cimbalista a kontrabasista Jozef Fečo, gitarista Andrej 
Šeban (po matke má korene v mikulášskej rodine Stodolovcov) a speváčka, 
ružomberská rodáčka Zuzana Homolová. Tak ako aj po minulé roky vzájomné 
prepojenie oboch priestorov zabezpečovali rozhlasové linky. Medzi početnými 
návštevníkmi synagógy sedeli politici Peter Zajac, Peter Tatár, Peter Kresánek a 
predseda ÚŽNO na Slovensku profesor MUDr. Pavel Traubner. Podujatie sa 
uskutočnilo pod záštitou Maytex a. s. Liptovský Mikuláš. Slovenská televízia 
z koncertu pripravila dokumentárny film.  
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 V nedeľu 18. júna pokračovali PIŤOVE NÔTY  na Námestí osloboditeľov 
regionálnou prehliadkou ľudových hudieb Liptova. Na tribúne vystúpili ľudové 
hudby z Liptovského Ondreja, Východnej, Malého Borového, domáci Cibirovci 
a folklórny súbor Máj zo Strednej vojenskej školy. Hosťami prehliadky bola 
detská ľudová hudba Pokošovcov zo Šumiaca a ľudová hudba Jula Baratoša 
z Čierneho Baloga. Medzi divákmi bolo vidieť prof. Ladislava Kováča 
(bývalého ministra školstva, rodáka z neďalekej Závažnej Poruby) s manželkou. 
Prehliadka sa uskutočnila za finančnej podpory Úradu vlády SR Sekretariátu 
splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny. Večer 
v Dome kultúry vyvrcholil XXX.  ROČNÍK BELOPOTOCKÉHO M IKULÁŠA -  
tanečným predstavením Novej scény v Bratislave s hrou Borisa Viana „ ...na 
vaše hroby (pozri Kalendárium). 
.  V pondelok 19. júna dopoludnia bola otvorená I.  VÝSTAVA ÚZEMNÝCH 

PLÁNOV LIPTOVSKÝCH MIEST A OBCÍ  vo výstavnej sále Čierneho orla. 
Pripravili ju Slovenská agentúra životného prostredia Liptovský Mikuláš, 
Zduženie Liptov, Liptovské múzeum Ružomberok (správca budovy Čierny orol) 
a Fakulta architektúry STÚ v Bratislave. Podvečer sa niekoľko desiatok 
poslucháčov zišlo v evanjelickom kostole na Tranovského ulici na 
CHRÁMOVOM KONCERTE  z diela mikulášskeho rodáka Jána Levoslava Bellu. 
Interpreti Imrich Szabó (organ), Hana Štolfová - Bandová (mezzosoprán) a 
mikulášski speváci z katolíckeho spevokolu sv. Mikuláša a dámskeho súboru 
Leato Animo s dirigentom Ivanom Mrázom pripravili krásny umelecký zážitok. 
Na koncert prijali pozvanie aj členky Nadácie Jána L. Bellu z Kremnice, pani 
Marianna Bárdiová, riaditeľka Literárneho a hudobného múzea v B. Bystrici a 
muzikologička Jana Lengová, pracovníčka SAV v Bratislave. 
 Utorok 20. júna  v celom Liptove slávnostne zasadali mestské a obecné 
zastupiteľstvá. O 14. hodine sa zaplnila aj veľká zasadačka mikulášskeho 
mestského úradu poslancami, zástupcami štátnej správy, riaditeľmi mestských 
podnikov a mnohými pozvanými hosťami. (pozri Samospráva).  
Pre mládež bola večer pripravená laserová diskotéka na ploche zimného 
štadióna. V relácii Nočná galaxia, ktorú vysielalo rozhlasové štúdio Banská 
Bystrica, besedoval básnik Ivan Laučík. Druhý deň Svetového stretnutia 
Liptákov 2000 ukončil o 23. hodine ohňostroj. 

Predpoludnie stredy 21. júna patrilo VEDECKÉMU SEMINÁRU PRÍNOS 

OSOBNOSTÍ L IPTOVA PRE  HISTÓRIU A SÚČASNOSŤ v priestoroch MsKS v 
Liptovskom Hrádku. Pripravili ho Liptovské múzeom v Ružomberku a 
Historický ústavom SAV. Zväčša mladí historici vystúpili s prednáškami o 
Jurovi Janoškovi, Vavrovi Šrobárovi, Andrejovi Hlinkovi, Petrovi Zaťkovi, 
Ferdinandovi Čatlošovi, Karolovi Sidorovi, Vladimírovi P. Čobrdovi a 
hudobnom skladateľovi Jánovi Levoslavovi Bellovi. Seminár by si bol zaslúžil 
väčšiu pozornosť, hlavne z radov učiteľov. Príspevky zo seminára vyšli v 
rovnomennom zborníku.  
 O 11. hodine obyvatelia Liptova vytvorili ŽIVÚ REŤAZ, najmasovejšie 
podujatie SSL 2000 s heslom „Každý kto si srdcom Lipták, máš svoje miesto 
v živej reťazi!“  Spojenie miest Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš a 
Ružomberok symbolizoval súdržnosť celého Liptova. V uliciach Liptovského 
Mikuláša sa živá reťaz vinula na trase Okoličné, Ulica 1. mája, Rachmaninovo 



 32

námestie, Ulica 1. mája, Námestie osloboditeľov, Štúrova ulica, Jánošíkovo 
nábrežie, Revolučná ulica, Matúškova ulica a Ráztocká ulica v Ondrašovej. 
Svoje ruky pod rozpáleným júnovým slnkom pospájali deti žiaci a študenti 
materských, základných a stredných škôl.  Na Námestí osloboditeľov sa k nim 
pripojili aj členovia klubu dôchodcov. Výnimkou neboli ani mladé mamičky 
s kočíkmi a tak sa v Ondrašovej medzi najmladších účastníkov živej reťaze 
zaradili šesťmesačný Jarko a štrnásťmesačná Karin, ktorých kočíky boli 
zviazané žltou stužkou. Priebeh živej reťaze zaznamenali spravodajské televízne 
štáby, informovali o nich slovenské denníky. 

Štvrtok 22. júna patril kultúrnym podujatiam v Galérii Petra Michala 
Bohúňa (pozri Kultúra - kalendárium). 

V piatok 23. júna, v tento tropický letný deň, vyvrcholilo Svetové 
stretnutie Liptákov 2000 v Liptovskom Mikuláši STOLI ČNÝM DŇOM . 
Celodenný program  tvorila mozaika rôznych podujatí. Na Námestí 
osloboditeľov v drevených štylizovaných prístreškoch zhotovovali a predávali 
svoje výrobky hrnčiari, medovnikári, rezbári a iní ľudoví umelci. Pred Múzeom 
Janka Kráľa sa rozdával najnovší občasník Múzejné starinky, predávali suveníry 
a ešte tlačiarňou voňajúca reprezentačná publikácia o meste. Popoludní sa od 
Domu kultúry  k Okresnému úradu pohol sprievod folklórnych skupín, súborov 
a profesných zoskupení spoločne symbolizujúci región Liptova. Na čele 
sprievodu kráčali mikulášski garbiari i hokejisti, deti zo súboru Ďumbier, 
nasledovali obyvatelia Bobrovca, Smrečian, Liptovského Hrádku, Závažnej 
Poruby i ďalších obcí, chýbali tam však zástupcovia Ružomberka a obcí 
dolného Liptova.  
 Jednou z najväčších atrakcií Stoličného dňa bola konzumácia pečeného 
vola. Piekli ho skúsení majstri z partnerského maďarského mesta Kiskırös. Na 
Námestí mieru sa kľukatil dlhý rad hladných labužníkov, ktorý si nenechali ujsť 
svoju porciu. Ďalšou atrakciou malo byť dlho propagované pečenie obrieho 
liptovského drobu. Podľa niektorých zdrojov k tomu nedošlo pre zásah 
hygienikov, podľa iných sa nenašlo také dlhé črevo, do ktorého by sa drob 
naplnil. Nakoniec sa údajne pieklo niekoľko úplne obyčajných liptovských 
drobov.                                                                                      
 Stoličný deň pokračoval o 20. hodine spoločenským večerom vo veľkej 
sále DK, kde sa stretli organizátori so sponzormi, poslancami MsZ, riaditeľmi 
firiem, organizácií a inými pozvanými hosťami. O príjemný kultúrny program 
sa postarali žiačky tanečného odboru ZUŠ a dámsky vokálny súbor Leato 
Animo s dirigentom Ivanom Mrázom. Ťažiskom večera, popri veľkolepom 
bankete a poďakovaniu početným sponzorom celého SSL 2000, bolo uvedenie 
troch publikácií vydaných práve pri tejto príležitosti. Primátor MUDr. 
Alexander Slafkovský  predstavil nové knihy aj ich autorov. PRVÚ 

REPREZENTAČNÚ PUBLIKÁCIU O  L IPTOVSKOM M IKULÁŠI  - PRÍBEH MESTA  
(The Story of the Town) vydalo Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom 
Štúdia Harmony z Banskej Bystrice. Kniha iniciovaná predstaviteľmi mesta sa 
zrodila na pôde Múzea Janka Kráľa. Esej o histórii mesta napísala riaditeľka 
múzea PhDr. Elena Daniela Komárová. Časťou textu do knihy prispel aj básnik 
Ivan Laučík. Reprezentačná fotografická kniha o súčasnosti, ale aj minulosti 
mesta priniesla paletu farebných a dobových fotografií, poetického i 
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dokumentárneho historicky odborne spracovaného textu. Kniha bola zaujímavá 
aj pre cudzincov, pretože slovenské texty i popisy k fotografiám boli vytlačené 
zároveň aj s anglickým prekladom. Táto kniha bola vôbec prvou fotografickou 
publikáciou o Liptovskom Mikuláši a druhou knihou o meste od roku 1968 (po 
monografii, ktorú zostavil Emil Kufčák).  Ďalšie dve publikácie vydalo 
Združenie Liptov. ERBY OBCÍ A MIEST L IPTOVA   pripravil Mgr. Peter Vítek, 
riaditeľa ŠOKA v L. Mikuláši. BIOGRAFIU OSOBNOSTÍ L IPTOVA  (jej prvú časť) 
vytvoril kolektív autorov pod vedením Libuše Brezinovej, riaditeľky Knižnice 
G. F. Belopotockého.  
 Večerná 22. hodina prilákala na Námestie osloboditeľov mnoho divákov. 
Vyvrcholenie piatkového stoličného dňa patrilo divadelno-hudobno-svetelnému 
predstaveniu, historickej freske L IPTOVSKÉ ZASTAVENIA , ktorú s liptovskými 
ochotníkmi pripravil mikulášsky rodák Ladislav Hyža, riaditeľ štúdia SRo 
v Banskej Bystrici. Kulisami jednotlivých obrazov z dejín Liptova a mesta sa 
stala tribúna pred Okresným úradom a historické budovy na Námestí 
osloboditeľov. Osvetlené boli okienka kostolnej veže aj okná okolitých domov. 
Diváci videli prvého mikulášskeho zemepána Pongráca, evanjelického kňaza 
Juraja Tranovského, popravu Jura Jánošíka , založenie prvej uhorskej lesníckej 
školy v L. Hrádku, skúšku divadelného predstavenia pod taktovkou Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého (1830), koncipovanie Žiadostí slovenského národa 
Ľudovítom Štúrom, Michalom M. Hodžom a Jozefom M. Hurbanom (1848), 
prejav Andreja Hlinku v roku 1919. Freska bola pôsobivou bodkou za SSL 2000 
v Liptovskom Mikuláši. Podľa mnohých prítomných divákov by takéto 
atraktívne pásmo určite obohatilo kultúrnu ponuku počas letnej turistickej 
sezóny v meste.  
 Posledným podujatím celého SSL 2000 boli nedeľné Služby Božie 
v drevenom artikulárnom chráme vo Svätom Kríži. Zúčastnili sa ich 
predstavitelia mesta i veľa jeho obyvateľov. STV prenášala obrady v priamom 
prenose. 
 SVETOVÉ STRETNUTIE L IPTÁKOV 2000 bolo pripravené pre rodákov 
z celého sveta. Do Liptovského Mikuláša ich oficiálne zavítalo neveľa (pozri 
Návštevy v meste). Prichádzali však aj rodáci z rôznych kútov  Slovenska. O 
návšteve dvoch dám z amerického Millwakee sme sa dozvedeli z pohľadnice, 
ktorú poslali do Múzea Janka Kráľa. s odpoveďou na súťažnú otázku 
z občasníka Muzeálne starinky. Mnohí rodáci reagovali na informácie o SSL 
2000 uverejnené na internete listami adresovanými primátorovi mesta. Boli 
medzi nimi pán Karol Rothschild z izraelskej Haify a Ing. Jaroslav Giláni 
z Humenného, ktorý  poslal primátorovi svoju genealogickú prácu o histórii 
rodu Giláni, ktorý vyšiel z Liptova. Podujatie rezonovalo v médiách, tlači i 
televízii najviac informácii priniesla súkromná televízia Markíza. 
(Mikuláš január, Liptov 20. 6. 2000, 27. 6. 2000, 4.7.2000, 11.7. 2000, príloha, 
FA MJK 9 710 – 9 724) 
 
Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 56. VÝROČIA SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO POVSTANIA  zorganizoval v pondelok 28. augusta mestský úrad 
v spolupráci s členmi Slovenského zväzu bojovníkov proti fašizmu na Námestí 
osloboditeľov. K výročiu prehovoril prednosta okresného úradu Ing. Jaroslav 
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Lehotský. Prítomní sa poklonili pamiatke padlých a položili vence pri pomníku 
Červenej armády za Okresným úradom a potom ich pristavený autobus odviezol 
k pamätníku na Háji. V tejto súvislosti treba spomenúť novú publikáciu Ľud 
Liptova v boji proti fašizmu. Tento zborník spomienok účastníkov odboja, 
vydal Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Spomienky a osobné svedectvá účastníkov Slovenského národného povstania 
uviedol  príhovor PhDr. Oldřicha Vaněka z Vojenskej akadémie. Tretinu 
publikácie napĺňal miestopis protifašistického odboja Liptova, ktorý: 
„ prispieva k objasneniu protifašistickej odbojovej aktivity liptovských obcí a 
pohotovo poskytuje dáta, mená a udalosti širokému okruhu záujemcov, najmä 
regionalistom, učiteľom a osvetovým pracovníkom “.  
(FA 9 707) 
 
M IKULÁŠSKE TRHY , pred časom známe ako Liptovský či Mikulášsky jarmok, 
sa konali v piatok a sobotu 8.– 9. decembra. Tento rok začala ich propagácia 
neskoro. Prvé plagáty boli po meste rozvešané až začiatkom týždňa. Trhy 
v piatok popoludní oficiálne otvoril primátor mesta so svojim sprievodom - 
Mikulášom, čertom a bubeníkom, ktorý oznamoval začiatok jarmoku. To už 
hodinu námestie zabávalo Vranovské chodúľové divadlo, s ktorým prišiel aj 
Jánošík v nadživotnej veľkosti. Primátor MUDr. Alexander Slafkovský poprial 
všetkým príjemnú zábavu, aj navzdory nemikulášskemu, pomerne teplému 
počasiu. Spomenul tiež, že aj v lete sa chystá jarmok v rámci Stoličných dni, 
ktoré prinesú do centra mesta zábavu a obchodný ruch. V nasledujúcom 
kultúrnom programe na tribúne pred Okresným úradom vystúpili ďalší tradiční 
jarmoční hostia - folklórny súbor Váh, Teslácka dychovka, ale aj dychová hudba 
Turčianka z Martina a mikulášska skupina historického šermu Páni Váhu a 
Tatier.  
 Obchodníci svoje šiatre rozbalili na Štúrovej ulici od obchodného domu 
Prior cez Námestie osloboditeľov až po Ulicu 1. mája. Posledné stánky stáli 
v priestore videopožičovne a predajne ODCB. Obchodníkov bolo menej ako po 
minulé roky. Priestor pred okresným úradom patril tradične ľudovým 
výrobcom, ktorí predávali drevené výrobky a keramiku v tradičnom jarmočnom 
sortimente. Pred kostolom sv. Mikuláša ponúkali členky farskej charity krásne 
medovníčky: chalúpky, stromčeky, sánky, anjelikov zdobených bielou polevou. 
V ostatných jarmočných stánkoch prevládal bežný sortiment odevov, obuvi, 
drogériového tovaru, hračiek. Čalúnené sedacie súpravy boli priamo na asfalte 
vystavené pred DM drogériou (bývalom Gastronome).  
 Do kultúrnej časti mikulášskeho jarmoku bol zaradený aj STROMČEK PRE 

VŠETKÝCH , postavený opäť po roku vo vestibule Pongrácovskej kúrie. Na 
vianočný stromček s mottom „spoločnú radosť, spoločné posolstvo lásky, 
mieru, pokoja“ mohol každý človek dobrej vôle od 1. decembra do 6. januára 
2001 zavesiť svoju vianočnú ozdobu aj s novoročným želaním. Žiaci literárno-
dramatického odboru ZUŠ nacvičili a inscenovali na dvore Múzea Janka Kráľa 
LEGENDU O SVÄTOM M IKULÁŠOVI  pri príležitosti sviatku patróna kostola i 
nášho mesta. Na pozadí papierovej maľovanej kulisy ju hrali denne od stredy 6. 
do nedele 10. decembra vždy o 15.30 hod. Dramatizovanú podobu známej 
legendy o dobrom kňazovi, neskôr biskupovi Mikulášovi z maloázijskej Myry, 
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ktorá ukázala jeho dobrotu a štedrosť stvárnili do dvadsaťminútového 
predstavenia. Škoda len, že inscenátori odhalili malé mikulášske tajomstvo 
starostlivo skrývané zvlášť pred najmenšími deťmi. V monológu na záver 
predstavenia zaznelo, že darčeky do okna prinášajú rodičia ... 
(FA MJK 9 983, 10 043–44) 
 
VIANOČNÝ MESTSKÝ DUEL  – súťaž spoločnosti Coca-Cola Slovakia sa konal vo 
štvrtok 14. decembra od 15. do 19. hodiny pred supermarketom Verimex na 
Podbrezinách. Žreb organizátorov rozhodol, že obyvatelia Liptovského 
Mikuláša súťažili cez rozhlasový éter s krajským mestom Žilina. Súťažilo sa za 
účasti komerčného Fun Rádiom. Súťažná hra mala niekoľko kategórií - 
najstarší, najvyšší a najnižší obyvateľ, množstvo medovníkov, spev koledy čo 
najväčšieho zboru prítomných divákov, slalom pomedzi fľaše. Slogan súťaže 
„ak napečiete veľa perníčkov a radi spievate, získate pre svoje mesto 100 000 
korún“  podnietil k aktivite aj pracovníkov mestského úradu, ktorí sa postarali o 
kilogramy medovníkov. A práve ich množstvo rozhodlo o víťazovi duelu.  
Výhru 100 000 korún od firmy Coca-Cola prevzal viceprimátor Ing. Jozef 
Repaský, ktorý symbolický šek priniesol na práve prebiehajúce zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Primátor sľúbil použiť výhru na rozvoj Podbrezín. 

ŠTÁTNA SPRÁVA  
 

SITUÁCIU V  OKRESE L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ V  ROKU 2000 charakterizoval 
prednosta Okresného úradu Ing. Jaroslav Lehotský v novinách Hospodársky 
denník: 
„Okres patrí medzi ekonomicky i sociálne stabilné. Poloha okresu a jeho 
prírodné danosti dávajú predpoklad rozvoju cestovného ruchu v širšom slova 
zmysle. Pozornosť orientujeme na vidiecku turistiku, špeciálne agroturistiku. 
Prvé kroky v tejto oblasti urobili PD Smrečany, PD Východná, ale i súkromný 
podnikateľ Ing. Staroň v Pavčinej Lehoty. Nájdu sa však i ďalší. Chceme 
vybudovať cykloturistické trasy s využitím možností poskytnutia finančných 
prostriedkov z programov EÚ. Na nedostatku finančných prostriedkov zatiaľ 
stojí i projekt cykloturistického  chodníka z Liptovského Mikuláša do 
Liptovského Trnovca. Možnosti vidíme i v rozvoji tradičných odvetví priemyslu 
v Liptove. Predovšetkým elektrotechnického s prepojením na Vojenskú 
akadémiu, Teslu a Alcatel Slovakia v Liptovskom Hrádku. Vo svojich 
programoch venujeme pozornosť napĺňaniu Koncepcie štátnej bytovej politiky 
do roku 2005 s výhľadom do roku 2010. Dobrá spolupráca je v tejto súvislosti 
so samosprávou obcí najmä Vyšná a Nižná Boca, Važec, Jamník, Liptovská 
Sielnica a samosprávou miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Veľmi 
dôležitým je i program starostlivosti o životné prostredie. Chceme dobudovať 
rozostavané čističky odpadovej vody a ďalej sa zamerať na malé domové 
čistiarne. Venovať pozornosť dobudovaniu kanalizácie, vodovodnej siete a 
plynofikácii.  
 Všetko však naráža na nedostatok finančných zdrojov, čomu by mohlo 
pomôcť okrem iného dôsledné a optimálne uplatňovanie priamych a nepriamych 
nástrojov finančnej politiky štátu, zabezpečenie odbytu produkcie, vytvorenie 
politickej klímy priaznivej na vstup zahraničného kapitálu. Angažovanosť 
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samosprávy formou združovania finančných prostriedkov na vybudovanie 
infraštruktúry spolu so správcami sietí. Takto pripravené lokality by sa stali 
zaujímavými pre investorov. Pomoc prostredníctvom predvstupových fondov 
EÚ nie je na očakávanej úrovni. Je to i dôsledok toho, že niektoré fondy ešte 
s financovaním na Slovensku nezačali. Tiež slabou informovanosťou o 
možnostiach využitia finančných prostriedkov EÚ zo strany príslušných 
inštitúcií, pričom často sú informácie poskytnuté s veľmi krátkou lehotou 
predloženia projektov, hoci ide o projekt veľkej finančnej náročnosti. Súvisí 
s tým aj značný podiel finančných prostriedkov, s ktorými musí predkladateľ 
projektu disponovať, ako aj nepripravenosť z našej strany predložiť vhodný 
projekt. Tieto prostriedky sú určené predovšetkým do najviac zaostávajúcich 
regiónov Slovenska. Máme rôzne problémy, ale sme radi, že okres nepatrí do 
kategórie slabších. Najistejšie prostriedky, aj keď je ich málo, sú štátne.  
Rozvoj spolupráce podnikateľskej sféry a štátnej správy v našom regióne je na 
dobrej úrovni. Pravidelne štvrťročne sa stretávame s podnikateľmi z oblasti 
priemyslu, potravinárstva, predsedami PD, lesného hospodárstva a podobne. 
Vzájomná informovanosť je vítaná. Pripomienky z týchto stretnutí v rámci 
kompetencie posielame na príslušné orgány.  
 
K slabým stránkam okresu Liptovský Mikuláš patria 
• nepriaznivý demografický vývoj,  
• nevyužitie termálnych a geotermálnych vôd (Liptovská Kokava, Liptovský 

Mikuláš-Ráztoky, Pavčina Lehota, čiastočne v Liptovskom Jáne) 
• slabá vybavenosť technickej infraštruktúry v niektorých obciach 
• nedostatočný prílev zahraničného kapitálu 
• stagnácia ekonomického rozvoja  
• nemáme poslanca z okresu v Národnej rade SR  
Za silné stránky považujeme:  
• prírodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, zaujímavé kultúrne 

pamiatky  
• dobrú prístupnosť, blízkosť letiska Poprad, perspektívne využitie letiska 

Mokraď  
• výborné klimatické podmienky pre všetky druhy letných a zimných športov 
• existenciu schopných poľnohospodárskych družstiev a lesných závodov 
• tradíciu podnikov kožiarskeho, strojárskeho, drevárskeho, textilného, 

elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu 
• nezamestnanosť nižšiu ako je celoštátny priemer (12, 27  percent k 

30.9.2000) 
• veľký počet vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov 
• značný počet stredných škôl a vysokú školu s fakultami vojenského aj 

civilného smeru 
• väčšiu časť okresu pokrývajú veľkoplošné chránené územia so svojimi 

ochrannými pásmami TANAP a NaPANT 
• okres patrí medzi územia s vysokou kvalitou podzemných vôd vrátane 

termálnych a geotermálnych 
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Od leta rezonovala v samospráve i štátnej správe pripravovaná REFORMA 

VEREJNEJ SPRÁVY. V médiách prebiehali diskusie o jej zmysle, smerovaní, 
načasovaní i konečnom zavŕšení. Schválená bola Koncepcia decentralizácie a 
modernizácie verejnej správy, v ktorej išlo o odovzdanie kompetencií štátu do 
rúk obcí, miest a vyšších územných celkov. Tie mali vzniknúť v rámci nového 
územného členenia Slovenskej republiky a mali byť spravované regionálnymi 
parlamentmi. Súčasný Žilinský kraj mal byť podľa koncepcie rozdelený na dva 
VÚC: Žilinský a Liptovsko-oravsko-turčiansky. Za sídlo nášho celku bol 
navrhovaný Martin. Avšak centrálnejšie položený Ružomberok mal tiež tieto 
ambície. Média zaznamenali „prestrelky“ medzi  primátormi oboch miest. 
Podľa mikulášskeho primátora mali o sídle VÚC rozhodnúť budúci regionálni 
poslanci. Aby toho nebolo málo, ku koncu roka bol spracovaný materiál 
prezentujúci okres a mesto Liptovský Mikuláš a jeho predpoklady na 
umiestnenie sídla VÚC (pozri Samospráva). 
 Reforma verejnej správy v priebehu roka zostala v závoze. So všetkými 
termínmi prijatými v Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy 
sa  meškalo, resp. vôbec sa neplnili. Vládny kabinet neprijal základné právne 
normy týkajúce sa samosprávy VÚC, nerozhodol s definitívnou platnosťou o 
počte krajov a zániku súčasných okresných úradov, neodsúhlasil komplexný 
materiál o financovaní verejnej správy a rozdelení kompetencií medzi štát, obce 
a VÚC. Reforma verejnej správy bola ohrozená a jej meškanie Slovensku 
vyčítala aj Európska komisia. S návrhom ministerstiev na odovzdanie 
kompetencií z úrovne rezortov na samosprávu obcí a VÚC nebolo spokojné ani 
Združenie miest a obcí Slovenska. Slovenskí politici sa ani do konca roka o 
reforme nedohodli.  
(Liptov 22.8.2000, 30.8.2000, Pravda 9.12.2000, Mikulášske spravodajstvo 
december 2000)  
 
V sobotu 16. septembra bolo otvorené ČESKÉ STREDISKO na Pišútovej ulici 
podľa vzoru podobného slovenského strediska v Plzni. Iniciátorom bola 
Slovensko-česká euroregionálna iniciatíva (EURI) so sídlom v L. Mikuláši, jej 
predsedom bol Ján Pelán. EURI zorganizovala v dňoch 15.– 17. septembra 
Euroregionálne stretnutie Slovákov a Čechov 2000. Jeho cieľom bolo 
spropagovanie regiónu Liptova v zahraničí v rámci jednotlivých sekcií (kultúry, 
športu, mládeže). Ambíciou podujatia bolo tiež prispieť k nadväzovaniu nových 
kontaktov pre mládež.  
(Liptov 12.9.2000) 
 
REFERENDUM O SKRÁTENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA SLOVENSKÉHO 

PARLAMENTU - NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  sa konalo v sobotu 
11. novembra. Vyhlásil ho prezident republiky Rudolf Schuster 5. septembra na 
základe petičnej akcie iniciovanej stranami opozície (s cieľom dosiahnuť 
predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky). Vo februári a marci 
petičnú akciu organizovali aj členovia mikulášskej organizácie HZDS. Ich 
stanovištia na frekventovaných miestach (pred Priorom, na Námestí 
osloboditeľov) boli miestom zaujímavých, často citovo podfarbených, 
politických diskusií. Počas novembrového referenda boli na  území mesta 
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pripravené hlasovacie miestnosti v pätnástich okrskoch: MsÚ, ZŠ Čs. brigády, 
Strednom odbornom učilišti, Dome MS, ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, ZŠ M. 
Rázusovej-Martákovej, ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách, v ZŠ Okoličné a 
bývalých kultúrnych domoch Bodice, Palúdzka, Ondrašová. Referenda sa 
zúčastnilo 4 671 občanov z celkového počtu 25 943 zapísaných oprávnených 
občanov na hlasovanie, čo bola len 18 percentná účasť. Zo zúčastnených 
odpovedalo na referendovú otázku „áno“ 4 324 občanov, a „nie“ 252 občanov. 
Najmenej účastníkov prišlo hlasovať v starom meste v okrskom č. 1 (23, 3 
percent) a č. 4 (22, 3 percent) a v č. 14 v Palúdzke (21, 2 percent), najnižšia 
účasť občanov na Podbrezinách bola v okrsku č. 11 (14,1 percent) a č. (15, 9 
percent). V okrese Liptovský Mikuláš sa z 57 919 zapísaných oprávnených 
občanov v zozname voličov referenda zúčastnilo 13 711 občanov, čo 
predstavovalo účasť 23,6 percent. Referendum o predčasných voľbách bolo teda 
neplatné, pretože sa ho nezúčastnilo 50 percent obyvateľov. Rovnako to bolo aj 
v celoslovenskom meradle.  
(Informačný mesačník Mikuláš december) 
 

 
 
 
 

HOSTIA  
 

PREDSEDA VLÁDY SR M IKULÁŠ DZURINDA prišiel do okresu Liptovský 
Mikuláš v piatok 11. februára. Svoju pracovnú cestu začal v akciovej 
spoločnosti Liptovská mliekáreň. Tu vyhlásil Národný projekt na podporu 
slovenských výrobkov a vyzval občanov, aby kupovali kvalitné slovenské 
výrobky. V návšteve pokračoval prehliadkou evanjelického kostole na 
Tranovského ulici a expozície Múzea Janka Kráľa - Tatrín a Žiadosti 
slovenského národa v starej evanjelickej fare, a to v spoločnosti primátora 
mesta MUDr. Alexandra Slafkovského a zborového farára Libora Bednára. 
Nasledoval obed v hoteli Elán s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy. 
Premiér s primátorom hovorili o rozvojových zámeroch mesta naviazaných na 
štátny rozpočet. Reč bola tiež o dokončení rozostavanej prevádzkovej budovy 
železničnej stanice. Mikuláš Dzurinda navštívil aj budúce evanjelické 
pastoračné centrum, opatrovateľský dom Betánia a cirkevnú školu na Ulici Jura 
Janošku. Program premiérovej návštevy pokračoval v Demänovskej Doline. 
Novinám Liptov poskytol Mikuláš Dzurinda exkluzívny rozhovor.  
(Liptov 15.2.2000, 22.2.2000, FA MJK 9 373, 9 698)  
 
M INISTER PRÁCE A SOCIÁLNYCH VECÍ PETER MAGVAŠI  navštívil Liptov vo 
štvrtok 17. februára s cieľom mapovať sociálnu situáciu a hľadať účinné 
riešenia problémov v tejto oblasti.  Na tlačovej konferencii v budove Okresného 
úradu minister informoval o aktuálnom stave nezamestnanosti, pričom 
podotkol, že Liptovský Mikuláš sa radí medzi okresy, kde bola situácia pomerne 
dobrá. Peter Magvaši sa stretol aj s manažmentom firmy Swedwood. Druhá 
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ministrova návšteva v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila v stredu 30. augusta, 
keď si Peter Magvaši prezrel tie objekty v areáli nemocnice, ktoré mali byť 
adaptované na dom dôchodcov. 
(Liptov 22.2.2000, 5.9.2000) 
 
ATAŠÉ VEĽVYSLANECTVA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY E. PLAYOU A JEHO 

VOJENSKÝ PRIDELENEC sa stretli 18. februára s primátorom a riaditeľom 
Gymnázia M. M. Hodžu PaedDr. Jaroslavom Kubincom. Rokovali o možnosti 
otvoriť triedy s vyučovacím jazykom francúzskym na tejto škole. 
 
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SR JOZEF M IGAŠ navštívil v piatok 10. marca  
Maytex a.s. Vyjadril podporu rozvoju textilnému priemyslu, ktorú chcel 
zohľadniť už  pri tvorbe najnovšieho štátneho rozpočtu. ŠTÁTNY TAJOMNÍK 

M INISTERSTVA KULTÚRY SR M ILAN GACÍK  sa stretol na okresnom úrade so 
zástupcami kultúrnej sféry. Rokovali o otázkach financovania kultúry, pozícii 
kultúrnych inštitúcií, reštrukturalizácii verejnej správy a presune kompetencií na 
samosprávu. Jednou z hlavných tém stretnutia bola aj prezentácia slovenskej 
kultúrnej aktivity vo svete. Kultúrni pracovníci aktuálne poukázali na 
nedostatok finančných prostriedkov, čo podľa nich obmedzovalo činnosť 
inštitúcií. 
(Liptov 14.3.2000, FA MJK 9 702) 
 
Generálny biskup ev. a .v. cirkvi na Slovensku JÚLIUS FILO  sa stretol v stredu  
29. marca s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi a Mesta Liptovský Mikuláš. 
Rokovali o budúcnosti evanjelickej školy biskupa Jura Janošku i celého 
tamojšieho areálu, do ktorého patrila Betánia i budúce pastoračného centrum. 
Betániu plánovala ev. a. v. cirkev rekonštruovať na sociálny opatrovateľský 
dom. S predstaviteľmi mesta hovorili aj o odhalení pamätnej tabule kňazovi a 
správcovi sirotinca Vladimírovi Kunovi, záchrancovi 26 židovských detí v 
rokoch druhej svetovej vojny.  
(Liptov 11.4.2000, Mikuláš máj, FA MJK 9 704) 
 
Prezident Prezídia policajného zboru SR JÁNA PIPTA a štátny tajomník MV SR 

IVAN BUDIAK  sa v pondelok 17. apríla zúčastnili porady prednostov okresných 
úradov Žilinského kraja v Liptovskom Mikuláši. Rokovali o realizácii 
postupných krokov v súvislosti s presunom správnych agend zo štátnej polície 
na orgány miestnej štátnej správy od začiatku roka 2002. Presun vydávania 
rôznych dokladov - občianskych preukazov, pasov a pod. bol jedným z krokov 
súvisiacich so vstupom Slovenska do európskych štruktúr. 
(Liptov 26.4.2000) 
 
Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR VLADIMÍR PALKO  navštívil 
v piatok 7. apríla Vojenskú akadémiu. Zaujímal sa o organizáciu školy, prípravu 
študentov na výkon vojenských profesií. Vedenie školy ho informovalo o 
rozpočte a hospodárení, o problémoch súvisiacich s nedostatkom financií na 
praktický výcvik študentov niektorých vojenských špecializácií, diskutovali aj o 
zastaralom vybavení učební a laboratórií.  
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(Liptov 18.4.2000) 
 
Poslanec Národnej rady SR JIRKO  MALCHÁREK bol v pondelok 22. mája 
hosťom pri otvorení nových priestorov Autoškoly Grešo v nákupnom centre 
Nicolaus na Garbiarskej ulici. Známy automobilový pretekár sa prišiel 
presvedčiť ako v praxi funguje výcvik v autoškole. Novinám Liptov poskytol 
rozhovor o príprave nového zákona o zriadení komory autoškôl na Slovensku. 
(Liptov 30.5.2000) 
 
V júni sa primátor stretol s VIEROU RUSKOVOU, poslankyňou Národnej rady SR 
za Stranu občianskeho porozumenia. Hovorili spolu o prisľúbenej pomoci pre 
Svetové stretnutie Liptákov 2000. Program poslankyne pokračoval návštevou 
mikulášskej nemocnice.  
 
SVETOVÉ STRETNUTIE L IPTÁKOV  bolo príležitosťou privítať v júni mnohých 
hostí. Boli to v prvom rade delegácie partnerských miest z Denekampu, Opavy, 
Kalamárie, Kiskırösa, Galanty, ale aj poľských miest Nový Targ a Ratiborz. Zo 
zahraničných hostí do L. Mikuláša zavítali  prezident Svetového Kongresu 
Slovákov (SKS) pán Paul Rusnak, viceprezidentka SKS pani Nina Holy, 
reverend Dušan Tóth a veľvyslanec SR v Indonézii pán Milan Lajčiak.  
(FA MJK 9 720) 
 
TRIDSAŤ SLOVÁKOV Z  AUSTRÁLSKEHO MELBOURNE  navštívilo v pondelok 10. 
júla v rámci svojej pracovnej cesty po Slovensku aj naše mesto. Pozreli si  
Demänovské jaskyne a Tatry. Združení boli v Spolku Ľudovíta Štúra, mali svoj 
slovenský dom, folklórny súbor a ich deti sa učili po slovensky v škole, ktorú si 
sami vybudovali.  
 
SKUPINU DVADSIATICH NEMECKÝCH ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY  z univerzity 
v Hannoveri spolu s profesorom Michalom Šarafínom z Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prijal v piatok 14. júla zástupca 
primátora Ing. Jozef Repaský. Stretli sa tiež s vedúcim odboru životného 
prostredia MsÚ RNDr. Dušanom Tekeljakom. Oboznámil ich s plánom 
výstavby pešej zóny. V diskusii mali najviac pripomienok k riešeniu dopravy 
v zóne. Podľa najnovších európskych trendov z peších zón malých miest 
dopravu nevylučovali.  
(Liptov 18.7.2000) 
 
Na oslavy 56. výročia SNP pricestoval VIKTOR SERGEJEVIČ MACNEV  
z Kyjeva,   ktorý v apríli 1945 v radoch ukrajinských partizánov oslobodzoval 
Liptovský Mikuláš. Prijal pozvanie mestského úradu, aby sa stretol so svojimi 
spolubojovníkmi v klube dôchodcov. 30. augusta ho prijal primátor mesta. Pán 
Macnev daroval Múzeu Janka Kráľa obraz kapitána Jána Nálepku a generála 
Saburova od národného umelca Ukrajiny Alexeja Artamonova.  
 
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR JÁN FIGEĽ otvoril 18. 
septembra v hoteli Bocian dvojdňový seminár ku krízovému manažmentu. Jeho 
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účastníkmi bolo šesťdesiat odborníkov z rezortov vnútra, obrany, zahraničných 
vecí. Prítomní boli aj zástupcovia EÚ a NATO. Odborníci  vyjadrili požiadavku 
vytvoriť Centrálne koordinačné stredisko na riešenie krízových situácii a 
mimoriadnych udalostí. Riadil by a koordinoval jednotlivé záchranné zložky  
pri živelných katastrofách, priemyselných haváriách a podobných udalostiach, a 
to aj vo vzťahu voči k zahraničiu.   
(Liptov 26.9.2000 www. tasr. sk) 
 
Štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR PETER 

MATTOŠ rokoval 19. októbra s primátorom mesta o podpore výstavby 
nájomných bytov. Naše mesto ako jedno z mála na Slovensku sa aktívne 
zapojilo do bytovej výstavby a požiadalo aj o príspevok na vybudovanie 
potrebnej infraštruktúry. Konkrétne išlo o sociálne byty v Hlbokom, 
rekonštrukciu osemnástich bytov v bývalom internáte SOU stavebného, 
výstavbu sietí pre dve bytovky na Ul. J. Kollára a jednej bytovky v Palúdzke. 
Mesto požiadalo o dotáciu v celkovej výške 15, 5 milióna korún. Peter Mattoš 
besedoval aj s občanmi mesta.  
(Liptov 24.10.2000) 
 
FRANCÚZSKA DELEGÁCIA  na čele so senátorom Bernardom Jolym 
(prezidentom francúzskeho združenia regionálnych výborov pre cestovný ruch) 
navštívili mesto vo štvrtok 26. októbra. Hostia sa stretli s primátorom a 
zástupcami podnikateľskej i informačnej sféry z oblasti cestovného ruchu, aby 
konkretizovali svoje zámery. Mikulášania chceli prilákať do Liptova viac 
turistov aj investorov. Hostia si prehliadli historické centrum mesta a miesto 
geotermálneho vrtu Ráztoky. Podľa šéfa delegácie Liptov by mal využiť fakt, že 
je rodiskom olympijského víťaza Michala Martikána, čo by bola výborná 
reklama pre tento región.  
(Liptov 31.10.2000) 
 
FRANCÚZSKY FOLKLÓRNY SÚBOR FLEUR D´AULNE Z  Bretónska hostili 
členovia súboru Váh koncom októbra. Francúzi navštívili Liptovský Mikuláš už 
aj minulý rok. Prijal ich primátor mesta, zúčastnili sa spoločenského večera 
v sále elektrární pod Hájom. Kontakty folkloristov sprostredkoval spolok 
Slovensko-francúzskeho priateľstva v Brezne, kde mala podobná spolupráca 
dlhšiu tradíciu.  
 
M INISTER ZAHRANI ČNÝCH VECÍ EDUARD KUKAN  sa v piatok 10. novembra 
stretol v priestoroch VA s pedagógmi a študentmi na prednáške venovanej 
aktuálnym otázkam zahraničnej politiky. Popoludní navštívil v sprievode 
primátora historickú expozíciu Múzea Janka Kráľa.  Minister sa stretol so 
zástupcami podnikateľskej sféry v regióne stredného a horného Liptova - 
predovšetkým s tými, ktorí zastupovali firmy so zahraničnou kapitálovou 
účasťou (Liptovská mliekáreň, a.s., Alcatel Slovakia, a.s., L. Hrádok, GeLiMa, 
a.s.) a významných exportérov (Maytex, a.s.). Na stretnutí sa hovorilo o 
legislatívnom procese v súvislosti s integračnými snahami Slovenska smerom 
k Európskej únii, o nových možnostiach exportu, napríklad od Juhoslávie.  
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Stretnutie s občanmi mesta bolo pripravené v zasadačke MsÚ. Asi s pätnástich 
záujemcami minister hovoril o budúcom vývoji v Juhoslávii z pohľadu 
splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre Kosovo, o rómskej 
problematike a novom politickom subjekte SDKÚ. 
(FA MJK 9 982) 
 
V piatok 1. decembra sa podpredseda vlády SR pre ekonomiku IVAN M IKLOŠ  
stretol s predstaviteľmi samosprávy a na Mestskom úrade besedoval so 
stredoškolákmi. „Hovorili sme o otázkach ekonomickej reformy. Zaujímali ich 
aj zmeny vo vysokoškolskom systéme, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. 
Aktuálna bola aj otázka, či kapacity univerzít budú postačujúce, záujem o 
vysokoškolské vzdelávanie totiž neustále vzrastá,“ skonštatoval Ivan Mikloš pre 
noviny Liptov. 
(Liptov 5.12.2000, FA MJK 9 988) 
 
Delegáciu RAKÚSKEJ AKADÉMIE NÁRODNEJ OBRANY LAVAK VIEDEŇ na čele 
s generálom Königom prijal prednosta Okresného úradu Jaroslav Lehotský 
v pondelok 4. decembra. Rakúski hostia sa vo VA zoznámili s aktuálnym 
stavom prípravy spoločného viacstranného veliteľsko-štábneho cvičenia. 
Delegáciu sprevádzal vojenský pridelenec Rakúskej republiky brigádny generál 
Weingast. S rektorom VA Miroslavom Líškom a predstaviteľmi OÚ si rakúski 
hostia prezreli kostol sv. Mikuláša a synagógu.  

POLITICKÉ STRANY A HNUTIA  
 
POSLANEC  NR SR A PREDSEDA DEMOKRATICKEJ STRANY JÁN LANGOŠ  sa 
v sobotu 15. januára stretol s občanmi mesta. Predstavil tri piliere politiky 
strany a vládnej koalície: ozdravenie ekonomiky, reformu verejnej správy a boj 
proti korupcii a klientelizmu. Langoš veľa očakával od zákona o slobode 
informácií, ktorý pripravil v spolupráci s mimovládnymi organizáciami tretieho 
sektora a predložil ho do parlamentu. Ako nevyhnutnosť označil otvorenie 
archívov bývalej Štátnej bezpečnosti. 
(Liptov 25.1.2000) 
 
OKRESNÝ SNEM HNUTIA ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO  (HZDS) sa konal 
v sobotu 12. februára. Zúčastnilo sa 72 delegátov, ktorí zvolili za predsedu 
okresného predstavenstva Ing. Jaroslava Husa. Dvadsaťtričlenné predstavenstvo 
malo piatich podpredsedov, zástupcov Hnutia mládeže, Asociácie starostov 
zvolených za HZDS. Delegáti snemu prijali vyhlásenie o nespokojnosti 
s vládnutím súčasnej vládnej koalície. Vyslovili podporu petičnej akcii a 
následnému referendu za predčasné parlamentné voľby. Hosťami snemu boli 
poslanci Národnej rady SR za HZDS Ivan Gašparovič, Dušan Jariabek a Michal 
Drobný.  
(Liptov 15.2.2000) 
 
V utorok 7. marca sa demokrati stretli na MIESTNOM SNEME DEMOKRATICKEJ 

STRANY (DS). Delegáti konštatovali, že DS ostalo stabilnou politickou stranou 
súčasnej vládnej koalície. V Miestnom združení (MZ) DS nezaznamenali žiaden 
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presun člena DS do SDKÚ, pričom aj všetci poslanci parlamentu a vlády na čele 
s podpredsedom vlády Ivanom Miklošom odmietli túto možnosť (avšak už o 
niekoľko mesiacov práve Ivan Mikloš z DS vystúpil). Miestne združenie DS 
v Liptovskom Mikuláši sa v nasledujúcom období chcelo sústrediť najmä na 
prácu s mládežou a poskytovanie pomoci pri riešení problémov občanov mesta. 
Kancelária DS mala sídlo v strede mesta na Ulici Milana Pišúta č. 2.  
(Liptov 21.3.2000) 
  
MIMORIADNY OKRESNÝ SNEM DEMOKRATICKEJ ÚNIE  Slovenska (DÚ) sa 
uskutočnil 5. apríla za účasti podpredsedu DÚ a poslanca Národnej rady SR 
Jána Budaja a predsedu Krajskej rady DÚ Antona Straku. Hlavnou témou 
rokovania bolo rozhodnutie členov o ďalšom smerovaní strany. Delegáti sa 
rozdelili do dvoch táborov, pričom miernu väčšinu získali priaznivci zachovania 
DÚ ako liberálnej strany a zintenzívnenia jej činnosti. Výsledkom toho boli aj 
voľby funkcionárov, keď novým predsedom Okresnej rady DÚ sa stal Martin 
Uličný a podpredsedom Dušan Harčár, ktorý bol zároveň delegátom okresu na 
Republikový snem DÚ, kde sa malo rozhodnúť o budúcnosti strany. M. Uličný 
vyzval členov strany v okrese, aby prestali lavírovať vo vzťahu k SDKÚ a 
pracovali v prospech DÚ a napĺňania jej liberálneho programu. Členovia strany 
v okrese plánovali zintenzívniť vzťahy s DS a KDH. Pozitívnym výsledkom 
snemu podľa M. Uličného bolo, že delegáti vítajúci vznik SDKÚ nežiadali 
hlasovanie o tzv. fúzii DÚ a SDKÚ. (Liptov 26 4.2000) 
OKRESNÝ SNEM KRESŤANSKO-DEMOKRATICKÉHO HNUTIA  sa zišiel v sobotu  
15. apríla. Takmer päťdesiat delegátov zastupoval vyše dvesto členov KDH 
v okrese organizovaných v deviatich kluboch. V správe o činnosti predseda 
Okresnej rady KDH Ladislav Hološ konštatoval, že hnutie si v hornom Liptove  
upevnilo pozíciu. Vznik SDKÚ sa neprejavil na znížení členskej základne. 
Naopak, aktivita členov, najmä klubu v Liptovskom Mikuláši, vzrástla. Hosť 
snemu podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Vladimír Palko vyzval 
členov KDH ku konsolidácii pomerov a zvýšenej aktivite. Za súčasnú prioritu 
KDH považoval prípravu a presadenie zákonov, ktoré vychádzali z agendy tejto 
politickej strany. Vzhľadom na to, že volebné obdobie funkcionárov bolo 
dvojročné, snem volil len delegátov na celoslovenský snem KDH. Okres 
Liptovský Mikuláš na ňom zastupovali Janka Jambrichová, Milan Kružliak, 
Severín Mašura a Ladislav Hološ.  
(Liptov 10.5.2000)   
 
OKRESNÝ VÝBOR SDĽ a mestský úrad pozývali na oslavu 1. mája občanov 
mesta plagátikom s týmto textom: „1. máj je začiatok mesiaca lásky. Mesiac, 
keď silnie nový život. Je to deň mladého optimizmu a starých spomienok na 
vlastnú mladosť. Ale spomienok kde je aj krv rodičov a prarodičov. Ich vzdor i 
radosť. Je to deň vzdania holdu ľuďom práce bez rozdielu. Ale aj deň zaťatej 
päste solidarity proti páchanej krivde u nás a inde vo svete. 1. máj je proti 
vojne, za solidaritu, za prácu. Zraz účastníkov manifestácie pred Čiernym orlom 
o 8.30 – 9.00 hod. otvorenie, položenie venca, prejavy delegovaných zástupcov 
organizátorov, sprievod k Domu kultúry o 9.00 – 9.45 hod. Sprievodné akcie 
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pred Domom kultúry: jazda detí na jazdeckých koníkoch, Nonstop detské filmy 
v kine Nicolaus, detský folklórny súbor Ďumbier, dychovka, občerstvenie.“ 
(FA MJK 10 023, príloha Politické strany) 
 
OKRESNÝ SNEM DEMOKRATICKEJ STRANY  (DS) sa konal v utorok 2. mája za 
účasti poslanca Národnej rady SR Petra Tatára, člena predsedníctva DS, 
primátora mesta Alexandra Slafkovského a krajského tajomníka strany Zdeňka 
Slavíka. Delegáti v tajných voľbách za predsedu Okresnej rady DS zvolili 
Miroslava Mičudu, podpredsedom sa stal Pavol Šiarnik, zástupcom okresu 
v Republikovej rade DS bol Miroslav Parobek. Delegátmi za okres na 
celoslovenský kongres DS bol Miroslav Mičuda a Kamil Paluga. Vo výročnej 
správe Okresnej rady DS konštatovali, že sa nedarilo dôslednejšie presadzovať 
záujmy DS v rámci vládnej koalície na úrovni okresu, pretože partneri SDĽ a 
SOP nerešpektovali dohody. Chceli tiež zlepšiť spoluprácu v rámci SDK, najmä 
s KDH a DÚ. Demokrati chceli zvýšiť aj aktivitu svojich členov pri stretávaní 
sa s občanmi a rozšíriť počet miestnych združení DS v obciach. Podľa Petra 
Tatára základom programu strany bolo dokončenie ekonomickej reformy a 
uskutočnenie reformy verejnej správy.  
(Liptov 10.5.2000) 
 
KRAJSKÁ  RADA STRANY OBČIANSKEHO POROZUMENIA (SOP) ŽILINSKÉHO 

KRAJA  rokovala v našom meste v piatok 19. mája. Zasadnutia sa zúčastnili aj 
delegáti na II. Republikový kongres SOP z jednotlivých okresov Žilinského 
kraja. Okrem zhodnotenia vnútrostraníckej práce a celkovej politickej situácie 
sa účastníci zasadnutia zaoberali úpravou niektorých článkov stanov SOP a 
personálnymi zmenami.  
(Liptov 6.6.2000) 
 
Miestny zväz SLOVENSKEJ DEMOKRATICKEJ A KRES ŤANSKEJ ÚNIE  (SDKÚ) 
vznikol v sobotu 16. septembra na ustanovujúcej konferencii v Liptovskom 
Mikuláši. Delegáti zvolili predsedníctvo v zložení Peter Hruška, Ján Kuska, 
Desana Krajčíková, Marcel Pankeje a Milan Kučera. Všetci boli zároveň 
delegátmi na októbrovú krajskú konferenciu v Žiline. Podľa predsedu 
mikulášskeho miestneho zväzu Petra Hrušku, vyjadrili vôľu integrácie 
stredopravých síl na komunálnej úrovni. Okresná kancelária, ktorú otvorili 6. 
decembra na Ulici Milana Pišúta, slúžila verejnosti každú stredu od 15. do 17. 
hodiny.  
(Liptov 26.9.2000)   
 
REPUBLIKOVÝ KLUB SAMOSPRÁVY DEMOKRATICKEJ STRANY  zasadal v našom 
meste v pondelok 23. októbra pod vedením jeho predsedu Alexandra 
Slafkovského. Členovia vyjadrili nespokojnosť s prípravami reformy verejnej 
správy, ktoré sa kvôli referendu o predčasných voľbách posunuli o tri mesiace. 
Vyzvali všetky organizácie združujúce obce a mestá, mimovládne organizácie, 
ale predovšetkým MV SR, aby neodkladne prispeli k urýchlenému prijatiu 
zákonov potrebných na prijatie reformy verejnej správy. 
(Liptov 31.10.2000) 
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        BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY  

 
Činnosť OBVODNÉHO ODDELENIA POLICAJNÉHO ZBORU (OOPZ) L IPTOVSKÝ 

M IKULÁŠ bola zameraná na ochranu verejného poriadku, objasňovanie a 
eliminovanie trestnej činnosti. Okrem mesta a jeho prímestských častí  mali 
policajti v kompetencii aj ďalších dvadsaťsedem obcí. V samotnom Liptovskom 
Mikuláši zaznamenali počas roka 602 trestných činov, z čoho bolo 374 (62, 1 
percent) objasnených.  
 Oproti roku 1999 došlo k poklesu trestnej činnosti v meste o 26 prípadov, 
teda o 4,1 percenta, objasnenosť trestnej činnosti stúpla o 10 percent. Zlá 
situácia bola pri objasňovaní krádeží vecí z motorových vozidiel, hlavne 
autorádií. Páchatelia sa zamerali na krádež predmetov bez výrobných čísel 
alebo okrádanie zahraničných turistov, kedy nebolo možné zistiť výrobné číslo. 
Krádeže motorových vozidiel vykonávali vysoko organizované skupiny, pričom 
oproti roku 1999 táto trestná činnosť poklesla. Príslušníci OO PZ mali 
v súvislosti so zlou ekonomickou situáciou ťažkosti s technickým zabezpečením 
svojej práce. Všeobecne bolo známe, že páchatelia mali v tomto ohľade pred 
políciou náskok niekoľko rokov. Rovnako ako v predchádzajúcom roku ani 
v tomto sa nedarilo riešiť krádeže bicyklov. Oproti iným regiónom Slovenska 
bola situácia na úseku páchania trestnej činnosti v súvislosti s omamnými 
látkami relatívne dobrá.  
 
Bližšie o štruktúre trestných činov vypovedá tabuľka: 
 
Ukazovateľ  Počet   Objasnenosť  Percento 
objasnenosti 
 
Násilná trestná činnosť      27      25      92,6   
Majetková trest. činnosť   254      63      24,8 
Z toho 
krádež motor. vozidiel      26     10      38,5 
krádež vecí z vozidiel    101     19      18,8 
krádež vlámaním    116     29      25  
  
(Stav bezpečnostnej situácie v meste Liptovský Mikuláš, príloha Samospráva) 
 
MESTSKÁ POLÍCIA  (MsP) Mesta Liptovský Mikuláš zabezpečovala všeobecnú 
bezpečnostnú situáciu v meste v úzkej spolupráci s Obvodným oddelením PZ 
SR (OOPZ), riaditeľstvom dopravného inšpektorátu PZ, kriminálnou políciou, 
vojenskou políciou a Požiarnym útvarom (PZ) OÚ. Zvlášť spolupráca so 
štátnou políciou (OO PZ) a požiarnikmi bola veľmi úzka a príkladná. Podľa 
hodnotenia náčelníka MsP Ing. Ľubomíra Marjoviča sa to odrážalo v rastúcej 
dôvere občanov a následnom náraste žiadostí o pomoc.  
 Od prvého dňa nového roku sa rozšírili kompetencie Mestskej polície, 
čím sa zvýšila aj účinnosť jej práce. Zo zákona vyplývalo, že mestskí policajti 
(medzi ľuďmi známi ako „čierni šerifovia“) mali právo zastavovať vozidlá, 
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidiel tzv. papuče, 
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odťahovať autá, predvádzať osoby na útvar Mestskej polície, používať 
donucovacie prostriedky, požadovať údaje z evidencie osôb a motorových 
vozidiel, používať zbrane, ochraňovať majetok osôb mesta a občanov i 
s využitím zabezpečovacích systémov. V tejto súvislosti rozhodol primátor 
mesta o zriadení pultu centralizovanej ochrany (PCO) na MsP, čo zodpovedalo 
projektu Bezpečné mesto. V konkurznom konaní na PCO zvíťazila firma 
Kelcom International, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Pult bol spustený do prevádzky 
od 1. júna a do novembra naň bolo napojených jedenásť objektov. 
V nasledujúcom roku sa predpokladal nárast počtu strážených objektov na 25 – 
30, čo vyžadovalo zvýšenie aktivity príslušníkov MsP a väčší počet výjazdov 
pri narušení objektov.  
 27 príslušníkov MsP riešilo počas roka celkom 2 161 priestupkov, čo bol 
nárast oproti roku 1999 o 184 prípadov. Najviac ich bolo v oblasti dopravy 
(710), nasledovali majetkové priestupky (247), hrubé správanie (205), 
priestupky pri chove psov (127). Zvýšil sa počet zásahov v rodinách, kde vládla 
nezamestnanosť, vysoká rozvodovosť a zlé spolužitie či už manželské alebo 
susedské. Do popredia sa dostala aj potreba opätovného zriadenia záchytnej 
stanice, pretože dokončenie zákroku proti páchateľovi priestupku či trestného 
činu spáchaného pod vplyvom alkoholu bolo veľmi obtiažne. Mestskí policajti 
sa podieľali aj na odchyte psov, ktorý objednával MsÚ u profesionálnej firmy. 
Počas roka tak odchytili 58 psov. Keďže sa však sprísnili predpisy Štátnej 
veterinárnej správy a prevážanie zvierat z okresu do okresu bolo zakázané, 
vyškolila MsP dvoch policajtov, ktorí mali oprávnenie používať narkotizačné 
strely pre odchyt zvierat. V okrese Liptovský Mikuláš totiž neexistovala firma 
s takýmto zameraním. MsP zabezpečovala v spolupráci so štátnou políciou aj 
všetky významné spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Ani v jednom 
prípade nedošlo k hromadnému narušeniu verejného poriadku. V roku 2000 
vybrali policajti na pokutách viac ako 318 tis. Sk, čo bol takmer dvojnásobok 
v porovnaní s rokom 1999.  
(Mikuláš august, október, Liptov 27.2.2001, Správy o činnosti MsP v roku 
2000, príloha Samospráva) 
 
SÚKROMNÁ BEZPE ČNOSTNÁ SLUŽBA (SBS) JÁGER z Liptovského Mikuláša 
zasahovala 14. júla v akciovej spoločnosti Kúpele Sliač a Kováčová pri 
preberaní majetku od bývalého vlastníka kúpeľov exministra zdravotníctva 
Viliama Soboňu Fondom národného majetku. Tento zásah mal širokú mediálnu 
odozvu, písalo sa o ňom ako o trestnom čine. Preto predstavitelia SBS zvolali 
v auguste tlačovú konferenciu, na ktorej ozrejmili okolnosti tohto zásahu.  
(Liptov 15.8.2000) 
 
SIEDMY RO ČNÍK CELOOKRESNEJ POŽIARNICKEJ NEDELE pripravili 
organizátori v centre mesta 3. septembra. Nedeľa začala už tradične budíčkom, 
keď kolóna požiarníckych áut so zapnutými sirénami a klaksónmi prešla ulicami 
mesta. V Mikuláši sa stretlo okolo 500 dobrovoľných i profesionálnych 
požiarnikov,  nechýbali ani ženské družstvá  a hostia z Opavy. Sprievodnými 
podujatiami boli prezentácie SBS Jáger, Horskej služby Jasná, Jednotky Zboru 
požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši, súťaž v jedení tradičného 
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slovenského jedla - bryndzových halušiek. Na svoje si prišli aj deti, keď 
Námestie mieru doslova zaplavila pena. Popri požiarnikoch sa na príprave 
podujatia podieľali aj Vojenská akadémia a Mesto Liptovský Mikuláš. 
 

M IMORIADNE UDALOSTI  
 

POŽIAR VÝROBNEJ HALY  – mokrej dielne kožiarskej firmy Nicolaus Leder na 
Belopotockého ulici vypukol v utorok 15. februára predpoludním. Požiarnici 
z Liptovského Mikuláš a Liptovského Hrádku zlikvidovali požiar asi za hodinu.   
Majiteľovi firmy vznikla priama škoda do výške 1, 780 mil. Sk, následná škoda 
bola vyčíslená na 935 tis. Sk. Pri požiari bol jeden zasahujúci požiarnik 
zranený, príčina vzniku požiaru zostala nezistená.  
(Liptov 22.2.2000) 
 
DREVENÝ DOM HOREL V PALÚDZKE  v utorok 8. februára. Požiarnici tri štvrte 
hodiny hasili dom, v ktorom žili rómske rodiny, teda asi pätnásť osôb. Pred 
ohňom včas unikli, takže k zraneniu nedošlo. Na dome zhorela časť strechy a 
dreveného prístavku obytého plechom, v ktorom bol drevený nábytok a kusy 
dreva. Podľa slov obyvateľov domu požiar vznikol od elektrického vedenia, 
ktoré bolo do chalupy natiahnuté zo susedného domu.  
(Liptov 15.2.2000) 
 
BÚRKOVÁ SMRŠŤ SA PREHNALA MESTOM  vo štvrtok 9. marca. Silný vietor a 
dážď a topiaci sa sneh spôsobili mimoriadny havarijný stav na niektorých 
vodných tokoch. Vo večerných hodinách bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej 
aktivity, ktorý trval aj počas piatku. V mestských častiach Vitálišovce, 
Ondrašová a Bodice a v lokalite Hlboké zaplavilo pivnice rodinných domov a 
garáže. Na Mestskom úrade zasadal krízový štáb, ktorý prijímal protipovodňové 
opatrenia. Časť obyvateľov Hlbokého nocovala v telocvični mestskej plavárne. 
Zatopené boli cestný podchod na Podbreziny a cesta do Ondrašovej.  V piatok 
10. marca pretrvávali problémy na úseku železničnej trate medzi Liptovským 
Mikulášom Liptovským Hrádkom, nefungovala svetelná signalizácia, preto tu 
bola obmedzená rýchlosť. Protipovodňové opatrenia boli zrušené v pondelok 
13. marca. Na majetku Mesta vznikla škoda  najmenej 1, 2 mil. Sk, škody na 
súkromnom majetku boli odhadnuté na 330 až 500 tis. Sk. 
 V súvislosti s pribúdajúcimi živelnými pohromami v posledných rokoch, 
vyzval Mgr. Ján Krajči, náčelník odboru Požiarnej ochrany Okresného úradu 
prostredníctvom okresných novín Liptov občanov na zabezpečenie takých 
opatrení, ktoré by zmiernili hroziace škody na majetku.  
(Liptov 14.3.2000. 21.3.2000, 28.3.2000, Informačný mesačník Mikuláš apríl, 
FA MJK 9 689–91) 
 
LETECKÚ HAVÁRIU  v katastri obce Čierny Balog (okres Brezno) neprežil 
v pondelok 8. mája 59-ročný Mikulášan Ing. Vojtech Š. Jeho dvojmiestne 
športové jednomotorové lietadlo Zlín z aeroklubu v Ružomberku sa zrútilo do 
lesného porastu. Prednou časťou sa kolmo zaborilo do pôdy. Pilot v kabíne 
utrpel ťažké poranenia, ktorým na mieste podľahol. 
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(Liptov 16.5.2000) 
 
TRAGICKÁ SMR Ť ŠTUDENTA VOJENSKEJ AKADÉMIE Jána Š. 23. mája 
predčasne ukončila medzinárodné cvičenie vojenských akadémií v horách 
Nízkych Tatier. Cvičenie bolo naplánované ako 130-kilometrový pochod 
pohorím s cieľom v Lešti. Podľa členov Horskej služby účastníkov cvičenia 
zaskočilo zhoršenie počasia, keď na hrebeňoch začal fúkať vietor s rýchlosťou 
100 km/h a napadlo 30 cm snehu.  
Nedostatočná letná výstroj, fyzické vyčerpanie a podchladenie sa podpísali pod 
predčasnú študenta  Ján Š. z Dlhého nad Cirochou. Z trestného činu ublíženia 
na zdraví boli obvinení 43-ročný podplukovník a 30-ročný kapitán, obaja 
organizátori cvičenia, ktorí mali po zhoršení počasia výcvik prerušiť a zvoliť 
menej náročnú trasu.  
(Liptov 30.5.2000, 6.6.2000) 
 
RODINNÁ TRAGÉDIA  sa odohrala v utorok 30. mája v skorých ranných hodinách 
na sídlisku Podbreziny. 32-ročný Ján T. zastrelil bývalého manžela svojej 
manželky Evy T. 38-ročného Tibora H. Strieľajúcim bol profesionálny vojak, 
ktorý mal vražednú zbraň v legálnej držbe. Obeť, napriek polhodinovému 
oživovaniu, podľahla počas prevozu do nemocnice smrteľným zraneniam. 
Trestný čin, ktorého svedkom mal byť aj maloletý syn zavraždeného, bol 
vyvrcholením predchádzajúcich nezhôd medzi zúčastnenými, pretože v byte 
manželov T. žil aj bývalý manžel Tibor H.  
 
CELOŠTÁTNE PÁTRANIE PO DVOCH NEZVESTNÝCH CHLAPCOCH  vo veku 14 a 
15 rokov vyhlásila polícia koncom apríla. Žiaci 8. ročníka ZŠ na Nábreží dr. A. 
Stodolu odišli 29. apríla z vyučovania a nedali o sebe vedieť. Odviezli sa do 
Bratislavy, potom odišli k priehrade v Čunove, kde prespali. Na druhý deň, po 
nepohodlnom nocľahu, sa rozhodli vrátiť domov, aj keď mali pôvodne 
namierené do Talianska.  
  
MŔTVOLU MUŽA NEZISTENEJ  totožnosti našiel v Iľanovskej doline lesný 
robotník v pondelok 26. júna. Telo ležalo na zemi pod stromom s povrazom 
okolo krku. Podľa lekára nastala smrť pravdepodobne udusením. Vzhľadom na 
stupeň rozkladu nedalo sa určiť vek muža ani čas úmrtia.  
 
LÚPEŽNÉ PREPADNUTIE sa odohralo v pondelok 24. júla za bieleho dňa na 
Jesenského ulici. Nezamestnaný Michal T., v minulosti trestaný pre majetkovú 
trestnú činnosť, začal udierať dôchodkyňu Emíliu C., kopal ju do hrudníka a 
nohy. Vytrhol jej tašku, v ktorej mala peňaženku so 140 Sk, dáždnik, zdravotnú 
dokumentáciu a ušiel. Poškodená utrpela zranenia s liečením práceneschopnosti 
tri týždne. O deň neskôr bol páchateľ predvedený do vyšetrovacej väzby.  
 
NEZNÁMY ZLODEJ V NEMECKEJ FIRME SCHAFSTALL s.r.o. spôsobil 
začiatkom septembra v ich úpravovni koží škodu za 424 tisíc korún, keď 
ukradol 100 kusov polotovarov hovädzích koží v hodnote 400 tisíc korún a 6 
kusov vypracovaných koží v hodnote 24 tisíc korún. 
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SMRTEĽNÁ NEHODA NA ŽELEZNI ČNOM PRIECHODE V  OKOLI ČNOM  sa stala vo 
štvrtok 28. septembra popoludní, keď neznámy muž asi vo veku 35 rokov 
prechádzal od Podbrezín do Okoličného a nevšimol si prichádzajúci nákladný 
vlak zo smeru Košice. Žiadosť o identifikáciu muža aj s fotografiou nebohého 
uverejnili okresné noviny.  
(Liptov 10. októbra 2000) 
 
BESNOTA SA OBJAVILA V  OKTÓBRI V  MIESTNEJ ČASTI PALÚDZKA . Nakazenú 
líšku našli v areáli LAS, kde došlo tu k priamemu kontaktu psov a besnej líšky. 
Mesto vykonalo patričné opatrenia, zakázalo na tri mesiace voľný pohyb psov a 
mačiek. Bolo oznámené, že všetky takého zvieratá budú odchytené. V celom 
meste bola nariadená povinná vakcinácia zvierat proti besnote Informácie pre 
obyvateľov Palúdzky rozširovalo megafónom vozidlo mestskej polície, ktoré 
tak  nahradilo zrušený mestský rozhlas. 
 
M IKULÁŠSKI POŽIARNICI ZASAHOVALI AJ V  SLOVENSKOM RAJI . 27. a 28. 
októbra na žiadosť Operačného strediska KÚ v Žiline odišli traja príslušníci 
požiarnej jednotky k najväčšiemu tohtoročnému požiaru na Slovensku do obce 
Hrabušice v Slovenskom raji. S dvoma vozidlami počas oboch dní vykonávali 
diaľkovú dopravu vody a plnili závesné vaky na zasahujúcich vrtuľníkoch. Pri 
tomto požiari v chránenom území zhorelo vyše 60 ha lesa. 
 
ZRÁŽKU S RÝCHLIKOM PREŽILA 34-ročná žena na železničnom priechode 
v Okoličnom piatok 24. novembra o 19.35 hod. Ženu pod vplyvom alkoholu, 
ktorá nereagovala na svetelné ani zvukové znamenia zachytil rýchlik idúci 
smerom zo Žiliny. Následkami kolízie boli ťažké zranenia -  zlomené noha, ruka 
a otras mozgu. Nehoda spôsobila vyše hodinové meškanie rýchlika. 
 
NEZNÁMI ZLODEJI V  REŠTAURÁCII LODENICA počas nedeľňajšej noci 17. 
decembra vylištovali sklenenú výplň okna pri vchodových dverách reštaurácie, 
aby sa tak dostali dnu. Ukradli cigarety, alkohol rôznych značiek a z kancelárie 
vedúceho kopírovací stroj značky Nashutec, počítač Pentium, telefón so 
záznamníkom, kalkulačku a písací stroj. Majiteľovi spôsobili zlodeji škodu  vo 
výške 130 tis. Sk.  
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II.  HOSPODÁRSKY ŽIVOT  
 

MESTSKÉ PODNIKY  
 
BYTOVÝ PODNIK  (BP) dostal na tento rok z mestského rozpočtu 356 tis. Sk. 
Svoje náklady pokryl výnosmi a dosiahol prebytok hospodárenia vo výške 
2, 007 mil. Sk. Zabezpečoval služby spojené so správou bytového fondu a 
nebytových priestorov vo vlastníctva Mesta Liptovský Mikuláš, sprostredkoval 
odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta, zabezpečoval 
dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) do bytov a priestorov napojených 
na centrálny rozvoj tepla a vody na území mesta. Na základe živnostenského 
oprávnenia spravoval BP byty a nebytové priestory vo vlastníctve iných osôb a 
poskytoval ubytovacie služby v objekte na Ulici M. R. Štefánika č. 8. Bytový 
podnik spravoval 33 tepelných zdrojov (22 plynových kotolní a 11 
výmenníkových staníc). Dodávku tepla a teplej vody zabezpečoval pre 6 860 
bytov. V tomto roku splynofikoval poslednú uhoľnú kotolňu vo svojej správe 
(objekt ubytovne na Ul. M. R. Štefánika) a definitívne prestal byť závislý na 
dodávkach tepla z pevných palív. 
 K 1. januáru 2000 podnik spravoval 1 172 mestských bytov. V priebehu 
roka sa tento počet zmenšil na 600 bytov, vzhľadom na prevod vlastníctva 
týchto bytov do súkromného vlastníctva občanov. Náklady na údržbu 
mestských bytov a domov spolu s odvodom do fondu opráv za mestské byty 
v odpredaných domoch činili spolu 2, 159 mil. Sk.  
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 Na základe dohôd o správe bytov sa BP staral aj o 3 364 bytov  
v osobnom vlastníctve. Od roku 1994 pripravil prevod vlastníctva  3 269 bytov 
z celkového počtu 3 766 bytov, ktoré mal v správe pred touto zmenou 
vlastníctva. Podnik spravoval 44 objektov, v ktorých malo priestory prenajaté 
166 subjektov (lekári, neziskové organizácie, Matica slovenská, školstvo).  
(Liptov 12.9.2000, Správa o prenájme nebytových priestorov, správa o prevode 
vlastníctva bytov a hospodárení s bytmi zo 7.9.2000, príloha Samospráva) 
 
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY (VPS) dostali z mestských financií príspevok 
42,9  mil. Sk. Ku koncu rok dosiahli aktívny hospodársky výsledok vo výške 
509 tis. Sk, do mestskej pokladnice odviedli 254 tis. Sk.  Vo svojej hlavnej 
činnosti sa VPS starali o miestne komunikácie, parkoviská, verejné osvetlenie, 
cintoríny, verejnú zeleň, vývoz tuhého komunálneho odpadu a spravovanie 
skládky pod Veternou Porubou, prevádzkovanie zimného štadióna a krytej 
plavárne, spravovali plagátovacie plochy v meste. Podnik mal aj skupinu 
asfaltérov a kamenárstvo. To však bolo pre nerentabilnosť k 31. decembru 2000 
zrušené.   
 V rámci podnikateľskej činnosti (prevádzkovanie skládky tuhého 
komunálneho odpadu) nedosiahli VPS plánované príjmy, splnené boli len na 45 
percent. Výrazný pokles množstva uloženého odpadu súvisel s otvorením 
skládky odpadu v Partizánskej Ľupči, čím sa v Liptove vytvorilo konkurenčné 
prostredie a firmy ukladali odpad ekonomickejšie. Odvod z činnosti skládky do 
rozpočtu mesta tvoril 3 mil. Sk. VPS v roku 2000 zamestnávali 177 
pracovníkov a ďalších 25 pracovných síl v rámci verejnoprospešných prác.  
Mesto využilo v tomto roku možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaných pri 
tzv. VEREJNOPROSPEŠNÝCH PRÁCACH (VPP). Umožnila to novelizácia zákona 
o zamestnanosti, podľa ktorej samospráva mohla vytvoriť nové pracovné 
príležitosti pre ľudí, ktorí si niekoľko rokov nenašli prácu. Mzdy pracovníkom 
plne refundoval štát. Možnosť niekoľkomesačného zamestnanie na dobu určitú  
uvítali aj obyvatelia Liptovského Mikuláša, zvlášť tunajší Rómovia. Bez 
váhania sa do práce v mestskom podniku Verejnoprospešné služby hlásili aj 
päť–šesť rokov nezamestnaní občania. Vyčistili hroby na vojenskom cintoríne 
na Háji, cintoríny v Palúdzke a Ondrašovej, krajnice miestnych komunikácií, 
park na Petrovičovom nábreží, ale aj okolie veľkoobjemových kontajnerov na 
sídliskách, na jeseň odpratávali napadané lístie. Podľa riaditeľky podniku VPS 
Ing. Beaty Lysákovej bol systém verejnoprospešných prác pre mestskú 
samosprávu prínosom, aj napriek tomu, že zabezpečovaním pracovného náradia 
či stravovania sa zvýšila nákladová časť rozpočtu. 
 Primátor MUDr. Alexander Slafkovský o aktivitách Mesta v tomto smere 
informoval v Hospodárskych novinách: „Úspešné boli naše rokovania 
s vedením územného závodu Povodia Váhu v Ružomberku i so Slovenskou 
správou ciest, správou a údržbou  v L. Mikuláši. Tieto firmy nemajú dostatok 
prostriedkov na materiálne zabezpečenie pracovníkov, ktorý by v rámci VPP 
mohli vykonať veľký objem potrebných prác pri čistení a úprave brehov malých 
vodných tokov, pri čistení a opravách krajníc ciest, natieraní zábradlí na 
mostoch a lávkach a podobne. Dohodli sme sa, že vo VPS zamestnáme preto 
ďalších dlhodobo nezamestnaných, zabezpečíme im potrebné materiálne 
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vybavenie i pracovné prostriedky, a tieto pracovné sily poskytneme na práce 
podľa požiadaviek spomenutých  organizácií. Predpokladáme, že takto 
zamestnáme ďalších aspoň 75 dlhodobo nezamestnaných.“ 
 Ďalších 27 pracovníkov pracovalo pre Slovenskú správu ciest a pre 
Povodie Váhu. V septembri vyčistili a upravili cestný rigol na ceste I/18 v úseku 
Andice – Palúdzka dlhý asi 1 200 m. V Ploštíne čistili potok Ploštínka, 
v Stošiciach vyrubovali krovie a kosili porasty v profile potoka Stošičianka, 
v Ondrašovej okolo potoka Jalovčianka a čistili aj tok Mútnik od naplavenín a 
odpadu.  
 
PODNIKATE ĽSKÚ ČINNOSŤ V MESTE upravovalo VZN č.9/1999. Podľa neho 
Mesto zaujímalo stanoviská k investičnej činnosti a využitiu miestnych zdrojov.  
Podnikateľ musel popri žiadosti dokladovať vlastníctvo (alebo iné právo) 
priestoru, stručnú charakteristiku vplyvu jeho činnosti na životné prostredie, 
návrh prevádzkového času a situačný plán umiestnenia parkovacích miest pre 
spotrebiteľov. Pri prevádzkach poskytujúcich ubytovanie alebo pohostinstvo 
bolo potrebné klasifikovať kategóriu a triedu zariadenia. Primátor mesta mal 
právo vyžiadať si k súhlasu aj iné doklady. Na území mesta bolo zakázané 
vykonávať činnosti negatívne ohrozujúcu životné prostredie, v rozpore so 
zákonom, ktorý upravoval podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí 
spôsobilých ohrozovať mravnosť. Mesto si vyhradilo povoľovať predaj a 
požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, 
predajniach potravín alebo iných verejne prístupných miestach. Dodržiavanie 
VZN kontrolovala mestská polícia a poverení pracovníci mestského úradu.  

PRIEMYSEL  
 
OBUVNÍCKA FIRMA GABOR SLOVENSKO S.R.O. so sídlom v Bánovciach nad 
Bebravou mala svoj závod aj v Liptovskom Mikuláši. Firma prišla na Slovensko 
v roku 1996 ako dcérska spoločnosť rakúskeho Gabor GmbH. Spittal/Drau, 
ktorej stopercentným vlastníkom bola bavorská firma Gabor Shoes AG. 
V minulom rok dosiahla skupina spoločnosti celkový obrat 10 mld. Sk. V rámci 
slovenského obuvníckeho priemyslu patrila firma Gabor medzi najväčších 
obuvníckych producentov so zahraničnou účasťou. Oba slovenské závody 
dosiahli v tomto roku  obrat 1 mld. Sk.  
 V L. Mikuláši pôsobila firma v prenajatých priestoroch, kde zamestnávala 
350 pracovníkov. Po výstavbe vlastného závodu na výrobu zvrškov, ktorý 
plánovali postaviť do roku 2002, by sa počet zamestnancov mal zdvojnásobiť. 
Firma v priebehu roka vstúpila aj na slovenský trh, hoci prevažná väčšina 
produkcie firmy sa vyvážala do Rakúska. V júni prevzala firma licenciu značky 
Camel Gabor ako oficiálny sponzor slovenských olympionikov, venovala im na 
Hry XXVII. letnej olympiády do Sydney spoločenskú obuv v hodnote 408 tisíc 
Sk. Svoju reprezentačnú predajňu firma otvorila 23. októbra v nákupnom centre 
Nicolaus pri supermarkete Billa.  
(Liptov 10.10.2000, Hospodárske noviny 12.12.2000, 21.12.2000, príloha) 
 
EXEKÚCIA VO FIRME TLM,  SPOL. S.R.O., ktorá prevádzkovala tlačiareň 
TeLeM, začala v júni na podnet Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava. 
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Príčinou exekučného konania v tejto známej tlačiarenskej firme bola 
neschopnosť splácať úvery a pôžičky, ktoré slúžili na zakúpenie modernej 
polygrafickej a tlačiarenskej techniky, predovšetkým na kúpu stroja Heidelberg 
v hodnote vyše 60 mil. Sk. Prakticky celá produkcia z tohoto stroja mala byť 
určená pre poľského zákazníka, ten však po krátkom čase od svojich 
veľkoobjemných objednávok odstúpil. VÚB však nemala záujem o odstavenie 
výroby, takže tá bola zachovaná v zmysle exekučného zákona. Objem výroby 
klesol o 30 percent, časť pracovných miest bola zrušená. Ekonomická kríza 
firmy však následne postihla tiež menšie súkromné tlačiarenské a grafické 
firmy, ktoré s TLM  dlhodobo spolupracovali. V polovici októbra došlo 
k obratu, keď do tlačiarní strategicky investovala spoločnosť K& M, a.s. 
Liptovský Mikuláš. Tým začal ozdravovací proces, v prvej etape sústredený na 
udržanie zamestnanosti v podniku s viac ako päťdesiatročnou tradíciou a na 
oživenie investičných tokov do modernizácie výroby. Podarilo sa naspäť 
namontovať špičkový ofsetový stroj Heidelger. Ďalší stroj tejto značky bol 
vyťažený 24 hodín denne. Podľa generálneho riaditeľa a predsedu 
predstavenstva spoločnosti K& M Romana Kudláčka firma už získala 
objednávky do obchodných partnerov zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka 
a Talianska. Noví majitelia si stanovili cieľ v nasledujúcom roku dosiahnuť 
jeden a pol násobok obratu z roku 1999 a zvýšiť aj zamestnanosť vo firme. 
(Liptov 20.6. 2000, 21.11.2000) 
 
Firma KZLM-Tilia spol. s.r.o. vznikla 25. februára 1997 ako dcérska 
spoločnosť Kožiarskych závodov (KZ) Liptovský Mikuláš. Podnikala 
v prenajatých priestoroch bývalej prevádzky 03 na Garbiarskej ulici (oproti 
Poľnobanke) a časti bývalej prevádzky 05. Spoločnosť mala široký rozsah 
činnosti zapísaných vo Výpise z obchodného registra. Sústreďovali sa do troch 
oblastí: strojárska výroby, výroba rukavíc a výroba kozmetiky. Približne 50 
percent výroby tvorila strojárska kapacita, pričom jedna jej časť bola zameraná 
na údržbu koželužských strojov, ďalšia smerovala do modernizácie 
v kožiarskom priemysle. Tilia vyrábala špeciálne máčané rukavice (máčanie 
bavlnených podšívok v aktívnej paste s následnou tepelnou úpravou - 
vulkanizáciou) a šité kožené rukavice. Kyselinovzdorné rukavice odolné voči 
lúhom boli určené do ťažkých chemických prevádzok a akrylonitrilové  
rukavice boli určené do bežných strojárskych, spracovateľských, 
poľnohospodárskych prevádzok ako náhrada klasických kožených rukavíc. Na 
Slovensku boli jediným výrobcom tzv. máčaných rukavíc na báze latexu. Na 
všetky rukavice vlastnili certifikát a mohli sa používať ako ochranné pracovné 
pomôcky. Situácia v rozvoji nákupu pracovných pomôcok nebola v mnohých 
podnikoch najlepšia, pretože pomôcky boli často na poslednom mieste záujmu 
zamestnávateľov. Tilia ročne vyrobila okolo 200 000 právo rukavíc v pätnástich 
modeloch. 
 Firma začala byť známa aj kozmetickými  výrobkami, sortimentom 
vlasovej a telovej  kozmetiky, emulzií a tekutých mydiel z prírodných látok na 
báze živočíšnych a rastlinných výťažkov. Kozmetiku vyrábali ako hotelovú, 
priemyselnú i pre bežnú obchodnú sieť. Nepochybnou výhodou firmy bola 
špecializácia na veľké priemyselné podniky ako VSŽ - STEEL Košice, 
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Volkswagen či SPP Bratislava, potravinárov či hydinárov, kde expedovali svoje 
výrobky, a až 80 percent kozmetickej produkcie. Oproti roku 1999 sa výroba 
kozmetiky zvýšila o 25 percent. Firma bola akýmsi barometrom, ako sa vyvíjal 
slovenský priemysel. Vzhľadom na obmedzený domáci trh vyvážali sortiment 
rukavíc do Česka i Poľska, snažili sa etablovať v Nemecku a Maďarsku. Podľa 
Ing. Pavla Šiarnika sa nevyhnutnosťou javila stabilizácia firmy, ktorá stále 
produkovala v prenajatých priestoroch, nevylúčil ani vstup zahraničného 
kapitálu. Dve bývalé spoločnosti Kožiarskych závodov boli v konkurze, a preto 
manažment KZLM-Tilia uvažoval o kúpe objektu, čo by malo byť aktuálne 
v roku 2001. Firma so 70 zamestnancami mala ročný obrat okolo 40 mil. Sk 
ročne. Prioritou firmy bolo zavedenie systému riadenia ISO 9000 akosti.  
(Hospodársky denník 22.11.2000, príloha) 
 
LINAPO  spol. s.r.o. dlhoročný výrobca dreveného dyhovaného a čalúneného 
nábytku dodával výrobky  do 76 predajní na celom Slovensku a predával ich 
tiež vo svojej podnikovej predajni na Ulici 1. mája 45. Sortiment výroby bol 
široký - pracovné stoly, spálne, skrine, komody, váľandy. Časť produkcie 
smerovala aj do krajín západnej Európy. V tomto roku spoločnosť zamestnávala 
217 pracovníkov.  
(Príloha Hospodárstvo) 
 
50 ROKOV UPLYNULO OD ZALOŽENIA TEXTILNÉHO PODNIKU MAYTEX . 
Oznamoval to aj transparent upevnený počas roka nad bránou do textilky.  
Závody 1. mája, ako sa podnik pôvodne volal, boli založené v roku 1950. 
Maytex a.s. sa zaradil k významným slovenským textilným podnikom, bol  
jediným výrobcom umelohodvábnych tkanín. Vlákna na ich výrobu nakupoval 
hotové. Široký sortiment produktov spracúvali použitím rôznych druhov 
hodvábov (polyesterového, polyamidového, viskózového, acetátového, ale aj 
bavlny, Lycry či Elastanu) na vodných i vzduchových tryskových strojoch. 
K nosným produktom výrobnej činnosti  patrili najmä podšívky, bytový textil, 
dámske šatovky, žakarové tkaniny, technické tkaniny a ľahká konfekcia. 
Spoločnosť mala vlastnú vývojovú základňu pre vzorovanie nových tkanín, 
koloristický ateliér na spracovanie dezénov, návrhárske oddelenie na 
modelovanie konfekčných výrobkov.  
 Slovenský trh absorboval polovicu celkového produkcie. Výrobky 
spoločnosti nachádzali uplatneniu u veľkoodberateľov (významné podniky 
textilnej druhovýroby), ako aj u súkromných podnikateľov a v organizáciách 
s rozvetvenou maloobchodnou sieťou. Export smeroval k odberateľom 
v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republiky, Slovinsku, 
Chorvátsku, USA, Kanade, Rakúsku, Belgicku a Rusku. Vo svojich piatich 
samostatných závodoch zamestnávala firma viac ako 1 150 pracovníkov. 
(www. maytex. sk, príloha) 
 
QUILTEX SPOL . S.R.O. bola založená v roku 1992. Od novembra 1996 sídlila v 
zrekonštruovanom objekte na Garbiarskej ulici č. 678, ktorý pred rokmi patril 
podniku Strojárne Piesok (pôvodne to bola garbiareň Mateja Žuffu). Tu mal 
Quiltex aj svoju maloobchodnú predajňu. Spoločnosť s využitím dlhoročných 
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skúseností škandinávskych výrobcov nadviazala na miestnu výrobu a predaj 
prešívaných výrobkov, výrobkov z oblasti bytového textilu a spacích vakov. 
V Slovenskej republike má výhradné zastúpenie výroby a predaja výrobkov 
ochrannej známky SCAN guilt®. Firma vyrábala vankúše a prešívané prikrývky, 
ktoré svojou syntetickou výplňou  - dutými polyesterovými vláknami scan soft 
® umožnili ľahkosť, mäkkosť, pružnosť, splývavosť výrobkov, ale čo bolo 
hlavné ich antibakteriálnosť. Tento materiál dokonale nahradil prírodné 
materiály, ktoré často spôsobovali alergiu a ani ich údržba nebola taká 
jednoduchá ako pri tomto materiáli.  
(www. quiltex. sk, príloha) 
 
L IPTOVSKÁ MLIEKÁRE Ň A.S. (LM) vznikla v roku 1992 na základoch jedného 
zo závodov bývalých Stredoslovenských mliekární. Patrila medzi 
najmodernejšie a najúspešnejšie slovenské mliekárne. Jej výrobky ponúkali 
manažéri firmy na  mnohých domácich i medzinárodných výstavách a 
veľtrhoch. V januári to bola predajná výstava potravín Grüne Woche 
v Nemecku. Začiatkom februára ocenili kvalitu mikulášskych mliekárenských 
výrobkov prestížnou cenou Slovak Gold za prírodné syry Vrchár a Havránok. 
Nebola to prvá cena pre mikulášskych spracovateľov mlieka v krátkej histórii 
ich akciovej spoločnosti. Syr Havránok zabodoval aj v polovici júna 
v Bratislave na piatych Dňoch obchodu Slovenskej republiky, ktoré pripravil 
Zväz obchodu SR. V rámci súťaže Zlaté vajce 2000 bol ocenený ako 
najzaujímavejší výrobok podujatia.   
 V máji získala úplnú majoritu v LM spoločnosť Bongrain Europe SA, 
renomovaný svetový výrobca syrov. Za uplynulých desať rokov zvýšila LM ako 
jedna z mála mliekární spracovateľskú kapacitu zo 42 na 60 mil. litrov, firma 
úspešne obstála aj v rámci veterinárskeho auditu EÚ. Obrat akciovej spoločnosti 
v roku 1999 dosiahol 700 mil. Sk, zisk zhruba 2 mil. Sk. Aj po vstupe 
francúzskej spoločnosti si LM  zachovala celý sortiment syrárskych výrobkov, 
vrátane slovenskej špeciality bryndze. Využívala všetky produktové a inovačné 
efekty Francúzov, ktorí mali viac ako sto pobočiek po celom svete. 23. 
novembra priniesla TASR správu: „Predstavenstvo Liptovskej mliekárne, a.s., 
L. Mikuláš na valnom zhromaždení navrhne zvýšenie základného imania o 58 
mil. Sk. Terajšie základné imanie kde viac ako 90–percentný akcionársky balík 
vlastní francúzska syrárska spoločnosť Bongrain, predstavuje 127 miliónov 
Sk.“ 
 Začiatkom decembra mimoriadne valné zhromaždenie odsúhlasilo fúziu 
LM a spoločnosti Holding Liptovská mliekáreň (HLM) a.s. Liptovský Mikuláš 
k 31. decembru 2000. Spoločnosť HLM vznikla v roku 1994 oddelením 
obchodného oddelenia LM i s delimitáciou asi 30 zamestnancov, ktorí sa 
zaoberali expedíciou a predajom produktov LM a vstupom do spoločnej firmy 
so spoločnosťou Verex, a.s., Liptovský Mikuláš (dnes a.s. Zdroj-Verex). 
Cieľom HLM pôsobiacej v celom regióne severného Slovenska bolo 
zabezpečovanie distribúcie a predaja výrobkov LM. Súčasne bola silným a 
spoľahlivým obchodným partnerom pre iných dodávateľov, najmä 
mliekárenských produktov od menších výrobcov do tohoto regiónu, k čomu 
významne prispela spolupráca s veľkoobchodnou sieťou dnešnej spoločnosti 
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Zdroj-Verex. Zatiaľ čo LM zabezpečovala v rámci tejto spolupráce nákup a 
spracovanie mlieka až po finálny produkt a marketing, Zdroj-Verex uplatňoval 
v činnosti HLM svoje obchodné know-how. V tomto roku sa LM stala 
stopercentným vlastníkom spoločnosti HLM, čím získala otvorenú možnosť 
samostatne rozhodovať o svojom ďalšom rozvoji a pôsobení v obchodnej a 
marketingovej sfére. HLM zamestnávala deväťdesiatštyri pracovníkov, z nich 
štrnásť v sieti štyroch vlastných maloobchodných predajní. Generálny riaditeľ 
LM Ing. Ján Blcháč, PhD., pre Hospodárske noviny uviedol, že všetci súčasní 
zamestnanci HLM po spojení s LM zostanú zamestnancami spoločnosti, 
s výnimkou 14 pracovníkov v maloobchodných predajniach, ktoré budú od roku 
2001 prevádzkovať domáce podnikateľské subjekty hlavne z radov miestnych 
poľnohospodárskych prvovýrobcov.  
(Liptov 12.9.2000, Pravda 4.10.2000, Hospodársky denník 23.11.2000, 
8.12.2000, príloha) 
 
ST. NICOLAUS -TRADE A.S. patril medzi najväčších slovenských výrobcov 
liehovín, octu a horčice. Mal tiež významný podiel na slovenskom trhu 
kečupov, vyrábal sirupy, minerálky a polotovary pre potravinársku výrobu. 
V licencii dánskej spoločnosti Co-Fo Food vyrábal aj koncentrát 
nealkoholického nápoja Sunquick 
 Od 23. októbra 1997 do 1. februára 2000 mala priestory St. Nicolaus 
prenajaté firma Pepsi Cola. Plnili sa tu nealkoholické nápoje tejto svetovej 
firmy  s ročnými výrobnými kapacitami 13,5 mil. sklených a 18 mil. plastových 
fliaš. Celková investícia spoločnosti Pepsi Cola SR do vybudovania prevádzky, 
v ktorej pracovalo 50 až 60 zamestnancov bola si 850 tis. amerických dolárov. 
Ukončenie spolupráce týchto dvoch firiem spôsobila nová stratégia, keď Pepsi-
Cola vybudovala svoje nové centrum v Malackách, kde sústredila všetku svoju 
produkciu.  
 V polovici júna vydala SITA správu o výsledkoch hospodárenia 
spoločnosti za rok 1999, podľa ktorej poklesol zisk oproti roku 1998 na 
polovicu. V júni 2001 boli zverejnené údaje o hospodárení spoločnosti v roku 
2000. Dosiahla zisk 18,4 mil. Sk pri celkových prevádzkových výnosoch na 
úrovni 972 mil. Sk. V porovnaní s rokom 1999 tak navýšila ziskovosť firmy o 
takmer 6,6 mil. Sk a o viac ako 38 mil. Sk a vzrástli aj jej výnosy. Bankové 
úvery firmy dosiahli 131 mil. Sk.  
 Webové stránky spoločnosti St. Nicolaus-trade na internete informovali o 
histórii firmy: „Pálenice majú na Slovensku dlhú a bohatú tradíciu. Slovensko 
minulého storočia bolo totiž prevažne poľnohospodárskou krajinou a jej pomaly 
sa rozvíjajúci priemysel sa orientoval práve na spracovávanie 
poľnohospodárskych výrobkov. Tieto podmienky podnietili v druhej polovici 
19. storočia mnohých podnikavých ľudí k výstavbe páleníc. K tým, ktoré 
vznikli v čase rozmachu tohoto odvetvia patrí aj súkromný podnik Armina 
Štarka, založený v roku 1867. Tento dátum je dodnes súčasťou firemného loga. 
Novú etapu histórie podniku môžeme datovať rokom 1898, keď jeho majiteľ 
požiadal župana Liptovskej župy o stavebné povolenie na prístavbu už 
existujúcej budovy a výstavby rafinérskej fabriky. Začala sa premena 
malovýrobne na skutočný priemyselný podnik. 15. augusta 1907 bola z tejto 
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liptovskomikulášskej firmy založená akciová spoločnosť. V Obchodnom registri 
Krajského súdu v Ružomberku z roku 1926 stojí: Štarkovská rafinéria liehu, úč. 
spol. v Liptovskom Svätom Mikuláši. Účelom tejto spoločnosti bola okrem 
spracovania liehu a obchodu s ním napríklad aj výroba a dodávanie elektrickej 
energie pre verejné a súkromné osvetlenie. Ročná kapacita vtedy predstavovala 
50 000 hl liehu.“ 
(Liptov 3.5. 2000, www. st. nicolaus. sk, príloha) 
 
L IPTOVSKÉ PEKÁRNE I CUKRÁRNE VČELA  - LIPPEK  S.R.O. mali v logu 
letiacu včelu s košíkom pečiva. Firma, ktorá vznikla privatizáciou jedného 
z bývalých závodov Stredoslovenských pekární, patrila k najväčším 
pekárenským podnikom na Slovensku. Svojim širokým sortimentom výrobkov 
zásobovala prakticky celú republiku. V dvoch pekárňach: Liptovskom Mikuláši 
a Likavke, dvoch cukrárňach v Liptovskom Hrádku a Ružomberku a 
v devätnástich  predajniach zamestnávala štyri stovky pracovníkov. Pekáreň 
bola spoluvlastníkom Mlyna Včela v Likavke. Vlastnú obchodnú sieť obohatili 
v apríli novou prevádzkou v mikulášskom obchodnom centre pri supermarkete 
Billa. Pekáreň a cukráreň v jednom priestore poskytovala príjemné prostredie 
s detským kútikom aj posedenie na terase. V lete uviedli do predaja nový 
výrobok celoražný Fitnes chlieb, ktorý obohatil sortiment vyrábaný s dôrazom 
na racionálnu výživu. Problémom pekárov bola platobná neschopnosť ich 
odberateľov.  
Riaditeľ spoločnosti Ing. Slavomír Moravčík bol členom predstavenstva 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 
(Liptov 25.7.2000) 
 
KOŽIARSKE ZÁVODY , A.S. sa ocitli od 6. apríla v konkurze. Stalo sa tak údajne 
na podnet VÚB. Bývalý štátny podnik, ktorý pred rokom 1990 spolu so 
závodmi v Nálepkove a v Giraltovciach zamestnával vyše 3 600 zamestnancov, 
sa v roku 1996 transformoval na akciovú spoločnosť. Ešte predtým sa z firmy 
odčlenil giraltovský i nálepkovský závod a firma Ligarex L. Mikuláš. Samotná 
akciová spoločnosť začínala asi s tisíckou zamestnancov a neskôr sa 
pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Tá dnes zamestnáva 
asi 520 pracovníkov.  
 Nosným výrobným programom KZ bola garbiarska výroba, spracovanie 
surových hovädzích i ovčích koží a kožušín, výroba obuvníckych a 
automobilových usní a v menšej miere odevov z koží a kožušín. Konkurz bol 
vyhlásený na obe spoločnosti, a to i napriek tomu, že výroba v KZ bežala na 
viac ako sto percent, bola zabezpečená dostatkom surovín a pokrytý bol i odbyt 
produktov - hlavne vývozom do Ruskej federácie, Nemecka, Španielska. 
Situácia vyžadovala dokonca príjem nových pracovníkov, čo však v prípade 
firmy v konkurze nebolo možné. Príčinou konkurzu bolo údajne vysoké úrokové 
zaťaženie firmy, ťarcha nesplatených úverov i všeobecné daňové zaťaženie - 
teda faktory dlhodobo likvidačne pôsobiace na mnohé slovenské podnikateľské 
subjekty. Podľa odborárov neboli známe žiadne informácie o tom, že by KZ 
dlhovali napríklad dodávateľom energií, výplaty robotníkom aj THP 
pracovníkom boli vyplácané v termínoch. Spoločnosť Maytex ako monopolný 
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dodávateľ tepla do celého výrobného areálu, kde okrem KZ sídlilo ďalších asi 
sedem firiem a v nich pracovalo najmenej päťsto zamestnancov, síce pohrozila 
odstávkou dodávky tepla a pary po veľkonočných sviatkoch ak jej nebudú zo 
strany KZ splatené úhrady, ale vďaka zálohovým platbám od firmy Schafstall - 
nemeckého odberateľa automobilových usní - KZ dlh znížili o najmenej 2 mil. 
Sk. Reálne riešenie konkurzného problému videli zástupcovia odborov v 
prechode pracovníkov KZ do firmy Kožiarske závody LM, a.s., ktorá vznikla 
v novembri 1999 a na zabezpečenie výroby si prenajímala pracovníkov z KZ. 
S takýmto riešením, ktoré malo zachovať zamestnanosť súhlasil i správca 
konkurznej podstaty.  
 V decembri priniesla tlač informácie členky predstavenstva Ing. Tamary 
Hollej, že Kožiarske závody, a.s. vyprodukovali na desať mesiacov roka hrubý 
zisk 7,3 mil. Sk. Tržba spoločnosti za rovnaké obdobie dosiahli 334 mil. Sk. 
Objem výroby predstavoval 373,6 mil. Sk. Podiel exportu na celkovom obrate 
predstavoval takmer 68 percent. Výrobky KZ putovali predovšetkým na trhy 
Nemecka, Ruska, Talianska, Poľska a ČR. Investície tento rok dosiahli 3,8 mil. 
Sk. Kožiarske závody svojou dennou kapacitou spracovania 55 tisíc kilogramov 
hovädzích koží, päťtisíc štvorcových metrov nábytkárskych usní a dvetisíc 
štvorcových metrov obuvníckych usní a podšívok. Patrila k najväčším 
kožiarskym spoločnostiam v strednej a západnej Európe. KZ boli tiež jediným 
výrobcom a veľkospracovateľom surových hovädzích a jahňacích koží na 
Slovensku.  
(Liptov 16.5.2000, Pravda 20.12.2000, príloha Hospodárstvo) 
 
KOŽIARSKA SPOLOČNOSŤ SCHAFSTALL - TATRALEDER  Liptovský Mikuláš 
vznikla premenovaním Severovýchodnej spoločnosti. Za tri kvartály vykazovala 
tržby zo spracovania hovädzích koží vo výške 35,4 mil. Sk, čo predstavovalo 
oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka nárast o 12 percent. Jej 
pracovníci kože spracúvali v mokrej dielni, hotové kože sa následne vyvážali do 
zahraničia.   
(Hospodársky denník 17.– 19.11.2000) 
 
SWEDWOOD SLOVAKIA S .R.O., OZ  JASNÁ jedna z najväčších nábytkárskych 
firiem začala realizovať svoj projekt v Liptovskom Mikuláši v roku 1993 
s cieľom dosiahnuť ročný obrat 250 mil. Sk. Podľa informácií z augusta 2000 
dosahovala ročný zisk na hranici 1, 2 miliardy Sk. Oproti minulému finančnému 
obdobiu to bol nárast o 20 percent. Firma vyrábala nábytok zo smrekového 
dreva z domácich lesov (detský nábytok, police a regále). Skoro celá produkcia 
smerovala na vývoz. Svoje výrobky dodávala sesterskej firme IKEA. V tejto 
súvislosti plánovala firma vybudovať vo svojom areáli špecializovaný sklad, čo 
však súviselo s rozšírením pozemku prevádzky. Spoločnosť zamestnávala 420  
pracovníkov. 
 Riaditeľ spoločnosti Nielsa Kjeldsena informoval prostredníctvom novín 
Liptov čitateľov so základnými postojmi firmy k environmentálnym 
problémom: „Swedwood Slovakia, s.r.o., OZ Jasná je úspešná spoločnosť, ktorá 
vyrába kvalitný nábytok z prírodného smrekového dreva pomocou 
najmodernejších technológií. Cieľom našej spoločnosti je byť v popredí 
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systémového riadenia kvality a životného prostredia v Slovenskej republike. 
Naším trvalým cieľom je snaha, aby sa naša spoločnosť a jej výrobky aktívne 
podieľali na globálnom znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
Náš kvalifikovaný personál zaručuje výrobu so stabilnou kvalitou podľa 
požiadaviek zákazníka a minimálnym vplyvom na životné prostredie. Všetky 
návrhy a opatrenia na zdokonalenie nášho systémového riadenia kvality a 
ochrany životného prostredia budú prijaté a podporované. Zamestnanci majú 
prístup ku všetkým informáciám a vzdelaniu, ktoré sa týkajú kvality a ochrany 
životného prostredia.“  
(Liptov 21.11.2000) 
 
Desať rokov činnosti si pripomenula firma QUATRO , ktorá na Kláštornej ulici 
v Okoličnom vybudovala v priebehu roka architektonicky zaujímavé sídlo. 
Majiteľmi firmy boli Martin Labanc a Peter Machaj. Hlavným odborom činnosti 
bolo veľkoobchodné podnikanie s nábytkovým a spojovacím kovaním od 
renomovaných talianskych firiem, pričom sa QUATRO  stalo ich výhradným 
zástupcom na Slovensku. Obchodovali tiež s výrobkami slovenských firiem i 
vlastnou produkciou  - zákazkovou výrobou atypického nábytku, zariaďovaním 
interiérových celkov podľa predložených projektov alebo podľa návrhov 
architekta firmy.  
(príloha Hospodárstvo) 
 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL , odštepný závod Liptovský Mikuláš 
postavil novú budovu na Štúrovej ulici v tesnej blízkosti mestského úradu. 
Fasáda modernej poschodovej budovy bola upravená vo farbách firmy, teda 
žltej a modrej.  
 

STAVEBNÍCTVO  
 

STAVOINDUSTRIA , A.S. Liptovský Mikuláš bola najväčšou stavebnou firmou 
v regióne Liptova a Oravy. Vznikla v roku 1990 odčlenením od Stavoindustrie, 
š.p. Banská Bystrica. Firma sa zameriavala najmä na hromadnú bytovú 
výstavbu, malé vodné elektrárne či skládky komunálneho odpadu. 
Stavoindustria mala v oblasti bytovej výstavby regiónu Liptova dominantné 
postavenie. Zamestnávala 372 pracovníkov, o 22 menej ako v roku 1999, 
pričom na rok 2001 neplánovali výraznejšie meniť ich počet. Podľa správy 
TASR z 10. decembra, riaditeľ spoločnosti Michal Rumanský uviedol, že v tom 
čase mali rozostavané stavby v hodnote približne 395 miliónov Sk. 
Najvýznamnejšou z nich bol chirurgický pavilón mikulášskej Nemocnice 
s poliklinikou v sume 363,9 mil. Sk. Pre nedostatok financií investora na 
dostavbu tam však pracovníci Stavoindustrie nemohli realizovať práce v plnom 
rozsahu, a tak pavilón dokončiť. Do konca roka pracovali na dostavbe 26 bytov 
v polyfunkčnom dome v L. Mikuláši. V regióne horného a stredného Liptova 
mala spoločnosť koncom roka rozostavaných vyše desať stavieb v celkovom 
objeme investičných nákladov takmer 400 mil. Sk. Podľa slov M. Rumanského 
bytová výstavba na výkonoch v posledných rokoch klesla, oproti roku 1997 až o 
14 percent. Rok 2000 skončila Stavoindustria so stratou vo výške 14,53 mil. Sk 
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pred zdanením. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli 304, 4 mil. Sk pri 
nákladoch vo výške 318,9 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti predstavovala 
k ultimu minulého roka 209,32 mil. Sk. Z majetku tvorili najväčšiu časť obežné 
aktíva v objeme 177 mil. Sk. Vlastné imanie firmy bolo 76,5 mil. Sk a cudzie 
zdroje tvorili 118,2 mil. Sk. Vyplývalo to z údajov zverejnených spoločnosťou.  
(TASR 10.12.2000, Hospodárske noviny 9.1.2001, Pravda 19.5.2001) 
 
KU KRACHU DOSPELA STAVEBNÁ FIRMA L IPTOSTAV A.S.. Vo februári bolo 
odvolané staré predstavenstvo firmy a v júni ešte neboli noví štatutárni 
zástupcovia zapísaní v obchodnom registri. Chýbajúci zápis v obchodnom 
registri znemožňoval účasť na verejných súťažiach a tiež získavanie nových 
zákaziek. Firma akoby prakticky neexistovala, nebola legálne zastrešená. 160 
pracovníkov Liptostavu si postupne hľadalo nové zamestnanie. Medzi najväčšie 
stavebné projekty Liptostavu patrilo dokončenie prác na rekonštrukcii 
skokanského mostíka na Štrbskom Plese, dostavba 68-bytovej jednotky 
v Bratislave-Vrakuni, rekonštrukcia plynovej kotolne v Liptovskom Hrádku a 
prestavba polyfunkčného objektu na Janoškovej ulici v Mikuláši (bývalý 
internát SOU stavebného). Práve v tomto objekte odpredávala firma budúce 
byty a získavala tak od budúcich majiteľov prostriedky na rekonštrukciu, ktorú 
pre krach neskončila. Prestavba bývalého internátu na bytový dom mala byť 
ukončená v máji.  V júni sa ekonomický riaditeľ Liptostavu a.s. Ing. Ladislav 
Komiňák pre noviny Liptov vyjadril: „ ... veď teraz ani nemá kto zvolať valné 
zhromaždenie.“ Nástupcom skrachovanej firmy sa stal Lipstav s. r. o., ktorý bol 
pôvodne dcérskou spoločnosťou skrachovaného Liptostavu a.s. O viacerých 
nejasnostiach okolo týchto dvoch spoločnostiach sa na stránkach Liptova 
vyjadrovali aj dotknutí čitatelia.  
(Liptov 6.6.2000, 25.7.2000) 

POĽNOHOSPODÁRSTVO 
 
Poľnohospodársku výrobu zabezpečovali podniky Agro Racio, Školský majetok 
Demänová, Poľnohospodárske družstvo Liptovský Mikuláš a poľnohospodárske 
dvory PD Smrečany v Okoličnom a PD Liptovský Ondrej v Stošiciach.  
 
NOVÁ FIRMA AGRO RACIO  (AR) prevzala do prenájmu ešte v novembri 1999 
Liptovskú agrárnu spoločnosť (LAS), ktorá sa dostala v septembri do konkurzu. 
Iniciovala ho Konsolidačná banka, a.s., Bratislava. LAS ako najväčší agrárny 
podnik na Slovensku s výmerou 11 760 ha poľnohospodárskej pôdy a s vyše 
720 zamestnancami, si neplnila záväzky, ktoré prebrala ešte po bývalom 
Štátnom majetku Liptovský Mikuláš, z ktorého privatizáciou v roku 1997 
vznikla.  
 Do roku 2000 vstúpilo Agro Racio s asi päťsto zamestnancami, čo bolo asi 
o dvestodvadsať pracovníkov menej oproti stavu v LAS pred konkurzom. 
Riaditeľom LAS i AR bol Ing. Vladimír Poliak. Podľa neho o efektívnom chode 
novej spoločnosti rozhodovala aj situácia v celom rezorte poľnohospodárstva, 
kde ceny výrobkov od prvovýrobcov diktoval trh. Negatívne na ne pôsobil aj 
dovoz lacných produktov zo západnej Európy, neočakávané a nepravidelné 
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zvyšovanie cien energií a pohonných látok, veď napr. v roku 1999 sa cena nafty 
zvýšila až o 30 percent.  
(Liptov 18.1.2000, príloha Hospodárstvo) 
 
OCENENIE NAJLEPŠÍCH PESTOVATE ĽOV ZEMIAKOV  za predchádzajúci rok 
prevzali vo štvrtok 27. júla Poľnohospodárske družstvo v L. Mikuláši a Školský 
majetok (ŠkM) v Demänovej. Patrili k piatim najúspešnejším množiteľom 
zemiakov na Slovensku. V areáli ŠkM sa konalo stretnutia pestovateľov 
zemiakov so spoločnosťou Triana Bratislava, ktorá sa zaoberala dovozom, 
výrobou a odbytom zemiakového sadiva. Zástupcovia tridsiatich množiteľských 
podnikov priamo ma zemiačnisku v Demänovej zoznámili s rôznymi odrodami 
zemiakov. V Liptove sa zemiakárstvom zaoberala aj Liptovská obchodná 
zemiakárska spoločnosť, s.r.o. Liptovský Mikuláš.  
(Liptov 11.7.2000, 1.8.2000) 
 
POĽNONÁKUP L IPTOV  a.s. Liptovský Mikuláš ponúkal vo svojich troch 
predajniach v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Námestove široký 
sortiment:  kŕmne zmesi pre všetky druhy hospodárskych zvierat pre malo i 
veľkoodberateľov, poľnohospodárske produkty rastlinnej výroby, prípravky na 
ochranu rastlín, ochranné pomôcky, obuv, montérky, potreby pre záhradkárov, 
rôzne náradie, potravinové články cukor, múku, olej, víno, nealkoholické 
nápoje, morčacie mäso.  

 
BANKOVNÍCTVO A FINAN ČNÍCTVO  

 
Na Slovensku bolo v prevádzke dvadsaťpäť finančných ústavov, v našom meste 
to boli: Investičná a rozvojová banka, Národná banka Slovenska, Všeobecná 
úverová banka, Slovenská sporiteľňa, Prvá komunálna banka a.s., Poľnobanka 
a.s.,  Tatrabanka. V oblasti poisťovníctva pôsobili: Slovenská poisťovňa, 
Kooperatíva-družstevná poisťovňa a.s., Prvá Česko-Slovenská poisťovňa a.s., 
Košice, Allianz a.s., Ergo, a.s., Komunálna poisťovňa a.s.,  Nationale-
Nederlanden poisťovňa a.s., Otčina a.s., Union poisťovacia a.s., Univerzálna 
banková poisťovňa, Slovenská investičná poisťovňa a.s., Slovenské životné 
sporenie, a.s.  
 
OBCHODNÉ MIESTO RM-SYSTÉMU SLOVAKIA , A.S.,  BRATISLAVA v Dome 
služieb na Námestí mieru bolo hlavne v prvom polroku frekventovaným 
priestorom, kde občania zadávali pokyny na predaj svojich dlhopisov z druhej 
vlny kupónovej privatizácie. Takto si vylepšili svoju nepriaznivú ekonomickú 
situáciu. Cena dlhopisu od začiatku roka postupne narastala, koncom augusta to 
bolo 11 tisíc korún. V čase pred referendom o predčasných voľbách (konalo sa 
11. novembra) cena poklesla a po jeho neúspešnom konaní zasa narástla. 
Koncom roka mal dlhopis hodnotu opäť vyše 11 tisíc Sk. 
 O dlhopisy mali záujem aj rôzni súkromní obchodníci s cennými 
papiermi. Boli aj takí, ktorí nasľubovali majiteľom dlhopisov nereálne peniaze, 
prípadne pri masívnej reklamnej kampani nevysvetlili pravdivo svoje lukratívne 
ponuky. Bolo to aj v prípade mikulášskej akciovej spoločnosti PROPS, 
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obchodníka s cennými papiermi ktorý ponúkal odkúpenie dlhopisu Fondu 
národného majetku za 14 000 Sk. Avšak reklamná kampaň nezodpovedala 
podmienkam uvedeným v zmluve. Táto kauza skončila na Najvyššom súde SR. 
   
(Liptov 14.3.2000, Pravda 22.9.2000) 
 
NOVÁ POBOČKA TATRABANKY   bola oficiálne otvorená vo štvrtok 10. februára 
na Garbiarskej ulici v novovybudovanom obchodom centre Nicolaus. 
Pracovisko poskytovalo služby od 2. novembra 1999 a zamestnávalo jedenásť 
pracovníkov. Pobočka bola otvorená aj v sobotu, čo bolo v porovnaní 
s ostatnými bankami novinka.  

 
OBCHOD 

 
OBCHODNÁ SIEŤ v meste sa v priebehu roka rôzne menila. Predajne vznikali, 
zanikali, alebo sa premiestňovali. Od 1. júna zanikla známa dlhoročná predajňa 
potravín tzv. Gastronom (naposledy patriaca spoločnosti Zdroj-Verex) na rohu 
Námestia osloboditeľov a Ulice 1. mája. V júli tu bola otvorená ďalšia 
mikulášska predajňa drogérie spoločnosti DM. Predajňu zrušil aj Milan Michal 
majiteľ Železiarskych a kuchynských potrieb na Ulici 1. mája číslo 6. Od 
polovice roka tam bola otvorená predajňa Farby- Laky.  
 Najviac kupujúcich oslovovali veľké zahraničné obchodné reťazce, do 
ktorých patrili Billa, Delvita, ale liptovsko-spišská Jednota či  mikulášsky 
Zdroj-Verex so svojimi akciovými cenami. Vytláčanie menších obchodných 
jednotiek veľkými reťazcami sa dostalo v rámci interpelácii aj na májovom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva (pozri Samospráva)  
 Nová nákupná zóna vznikla na Garbiarskej ulici tesne pri štvorprúdovej 
ceste, ktorá pretínala mesto. NÁKUPNÉ CENTRUM NICOLAUS  (na veľkej 
svetelnej tabuli označené ako Shopping centrum Nicolaus) vzniklo vybúraním 
časti bývalých Kožiarskych závodov. Ako prvý tu vyrástol supermarket Billa. 
Rozsiahly priestor s rozľahlým parkoviskom bol postupne obstavaný 
obchodnými priestormi s pestrým sortimentom. Obchodný život mesta sa sem 
presunul z historického jadra. Mikulášania i množstvo turistov tu našli predajne 
obuvi Gabor a Nicolaus Leder (tá bola v letnej sezóne otvorená aj v nedeľu 
dokonca až do 19. hodiny), predajne módneho textilu Er Mann, Jeans móda,  
kvetinárstvo Flowers Diana,  záclony a bytové doplnky, obchod Mars s 
elektrotechnickým tovarom a osvetľovacími telesami,  kníhkupectvo Kontakt, 
lacné odevy z Číny, predajňu s hudobnými nosičmi ODCB, cukráreň a pekáreň 
Liptovskej pekárne Včela s letnou terasou, rýchle občerstvenie s názvom 
Slovenská bageta. Svoje služby tu ponúkala aj Tatra banka.  
 Ďalším miestom nákupných aktivít občanov mesta a jeho návštevníkov 
bol Dom služieb na Námestia mieru a obchodný dom Prior na Štúrovej ulici. Na 
jeho prízemní ponúkal široký sortiment, v tomto roku modernizovaný, 
potravinársky supermarket Delvita. Na poschodí ponúkali tovar v prenajatých 
priestoroch rôzne obchodné firmy -  veľkopredajňa obuvi a koženej galantérie, 
odevy Makyty Púchov, kuchynský sortiment Tescoma, detské hračky predajňa 
Dráčik.  
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SIEŤ REŠTAURAČNÝCH SLUŽIEB  v meste rozšírilo otvorenie novej prevádzky 
Alcatraz v budove bývalého kina Tatra na Belopotockého ulici. Zaujímavé a na 
mikulášske pomery netradične exkluzívne riešenie interiéru (obloženie stien 
tmavým drevom, kožený sedací nábytkom a množstvo drobných starožitných 
predmetov) priťahoval počas celého dňa hladných a smädných návštevníkov. 
Ďalšia nová reštaurácia Gurmán bola v lete otvorená na Ulici 1. mája. Vznikla 
po rekonštrukcii priestorov predajne Farby Laky. Úplne opačne sa zachoval 
majiteľ hotela Európa, ktorý v lete svoj hotel v centre mesta zatvoril. Už dlhší 
čas bola úroveň tohoto podniku nízka, zrejmá už z prvého pohľadu na špinavé 
okná a neupravený interiér, ale i klientelu hotela. Podľa niektorých informácií,  
priestory zatvoreného hotela poslúžili ako sklad automobilových motorov ?! 
 Turistom i domácim ponúkali svoje služby aj ďalšie zariadenia. Na 
Hodžovej ulici to boli hneď tri: kaviareň Siesta, vináreň Velvet s príjemnou 
terasou (v zime zasklenou) a piváreň Klietka (patriaca tlačiarni TeLeM), kde 
často koncertovali rôzne skupiny. Posedenie v týchto podnikoch 
využívala prevažne mikulášska mládež. Na severnej strane Námestia 
osloboditeľov si mladí radi posedeli pod zeleným plátenným prístreškom 
pivárne Gessay. Obľúbená bola aj cukráreň Veronika a bistro na jej poschodí 
s terasou a slnečníkmi na rohu námestia a Ulice Milana Pišúta. Na Ulici 1. mája 
mládež navštevovala Café Internet, ktorá spájala prístup na internet 
prostredníctvom niekoľkých počítačov aj s podávaním občerstvenia. 
 
VEREX HOLDING A .S. získal v máji ocenenie Zlatý dukát 2000. Túto cenu už 
piaty rok udeľoval časopis Moderní obchod spoločnostiam, inštitúciám a 
osobnostiam, ktoré sa svojimi aktivitami zaslúžili o rozvoj obchodu alebo 
potravinárskeho priemyslu v Českej a Slovenskej republike. Firma získala cenu 
za uplatňovanie priekopníckych metód obchodu. Podľa vyjadrenia poroty to 
bolo za prepojenie prvovýroby so svojimi obchodnými aktivitami, odvahu 
firmy, ktorá ako prvá na Slovensku postavila supermarket (Liptovský Mikuláš-
Podbreziny), kde začala uplatňovať nové metódy obchodovania, v tom čase 
známe zo západnej Európy. Verex Holding bol druhou slovenskou firmou, ktorá 
získala prestížne česko-slovenské ocenenie Zlatý dukát. Podľa predsedu 
predstavenstva a generálneho riaditeľa a.s. Verex Holding Ing. Tadeusza 
Frackowiaka a podpredsedu predstavenstva a riaditeľa a.s. Zdroj Verex Ing. 
Milana Mikušiaka  ich úspech spočíval aj v tom, že boli najstaršou obchodnou 
spoločnosťou v Liptove bez rozdelenia spoločníkov. Firma, ktorá vznikla v roku 
1991 ako regionálna spoločnosť sa v priebehu rokov vypracovala na významnú 
slovenskú obchodnú spoločnosť.  
 Zdroj Verex a.s., Liptovský Mikuláš vytvoril s ďalšími deviatimi 
obchodnými spoločnosťami z celého Slovenska nákupno-marketingovú alianciu 
Spona-Zdroj, a.s., Považská Bystrica. Predsedom predstavenstva nového 
subjektu sa stal generálny riaditeľ Zdroj Verex L. Mikuláš Ing. Tadeusz 
Frackowiak. Tento krok slovenských podnikateľov bol odpoveďou na prienik 
zahraničných obchodných reťazcov na náš trh.  
(Liptov 30.5.2000) 
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 JEDNOTA  SPOTREBNÉ DRUŽSTVO L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ pôsobila na území 
Liptova od roku 1953. V prvých rokoch presadzovala družstevnú myšlienku 
poskytovať služby sociálne slabším vrstvám obyvateľstva výlučne na dedinách. 
Prevádzkovala tam predajne potravín (so špecializovaným predajom mäsa, 
mäsových výrobkov a zeleniny), priemyselného tovaru, textilu, obuvi, 
stavebného materiálu, ale  poskytovala aj ubytovacie a reštauračné služby.  
 Po transformácii družstva v roku 1992, keď členovia získali podiel na 
časti majetku družstva a po zmene ekonomických podmienok sa vedenie 
družstva rozhodlo ďalej neprevádzkovať stratové predajne a predajne náročné 
na obstaranie a skladovanie zásob. V rámci novej koncepcie zostalo 
prevádzkovanie predajní typu: potraviny MIX (s celým sortimentom 
potravinárskeho tovaru vrátane mäsových kútikov a predaju základného 
sortimentu drogériového tovaru), mäso-údeniny a diskont.  
 S cieľom obstáť v silnejúcej konkurencii, hlavne zahraničných 
obchodných reťazcov, sa mikulášska Jednota 1. marca 2000 zlúčila so 
spotrebným družstvom Budúcnosť Spišská Nová Ves. Vzniklo tak LIPTOVSKO -
SPIŠSKÉ SPOTREBNÉ DRUŽSTVO (L-SSD) Liptovský Mikuláš podnikajúce 
v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Levoča a 
Gelnica. Podľa slov predsedu Jednoty L-SSD Ing. Jána Šlauku bola integrácia 
spomínaných subjektov výrazným krokom vpred. Dosiahnuté výsledky v závere 
roku potvrdzovali, že to bolo správne rozhodnutie v správnej chvíli. V priamom 
riadení družstva  bolo v tomto roku 116 prevádzkových jednotiek (82 v Liptove 
a 34 na Spiši). Jednotári dosiahli maloobchodný obrat 826 mil. Sk, čo bolo o 
169,6 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. V Liptove realizovali 
prevádzky obrat 598 mil. Sk a v regióne Spiša 228 mil. Sk. Okrem 
maloobchodnej činnosti družstvo prevádzkovalo aj veľkoobchodný sklad 
v Liptovskom Mikuláši s reexpedičným skladom v Spišskej Novej Vsi. 
Veľkoobchodný obrat v roku 2000 dosiahol výšku 478 mil. Sk. 82 percent 
tovaru sa vyskladnilo do vlastnej prevádzkovej siete a 18 percent tvoril obrat 
cudzích odberateľov. Družstvo zamestnávalo 587 pracovníkov (na Liptove 
428). V členskej základni evidovali 11 026 členov, ktorí mohli využívať 
niektoré výhody vyplývajúce z tohoto členstva. Najviac využívanou bol nákup 
prostredníctvom nákupnej karty so zľavou 2 percentá. Jednota Liptovsko - 
Spišské spotrebné družstvo patrilo v rámci slovenských spotrebných družstiev 
medzi sedem najsilnejších. Ukazovateľmi bol majetok družstva, dosahovaný 
obrat a výkonné ukazovatele. Za rozvoj spotrebného družstevníctvo na 
Slovensku a za úspešnú integráciu družstiev získal kolektív zamestnancov 
Jednoty L-SSD Liptovský Mikuláš najvyššie družstevné vyznamenanie 
Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča. Jednota o svojej činnosti informovala 
v spravodajskom dvojmesačníku  Liptovsko-Spišská Jednota. V jej poslednom 
tohtoročnom dvojčísle poďakoval prednosta chirurgického oddelenia NsP 
MUDr. Ján Drobčo za sponzorský príspevok a osobnú zaangažovanosť pri jeho 
sprostredkovaní. predsedovi  SD Ing. Jána Šlaukovi. Pracovníci spotrebného 
družstva udržovali aj medzinárodné kontakty. 8. septembra predseda Jednoty a 
podpredseda družstva D. Lichardus privítali predsedu Zväzu spotrebných 
družstiev Maďarska Pála Bartusa a Pétera Szilágyiho. Rokovali spolu o 
spolupráci Slovenska, Maďarska a Poľska pri veľkonákupe potravín. 
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 V Liptovskom Mikuláši Jednota prevádzkovala predajne na Hodžovej 
ulici (diskont), na Ulici 1. mája, vo Vrbici - Nábrežie A. Stodolu, na 
Podbrezinách, v Demänovej a v Okoličnom. V snahe odkrojiť si čím väčší 
krajec z pecňa regionálneho trhu otvorili „jednotári“ začiatkom novembra na 
Ulici 1. mája (resp. Rachmaninovom námestí) v priestoroch bývalého 
súkromného potravinárskeho obchodu „pod bytovkami“ novú 
širokosortimentnú predajňu.  Zvlášť navštevovaná bola predajňa Diskont č.116 
na Hodžovej ulici so zaujímavými cenami po celý rok. Nebolo to ináč ani pred 
Vianocami, v rámci akcie „Štedré dni v Jednote“, keď bola pre zákazníkov 
pripravená žrebovateľná dvojkolová súťaž s atraktívnymi cenami. Všetky 
obchodné akcie, v rámci ktorých boli určené výrobky predávané so zľavou boli 
propagované farebnými letákmi.  
(príloha Hospodárstvo) 
 
V Palúdzke na Palúčanskej ulici (neďaleko nemocnice) otvorilo 
Poľnohospodárske družstvo (PD) Východná 1. augusta novú POTRAVINÁRSKU 

PREDAJŇU. Pre svojich zákazníkov pripravili dlhodobú (a prekvapivú) ponuku. 
Po dosiahnutí sumy 20 000 Sk (na základe odložených účtov z registračnej 
poklade) si zákazník mohol vybrať z troch cien: dostane voľný vstup na 
pozemky PD Východná na zbieranie húb, lesných plodín a liečivých rastlín, 
môže sa stať vlastníkom býčka na mladý výkrm alebo má nárok na 6 m3 

kopaného piesku. Výhody pritom platili rok od posledného nákupu.  
 
NOVÝ AUTOSALÓN ŠKODA  otvorila slávnostne spoločnosť I.M.P.-A. Plus, s.r.o. 
Bratislava vo štvrtok 15. júna na Ulici 1. mája (oproti Liptovským strojárňam). 
Nápaditá presklená predajňa a servis vozidiel ŠKODA bola motoristom 
k dispozícii nadštandardne v pracovné dni až do 19. hodiny, v sobotu do 15. 
hodiny.  

 
 
 

CESTOVNÝ RUCH      
 
Podľa hodnotenia INFORMAČNÉHO CENTRA MESTA  (IC) bola zimná i letná 
sezóna roku 2000 z hľadiska návštevnosti regiónu veľmi úspešná. Zaznamenaná 
bola zvýšená návštevnosť turistov z Čiech, Litvy, Nemecka a Holandska. 
Prínosom k propagácii Liptova i mesta bolo, podľa údajov IC, aj júnové 
Svetové stretnutie Liptákov 2000.   
 Informačné centrum sa vo svojej hlavnej činnosti sa zameriavalo na zber, 
aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií z podnikateľskej sféry a 
oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov. Okrem toho zabezpečovalo edičnú a 
propagačnú činnosť. Bolo to vydávanie a distribúcia tlačených propagačných 
materiálov z rozpočtových prostriedkov Mesta, prípadne zo združených 
prostriedkov od miest a obcí Liptova a podnikateľských subjektov, propagácia 
mesta formou reklám v celoslovenských a zahraničných propagačných 
materiáloch, účasť na výstavách cestového ruchu a tlačových konferenciách, 
spolupráca na tvorbe internetových stránok.  



 66

 Uznesením MsZ malo IC povolenú podnikateľskú činnosť: 
sprostredkovanie ubytovania, zmenáreň, sprievodcovskú službu, prekladateľskú 
a tlmočnícku službu, faxovú službu, obchodnú činnosť, sprostredkovanie 
športových aktivít (paragliding, rafting, speleoservis, jazda na koni, 
cykloturistika so sprievodcom, horolezectvo, vysokohorská turistika s horským 
vodcom, lyžiarska a snowbordová škola, požičovňa lyžiarskej výstroje, 
požičovňa bicyklov, vyhliadkové lety, splav na plti).  
 V prvej polovici roku sa aktivity IC zamerali aj na propagáciu 
pripravovaného Svetového stretnutia Liptákov 2000. Vytlačené boli propagačné 
materiály (plagáty, letáky, brožúry), vytvorená bola internetová stránka, 
pripravené tlačové konferencie a výstavy cestovného ruchu. Novinkou bol 
zaujímavo graficky upravený informačný materiál o meste aj jeho okolí 
vytlačený v piatich jazykoch ( angličtine, nemčine, poľštine, maďarčine a 
ruštine). IC vydalo s firmou Oscar Liptovský Mikuláš panoramatickú mapu 
Demänovskej Doliny a dotlač panoramatickej mapy Liptova. Centrum 
propagovalo Liptovský Mikuláš vo februári v Prahe a v septembri vo Varšave. 
Propagačné materiály IC boli prostredníctvom Asociácie informačných centier 
Slovenska rozširované na výstavách cestovného ruchu v Utrechte, Bratislave, 
Stuttgarte, Mníchove, Prahe, Berlín, Žiline, Göteburgu, Budapešti, Moskve, 
Ženeve, Londýne a Lipsku. Prostredníctvom informačného centra mesta bola 
prezentácia mesta zabezpečená aj na celoslovenskej internetovej stránke 
www.touristchanell. sk, regionálnej stránke www.liptov.sk a stránke AICES 
www.infoslovak.sk.  
 Na pôde IC rokovali vo štvrtok 27. apríla zástupcovia Asociácie 
informačných centier Slovenska (AICES) a 23 predstaviteľov Asociácie 
turistických informačných centier Českej republiky. Podľa riaditeľky 
mikulášskeho IC a prezidentky AICES Jany Piatkovej sa návšteva uskutočnila 
v rámci dohody o spolupráci a vzájomnej informovanosti uzavretej v minulom 
roku. Asociácie sa dohodli na spoločných projektoch medzi združeniami 
turizmu. Českých hostí prijal aj primátor mesta.  
(Liptov 3.5.2000) 
 
V meste poskytovali služby tieto CESTOVNÉ KANCELÁRIE :  Liptour, LiMiT, 
Satur, Hydrotour, Globtour, Tempo a HOTELY : Bocian, Cestár, Elán, Gárni, 
Jánošík, Pyramída, Stavoindustria.  Ubytovacie kapacity ponúkali aj súkromné 
penzióny najmä v mestských častiach Demänová, Bodice a Palúdzka. Údaje o 
nich evidovalo Informačné centrum mesta.   
  
CESTOVNÁ KANCELÁRIA GLOBTOUR  otvorila svoju pobočku  v novom 
obchodnom centre na Garbiarskej ulici v spolupráci s tunajšou CK Liptour 
v pondelok 17. januára. Globtour bol najväčšou slovenskou spoločnosťou na 
predaj letných dovolenkových pobytov do Chorvátska. Pri vybraných zájazdoch 
bola doprava zabezpečená priamo z Liptovského Mikuláša. V ponuke mala aj 
domáce pobyty. Mikulášska  pobočka zabezpečovala zmenárenské služby, 
priamy predaj a rezerváciu leteniek do celého sveta prostredníctvom 
rezervačného systému Galileo, predaj autobusových cestovných lístkov, 
trajektovú dopravu, zabezpečenie cestovného poistenia a vystavovanie 
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študentských kariet Euro 26. Pobočka v Liptovskom Mikuláši bola už 
jedenástym pracoviskom Globtouru na Slovensku.  
(Liptov 25.1.2000)  
 
Liptovské osvetové stredisko a odbor regionálneho rozvoja OÚ propagovali 
mesto i okres Liptovský Mikuláš v marci na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu EXPOTOUR SLOVAKIA 2000 v Žiline, a to v rámci propagácie 
regionálnej kultúry stánku Národného osvetového centra v Bratislave. Okrem 
svojich vlastných propagačných materiálov (dobové pohľadnice L. Mikuláša, 
Sakrálne pamiatky Liptovského Mikuláša, Kalendár kultúrnych aktivít, 
publikácia o histórii osvetovej činnosti Osveta) propagovali aj Múzeum Janka 
Kráľa, Galériu P. M. Bohúňa i pripravované Svetové stretnutie Liptákov 2000.  
(Liptov 4.4.2000) 
 
L IPTOUR , jedna z najznámejších mikulášskych cestovných kancelárií pripravila 
pri príležitosti svojho desaťročia pre zákazníkov Veľkú výhernú akciu, pri 
ktorej vyžrebovaný šťastlivec mohol vyhrať 100, 50 alebo 25-percentnú zľavu 
zo zakúpeného zájazdu.  
(Liptov 25.7.2000) 
 
Mikulášan Miroslav Vážny vydal vlastným nákladom nápadito výtvarne 
spodobený turistický prospekt LETNÁ INFORMA ČNÁ MAPA L IPTOVA . Na jej 
rube stvárnil počítačovou grafikou prírodné a kultúrne dominanty Liptova od 
Ľubochne po Východnú a vyznačené miesta doplnil krátkymi heslami s ich 
charakteristikou. Vydavateľovi sa podarilo pripraviť aj takú istú pohľadnicu a 
záložku do knihy. Bol to, v čase nepriaznivej ekonomickej situácie, naozaj 
odvážny a zaujímavý čin.    
 

 
 
 
 

DOPRAVA A SPOJE 
 
MESTSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU (MAD)  prevádzkoval štátny podnik 
Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš. Od 1. januára 200 zaviedol 
v autobusoch zmenu v platbe cestovného. Cestujúci začali využívať pri platbe 
bezkontaktné čipové karty, pričom stále mohli využiť aj platbu v hotovosti 
vodičovi. Tá však bola vyššia ako pri použití karty. Autobusy boli vybavené 
centrálnym počítačom, čítačkou čipovej karty a tlačiarňou pre tlač cestovných 
lístkov. V pamäti karty boli nahraný finančný obnos (najmenej 100 Sk a najviac 
2 000 Sk), z ktorého cestujúci čerpali pri jednotlivých jazdách. „Dobíjanie“ 
karty, teda nahrávanie ďalšieho finančného obnosu na kartu bolo možné 
v pokladmi mestskej autobusovej dopravy. Cieľom novej formy 
bezhotovostného styku v autobusoch bolo urýchliť nastupovanie cestujúcich. 
Začiatky nového systému priniesli problémy, pretože počítačový program 
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nefungoval presne. V priebehu roka sa problémy odstránili a aj cestujúci si na 
karty zvykli. Ich výhodou bolo aj to, že platili aj na prímestské linky.  
 Od 2. júla bol v rámci MAD upravený aj cestovný poriadok Pri zmenách 
boli brané do úvahy aj pripomienky a požiadavky občianskych klubov, ktoré sa 
týkali časových úprav a posunutia spojov tak, aby vyhovovali dochádzke 
obyvateľov do zamestnania. Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu došlo 
k zrušeniu niektorých, najmä večerných a víkendových spojov. V MAD 
fungovalo 21 autobusov a všetky boli už po dobe ekonomickej životnosti. 
Generálna oprava vozového parku bola vyčíslená na 65 mil. Sk.  
 V októbri pribudlo v uliciach mesta trinásť vkusných prístreškov na 
zastávkach MAD. Nové autobusové čakárne dalo vybudovať Mesto na náklady 
moravskej firmy Městský mobiliář Cité, s. r. o. Zlín. Recipročne jej boli 
poskytnuté reklamné plochy na týchto zastávkach.  
(Liptov 15.2.2000, 11.7.2000, Informačný mesačník Mikuláš) 
 
Už niekoľko rokov bola rozostavaná ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ŽELEZNI ČNEJ 

STANICE. Nová budova stanice bola daná do prevádzky v roku 1990. O dva 
roky neskôr bola asanovaná stará stanica a na jej mieste vyrástla hrubá stavba 
administratívnej budovy. Na jej dokončenie jej interiérov, úpravu okolia, 
prestavbu vstupov na peróny, chodníky a oplotenie potrebovali Železnice SR asi 
25 mil. Sk. Primátor mesta predostrel tento problém pri februárovej 
návšteve predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v Liptovskom Mikuláši. Premiér 
prisľúbil svoju pomoc v rámci svojich kompetencií.  
 Ďalším problémom týkajúcim sa železničnej dopravy bolo zastavovanie  
InterCity rýchlika Tatran v Liptovskom Mikuláši. Bude rýchlik IC Tatran stáť 
v Liptovskom Mikuláši?  To bola otázka, ktorá na jar, v období návrhu nového 
cestovného poriadku Železníc SR, rezonovala medzi obyvateľmi mesta i 
poslancami mestského zastupiteľstva. Návrh totiž nepočítal so zastavovaním 
ranného rýchlika IC 501 Tatran z Košíc do Bratislavy (s odchodom 8,56) a 
večerného IC 500 Tatran z Bratislavy do Košíc (s odchodom 19,19) v našom 
meste. Pritom to bol rýchlik, ktorým sa dalo do Bratislavy i Košíc dostať z L. 
Mikuláša najrýchlejšie. Preto 13. apríla poslanci mestského parlamentu vyjadrili 
nesúhlas s návrhom nového grafikonu železničnej dopravy a požiadalo vedenie 
ŽSR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o prehodnotenie tohoto 
návrhu. Dôvodom bolo aj to, že Liptovský Mikuláš je významnou zastávkou a 
centrom turistického ruchu a je tu i Vojenská akadémia - najväčšia a jediná 
vysoká škola svojho druhu na Slovensku. Problematika bola medializovaná aj 
na televíznej obrazovke. Avšak argumenty železničiarov (nízky počet 
cestujúcich v týchto vlakoch) rozhodli o tom, že v ani Liptovskom Mikuláši ani 
v Trenčíne uvedené Intercity vlaky nezastavovali. Cestujúci mali naďalej  
k dispozícii IC 502 o 7,34 hod. smerom do Bratislavy a IC 503 o 20,27 hod. 
smerom do Košíc.  
(Liptov 13.6.2000, Informačný mesačník Mikuláš máj) 
 
KOORDINOVANÝ SYSTÉM RIADENIA DOPRAVY bol uvedený do prevádzky vo 
štvrtok  9. marca. Pre motoristov to znamenalo, že bola skoordinovaná činnosť 
dopravných radičov cestnej svetelnej signalizácie - semaforov na križovatke pri 
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hoteli Jánošík a na križovatke diaľničný privádzač Hušták. Prakticky sa to 
prejavilo tzv. zelenou vlnou, čiže vodič pri určitej rýchlosti stihol zelené svetlo 
na oboch križovatkách. Tým sa zvýšila plynulosť dopravy na tomto úseku.  
(Informačný mesačník Mikuláš máj)  
 
ULICA 1. MÁJA NA ÚSEKU OD RACHMANINOVHO NÁMESTIA PO OKOLI ČNÉ 
zmenila v polovici roka svoju tvár. Projekt a realizáciu zmeny organizácie 
dopravy na štvorprúdovej ceste  č. I/18 pripravilo Mesto so Slovenskou správou 
ciest - správa a údržba Liptovský Mikuláš, VPS, Krajským dopravným 
inšpektorátom v Žiline a Okresným dopravným inšpektorátom v L. Mikuláši. 
Mesto vyčlenilo na tento projekt 1 mil. Sk. Obývaná mestská ulica a zároveň 
prejazd mestom dlhý 1,7 km bol známy ako rýchly a nehodový. Hlavným 
problémom na tomto úseku cesty bolo nedodržiavanie maximálnej povolenej 
rýchlosti, odbočovanie vozidiel a prechody pre chodcov. Preto stavebné úpravy 
mali priniesť hlavne spomalenie rýchlosti vozidiel. Cesta bola upravená novými 
ostrovčekmi vybudovanými v stredových jazdných pruhoch, čím sa vytvorili 
podmienky na bezpečné ľavé odbočovanie vozidiel i bezpečnejší prechod 
chodcov cez cestu. Súčasťou cesty sa stali trasy pre cyklistov, ktorých tu jazdilo 
veľa hlavne zo sídliska Podbreziny do mesta a späť. Zostávajúci 3,5 m široký 
jazdný pruh zaručoval plynulú premávku vozidiel pri najvyššej dovolenej 
rýchlosti 60 km/hod.  
 Nie u všetkých vodičov sa zmena dopravy stretla s porozumením, vadilo 
im hlavne zníženie rýchlosti na tomto úseku.  
(Liptov 11.4.2000, 13. 6. 2000, 25.7.2000, Mikuláš apríl, jún) 
 
Pri príležitosti 150. VÝROČIA POŠTY L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ vyšla brožúrku o jej 
histórii. Prvá písomná zmienka o poštovej stanici vo Svätom Mikuláši je už 
z roku 1558 v súvislosti s kráľovskou dostavníkovou poštovnou linkou 
Bratislava – Košice, ktorá viedla cez Ružomberok. Táto veľká okľuka na sever 
bola dôsledkom  nebezpečenstva tureckých vpádov. I keď cez Liptovský 
Mikuláš poštové zásielky prechádzali, poštový úrad vznikol až v roku 1850. 
,Dovtedy boli listové zásielky zasielané nepravidelne po obchodníkoch a 
kupcoch, ba dokonca aj na pltiach. Po miestnych pltníkoch posielal poštu do 
Pešti aj Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Vybavovanie poštových zásielok sa 
vykonávalo aj v pojazdnom hostinci Čierny Orol, kde mnohokrát obchodníci a 
cestovatelia nocovali, prípadne sa tu len zastavili.  
 Po zriadení mikulášskeho úradu bola pošta dopravovaná pravidelne 
dostavníkmi. Rýchle zásielky sa prepravovali jazdcami na koňoch. Prvou 
historicky známou krádežou bola veľká lúpež poštových peňazí (5 340 zlatých) 
v roku 1865 na trati medzi Ružomberkom a Liptovským Svätým Mikulášom. 
Zlodeja, istého Tretjaka chytili v Osade a v roku 1866 odsúdili na päť rokov 
väzenia. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1871, kedy bola postavená Košicko-
bohumínska železnica, poštu dopravovali po železnici. Od svojho založenia bol 
poštový úrad v niekoľkých budovách, ktoré väčšinou tomuto účelu 
nevyhovovali. Sídlo mal na Štúrovej ulice, Ulici 1. mája (bývalý tzv. 
gastronom) a pred prvou svetovou vojnou bol zriadený v priestoroch terajšieho 
obchodného strediska Centrum. Na prízemí bola hala s priehradkami poštovej a 
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peňažnej prevádzky, triediareň listov, miestnosť pre doručovateľov, hlavná 
pokladňa, balíková priehradka a sklad balíkov. Poštové zásielky na železničnú 
stanicu a späť vozil na oplechovanom skriňovom voze „kariole“ ťahanom 
konským záprahom povozník Miko z Vrbice. S ním sa vozili vpredu na „baku“ 
jeden alebo dvaja prekládkári.  
 Poštový úrad sa v roku 1950 presťahoval do novej budovy pošty na 
vtedajšej Leninovej ulici neďaleko Gymnázia M. M. Hodžu. Táto účelová 
budova, ktorú projektoval a postavil staviteľ Mikuláš Štefanec slúži poštovým 
službám dodnes. Je v nej umiestnené Stredisko poštovej prevádzky, Slovenské 
telekomunikácie. Ako sa mesto rozrastalo, boli v okrajových častiach zriadené 
pobočné pošty (Nábrežie, Podbreziny). Od začiatku 20. storočia vedúcimi pošty 
v Liptovskom Mikuláši postupne boli: Ludovít Riffaelis, Jozef Bureš, Július 
Kyseľ, Ladislav Puškáš, Pavol Melančík, Ing. Alexander Oravec a Viera 
Bubelínyová.  
(150. rokov pošty Liptovský Mikuláš, knižnica M JK) 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
ODSTRAŇOVANIE POLÁMANÉHO DREVA NA HÁJI  po veternej smršti z augusta 
1999 pokračovalo už v januári tohoto roku. Správcovia tohoto územia - 
Spoločenstvo bývalých urbarialistov a komposesorát Vrbica L. Mikuláš museli 
spracovať až 5 000 m3  drevnej hmoty. Škody zo smršte vyčíslili na viac ako 2 
mil. Sk, z toho sadenie stromov stálo 181 tis. Sk. Urbariát poskytol drevo aj na 
oplotenie vojenského cintorína na Háji, ktorý bol pravidelným terčom 
miestnych vandalov.  
 
SKLÁDKA TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA VETERNEJ PORUBE sa aj 
v tomto roku javila ako ekologický i ekonomický problém. V noci z utorka 28. 
marca na stredu 29. marca sa z kopca nad potokom Okoličianka odtrhol asi 
polmetrový pás zeme. Stalo sa tak zrejme v dôsledku marcových intenzívnych 
zrážok a topenia sa snehu. Pracovníci VPS túto ryhu ručne „zalepili“. 
 V auguste sa primátor vyjadril k situácii na skládke takto: „Potrebné je 
urobiť hrádzu na spevnenie, aby bolo možné nasýpanie ďalšieho odpadu. 
Naplnená je na 60 percent, preto je nutné rozhodnúť o jej ďalšom osude, pričom 
sú k dispozícii dve riešenia. Ak budeme naďalej na skládku voziť aj 
priemyselný odpad, bude to pre nás znamenať isté výnosy, no skládka sa 
rýchlejšie zaplní. Ak sa však rozhodneme iba pre ukladanie komunálneho 
vývozu, jej životnosť bude ešte dvanásť až šestnásť rokov.“ Mesto malo vypísať 
výberové konanie o ďalšom osude skládky, a rozhodnúť sa pre najefektívnejší 
variant.  
 V novembri sa v tlači (Hospodárske noviny, Liptov) i televíznom 
vysielaní objavili správy o ďalšom pôdnom zosuve na skládke. V dĺžke 
stopäťdesiat  metrov sa odtrhol severný svah tvoriaci prirodzenú hranicu 
skládky a zosunul sa priamo do telesa skládky. Táto lokalita patrila súkromným 
vlastníkom a spravovalo ju Poľnohospodárske družstvo v Smrečanoch. Podľa 
slov primátora mesta bolo potrebné najmenej sedem mil. Sk na odvodnenie, 
stabilizovanie a spevnenie celého miesta zosuvu. Druhou možnosťou, ale oveľa 
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finančne náročnejšou, bolo ďalšie rozšírenie telesa skládky smerom k miestu 
odtrhnutia. Do výstavby a postupného procesu dokončovania skládky 
investovalo Mesto Liptovský Mikuláš v predchádzajúcich rokoch zo svojich 
vlastných zdrojov až 142 mil. S. Len 4 mil. Sk sa podarilo získať zo štátnych 
zdrojov, hlavne z podporných programov Ministerstva životného prostredia SR. 
Preto Mesto operatívne hľadalo ďalšie prostriedky zo štátneho rozpočtu. Ich 
poskytnutie by bolo viazané na stabilizáciu ekologickej bezpečnosti skládky, na 
ktorej bol uložený i nebezpečný priemyselný odpad. Ekologické 
prevádzkovanie skládky priamo súviselo s celkovým stavom životného 
prostredia nielen v lokalite, ale hlave s čistotou a kvalitou vôd vtekajúcich do 
horného toku Váhu a vzápätí i do priehrady Liptovská Mara.  
(Liptov 26.4.2000, 15.8.2000, Hospodárske noviny 23.11.2000) 
 
SEPAROVANIE ODPADU Z  DOMÁCNOSTÍ  bolo jednou z priorít mikulášskej 
samosprávy. Týmto problémom sa MsÚ zaoberal už niekoľko rokov. Separácia 
niektorých druhotných surovín  - papiera, skla a plastov bola zavedená v roku 
1994, od roku 1998 sa separovali i plasty. Obyvateľom mesta slúžilo 460 
zvonových kontajnerov. V roku 1997 bolo priamo v domácnostiach 
vyseparovaných 7,1 ton papiera a 11,2 ton skla, v roku 1998 to boli 4 tony 
papiera, 85 ton skla a 10,6 ton plastov, v roku 1999 bol objem separovaného 
papiera 6,2 ton, skla 76,4 ton a plastov 21,7 ton. Podľa vedúceho oddelenia 
životného prostredia a územného plánovania MsÚ RNDr. Dušana Tekeljaka 
mal program odpadového hospodárstva umožniť obyvateľom efektívne sa 
zbavovať odpadu. Okrem separovania formou kontajnerov niekoľkokrát ročne 
mesto organizovalo plošný zber papiera v školách. Dialo sa tak v súlade 
s projektom ZDRAVÉ MESTO . V školskom roku 1999/2000 základné a materské 
školy v Liptovskom Mikuláši vyzbierali 154 ton papiera. Prvé mieste obsadila 
ZŠ Demänová (priemer na žiaka 101,9 kg), nasledovali ZŠ apoštola Pavla na 
Janoškovej ulici, ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu, 
Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku. Medzi piatimi materskými školami bolo 
takéto poradie: MŠ na Ul. Čsl. brigády (21,1 kg na dieťa), MŠ na Nábreží 4. 
apríla, MŠ na Palúčanskej ulici. Samospráva túto aktivitu ocenila finančnými 
odmenami pre školy v hodnote 15 800 Sk. Spomínaný projekt Zdravé mesto 
pokračoval aj v tomto roku rôznymi akciami, v apríli ku Dňu Zeme a v júni k 
Dňom zdravia. V apríli vyhlásilo Mesto výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ na tému 
Ekologický plagát. Zúčastnilo sa jej 128 prác z desiatich škôl. Výber z nich 
zdobili vestibul MsÚ od 14. do 19. júna. Deň Zeme (22. apríla) inšpiroval 
Mesto spolu s VPS na výzvu všetkým obyvateľom mesta na jarné upratovanie. 
Po meste boli od 10. apríla do 5. mája na obvyklých miestach rozmiestnené 
veľkokapacitné kontajnery, do ktorých však nepatrili sklo a stavebný materiál, 
ale odpad zo zelene.  
 Doterajší systém separovania odpadu z domácnosti nepriniesol očakávajú 
efektívnosť znižovania odpadu, preto pracovníci oddelenia životného prostredia 
a územného plánu predložili v apríli poslancom novú alternatívu riešenia. 
Navrhli, aby v rodinných domoch obyvatelia separovali odpad do farebne 
odlíšených igelitových  vriec. Zámerom bolo odskúšať tento systém v jednej 
z menších lokalít mesta s rodinnou zástavbou. Poslanci MsZ však odporučili 
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celú koncepciu dopracovať a predložiť ju na širšiu diskusiu medzi občanov 
mesta i poslancov. V druhej polovici roka sa mestský úrad zameral na 
dôraznejšiu propagáciu separovania odpadu z domácností. Do schránok sa 
dostal leták s informáciami a adresami zberní druhotných surovín. Takto ladené 
články priniesol aj Informačný mesačník Mikuláš. Mesto ponúklo občanom 
doviesť na bezplatnú likvidáciu nepotrebný odpad v malom objeme (nábytok, 
televízory, chladničky a pod.), ale aj odpad z menších opráv v bytoch a domoch 
do strediska VPS na Podtatranského ulici. Mali sa tak riešiť  problémy 
s divokými skládkami nielen v okrajových častiach mesta,  ale i v intraviláne 
mesta. Išlo o 10 takýchto skládok, pričom ich likvidácia v roku 2000 stála asi 72 
tisíc Sk. Na rok 2001 sa plánovali investície na nákup nových kontajnerov, 
výstavbu plôch pod kontajnery a drvičku plastov. 
(Liptov 18.4.2000, Mikuláš august, september, Hospodárske noviny 5.1.2001) 
 
KVALITA OVZDUŠIA V  MESTE sa monitorovala na dvoch odberových miestach 
na Tranovského ulici v areáli materskej škôlky a v areáli Základnej školy Márie 
Rázusovej-Martákovej na Nábreží 4. apríla. Namerané údaje vyhodnocoval 
Štátny zdravotný ústav v L. Mikuláši a pravidelne uverejňoval v mesačníku 
Mikuláš.  
 Vedúci Odboru životného prostredia OÚ Ing. Miroslav Todák na tlačovej 
konferencii v apríli uviedol, že najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia v meste 
boli tepláreň a. s. Maytex a spaľovňa Kožiarskych závodov.  
(Liptov 26.4.2000) 
 
DOBROVOĽNÍCI Z  ORGANIZÁCIE SLOBODA ZVIERAT  pokračovali v kampani na 
výstavbu mestského útulku pre túlavých psov. Na základných a stredných 
školách besedovali so žiakmi o navrhovanom projekte a legislatívou súvisiacou 
s chovom psov. Svoj zámer prezentovali aj vo svojom stánku pre domom 
služieb na Námestí mieru. Nadšenci zo Slobody zvierat sa starali o odchyt psov, 
a aby neskončili v kafilérii a zachránili ich,  ponúkali ich novým záujemcom. 
Ochrancovia zvierat zorganizovali na podporu výstavby útulku petičnú akciu, 
avšak  nestretli sa s porozumením mestského úradu. Kritiku na adresu 
samosprávy uverejnili v novinách Liptov.  
(Liptov 1.2.2000, 15.8.2000) 
 
Problémy priniesol aj CHOV PSOV NA SÍDLISKÁCH . Zvlášť na Podbrezinách sa 
počet psov v panelákoch rozšíril. Hoci mestské nariadenie určovalo pravidlá 
pohybu so psom (musel byť na vodítku a mať košík), často majitelia psov tieto 
pravidlá nedodržiavali a boli pokutovaní pracovníkmi Mestskej polície. 
Problémom bolo aj odstraňovanie „kôpok“ zostávajúcich po pobiehajúcich 
psoch. Podľa ohlasov v tlači, majitelia sa spoliehali na mestský úrad, ktorý mal 
podľa nich na základe zákonného poplatku za chov psov zabezpečiť aj čistotu 
priestranstiev. (Liptov 4.4.2000) 
 
LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE  VLK TATRY (LZ VLK TATRY ) vstupovalo 
čoraz viac do povedomia obyvateľov mesta i celého Liptova. Táto nezisková 
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organizácia vznikla koncom roku 1998 so snahou o dosiahnutie trvalo 
udržateľného života a  zachovať všetky formy života na Zemi. 
 Mikulášska organizácia bola kmeňom Lesoochranárskeho zoskupenia 
VLK – celoslovenského hnutia priateľov lesa, ktorí sa rozhodli aktívne prispieť 
k ekologickej stabilite krajiny záchranou prirodzených lesov. Zoskupenie 
vzniklo v roku 1993 z členov a priaznivcov ZO SZOPK VLK (základnej 
organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny). Toto zoskupenie 
bolo členom významných svetových ochranárskych organizácii. Náčelníkom 
liptovskomikulášskeho kmeňa sa stal Mgr. Rudolf Pado. 
 VLK TATRY bolo garantom prednáškového cyklu Res publica 
v bábkovej sále Domu kultúry. V jarnom aj jesennom cykle tu vystúpilo mnoho 
osobností z celého Slovenska, napríklad aj Michal Kravčík, držiteľ významnej 
medzinárodnej environmentálnej ceny. Členovia VLK TATRY pravidelne 
spolupracovali s M-klubom v Pongrácovskej kúrii. V auguste združenie 
rozposlalo starostom obcí a miest informácie a ponuku na spolupráci prie 
realizácii projektu „10 000 stromov Liptova“. Základným cieľom projektu bola 
revitalizácia krajiny v regióne Liptova. Išlo o obnovu starých plôch a pásov 
zelene (remízok) a optimalizáciu ich drevinového zloženia novou výsadbou. Jej 
cieľom bolo zabrániť neustálemu vysušovaniu krajiny a vytvorenie kostry 
ekologickej stability v poľnohospodárskej krajine. V novembri iniciátori 
signalizovali malý záujem samosprávy, napriek tomu, že projekt nevyžadoval 
žiadne finančné investície. Naopak, akcia bola pripravená vďaka finančnej 
podpore v rámci programu Tvoja zem, ktorý zabezpečovala Nadácia Ekopolis a 
ETP Slovensko a financovala United States Agency for International 
Development (Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj) spolu s ďalšími 
súkromnými a verejnými darcami.  
 Pre základné i stredné školy okresov L. Mikuláš a Ružomberok 
zoskupenie pripravilo Korešpondenčnú školu ekológie - Liptov (KŠE-Liptov). 
Túto vzdelávaciu aktivitu finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska 
z fondu Hodina deťom. Začala v septembri 2000 a ukončená mala byť 2001. 
Každý účastník, ktorý absolvoval všetky kolá a získal aspoň polovicu bodov, 
dostal pamätný certifikát absolventa školy ekológie.  
 Mnohoraké aktivity združenia boli ocenené. V júni získal Mgr. Rudolf 
Pado, vedúca osobnosť združenia, Cenu Liptova 2000 v kategórii ochrana a 
tvorba životného prostredia za svoju obetavú prácu pri záchrane prirodzených 
lesov a ekosystémov v Liptove a výchovu verejnosti k ekologickému cíteniu. 
Tretie miesto získalo LZ VLK TATRY v 6. ročníku súťaže environmentálnych 
projektov mimovládnych neziskových organizácií s názvom Cena Sasakawa 
Peace Foundation za životné prostredie 2000 v SR. Cenu dostali za projekt 
„Implementácia zásad trvalo udržateľného života a rozvoj občianskych aktivít 
v podtatranskom regióne“. Jeho cieľom bolo zapojenie občanov do rôznorodých 
environmentálnych aktivít. V októbri sa Lesoochranárske zoskupenie VLK 
TATRY pretransformovalo na Občianske združenie (OZ) TATRY.    
(Liptov 27.6.2000, 18.7.2000, 8.8.2000, 12.9.2000, TASR 21.11.2000, 
6.3.2001, príloha Životné prostredie) 
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V stredu 28. júna ráno zastavil na mikulášskej stanici Vlkovlak v rámci 
kampane LES PRE ŽIVOT - NIE PRE SMRŤ. Špeciálny vlak viezol členov a 
sympatizantov viezli členov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorí takouto 
formou chceli dosiahnuť zmenu lesníckej legislatívy v pripravovanom Lesnom 
zákone i okamžité zmeny v lesnom hospodárstve, ktoré by zabránili zničeniu 
posledných lesov s prirodzeným charakterom, ktoré sú kostrou ekologickej 
stability slovenskej krajiny. Svoju misiu po dvadsiatich slovenských mestách 
v skončili Bratislave, kde sa chceli stretnúť s ministrom poľnohospodárstva 
Koncošom, čo sa im však nepodarilo.  
(Liptov 4.7.2000) 
 
DETI SA STARAJÚ O STROMY  sa volal projekt, ktorý realizovali v októbri žiaci 
ZŠ v Okoličnom v spolupráci s Občianskym združením TATRY. Aby si zlepšili  
životné prostredie v okolí školy, kde trávili väčšinu času, vysadili v jej okolí 
viac ako 100 stromov. Zelená bariéra, ktorú tým vytvorili, pomôže odizolovať 
areál školy od veľmi frekventovanej hlavnej cesty. Súčasťou projektu bolo 
založenie školskej ekoknižnice s množstvom publikácií zameraných na 
environmentálnu výchovu žiakov. V škole vyhlásili aj literárnu súťaž Strom 
v srdci. Projekt finančne podporila nezisková organizácia A-projekt 
z Liptovského Hrádku v rámci programu Fond rozvoja Liptova 2000.  
 
EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT  – jedinečné podujatie zamerané na podporu pešej, 
bicyklovej a verejnej dopravy sa prvýkrát uskutočnil aj v našom meste v piatok 
22. septembra. Liptovský Mikuláš sa pripojil k 750 európskym mestám, kde sa 
rozhodli spochybniť v ľuďoch vžitú víziu o nevyhnutnosti áut  propagačnou 
akciou a sprievodnými podujatiami pre deti. V centre mesta sa na niekoľkých 
stanovišitach podpisovala celoslovenská „Petícia za zrovnoprávnenie bicyklovej 
dopravy“ adresovaná vláde SR a Národnej rade. Každý signatár tejto petície, 
ktorý do mesta prišiel peši či na bicykli, dostal papierovú kartičku s logom 
podujatia.  
 
SPELEOKLUB NICOLAUS  Liptovský Mikuláš zastrešený Slovenskou 
speleologickou spoločnosťou v Liptovskom Mikuláši bol založený v roku 1991. 
Jeho 13 členov urobilo kus práce v slovenských jaskyniach, ale absolvovali aj 
mnoho zaujímavých ciest v zahraničí. V tomto roku to bola expedícia SIBÍR 
2000, ktorú absolvovali štyria členovia speleoklubu: Ján Vajs, Peter Holúbek, 
Martin Hurtaj a Peter Vaněk. Spolupracovali pri tom s jaskyniarmi z Irkutska. O 
svojich zážitkoch rozprávali na 39. speleologickom večere 29. novembra 
v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Zápisky z expedície ich 
autor Peter Holúbek venoval Múzeu Janka Kráľa.  
 Jaskyniari sa na cestu vydali 12. augusta. Cez Prahu a Moskvu dorazili do 
Irkutska. Tam pátrali aj po mikulášskom rodákovi polyglotovi Vladimírovi 
Krivošovi (1865–1942). Podľa knihy Rudolfa Tibenského, v ktorej boli 
citované z  Krivošovej korešpondencie, mal sa podieľať na školskom živote 
v meste a tiež na zakladaní Irkutskej univerzity. Mikulášski jaskyniari však 
nenašli žiadne zmienky o našom slávnom rodákovi ani v univerzitnej knižnici, 
ani v pamätnici tejto školy. (Tri jej výtlačky venoval Peter Holúbek knižnici 
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MJK). Z Irkutska sa členovia expedície vydali Transsibírskou magistrálou a 
ďalších 40 km peši k jazeru Bajkal, ôsmemu najväčšiemu jazeru sveta. 
Z histórie klubu. Za dátum založenia Speleoklubu Nicolaus sa považuje 2. 
december 1991, kedy bolo rozhodnuté o vytvorení klubu po predchádzajúcom 
odčlenení dobrovoľných jaskyniarov od Oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš. 
Členovia klubu prijali stanovy, rozhodli o právnej subjektivite a požiadaní 
členstva v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zakladajúcimi členmi boli: 
Miroslav Eliáš ml., Ján Hurtaj, Martin Hurtaj, Dušan Jančovič, Peter Plávka a 
Ján Vajs, ktorý sa stal vedúcim klubu. V nasledujúcich rokoch sa členmi stali aj 
ďalší jaskyniari. V roku 2000 členskú základňu speleoklubu Nicolaus tvorili: M. 
Eliáš, P. Holúbek, J. Hučík, M. Hurtaj, D. Jančovič, R. Jastrabík, T. Javornický, 
M. Kováčik, P. Procházka, J. Vajs, P. Vaněk, S. Votoupal, J. Vronka. 
Špecifikom klubu sa stalo udeľovanie čestného členstva v klube osobnostiam 
z oblastí speleológie. V doterajšej histórii klubu sa čestnými členmi stali Alojz 
Lutonský (1992). Július Volko (1993), Anton Droppa, Anna Hlavienková-
Droppová  a Kazimier Kowalský (1999).  
 Charakteristickou črtou speleoklubu bola jeho rozsiahla dokumentačná 
činnosť, výkopové práce, prolongácia starých jaskýň a priepastí, objaviteľská 
činnosť a nezanedbateľná aktivita v mimoliptovských jaskyniach a 
v zahraničných krasových oblastiach. Známe boli aktivity pri uzatváraní jaskýň, 
v popularizácii speleológie prednáškami. Členovia klubu sa mohli pochváliť 
rozsiahlou publikačnou činnosťou nielen v slovenských časopisoch, ale aj 
v zahraničí. Ťažiskovým pracovným územím klubu bol kras Jánskej doliny, ale 
aktivity smerovali aj do iných lokalít Liptova. Jaskyniari pracovali v Medvedej 
jaskyni, Priepasťovej jaskyni, v Veľkej ľadovej priepasti na planine Ohnišťa, , 
Jelenej priepasti, Silvošovej diere, Novej Stanišovskej jaskyni, významné boli 
ich objavy v priepasťovej jaskyni Havran, zamerali priestory Zápoľnej jaskyne a 
Jaskyne mieru. Spoločensky bol Speleoklub Nicolaus ocenený v roku 1998 za 
objavy a dokumentáciu Jaskyne zlomísk Cenou Liptova.  
 Expedície do zahraničia organizovali každoročne: Mont Blanc 91, 
Gibraltár 92, v roku 1993 navštívili soľný kras v Solotvine na Ukrajine, 
expedícia AGUJ 94 smerovala do Mongolska. Jednotliví členovia navštívili aj 
severozápadnú Čínu, Krétu, Poľsko a južnú Čínu. Päť expedícií opísal vo svojej  
cestopisnej knihe Po stopách Džingischána opísal Peter Holúbek. Knihu za 
pomoci sponzorov aj z Liptovského Mikuláša vydalo Knižné centrum Žilina. Na 
pulty kníhkupectiev knihu uviedli v sobotu 16. decembra v Poddunajských 
Biskupiciach.  

KLIMATICKÉ POMERY  
 
Rok 2000 bol na Slovensku najteplejší za posledných 225 rokov. 
Meteorológovia sa zhodli, že častejší výskyt rekordných teplôt v posledných 
rokoch spôsobilo aj globálne otepľovanie Zeme. 
 Prvé zimné mesiace roka boli plné snehu, čo v posledných rokoch nebolo 
až tak obvyklé. Husté sneženie sme zaznamenali v druhej polovici januára. Jeho 
následkom v Žiarskej doline spadla v stredu 19. januára tri kilometre dlhá lavína 
so šírkou dvesto až päťsto metrov. Miestami dosahovala výšku až 15 metrov. 
Jej silu pocítil aj Mikulášan Karel Rychlý, ktorého lavína vtlačila do Žiarskej 
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chaty. Našťastie, nič vážnejšiemu sa mu nestalo, z nezvyčajnej situácie vyviazol 
len s poraneniami nohy. Vtedy bol vyhlásený štvrtý stupeň lavínového 
nebezpečenstva, neodporúčal sa žiaden pohyb v horách.  
 Topiaci sneh z hôr a búrková smršť s prudkým vetrom a dažďom, ktorá sa 
nad mestom prehnala 9. marca spôsobila mimoriadny havarijný stav a 
vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity na tri dni (pozri Mimoriadne 
udalosti). Nasledujúce jarné mesiace boli mimoriadne suché. Dlhú zimu akoby 
vystriedalo hneď leto, typické jarné počasie sme nezažili. Na Veľkonočný 
pondelok sa dalo príjemne opaľovať. Rovnako v lete sa ortuť teplomera šplhala 
do extrémnych polôh. Nedostatok vlahy poznačil nielen pastviny, ale aj novú 
úrodu. Začalo sa diskutovať o potravinovej bezpečnosti nášho štátu.  
 Po dlhom období sucha prišla v utorok 4. júla večer prudká búrka, ktorá 
priniesla veternú smršť, polámané kvety i niekoľko stromov. Našťastie väčšie 
škody (porovnateľné s augustovou smršťou v roku 1999) nenarobila. Druhý 
júlový týždeň prekvapil studeným počasím, v noci sa teploty pohybovali len 
okolo 7 stupňov. Neskôr dážď a vyššie augustové teploty priniesli úspešnú 
hubársku sezónu. Plné koše húb ponúkali podnikavci okolo ciest, hlavne 
zahraničným turistom. Za košík húb pýtali aj tisíc slovenských korún.  
 Jeseň bola ustálená, teplá a opäť suchá. Babie leto trvalo až do konca 
októbra. Denné teploty sa šplhali až k hodnote 22 stupňov. Rekordy padali 
v piatok 13. októbra, keď zo Sahary nad Karpaty prenikol tropický vzduch. 
Nezvyčajne teplý bol aj november. Na južnom Slovensku padali ďalšie teplotné 
rekordy, čo sa prejavilo aj v Liptove. Napríklad 17. novembra sa zdalo, že 
prichádza jar, slniečko príjemne hrialo ako v apríli. Sneh nenapadol ani 
začiatkom decembra, takže mikulášskemu jarmoku na sviatok patróna mesta sv. 
Mikuláša chýbala typická zimná atmosféra. Kvôli teplému počasiu a dažďu 
musel byť v závere roka zrušený aj dlho očakávaný športový sviatok v Jasnej - 
preteky Svetového pohára v zjazde žien. 
 Podľa údajov zrážkomernej stanice Slovenského hydrometeorologického 
ústavu v Ondrašovej najviac zrážok napadlo v marci (111,6 mm), najmenej 
v októbri (27,4 mm), daždivý bol aj júl. Najdaždivejším dňom roka 2000 bol 
piatok  28. júla, keď na meter štvorcový napršalo 34,7 mm zrážok. 
 

 
 
 

III.  ŠKOLSTVO  
 
Podľa správy, ktorú predložil na aprílovom zasadnutí MsZ PaedDr. Július 
Lichardus, vedúci odboru školstva Okresného úradu bolo k 1. marcu 2000 
v Liptovskom Mikuláši sedem základných škôl, ktoré navštevovalo spolu 4 319 
žiakov v 168 triedach. (V správe sa nespomínali dve cirkevné školy - katolícka 
ZŠ apoštola Pavla a evanjelická ZŠ biskupa Jura Janošku s 346 žiakmi). 
Šestnásť materských škôl v 59 triedach. navštevovalo 1139 detí. Základná 
umelecká škola mala 1 991 žiakov a do centra voľného času chodilo 1 165 detí. 
Do prvého ročníka ZŠ sa na školský rok 2000/2001 zapísalo 377 žiakov, no 



 77

očakávalo sa, že do septembra sa ešte zapíšu rómske deti. Oproti minulému 
školskému roku, keď bolo zapísaných 450 detí, to bol výrazný pokles počtu 
žiakov. Percento kvalifikovanosti vyučovania na 1. stupni ZŠ bolo 97,5 percent 
a na 2. stupni 95,7 percent. Náklady na údržbu školských budov na území mesta 
boli vyčíslené na 28 mil. Sk. Tie boli potrebné na maľovanie objektov 
(dochádzalo k porušovaniu hygienických noriem), opravy striech a 
veľkokuchynských zariadení. Podľa slov J. Lichardusa školy očakávali od mesta 
spoluprácu a pomoc - oceňovanie škôl pri organizovaní zberu papiera, stráženie 
areálov škôl a zariadení počas školských prázdnin, napojenie objektov na pult 
centrálnej ochrany, poskytovanie kontajnerov na odvoz odpadu, materiál na 
výsadbu zelene, očakávali tiež zľavy na športové aktivity žiakov.  
 Stredné školy v meste riadil Krajský úrad v Žiline, Stredná vojenská škola 
a Vojenská akadémia boli v pôsobnosti Armády SR. V oblasti vzdelávania 
pôsobili tiež Jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu a Akadémia 
vzdelávania.  
(Liptov 3.5.2000) 
 

KOMISIA VZDELÁVANIA  A MLÁDEŽE PRI MSZ  
 

Na svojich pravidelných zasadnutiach okrem iného prerokovala aj žiadostí škôl, 
školských zariadení i jednotlivcov o poskytnutie príspevku z mestského Fondu 
rozvoja vzdelávania. Vytvorený bol s cieľom zvyšovať úroveň v oblasti 
výchovy, vzdelávania a ich zabezpečenia. Poslanci MsZ na odporučenie 
komisie schválili v apríli a novembri príspevky v hodnote 120 565 Sk na 
učebné, špeciálne pomôcky a odbornú literatúru: 
ZŠ Demänovská cesta, ZŠ Janka Kráľa, ZUŠ, Gymnázium M. M. Hodžu, 
Jánovi Brezinovi   10 000 Sk 
ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej       8 000 Sk   
SOU stavebnému     7 500 Sk  
ZŠ apoštola Pavla                                                                             7 000 Sk 
Pedagogicko-psychologickej poradni, Evanjelickej ZŠ Jura Janošku, ZŠ 
Ul. Čsl. brigády, MŠ na Nábreží 4. apríla, MŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu, 
MŠ na Priebežnej ulici  5 000 Sk 
MŠ Agátová ulica         3 500 Sk 
MŠ Okoličianska ulica                    3 000  Sk    
MŠ v Ploštíne                    2 500 Sk 
 
V stredu 28. júna sa už tradične stretol primátor mesta s najlepšími žiakmi a 
študentmi mikulášskych škôl. Všetkým oceneným odovzdal pamätný list, 
poukážku na nákup kníh a Jánošíkov dukát vydaný pri príležitosti SSL 2000. Na 
stretnutie prišli aj predseda komisie vzdelávania PhDr. Jozef Daník a 
poslankyňa MsZ Mgr. Oľga Husárová. Ocenení boli: 
ZŠ Janka Kráľa Žiarska ulica - Roman Hollý, Miloš Kolenčík a Michaela 
Gašpieriková   
ZŠ Demänovská cesta -  Radka Babjaková a Dana Líškova  
ZŠ Ulica čsl. brigády - Martina Blahútová, Martin Škorupa 
ZŠ biskupa Jura Janošku - Eva Zlesíková 
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ZŠ Nábrežie Aurela Stodolu - Ivona Drobčová, Lenka Horňáková 
ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej - Zuzana Droppová, Martina Kufčáková 
ZŠ Demänová - Michal Flóro 
ZŠ Apoštola Pavla - Pavol Križan 
ZŠ Okoličné - Andrea Bartejsová, Timea Stránska, Naďa Holková 
Špeciálna ZŠ - Adriana Balážová 
Stred. stavebná škola - Ivan Lašček, Slávka Vretěnová, Viktor Roška, Stred. 
poľnohospodárska škola - Kvetoslava Svitačová, Obchodná akadémia - Jana 
Kubáňová, Dievčenská odborná škola - Ivana Pešková, Stredná zdravotnícka 
škola - Monika Švandová, Gymnázium M. M. Hodžu - Daniela Šťastná, 
Michal Pešta, Peter Čendula, Stred. vojen. škola - Lukáš Binder, Peter 
Rindzák,  
SOU obchodné - Zuzana Lazoňová, Anna Marušiaková, Hotelová akadémia - 
Miroslava Plchová,  SOU poľnohospodárske - Radoslav Šlauka, SOU 
Vrbická ulica -  Ivana Antošková, Monika Lepišová, SOU stavebné - Ján 
Nemsila, Roman Mudroň, Vojenská akadémia - Radovan Cienik, Michal 
Bachlet, Milan Peterka, Martina Luptáková, Štefan Čahoj, Martin Šulo.                                    
(Liptov 3.5.2000, uznesenia MsZ, Výsledky hospodárenia Mesta Liptovský 
Mikuláš za rok 2000, príloha Samospráva, FA MJK 9 725) 
 
V MARCI SA NA ŠKOLÁCH VYTVORILI RADY ŠKÔL . Ich vznik určovala vyhláška 
Ministerstva školstva SR o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy. 
Rada školy bola iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý mal 
presadzovať záujmy mesta, zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade 
aj samotných žiakov. V jej kompetencii bolo na základe výberového konania 
navrhovať kandidáta na miesto riaditeľa školy a iniciovať jeho odvolanie. 
Členmi sa stali  pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy, rodičia, delegáti 
mestského zastupiteľstva a orgánov všetkých organizácií spolupracujúcich so 
školami. Delegovanie 57 zástupcov mestského zastupiteľstva do rád 
základných, stredných škôl a školských zariadení v meste potvrdili poslanci 
MsZ zasadnutí 16. marca uznesením č 11/2000.  
(Liptov 11.4.2000, uznesenia MsZ príloha Samospráva) 
 
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001 sa začal v pondelok 4. septembra. Chladné 
počasie tohoto dňa  nenechalo žiakov a študentov na pochybách, že je naozaj 
čas opäť zasadnúť do školských lavíc. Zložitá ekonomická situácia v rezorte sa 
prejavila aj v okrese Liptovský Mikuláš znížením stavu nepedagogických 
pracovníkov k 30. júnu o 21. V začínajúcom školskom roku bolo na základných 
školách o 45 vychovávateľov a učiteľov menej. Znížil sa počet tried v ZŠ a to o 
dvadsaťdva, v materských školách o sedem. 
 

MATERSKÉ ŠKOLY  
 

MENEJ DETÍ V  MATERSKÝCH ŠKOLÁCH  podnietilo racionalizovať sieť týchto 
predškolských zaradení v meste. Podľa rozhodnutia Okresného úradu odboru 
školstva, mládeže a telesnej kultúry a po súhlase primátora mesta bola k 1. 
septembru zrušená jedna trieda v MŠ na Priebežnej ulici na Podbrezinách a zo 
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siete školských zaradení MŠ SR vyradená MŠ na Riečnej ulici v Okoličnom. 
Deti boli preradené do zariadení na Agátovej a Kláštornej ulici. V priestoroch 
tejto škôlky bolo zriadené detašované pracovisko hudobného odboru ZUŠ. 
Pokles detí v MŠ nastal aj v mestskej časti Demänová a Bodice. Pri kapacite 40 
a 20 detí bolo do škôlok zapísaných v Demänovej 25 a v Bodiciach len 13 detí. 
Preto bola na jeden školský rok pozastavená prevádzka škôlky v Bodiciach a 
deti boli preradené do Demänovej.  
(Zápisnica Komisie vzdelávania a mládeže MsZ) 
 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY  
 

ZŠ NA ULICI ČESKOSLOVENSKEJ BRIGÁDY 50 ROČNÁ. Polstoročnicu svojej 
existencie oslávila najstaršia mikulášska základná škola. Vyzdobená škola 
privítala v piatok 19. mája mnohých hostí, pre ktorých pripravili žiaci drobné 
darčeky a v Dome kultúry bola predpoludním slávnostnú akadémiu. Jej reprízu 
videli žiaci školy v popoludňajších hodinách. Primátor mesta udelil škole 
Pamätnú striebornú medailu mesta. K výročiu škola vydala útlu pamätnicu. 
(Liptov 20. 6. 2000) 
 
ŠKOLSKÉ AREÁLY A ŠPORTOVISKÁ NEMALI PRÁZDNINY . Boli otvorené pre 
všetkých žiakov a študentov, pričom školy v nich zabezpečili pedagogickí 
dozor. Túto iniciatívu Mesta podporili ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách, 
v Okoličnom, obe základné školy na Nábreží a Gymnázium M. M. Hodžu.  
  
LETNÚ ŠKOLU TANCA 2000, už druhý ročník tohoto podujatia organizovala 
Základná umelecká škola spolu s Asociáciou súčasného tanca Slovenska počas 
týždňa od 21. do 25. augusta. Viac ako tridsať účastníkov zo Slovenska a Čiech  
pod vedením profesionálnych učiteľov tanca absolvovalo viaceré praktické 
semináre zamerané na klasický, súčasný a džezový tanca a kompozičnú dielňu, 
ktorá bola zameraná na tanečné improvizácie. Jej výsledkom bolo vyvrcholenie 
Letnej školy tanca zaujímavým tanečným podujatím s názvom Spomienky 
synagógy. Mladí tanečníci spolu s pedagógmi, medzi nimi i učiteľky 
mikulášskej ZUŠ Jana Bachtíková a Iveta Sumerová, predviedlo svoje umenie, 
techniku i cítenie s veľmi dobrou hudbou, ktorá bola výsledkom improvizácie 
niekoľkých mladých ľudí. Tanečníci poznajúc synagógu už z predchádzajúceho 
roka, inšpirovali sa pri tvorbe záverečného programu osudom mikulášskych 
Židov. Zošerený priestor synagógy bol výbornou kulisou kolektívneho výtvoru 
mladých tanečníkov a ich pedagógov, ktorí predviedli svoju tanečnú techniku i 
cit pre improvizáciu na veľmi sugestívnu, tiež improvizovanú, hudbu 
niekoľkých mladých Mikulášanov. Podujatie bolo zaradené medzi podujatia 
Kultúrneho leta 2000.  
(Liptov 30.8.2000,  FA MJK 10 030) 
 
Osobitná škola bola od 1. septembra  premenovaná na ŠPECIÁLNU ZÁKLADNÚ 

ŠKOLU . Navštevovalo ju 113 žiakov (53 dievčat a 60 chlapcov) umiestnených v 
12 triedach, z toho boli 3 triedy s redukovaným učivom. V nich sa učilo 22 
žiakov - mentálne postihnuté deti, deti s Downovým syndrómom, autistické 
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deti, deti s kombinovanými vadami či deti ťažko telesne postihnuté, odkázané 
na vozíčky. Veľkou prekážkou pre ne, ale i rodičov a pedagógov bol nevhodný 
vstup do školy. Keď sa vedenie školy rozhodlo vybudovať bezbariérový vchod, 
s rozpočtom 155 440 Sk narazilo sa všeobecný nedostatok financií. Obrátili sa 
tak so žiadosťou  o príspevky na rôzne organizácie i jednotlivcov a dobrá vec sa 
podarila. Ako prvé školu podporilo Mesto Liptovský Mikuláš sumou 45 tis. Sk, 
nasledovali Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bratislava, Moltes, s.r.o. L. Hrádok , 
St. Nicolaus a.s., Verex-Elto s.r.o. L. Mikuláš, VÚB a.s. Bratislava, Slovenská 
poisťovňa a.s. Bratislava, Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava. Vchod poslúžil 
aj deťom navštevujúcim špeciálnu pedagogickú poradňu, ktorú v budove 
Pomocnej školy na Bernolákovej č. 22 otvorili 1. marca 2000.  
(Mikuláš máj, príloha Školstvo) 

 
STREDNÉ ŠKOLY  

 
Liptovský Mikuláš sa na dva dni (28. – 29. apríla) stal mestom OLYMPIÁDY 

ĽUDSKÝCH PRÁV . Na druhom ročníku prestížnej súťaže, ktorá bola financovaná 
ministerstvom školstva a americkou nadáciou sa zišlo 61 súťažiacich 
stredoškolákov z celého Slovenska. Olympiáda sa konala v priestoroch 
Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Cieľom podujatia bolo 
poznávanie ľudských práva a nesenie rizika za ich presadzovanie. Dôraz bol 
kladený na schopnosť študentov vyjadriť sa a pochopiť, že ľudské práva sú o 
ľudskej dôstojnosti. V prvý deň študenti obhajovali svoje práce, vopred 
pripravené eseje na tému „Čo môžem urobiť, aby sa rasizmus, diskriminácia a 
intolerancia stali minulosťou?“     
 Členmi porôt boli pedagógovia, študenti právnických fakúlt, ale aj 
významné osobnosti zaoberajúce sa právami človeka - Mária Čierna z Úradu 
vysokého komisára OSN pre utečencov, Miroslav Kusý z Katedry politológie 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, poslanec Národnej rady SR László Nagy a 
ďalší. Porota po ťažkom rozhodovaní vybrala 10 finalistov, ktorí riešili reálne 
prípady medzinárodného súdneho tribunálu. O víťazovi v tomto prípade 
rozhodla najväčšia podobnosť so skutočným vynesením rozsudkom. Prvé 
miesto získala Alexandra Bartková z Evanjelického lýcea v Bratislave. 
Účastníčkou celoslovenského kola bola aj mikulášska gymnazistka Martina 
Pešková.  
(Liptov 30.5.2000) 
 
KONTAKTY  SOU POĽNOHOSPODÁRSKEHO S BELGICKOU ŠKOLOU 

V STABROEK pokračovali aj v tomto školskom roku. V máji odcestovali žiaci i 
učitelia už po tretíkrát do Belgicka. Okrem množstva spoločenských podujatí, 
ktoré im pozorní hostitelia pripravili, zoznámili sa študenti s vybavením 
družobnej školy sa so systémom jej vyučovania. Prezreli si aj modernú rodinnú 
farmu, trh s rybami a navštívili ďalšie belgické mestá. SOU poľnohospodárske 
bolo zaradené do projektu Pedagogické dvojčatá, v rámci ktorého už niekoľko 
rokov fungovala výmena učiteľov odborných predmetov a materiálna pomoc 
škole. 
(Liptov 13.6. 2000) 
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ŠTUDENTI HOTELOVEJ AKADÉMIE A STREDNÉHO ODBORNÉHO UČILIŠ ŤA 

OBCHODNÉHO  sa v posledných rokoch začali čoraz viac prezentovať aj na 
verejnosti. Zúčastňovali sa rôznych spoločenských podujatí, kde mohli ukázali 
svoje vedomosti a zručnosti. V rámci praktickej maturitnej skúšky pripravili 
občerstvenie a obsluhovali na marcovom plese primátora mesta, v máji 
aranžovali v priestoroch Čierneho orla na vopred dané témy päť slávnostných 
tabúľ, ktoré si tiež mohla prezrieť verejnosť. Posledná časť praktickej maturity 
bola zameraná na kontakt so zákazníkom v hoteli Elán na Ulici 1. mája, ktorý 
mala škola dlhodobo prenajatý ako stredisko praktického vyučovania. O úrovni 
tohoto zariadenia svedčil aj fakt, že začiatkom roka tu počas návštevy mesta 
obedoval predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. 
(Liptov 3.5.200) 
 
STREDNÉ ŠKOLY OSLAVOVALI . Roky 1950 – 2000 ohraničili doterajšiu 
existenciu dvoch mikulášskych stredných škôl. V piatok 29. septembra oslávila 
50. výročie vzniku Stredná priemyselná škola stavebná. Na slávnostnej 
akadémii s bohatým kultúrnym programom v sále Strednej vojenskej školy  pod 
Hájom sa stretlo mnoho hostí. S osobným vyznaním vystúpil aj jeden 
z absolventov školy básnik Ivan Laučík. Škola k výročiu vydala 86 stránkovú 
bohato ilustrovanú pamätnicu. Zaujímavým spôsobom oslávila toto výročie 
skupina študentov (Ivan Staroň, Marek Belopotocký, Paľo Magál, Dávid Prokop 
s učiteľom P. Nahálkom) ktorí s horským vodcom Jurajom Setteyom vystúpili 
na Gerlachovský štít.   
 Rovnaké výročie oslávili tiež učitelia, zamestnanci a žiaci Strednej 
zdravotníckej školy vo štvrtok 5. októbra. Hostia, medzi nimi aj riaditelia SZŠ 
z celého Slovenska, riaditelia stredných škôl v meste, predstavitelia organizácii 
Slovenského červeného kríža, pracovníčka Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ 
SR Vlasta Závodná, zástupcovia samosprávy a štátnej správy si prezreli 
priestory školy a zúčastnili sa slávnostnej akadémie v Dome kultúry. 
V programe vystúpili žiačky SZŠ a tanečného odboru ZUŠ. K výročiu školy aj 
zdravotníčky vydali svoju pamätnicu.  
 Ešte začiatkom kalendárneho roka sa v tlači objavili správy o útlme a 
postupnom zániku tejto strednej školy. MZ SR nakoniec prijímacie skúšky do 
prvého ročníka povolilo. Od septembra v triede odboru všeobecná sestra začalo 
študovať 34 dievčat.  
 Stredné odborné učilište stavebné si pripomenulo 25 rokov od svojho 
vzniku v piatok 27. októbra. Pre svojich hostí z krajského, okresného i 
mestského úradu pripravili žiaci s učiteľmi prezentáciu v budove teoretického 
vyučovania na Janoškovej ulici. Pri tejto príležitosti vydali brožúrku o histórii i 
súčasnosti školy.  
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  v Strednom odbornom učilišti na Vrbickej ulici 
pripravili jeho pracovníci vo štvrtok a piatok 16. – 17. novembra. Súčasťou 
podujatia bola predajná výstava prác žiakov, ktorá mala svoju tradíciu už od 
roku 1992. Pred rokmi tu vystavovali žiaci z celého Slovenska, na prvom 
ročníku tu bolo až 24 škôl. Finančné problémy sa podpísali na počte 
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vystavujúcich tento rok, keď sa predstavilo  len 9 učilíšť. Boli to sklári 
z Lednických Rovní, žiaci učilíšť z Košíc, Žiliny, Dolného Kubína, papiernici 
z Ružomberka, drevári z Liptovského Hrádku, mikulášski obchodníci 
z Mikuláša a samozrejme hostitelia zo SOU.  

        
VOJENSKÁ AKADÉMIA  

 
Po skončení školského roka 1999/2000 bolo 7. júla na štyroch fakultách 
Vojenskej akadémie slávnostne vyradených 396 absolventov denného i 
diaľkového štúdia. Nový školský rok 2000/2001 otvoril v pondelok 4. 
septembra rektor školy plk. Miroslav Líška. Zvlášť privítal poslucháčov prvého 
ročníka, 270 vojenských vysokoškolákov a 64 nových študentov Práporčíckej 
školy pri VA. V neskorších termínoch septembra a v októbri nastúpili do školy 
študenti civilných smerov a 117 diaľkovo študujúcich. Už druhý rok sa v rámci 
diaľkového štúdia prednášala andragogika. Zároveň sa v škole otvorili účelové 
kurzy pre profesionálnych vojakov Armády SR. V novom školskom roku 
posilnili Katedru jazykov VA noví zahraniční lektori, a to Francúzka Amelia 
Moisnier a Rakúšan npor. Dr. Helmut Pisecki. Ďalší Francúz mjr. Gilles 
Maroteaux začal študovať na Vojenskej akadémii ako jej riadny študent. 
 Rektor vo svojom príhovore uviedol, že ani v lete nezostali priestory 
Vojenskej akadémie opustené. Škola otvorila svoj areál športu pre účastníkov 3. 
Akademických Majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde, Majstrovstiev 
Európy juniorov vodných záchranárov. Trénovali tu aj telesne a zrakovo 
postihnutí športovci pripravujúci sa na paralympiádu v Sydney. 
 Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti prezentovali jednotlivé 
fakulty na rôznych podujatiach, seminároch, konferenciách a výstavách (napr. 
Medzinárodná výstava obrannej techniky IDEE 2000 v máji v Trenčíne). Aj 
samotná VA bola miestom mnohých odborných stretnutí, často 
s medzinárodnou účasťou. V máji tu MO SR zorganizoval cyklus prednášok a 
pracovných zamestnaní pre pracovníkov a dôstojníkov pre styk s verejnosťou 
v Armáde SR, na ktorom sa podieľal aj vojenský kontaktný tím Armády USA 
dislokovaný v nemeckom Heidelbergu. Seminár v priamo prenose pod názvom 
Aplikačné aspekty širokopásmových sietí pripravila v prvý júnový deň Katedra 
telekomunikačných systémov Fakulty zabezpečenia velenia VA už štvrtý krát 
v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou pri VA 
v Posádkovom klube armády. Po prvý raz uskutočnili videoprenos prednášok 
z PKA do odbornej učebne Katedry telekomunikačných systémov vo VA. 
Seminár bol určený pre odborníkov z telekomunikácií, pracovníkov 
Ministerstva obrany, Ministerstva vnútra SR, vedecko-pedagogických 
pracovníkov. Jeho súčasťou bola výstava firiem Tesla L. Hrádok, Alcatel 
Slovakia, Sitel, Eldi a Slovenské telekomunikácie. V októbri sa uskutočnili tiež 
konferencie Simulácia a modelovanie v protivzdušnej obrane a Učiteľ vojenskej 
vysokej a strednej školy.   
 Vojenská akadémia mala rozsiahle medzinárodné vzťahy s armádami 
mnohých krajín,  s dôrazom na pripravované členstvo Slovenska v NATO a EÚ. 
Školu v priebehu roka navštívili: poľskí katolícki vojenskí duchovní, nemecký 
evanjelický duchovný Horst Scheffer, jedenásťčlenná delegácia Čínskej 
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ľudovo-oslobodzovacej armády, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl 
Ukrajiny genplk. V. P. Škidčenko s delegáciou šiestich vysokých dôstojníkov 
Ozbrojených síl Ukrajiny, pracovníci z Riaditeľstva manažmentu a 
konzultačných služieb Ministerstva obrany Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie (v rámci skúmania mechanizmu parlamentného dohľadu a 
demokratického riadenia ozbrojených síl), príslušníci Vojenskej technickej 
akadémie z Varšavy. V druhej polovici mája pripravili učitelia VA v spolupráci 
s kolegami z Poľska, Rakúska, Maďarska, Francúzska a Čiech päťdňové 
cvičenie - pochod Nízkymi Tatrami pre študentov 3. ročníka (budúcich 
veliteľov prieskumníkov). Žiaľ, cvičenie sa skončilo už na druhý deň 
v súvislosti s tragickou smrťou študenta mikulášskej VA (pozri Mimoriadne 
udalosti). V tejto súvislosti škola nadviazala spoluprácu s Horskou službou. 
Zástupcovia Fakulty pozemného vojska VA sa v novembri stretli s členmi 
Horskej služby na čele s jej ústredným náčelníkom Ivanom Gálfym. Dohodli sa 
na príprave kurzu pre piatich vybraných učiteľov, ktorí by svoje získané 
vedomosti a zručnosti mohli využiť vo vyučovacom procese. Vyžadovali to tiež 
naše integračné snahy smerom k NATO. Alpské krajiny mali totiž bežne vo 
svojich armádach špecialistov - horských vodcov - pre výcvik špeciálnych 
jednotiek vo vysokohorskom teréne. Všetko však podmieňovali finančné 
možností Armády SR.  
(Liptov 30.5 2000, 20.6. 2000, 18.7.2000, 26.9.2000) 
 

OSTATNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA  
 

CENTRUM VO ĽNÉHO ČASU otvorilo časť svojich nových zrekonštruovaných 
priestorov na Námestí osloboditeľov vo štvrtok 23. novembra. Poschodový 
meštiansky dom na východnej strane námestia získali v roku 1995 a odvtedy ho 
postupne rekonštruovali. Najnovšie zrenovovaný priestor, tanečnú sálu 
upravenú   po bývalej elektropredajni Mars si prezreli aj početní hostia. Vedenie 
CVČ na čele s riaditeľom PhDr. Jozefom Daníkom plánovalo s pomocou 
rodičov a sponzorov pokračovať v rekonštrukcii, ktorá si vyžadovala ďalších asi 
3,5 mil. Sk. Krajský úrad v Žiline vyčlenil v prvej etape na prestavbu 300 tis. 
korún.  
 V centre voľného času pracovalo v 90 krúžkov zameraných na šport, kultúru, 
prírodné a spoločenské vedy, jazyky a technické zručností 1267 zapísaných (z 
toho 1031 platiacich) detí. Viedlo ich 10 interných a 39 externých pracovníkov, 
z toho siedmi ako dobrovoľníci. Medzi najznámejších reprezentantov 
mikulášskeho Centra voľného času patril detský folklórny súbor Ďumbier a 
štúdio pantomímy vedené Miroslavom Kasprzykom (pozri Kultúra). 
      V školskom roku 1999/2000 centrum zorganizovalo dvadsaťsedem súťaží 
vyhlásených MŠ SR a to vo všetkých oblastiach svojej činnosti od matematiky 
až po scénický tanec. V okresných kolách sa do súťaží zapojilo 2612 detí, 
v piatich regionálnych kolách 3000 detí a v siedmich krajských a slovenských 
finálových súťažiach organizovaných z poverenia Krajského úradu v Žiline a 
MŠ SR v našom okrese 728 účastníkov. CVČ pripravilo celoslovenské finále 
v lyžovaní žiakov, letnom biatlone žiakov, v šachu, krajské kolá v streľbe zo 
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vzduchovky žiakov, letnom biatlone a šachu. Úspešnými účastníkmi rôznych 
súťaží v rámci predmetových olympiád boli tieto kolektívy a jednotlivci z CVČ: 
 – tanečná skupiny Magic Eyes moderné scénické tance (vedúca Mgr. 
Kunošová) - 4. miesto na Majstrovstvách SR v kategórii skupín a 2. miesto 
v tanečných formáciách hip-hop 
–  moderné tance (vedúce B. Fajčíková, S. Kubáňová) - 1. miesto v krajskej 
súťaži detských skupín 
– spevácka skupina DFS Ďumbier (vedúce Ľudmila Štrkolcová a Zuzana 
Kuběnová) 
1. miesto v regionálnej súťažnej prehliadke detských skupín a súborov 
– Štúdio pantomímy - 1. miesto v celoslovenskom kole a v krajskej súťaži 
sólovej  časti 1. miesto M. Kasprzyk ml 
– Detský divadelný súbor My (vedúca Mgr. Grajciarová) - hlavná cena 
v krajskej prehliadke a postup na celoslovenskú prehliadku detských divadiel 
– cudzie jazyky - nemčina (vedená S. Motýľovou) -  2. miesto na krajskej 
prehliadke získala M. Gašpieriková, v anglickom jazyku 2. miesto na krajskej 
prehliadke M. Tužák 
–  plávanie (vedúci Mgr. Králik) - 2. miesto v krajskom kole P. Hofferek, M. 
Droppa, R. Camber s postupom na majstrovstvá SR, 4. miesto P. Sabo 
v krajskom kole 
– streľba zo vzduchovej pušky (vedúci V. Gallo) - 1. miesto v krajskom kole 
stredných škôl A. Michalovičová 
– šachové krúžky (vedené Ing. Ivanom) - 3. miesto na majstrovstvách SR 
žiakov - M. Macko, J. Palasty, J. Vrbenský, M. Žiška a 2. miesto v tej istej 
súťaži M. Macko, Medzinárodná cena Slovenska 5. miesto družstiev v žiackej 
kategórii 
– výtvarníctvo (vedené Zuzanou Kuběnovou, Ivetou Jurkovičovou a Š. 
Perončíkovou) - umiestnenie na celoslovenských a medzinárodných súťažiach -  
1. miesto kolekcie Vodný svet, dve hlavné ceny v súťaži Európa v škole, tri 
ceny v súťaži Dúha a Mesto priateľstva 
– modelárstvo (vedúci J. Bella a Ing. Repček) - 2. miesto Jozef Kapsiar, J. 
Maruškin, 3. miesto M. Brka, J. Smitka na Medzinárodnej cene Slovenska 
      Pracovníci CVČ už tradične ponúkali zmysluplné využitie voľného času 
pre deti aj počas letných prázdnin. Pre 209 záujemcov zorganizovali šesť 
prímestských päťdňových táborov a pre ďalších 130 detí pobytové tábory 
v Dunajskej Strede, Štúrove, Vinnom a na Záhorí. Štyria podujatia 
prázdninových školských dvorov boli spojené s kajakárskym výcvikom a 
športovými hrami pre 130 detí. Ponuka letných táborov bola ovplyvnená zlou 
ekonomickou situáciou mnohých rodín. Projekty boli finančne podporené 
z programu podpory detí a mládeže MŠ SR. Celkovo bolo v mikulášskom 
Centre voľného času pripravených 255 podujatí pre 23 352 účastníkov, z toho 
42 podujatí sa uskutočnilo počas víkendových dní. 
(Správa o činnosti CVČ pre Komisiu vzdelávania a mládeže MsÚ) 
 
Poslaním PEDAGOGICKO -PSYCHOLOGICKEJ PORADNE  v Liptovskom 
Mikuláši- Okoličnom bolo prispievať k zdravému duševnému rozvoju detí a 
mládeže v okrese, predchádzať problémovému vývinu a pomáhať pri riešení 
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ťažkostí, problémov a porúch, ktoré sa v priebehu vývinu, výchovy a 
vzdelávania detí a mládeže vyskytovali. Dvanásť pracovníkov poradne na čele 
s riaditeľkou Erikou Strakovou poskytovalo svoje poradenské služby podľa 
potreby a aj na základných školách v okrese. V školskom roku 1999/2000 bolo 
realizovaných  
2 528 individuálnych aj skupinových vyšetrení. Ich cieľom bolo odhalenie 
príčin vzdelávacích a výchovných ťažkostí, diagnostikovanie školskej zrelosti a 
profesionálnej orientácie. Skupinové vyšetrenia boli zamerané na identifikáciu 
cudzojazyčných, matematických a iných daností žiakov a výber detí do 
osemročných gymnázií. V porovnaní s minulými rokmi výraznejšie narástli 
počty vyšetrení súvisiace s voľbou povolania. Súviselo to pravdepodobne 
s aktuálnym stavom trhu práce v spoločnosti. Deti a ich rodičia mali veľký 
záujem správne sa v tejto oblasti rozhodnúť.  
 Individuálna forma terapie bola venovaná 199 deťom (počet stretnutí bol 
v každom individuálnom prípade rozdielny). Aktivity a tréningy zručnosti a 
schopností boli zamerané najmä na poruchy učenia a reči 123 detí. Telesne a 
kombinovane postihnuté deti sa zúčastňovali hipoterapie a liečebného jazdenia 
v jazdeckom areáli v Liptovskom Jáne za pomoci PD v Liptovskom Ondreji a 
mikulášskeho Rotary Klubu. Poradenstvo v osobnostnom a vzdelávacom vývine 
pre deti a ich rodičov bola poskytovaná najmä v ZŠ s odbornými poradenskými 
pracovníkmi (školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia), kde deti, 
ale aj rodičia stále intenzívnejšie vyhľadávali odborné kontakty a pomoc. 
V školách boli vykonávané metodicko-inštruktážne návštevy pre učiteľov, ale aj 
rôzne iné formy preventívnej a osvetovej činnosti pre deti a ich rodičov.  
 V súlade s úlohami Národného programu boja proti drogám boli 
realizované nasledovné aktivity: Dni primárnej prevencie pod názvom Semafor 
v spolupráci s M-klubom a za súčinnosti iných organizácií v ZŠ Demänovská 
cesta a Okoličné, prevencia šikanovania - výchovný program pre žiakov, 
rodičov a učiteľov v ZŠ Okoličné, skupinová práca v problémových triedach na 
posilnenie sociálnej spôsobilosti a šikanovania v ZŠ Márie Rázusovej-
Martákovej. Pracovníci poradne prednášali učiteľom i rodičom na témy 
primárnej prevencie, týraných a zneužívaných detí, agresivita a šikanovanie 
v škole. Bohatá prednášková a lektorská činnosť odborných pracovníkov pre 
učiteľské kluby, metodické združenia, predmetové komisie, žiacke kolektívy a 
rodičovské združenia bola uskutočňovaná na základe záujmu a požiadaviek 
škôl. Pre stredné školy boli poskytované odborné služby najmä pri výbere detí 
do osemročných gymnázií, vyšetrení profesionálnej orientácie končiacich 
stredoškolákov a krízových intervencií. Prednášky a besedy boli realizované 
v SOU obchodnom a Hotelovej akadémii.  
DETSKÉ INTEGRA ČNÉ CENTRUM  (DIC) v Liptovskom Mikuláši bolo zamerané 
na integráciu zdravotne postihnutých žiakov. Priamo na pätnástich ZŠ v celom 
okrese uskutočnili návštevy spojené so spracovaním prehľadu individuálne 
integrovaných žiakov, s špeciálnopedagogickou diagnostikou a vypracovaním 
individuálnych vzdelávacích programov.  Centrum sa podieľalo aj na projekte 
Škola pre každé dieťa zameranom na prípravu zdravotne postihnutých detí do 
prvého ročníka základných škôl. Kolektív DIC tvorili: riaditeľka PeadDr. 
Zuzana Rondzíková, špeciálny pedagóg PeadDr. Dagmar Švolíková, a Mgr. 
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Ľubica Vyhnalová, rehabilitačná pracovníčka Zdena Kocianová a ošetrovateľ 
Pavel Cesnak. Pracovníci poskytovali špeciálnopedagogické a rehabilitačné 
služby zdravotne postihnutých deťom predškolského a školského veku. Ale aj 
logopedické služby deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, najmä 
v predškolskom veku.  
 Pracovníci poskytovali starostlivosť priamo v školách alebo ambulantnou 
formu v DIC. Poradenská pomoc bola zameraná aj na rodičov a pedagógov. 
V rámci projektu Priateľstvo a porozumenie pripravili pracovníci centra počas 
letných prázdnin pre zdravé a zdravotne postihnuté deti spoločný týždenný 
rekreačno-rehabilitačný pobyt. Jeho cieľom bolo formovanie pozitívnych 
vzťahov, rozvíjanie schopnosti navzájom sa rešpektovať, poznávať ťažkosti detí 
so zdravotným postihnutím, vzájomne si pomáhať.  
 Materiálne podmienky DIC sa v priebehu piatich rokov výrazne zlepšili 
vďaka projektom zaslaným na Konto nádeje a Konto Bariéry. Finančné 
prostriedky vo výške 199 012 Sk boli použité na vybudovanie vodoliečebnej 
časti rehabilitácie, na nákup rehabilitačného zariadenia - špeciálneho 
elektrického manipulačného stola, masážneho stola, masážneho prístroja, 
chodítka, stojanového žiariča. Prostriedky z Nadácie pre deti Slovenska vo 
výške 55 000 Sk boli použité na nákup špeciálnych edukačných a reedukačných 
pomôcok. 
(Správa o činnosti Detské integračného centra pre Komisiu vzdelávania a 
mládeže MsÚ) 
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škola riaditeľ počet 
tried 

počet 
žiakov 

z toho 
odbor. 

klubov 
a 
družín 

v 
v nich 

počet 
učiteľov 

vychová
vateľov 

ZŠ 
Janka Kráľa 

PaedDr. 
A. Krevová 

 
32/1* 

 
900 

 
37/7 

 
10 

 
228 

 
44 

 
10 

ZŠ 
Okoličné 

Mgr. 
 E. Lichardusová 

 
29/1* 

 
729 

 
29/2 

 
5 

 
140 

 
41 

 
5 

ZŠ apoštola 
Pavla 

Jana 
Šimanská 

 
9 

 
192 

 
9/3** 

 
2 

 
62 

 
12 

 
2 

ZŠ biskupa  
Jura Janošku 

Mgr. 
Eva Radúchová 

 
9 

 
174 

 
9 

 
3 

 
74 

 
12 

 
3 

ZŠ Ulica 
čs. brigády 

Mgr. 
Ján Kučmík 

 
28 

 
813 

28/3 
5** 

 
6 

 
208 

 
41 

 
6 

ZŠ Demänovská 
cesta 

Mgr. 
Michal Husár 

 
19 

 
487 

25/3 
2** 

 
5 

 
137 

 
26 

 
5 

ZŠ Nábrežie 
A. Stodolu 

Mgr. 
Oľga Husárová 

 
22 

 
508 

 
30/2 

 
5 

 
129 

 
31 

 
5 

ZŠ Márie 
R .-Martákovej 

Mgr. 
Zuzana Štricová 

 
23 

 
584 

 
29/5 

 
4 

 
130 

 
32 

 
4 

ZŠ Demänová 
(1.– 4. ročník) 

Mgr. 
A. Jurkovičová 

 
4 

 
72 

 
4 

 
2 

 
52 

 
4 

 
2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  KULTÚRA , UMENIA  A  ZÁBAVA  
 

KULTÚRNE INŠTITÚCIE  
 
DOM KULTÚRY , mestská príspevková organizácia, organizoval vzdelávacie i 
komerčné podujatia - kurzy, prednášky, besedy, vystúpenia spevákov, 
hudobných skupín, divadelných súborov. Pravidelne, raz mesačne, sa vo veľkej 
sále konala „najväčšia liptovská diskotéka“ pre stále mladšie a mladšie 
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vekového ročníky mikulášskej mládeže. Pracovníci DK sa veľkou mierou 
podieľali aj na organizovaní mestských podujatí (Benefičný ples primátora, 
Belopotockého Mikuláš, Svetové stretnutie Liptákov, Kultúrne leto, Mikulášske 
trhy, Deň detí, Deň študentstva, vianočné i silvestrovský program). V roku 2000 
prebral DK patronát nad Detským a Študentským parlamentom mesta Liptovský 
Mikuláš a spolupracovali s nimi aj na príprave ich podujatí. Počas roka prebehol 
osem kurzov (prevládali hlavne jazykové kurzy) s 104 frekventantmi. V rámci 
záujmovej umeleckej činnosti sa v DK stretávali folklórny súbor Pramienok a 
ľudová hudba Cibirovci, hudobná skupina Hammearheart, Tanečná škola 
Maestro a športové kolektívy Aikido, Taj-Ji, krasokorčuliari. Za rok sa 
v priestoroch Domu kultúry uskutočnilo 174 podujatí. Priemerný počet 
návštevníkov na jeden deň bol 147.  
 V januári sa najväčšiemu záujmu tešilo muzikálové predstavenie 
„Stretnutie s Draculom“ s predstaviteľom Františkom Ďuriačom  (český muzikál 
Dracula sa koncom 90. rokov stal fenoménom i na Slovensku). Zaujímavosťou 
podujatia bola beseda hercov a divákov po predstavení. Vo februári vystúpila 
stálica slovenského humoru a obľúbenec mikulášskeho publika Milan Markovič 
vo svojom programe Večer Milana Markoviča. Jeho hosťami bol redaktor rádia 
Twist Karol Lovaš a šachový majster Ľubomír Ftáčnik. Tak ako vždy, bolo toto 
predstavenie vypredané, aj keď v minulosti dokázal Markovič vypredať sálu aj 
pri dvoch predstaveniach. V marci sa najväčšiemu záujmu tešilo Bratislavské 
divadlo tanca a jeho „3 ex“. Obidve predstavenia sa vypredali do posledného 
miesta. Pracovníci Domu kultúry ponúkli divákom v marci naozaj z každého 
rožku trošku. Vystúpenie humoristov a imitátorov Roba Kajzera a Petra Meluša 
dokázalo zaplniť celú veľkú sálu. Úspešné boli aj koncert legendy slovenskej 
populárnej hudby skupiny Fermata, či folklórny program „Strom“ 
bratislavského SĽUK-u. Sklamali však mladí, keď na program skupiny Iné kafe 
prišlo len dvesto fanúšikov. V máji tu koncertovala populárna česká speváčka 
(so slovenskými koreňmi) Ilona Csáková. Nepritiahla však na koncert toľko 
ľudí ako si predstavovali organizátori. Pritom jej hudobné nosiče patrili na 
Slovensku k najpredávanejším. Naopak, veľkú sálu vypredali známi Radošinci, 
členovia Radošinského naivného divadla s hrou „Včela v zime“. Asi 
najpopulárnejšia slovenská hudobná skupina IMT Smile pritiahla na svoj 
koncert „IMT Smile tour 2000“ šesťsto fanúšikov. Táto akcia  bola hádam 
najúspešnejším komerčným podujatím tohoto roku. Aj keď v minulom roku 
prišlo na koncert tejto skupiny až tisícsto mladých ľudí. V júni si prišli na svoje 
všetci priaznivci a milovníci českej folkovej legendy speváka Jaromíra 
Nohavicu, ktorý vystúpil s Českomoravskou hudobnou spoločnosťou. 
Niektorých divákov síce sklamalo to, že Nohavica sa na javisku striedal i inými 
hudobníkmi, napriek tomu patrilo podujatie k najlepším v roku. Veľký ohlas 
vyvolalo tiež predstavenie Bratislavského divadla tanca „ ...na vaše hroby“. 
Letné mesiace patrili tradičnému Kultúrnemu letu, ktoré niektorí Mikulášania 
považovali za chudobné (pozri Kalendárium). Jesenné a zimné mesiace priniesli 
do domu kultúry vystúpenia hudobnej skupiny Gladiátor, vypredané 
predstavenie Štúdia tanca Banská Bystrica „O trpaslíkovi Nosáľkovi“, 
benefičný koncert Dúhový most, festival pantomímy PAN 2000, vystúpenie 
speváka Roba Kazíka, ktorý tiež dokázal vypredať mikulášsky Dom kultúry.  



 89

 Bábková sála, v poňatí pracovníkov DK klubová scéna, bola počas celého 
roka plná tradičných podujatí. Raz do mesiaca tu vystupoval so svojim 
programom Mím show 2000 improvizácií Miroslav Kasprzyk, autorské čítania 
slovenských spisovateľov pripravoval Ivan Laučíkom, vo folkovom Klube 
Fontána (iniciovanom skupinou Mince vo fontáne) sa stretávali priaznivci 
dobrej hudby a konali sa tu aj prednášky Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 
TATRY o problémoch a záchrane životného prostredia. Práve táto klubová 
činnosť sa mala stať pilierom práce DK i kultúry v meste.  
(Liptov 4.4.2000, 23.5.2000, 9.1.2001) 
 
KNIŽNICA GAŠPARA FEJÉRPATAKY -BELOPOTOCKÉHO  poskytovala svoje 
služby na úsekoch beletrie, detskej literatúry, hudobných dokumentov, 
netŠtúdia a v klubovej čitárni na Štúrovej ulici, na úseku náučnej a regionálnej 
literatúry v Čiernom orli na Ulici 1. mája a tiež vo svojich pobočkách v ZŠ 
Janka Kráľa na Podbrezinách a ZŠ na Nábreží Aurela Stodolu. Pobočka 
v kaštieli v Okoličnom bola v začiatkom roka zrušená, čo súviselo 
s reštitučnými nárokmi jeho majiteľov. Snaha vedenia knižnice inak vhodne 
riešiť pokrytie knižničných služieb v lokalite Okoličné a Podbreziny ostala u 
predstaviteľov mesta bez odozvy. V tejto súvislosti bol od apríla zatvorený 
antikvariát, lebo v jeho priestoroch bol umiestnený fond zrušenej pobočky. To 
vyvolalo nesúhlas a sklamanie klientely, a to nielen z nášho regiónu. Internet 
v netŠtúdiu využívajú mladí i starší ľudia, ktorých detí žili v zahraničí a 
takýmto spôsobom mohli pohotovo komunikovať.  V letných mesiacoch sem 
prichádzali najmä zahraniční turisti.  

Od 1. apríla zaviedlo oddelenie regionálnej a náučnej literatúry 
v Čiernom orli viazaný výber dokumentov. To v praxi znamenalo, že čitatelia 
už nemali priamy prístup ku knihám v regáloch, ale museli vypísať žiadanku na 
požadovaný dokument a tá bola vybavená „ v čase primeranom prevádzkovým 
podmienkam podľa aktuálneho stavu počtu žiadaniek na vybavenie“ (ako to 
uvádzal leták Pravidlá viazaného výberu dokumentov). Toto opatrenie bolo 
výsledkom inventarizácie knižničného fondu, ktorá zistila veľký úbytok, resp. 
odcudzenie kníh užívateľmi knižnice. Zaujímavým krokom bolo aj zverejnenie 
mien tých čitateľov, ktorí nevrátili knihy ani po tretej upomienke. Boli medzi 
nimi aj verejne známe osoby, aj miestni podnikatelia. Toto opatrenie malo 
zrejme aj svoj účinok, keďže konkrétne 12. septembra bolo tri mená z tohoto 
zoznamu, inak nápadito graficky stvárneného, prečiarknuté. 
 Knižnica registrovala 7 153 používateľov (o 253 viac ako v roku 1999) a 
85 388 knižničných jednotiek. 91 951 návštevníkov realizovalo 220 743 
výpožičiek, čo bolo o 22 743 menej ako v predchádzajúcom roku. Pokles 
výpožičiek ovplyvnili opatrenia na úseku náučnej a regionálnej literatúry, 
zrušenie pobočky Okoličné, redukcia počtu odoberaných titulov periodík, aj 
zníženie prírastku nových kníh o 1 644 jednotiek v porovnaní s rokom 1999.  
 Pracovníčky knižnice pripravili 208 kolektívnych vzdelávacích a 
kultúrno-spoločenských podujatí pre 5 178 návštevníkov. Z toho bolo 185 akcií 
pre deti do 15 rokov, 12 pre mládež a 11 pre dospelých. Členovia Klubu 
mladých autorov sa stretávali v priestoroch M-klubu Pongrácovskej kúrii. Pre 
deti zaujímajúce sa o  literatúru vznikol vo februári klub Pierko (pozi 
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Kalendárium). Počas roka knižnica zorganizovala: v rámci Týždňa slovenských 
knižníc (27. marca. – 1. apríla) Dni detskej knihy, Vianočné dni detskej radosti 
(18.– 23. decembra), 18. ročník Literárnej súťaže začínajúcich autorov (zapojilo 
sa do nej 187 autorov z celého Slovenska), literárnu súťaž Rázusovie Vrbica pre 
deti do 15 rokov, 7. ročník súťaže o najlepší školský časopis, súťaž o 
najlepšieho detského čitateľa, rôzne tematické podujatia, besedy a exkurzie v 
priestoroch knižnice. 
 Bohatá bola aj publikačná činnosť Knižnice G. F Belopotockého. Okrem 
článkov v tlači spracovali pracovníčky bibliografické letáky, prehľady, 
bibliofílie, prvú časť Biografie osobností Liptova a vydali monografiu 
Stavoindustria 1951 – 2001. V pôsobnosti knižnice bola aj metodická činnosť, 
poradenské a konzultačné služby pre knihovníkov a obecné úrady regiónu.  
(Liptov 1.2.2000, 22.2.2000, 18.7.2000, 30.8.2000, 5.12.2000, Správa o 
činnosti knižnice príloha Kultúra)  
 
L IPTOVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO  (LOS) sa okrem svojho metodického 
pôsobenia a príprave kultúrnych podujatí v okresoch Liptovský Mikuláš i 
Ružomberok podieľalo aj na kultúrnom živote mesta. Vo svojej činnosti úzko 
spolupracovalo s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s kultúrnymi inštitúciami, 
so spolkami a združeniami, s cirkevnými a náboženským spoločnosťami. M-
klub LOS na území mesta sčasti plnil aj funkciu kultúrneho zariadenia 
klubového typu na úseku práce s mládežou a osobitnými skupinami 
obyvateľstva. Priestory Pongrácovskej kúrie boli plné podujatí pre všetky 
vekové kategórie návštevníkov a väčšinou mali kombinovaný charakter, t. j. 
spojenie živého slova s komentárom, besedou, videoprojekciou, výkladom, 
tvorivými ukážkami a pod. Dve tretiny podujatí boli určené materským, 
základným a stredným školám. Ostatné akcie pre verejnosť prezentovali 
tvorivosť, um a zručnosti troch generácií, čo bolo typickým znakom pre viaceré 
projekty LOS a M-klubu. Vestibul Pongrácovskej kúrie slúžil aj ako výstavný 
priestor. Veľký záujem získali najmä celoslovenské putovné výstavy, a to druhý 
ročník Polícia očami detí (navštívilo ju 1 700 návštevníkov a prevzala ju tiež ZŠ 
Janka Kráľa na Podbrezinách pre tamojší okruh školských zariadení), Semafor - 
zmysel života s drogou a bez nej, Vyznanie pre 3. tisícročie. 
 Pri príprave najrôznejších podujatí  LOS spolupracovalo so základnými a 
strednými školami (SPŠS, SZŠ, DOŠ, SOU stavebné, SOU Vrbická), 
s Lesoochranárskym zoskupením VLK-TATRY,  okresným úradom odborom 
školstva, mládeže a telesnej kultúry, klubom dôchodcov 2, Kresťanským 
spoločenstvom. Tak vznikli podujatia Jarné a Jesenné inšpirácie, Za sakrálnymi 
pamiatkami a duchovnou prítomnosťou, V rozprávkovom svete starej Vrbice, 
Starou Vrbicou a Nábrežím, Deň radosti - deň tvorivosti, Malý deň chôdze pre 
MŠ, Deň chôdze Hore Váhom - dolu Váhom, 3. ročník Aprílové jojo, V. ročník 
čistenia potoku Smrečianka. Autorkou týchto projektov bola dlhoročná 
pracovníčka LOS pani Mária Čajková. V rámci klubovej činnosti pri M-klube 
LOS pracovali Country klub Zuzana a hudobná skupina Drúci, Klub mladých 
autorov, kluby zdravotne postihnutých -Klub nepočujúcich, Kardioklub, Klub 
Skleróza multiplex, Klub Koliesko, Klub Úsvit, Klub Venuša, Klub malej 
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deviatky a Klub veľkej deviatky. Na 77   podujatiach sa zúčastnilo 20 477 
obyvateľov mesta. 
 Na úseku záujmovej-umeleckej činnosti LOS pripravilo celý rad 
postupových okresných, regionálnych a tematických súťaží a prehliadok, Dni 
tradičnej kultúry v regióne, Návraty k ľudovému divadlu v Likavke, 
Hviezdoslavovo Kubín - okresné kolá súťaže v prednese poézie a prózy, Štúrov 
Zvolen - okresné kolá súťaže v rétorike, Popoludnie so spevokolmi Liptova. 
Spoluorganizovali celoslovenské festivaly  folklórnych súborov v L. Hrádku a 
detských ľudových hudieb a speváckych skupín v L. Mikuláši, Folklórny 
festival Východná, Liptovský tanečný parket v Likavke, celoslovenskú 
prehliadku amatérskych divadelných súborov Belopotockého Mikuláš, PAN - 
prehliadku pantomímy a pohybových divadiel. V oblasti výtvarníctva, 
fotografie a filmu pripravili súťažné podujatia Rodinné video, Neprofesionálny 
film Liptova, Tatranský kamzík, výstavy Deti a tradičná ľudová tvorba, Jarný 
salón a prezentácie amatérskych výtvarníkov a fotografov: Tvorba Rudolfa 
Likavčana, autorská výstava Zuzany Bobovskej. Neoddeliteľnou súčasťou práce 
LOS bola i odborná príprava vedúcich kolektívov a krúžkov, ktorú metodici 
zabezpečovali formou seminárov. V číselnom vyjadrení v oblasti záujmovej 
umeleckej činnosti pracovníčky LOS uskutočnili 38 prehliadok a súťaž za účasti  
240 kolektívov a 1335 jednotlivcov.  
(Liptov 18.7.2000, Správa do Komisie vzdelávania MsZ) 
 
POSÁDKOVÝ KLUB ARMÁDY  si v decembri pripomenul desať rokov svojej 
činnosti. V čase svojho vzniku bol kultúrnou inštitúciou určenou príslušníkom 
armády a ich rodinám. Postupne sa však stal neodmysliteľnou súčasťou 
mestskej kultúry. Jeho súčasťou bolo najmodernejšie kino Nicolaus, v roku 
2000 aj jediné kino v meste. PKA organizoval jazykové kurzy, v tomto roku ich 
otvorili trinásť: angličtinu, nemčinu, francúzštinu (do začiatočníkov po 
konverzačné kurzy), špeciálny kurz angličtiny pre pilotov Armády SR, kurz 
strojopisu a technickej administratívy. Z pohybových aktivít to bola gymnastika, 
kurzy kalanetiky, kurz Eva (zameraný na redukciu hmotnosti) alebo ojedinelý 
bezplatný kurz Venuša pre ženy s onkologickými ochoreniami. Pri PKA pôsobil 
známy folklórny súbor Váh a populárne mažoretky. V záujmových krúžkoch sa 
stretávali leteckí a plastikoví modelári, zvýšil sa počet členov šachového 
oddielu.  PKA bol organizátorom  celoarmádneho festivalu Folk Rock Tatry, na 
ktorom sa stretávalo do dvesto účinkujúcich z celého Slovenska aj hostia zo 
zahraničia. Priestory PKA využívali Mikulášania na plesy, stužkové slávnosti a 
iné spoločenské podujatia. Podľa slov náčelníka PKA pplk. Juraja Ondrušku 
štvrťročne prešlo týmto klubom 20 000 návštevníkov. Náklady na prevádzku sa 
ročne vyšplhali k 1,5 mil. Sk, preto radi uvítali aj pomoc sponzorov. Mesto im 
prispievalo pravidelne na Folk Rock Tatry sumou 20 tis. Sk a odpúšťalo im 
dane z prevádzky kina Nicolaus, čo vylepšovalo hospodárenie PKA. Súčasťou 
armádneho klubu bola tiež výstavná sieň, ktorú často využívalo najmä 
Liptovské osvetové stredisko. 
(Liptov 5.12.2000, príloha Kultúra) 
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GALÉRIA PETRA M ICHALA BOHÚŇA (GPMB) na Tranovského ulici sa v tomto 
roku stala miestom rôznych zaujímavých a netradičných podujatí. Pravidelné 
výstavy s bohato navštevovanými vernisážami, podujatia pre deti mládež 
v priestoroch stálych expozícii i v knižnici galérie doplnili koncerty vážnej 
hudby, ale aj v prvý ročník majálesu organizovaný Základnou umeleckou 
školou v galerijnej záhrade. Pracovníci galérie opäť vyviezli za hranice 
Slovenska umenie liptovských výtvarníkov. V prvom polroku bola v Čechách 
inštalovaná výstava Jan Hála, od júna do augusta v poľskej Bielsko-Bialej 
prezentácia Miroslav Ksandr plastika kresba a v októbri inštalovali vo 
francúzskom partnerskom meste Annecy výber z tvorby Michala Kerna. V roku 
2000 bolo v priestoroch GPMB prezentovaných 21 výstav, z toho boli 3 
prevzaté. Galériu si prezrelo 24 334 návštevníkov. V rámci kultúrno-výchovnej 
činnosti bolo pripravených 1 161 rôznych  podujatí (lektoráty k výstavám a 
lektoráty k expozíciám kombinované a filmové podujatia, prednášky, besedy, 
školenia, divadelné predstavenia, koncerty, súťaže, výtvarná dielňa). 
 V júni si galéria pripomenula svoje 45. výročie založenia. V čase svojho 
vzniku v roku 1955 bola prvou galériou v Stredoslovenskom kraji. Pomenovaná 
bola po významnom slovenskom maliarovi, klasikovi slovenského výtvarného 
umenia Petrovi Michalovi Bohúňovi, ktorý v budove bývalej evanjelickej školy 
na dnešnej Tranovského ulici pôsobil ako učiteľ v rokoch 1854 – 1865. Galéria 
ako základ budúcej zbierky dostala pri svojom vzniku od Mesta L. Mikuláš 
vzácne umelecké diela P. M. Bohúňa a jeho syna Kornela, obrazy Zola 
Palugyaya, Janka Alexyho, Petra Júliusa Kerna, Ladislava Čemického, Miloša 
Alexandra Bazovského a ďalších. Budova galéria pôvodne dvojpodlažná, 
postavená v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu, prešla v rokoch 
1971 – 1979 rozsiahlou rekonštrukciou a bola účelovo prestavaná na galerijné 
účely. V súčasnosti patrila medzi najlepšie vybavené galérie na Slovensku, 
disponovala veľkoryso riešenými výstavnými priestormi. V troch stálych 
expozíciách prezentovala artefakty a poskytovala v náznaku prehľad o 
slovenskom výtvarnom umení v umelecko-historickom kontexte so zameraním 
a dôrazom na región Liptova. Prinášala prehľadnosť, vzájomnú previazanosť a 
čitateľnosť pre každého návštevníka. Veľká výstavná sieň umožňovala 
realizovať náročné výstavné projekty, malá výstavná sieň, nachádzajúc sa 
v historickej časti galérie, bola ideálnym priestorom na komorné a pracovné 
výstavy. Galéria mala za sebou bohatú výstavnú a publikačnú činnosť. Vo 
výstavnom programe nechýbali zahraničné projekty. V pravidelných intervaloch 
pracovníci galérie pripravovali výstavy z Českej republiky a Poľsku, kde 
udržovali už dlhé roky neformálnu a plodnú spoluprácu. Zbierky GPMB mali 
popri umeleckej, historickej a dokumentačnej hodnote i kultúrno-výchovnú 
funkciu. Do zbierok galérie radi načierali i ostatné galérie. Špičkové artefakty a 
kvalitne pripravené výstavy mali nejednu premiéru nielen v slovenských, ale i 
zahraničných galériách. K špecifikám tejto kultúrnej inštitúcie patrili aj vysoko 
profesionálne vykonávaná kultúrno-výchovnú činnosť pre všetky vekové 
kategórie. V roku 1997 bola galéria zaradená do projektu Les centres des 
marges - kultúrnych centier, pracujúcich pri Rade Európy v Štrasburgu. Od 
septembra obnovil svoju činnosť Klub priateľov výtvarného umenia. Jeho 
členská základňa bola početná. Členstvo vzniklo zaplatením členské príspevku, 
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čím si členovia zabezpečili bezplatná prístup na všetky podujatia pripravené 
galériou, voľný vstup do expozícií a výstavných siení počas celého roka, ale i 
bezplatný vstup na základe členského preukazu do iných partnerských galérií. 
Súčasťou činnosti klubu boli pravidelné stretnutia s umeleckými historikmi, 
reštaurátorom galérie, ale i exkurzie, besedy a návštevy ateliérov.  
(Liptov, 20.6. 2000, 20.2.2001) 
 
Mestské MÚZEUM JANKA KRÁĽA ponúkalo návštevníkom štyri expozície: 
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikulášsku mučiareň na Námestí 
osloboditeľov, Tatrín a Žiadosti slovenského národa v starej evanjelickej fare na 
Tranovského ulici a Rodný dom Rázusovcov na Vrbickej ulici. Počas leta 
prevádzkovalo tiež synagógu na Hollého ulici, ktorá bola vlastníctvom Ústredia 
židovských náboženských obcí na Slovensku. 
 Celý prvý polrok múzejníkov zamestnávalo pripravované Svetové 
stretnutie Liptákov 2000. V tomto rámci sa podieľali aj na príprave a realizácii 
reprezentačnej publikácie o Liptovskom Mikuláši Príbeh mesta. Zbierali 
informácie do Biografie osobností Liptova, pracovali v kontaktnej a 
propagačnej komisii. V rámci edičnej činnosti múzeum v júni vydalo druhé 
číslo občasníka Múzejné starinky, ktoré mali úspech u návštevníkov múzea i 
kolegov z iných slovenských múzeí. Obsah „noviniek-stariniek“ bol 
koncipovaný s ohľadom na SSL 2000, takže svoje miesto tam našli aj 
medailóny rodákov, „ktorí sa vo svete nestratili“. Náklad tisíc kusov sa 
v priebehu dvoch týždňov rýchlo pomíňal. Noviny sa dostali až do zámoria, čo 
potvrdila odpoveď na súťažnú otázku zaslaná až z ďalekého Milwaukee v štáte 
Wisconsin. Pracovníčky múzea svojimi príspevkami (kostol sv. Mikuláša, 
kostol sv. Petra z Alkantary a františkánsky kláštor v Okoličnom, jezuitský 
kláštor, evanjelický kostol na Tranovského ulici, vo Vrbici, židovská synagóga) 
skompletizovali skladačku Za sakrálnymi pamiatkami Liptovského Mikuláša, 
ktoré vydalo LOS. Ďalšie príspevky o kostole sv. Jána apoštola v Palúdzke, 
kostole sv. Ladislava v Bodiciach a evanjelickom kostole v Palúdzke spracoval 
riaditeľ ŠOKA Mgr. Peter Vítek. 
 Počas roka bolo v múzeu inštalovaných 10 výstav (vo výstavnej sieni i 
synagóge) a pripravených ďalších 53 podujatí (pozri Kalendárium). Výstavu o 
Jurajovi Tranovskom a jeho nasledovníkoch pod názvom Prameň duchovnej 
sily inštalovali pracovníčky Múzea Janka Kráľa v maďarskom Kiskırösi 
začiatkom septembra v rámci programu oberačkových slávností a Slovenských 
národných dní 2000. V decembri bola táto výstava inštalovaná v Béekešskej 
Čabe, kde žije tiež početná slovenská komunita. V tamojšom slovenskom 
gymnáziu zostala výstava inštalovaná natrvalo. Do múzea počas roka zavítalo 
celkom 19 077 návštevníkov.  
 Zaujímavé podujatia vznikli v Rázusovie dome v spolupráci s Liptovským 
osvetovým strediskom. V marci to bolo „V rozprávkovom svete Vrbice“ a 
v máji „Vychádzka starou Vrbicou“, v rámci ktorej bola vydaná skladačka 
Vrbica- mestečko minulosti. Tradičným podujatím MJK v tomto objekte bol 
Deň otvorených dverí každoročne pripravený pri výročí narodenia Martina 
Rázusa. 
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  Atraktívnym priestorom pre turistov i umelcov bola klasicistická 
synagóga na Hollého ulici. Objekt bol sprístupnený počas letnej sezóny a to už 
od roku 1994. Monumentálny priestor využívali radi na rôzne prezentácie 
hudobníci, tanečníci i divadelníci. Obľúbené boli koncerty vážnej hudby, 
prehliadka liptovských spevokolov, Letná škola tanca, divadelné predstavenia. 
Po dva letá synagógu zaplnili pôsobivé výtvarné prezentácie fotografií, čo 
inšpirovalo tohtoročných vystavovateľov zo Združenia výtvarných umelcov 
stredného Slovenska. Výstavu Zem Slovensko IV. otvorili vo štvrtok 6. júla. 
Predchádzajúce tri výstavy tohoto druhu sa konali v Martine, Čadci a Banskej 
Štiavnici. V synagógy inštalovalo svoje diela (maľbu, grafiku, plastiky, textil) 
dvadsaťdva autorov zo stredného Slovenska.  
 Priestory múzea počas roka vo väčšej miere využíval primátor mesta na 
reprezentačné účely. Prijímal tu svojich hostí z domova i zahraničia, aby ich 
zároveň osobne sprevádzal historickou expozíciou MJK. 
(Liptov 18.1.2000, 18.4.2000, 18.7.2000, príloha Kultúra) 
 
Začlenenie SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA  pod 
pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR prinieslo v roku 2000 prvé 
pozitívne výsledky. Okrem toho, že nastalo oživenie vedeckovýskumnej 
činnosti, pozitívny trend sa prejavil v kvalite výstavnej činnosti a pristúpilo sa 
k odstraňovaniu sklzov na úseku edičnej činnosti. V súlade so svojou odbornou 
profiláciou sa múzeum zameriavalo na evidenciu a dokumentáciu zbierkových 
predmetov, riešenie vedecko-výskumných úloh, realizáciu výstav, kultúrno-
vzdelávacích programov a podujatí zameraných na ochranu prírody (fauna, 
flóra, neživá príroda, krasové oblasti, jaskyne) a popularizáciu jaskyniarstva.  
 Tri stále expozície Kras a jaskyne Slovenska, Minerály - výskyt, využitie, 
ochrana a Chránená príroda si počas roka prezrelo 10 429 návštevníkov. 
Pracovníci múzea pripravili v rámci kultúrno-výchovnej činnosti  aprílové XXI. 
Ekodni a novembrové XXII. Ekodni (besedy, prednášky a náučné pásma 
zamerané na poznávanie chránenej a ohrozenej fauny, flóry, minerálov), jako aj  
Speleodni (19.–23. júna), Dni otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa 
životného prostredia a Dni európskeho kultúrneho dedičstva, dve 
ekopopoludnia, tri ekologické večery, dva speleologické večery. Celkovo sa 
v múzeu konalo 216 podujatí za účasti 5 737 návštevníkov. 18 výstav si 
prezrelo 12 415 návštevníkov. Pracovníci múzea inštalovali ďalších 8 výstav po 
celom Slovensku. Priemerný evidenčný stav pracovníkov v múzeu bol 48 
pracovníkov.  
 Z histórie múzea. V roku 2000 si SMOPaJ pripomenulo 70 rokov od 
svojho vzniku. Počiatky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláš siahajú do začiatkov 20. storočia. Súvisia s Liptovskou 
zbierkou, tzv. prvým mikulášskym múzeom z roku 1904. Pod vplyvom 
existencie Muzeálnej slovenskej spoločnosti vznikla zásluhou Václava 
Vraného, Rehora Urama-Podtatranského, Jura Janošku a ďalších osobností na 
pôde Meštianskeho kasína. Myšlienka múzea založeného na tradícii Liptovskej 
zbierky sa zásluhou Jána Volka-Starohorského obnovila po roku 1918 
prostredníctvom tzv. Podkriváňskeho múzea. V roku 1928 po úvodnej 
predporade  Jána Volka-Starohorského, Oldřicha Lúžneho a Alojza Lutonského 
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ožila naplno. Po dvojročnom prípravnom období viedla k založeniu Múzea 
slovenského krasu. Až týmto aktom sa v Liptovskom Mikuláši zavŕšili 
dovtedajšie muzeálne pokusy a múzeum sa stalo skutkom. Zakladajúce valné 
zhromaždenie sa uskutočnilo 2. júna 1930. Správu múzea vykonávalo valné 
zhromaždenie, kuratórium a predseda. V prenajatých priestoroch v budove 
okresného úradu sa inštalovali zbierky a oficiálne zverejnili v roku 1936. Roku 
1932 vznikol pri múzeu Prírodovedecký zbor a jeho odbory (krasový, 
prírodovedecký, ochraňovací a i.) vyvíjali značnú činnosť. Priestorové ťažkosti 
však brzdili prirodzený vývoj múzea. Z podnetu Ivana Stodolu sa kuratórium 
v rokoch 1936 – 38 usilovalo získať muzeálnu budovu a preorientovať ho na 
jaskyniarske, kde by sa nachádzali jaskyniarske zbierky celého Slovenska.  
 Ako celoslovenské jaskyniarske múzeum sa začalo budovať 
v povojnovom období. V prospech takejto špecializácie sa už v roku 1943 
vyslovil Zväz slovenských múzeí, ktorý sa aj naďalej usiloval o jej presadenie. 
Vplyvom  priestorových ťažkostí a ďalších okolností múzeum v roku 1949 
prevzala Slovenská speleologická spoločnosť. Koncom roku 1949 prenajala 
priestory v budove okresného súdu na Školskej ulici. Tu sa premiestnili zbierky 
múzea a v júli 1951 sprístupnili expozíciu odrážajúcu jeho celoslovenskú 
jaskyniarsku orientáciu. V záujme rozvoja múzea podala v roku 1951 návrh na 
jeho zoštátnenie. Od roku 1952 múzeum prevzal Krajský národný výbor 
v Žiline. Povereníctvo kultúry v súlade s uznesením Muzeálnej rady Zväzu 
slovenských múzeí ho od  
1. apríla 1954 zaradilo medzi celoslovenské ústredne spravované múzeá. 
V rokoch 1956 – 1960 tvorilo súčasť Slovenského múzea v Bratislave ako 
pobočka s charakterom vedeckého pracoviska. Roku 1958 múzeum začalo 
vydávať zborník Slovenský kras. Ten obsahovým zameraním zakrátko zaujal 
pevné miesto v oblasti popularizácie výsledkov úspešne sa rozvíjajúcej 
slovenskej speleológie. Rozhodnutie Povereníctva školstva a kultúry, ktorým sa 
múzeum v roku 1960 začlenilo pod  MsNV v Liptovskom Mikuláši negatívne 
ovplyvnilo jeho ďalšie osudy. V roku 1961 sa zo zbierok necitlivo vyčlenila 
vlastivedná zbierka bývalého kuratória, delimitovala sa do rôznych inštitúcií a 
časť priestorov múzea v prízemí budovy zaujal Štátny okresný archív.  
 Zmenou pôsobnosti riadenia, ochrany a prevádzky jaskýň múzeum v roku 
1966 prevzalo Harmaneckú jaskyňu, Važeckú jaskyňu, Demänovskú ľadovú a 
Demänovskú jaskyňu slobody a začlenili ho pod pôsobnosť Stredoslovenského 
KNV v Banskej Bystrici. Neskôr sa dostalo pod riadenie Ministerstva kultúry 
SSR. V rokoch 1967 – 1969 sa reinštalovala jeho expozícia, ktorá prezentovala 
krasový fenomén všeobecne i špeciálne na území slovenských Karpát. 
 Schválením organizačného usporiadania a riadenia jaskyniarstva na 
Slovensku od 1. januára 1970 Ministerstvom kultúry SSR vznikla v Liptovskom 
Mikuláši Správa slovenských jaskýň. Do tohoto organizačného rámca začlenili 
Múzeum slovenského krasu ako múzejné, výskumné a dokumentačné stredisko 
pre jaskyne a krasové javy na Slovensku. Do múzea sa včlenilo 
Speleolaboratórium pri Gombaseckej jaskyni a jeho súčasťou sa stalo aj 
pracovisko v Košiciach. Vytvorila sa nová koncepcia múzea. V jej rámci sa 
popri múzejnej a dokumentačnej činnosti zabezpečovali úlohy meračskej 
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dokumentácie jaskýň, geomorfologického výskumu jaskýň a krasových území a 
pod.  
 Ďalšia etapa histórie múzea od roku 1981 súvisí s Ústredím štátnej 
ochrany prírody. Ako Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody tvorilo 
inštitucionálnu základňu kultúrno-výchovného pôsobenia štátnej ochrany 
prírody. Schválenie koncepcie rozvoja múzea MK v roku 1983 rozšírilo jeho 
pôsobnosť o dokumentáciu chránených častí prírody a vývoja ochrany prírody 
na Slovensku. Okrem budovania príslušných expozícii položil sa dôraz na 
špecializované expozície v národných parkoch a chránených krajinných 
oblastiach. Prvú ŠPR Sitno v Štiavnických vrchoch dalo múzeum do prevádzky 
v októbri 1987. V súlade s opatreniami na realizáciu rozvoja štátnej ochrany 
prírody MK v roku 1987 premenovalo na Múzeum vývoja ochrany prírody. 
Stalo sa stredisko kultúrno-výchovnej múzejnej práce štátnej ochrany prírody.  
 Ako Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvu vstúpilo do 
povedomia verejnosti od 1. júla 1990 z titulu zmien, ktoré sa uskutočnili na 
úseku ochrany prírody. V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry 
predstavovalo špecializované ústredie múzejnej práce vo vzťahu ku kompletnej  
dokumentácii o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Užšou špecializáciou múzea sa zároveň stala prezentácia výsledkov 
speleologických výskumov na Slovensku, v širšom stredoeurópskom kontexte. 
Od 1. júla 1996 do konca roka 1998 tvorilo SMOPaJ súčasť Regionálneho 
kultúrneho centra v súlade s vtedajšími predstavami o transformácii kultúry. Od 
roku 1999 múzeum vyvíja svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva životného prostredia SR, v súlade s poslaním, ktoré ako 
celoslovenské špecializované múzeum plní od roku 1990.  
 Špecifickým prvkom múzea je ústredná evidencia a dokumentácia 
krasových javov Slovenska. Jej prostredníctvom zhromažďuje poznatky o 
existencii vyše štyritisíc slovenských jaskýň a iných krasových javov. Vo 
fondoch dokumentácie sú tak sústreďované údaje o polohe, vzniku, genéze, 
tvare a iných náležitostiach jaskýň a ďalší pramenný a dokumentačný materiál o 
jaskyniach a krase na Slovensku. Inou špeciálnou oblasťou múzea je knižnica, 
jediné špecializované pracovisko svojho druhu u nás. V jej fondoch s viac ako 
18 000 jednotkami je literatúra zamerané na speleológiu, jaskyniarstvo, ochranu 
prírody, ekológiu a príbuzné disciplíny. Popri publikáciách domácej 
proveniencie významnú súčasťou fondov tvorí zahraničná literatúra z mnohých 
krajín Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie. Zbierky múzea predstavujú 80 000 
kusov predmetov - kolekcie sintrov, krasových hornín, škráp a iných drobných 
tvarov, paleontologická zbierka (zvyšky jaskynného medveďa a i.), zbierky 
chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, minerálov a pod. Zbierka máp, 
plánov, prístrojov a meračských pomôcok z 19. a 20. storočia dokumentuje 
vývoj jaskynného merania. Významné sú zbierky o činnosti človeka 
v jaskyniach. Fotografické zbierky dokumentujú históriu jaskynného 
fotografovania na Slovensku. Výraznú kategóriu predstavujú zbierky 
numizmatické, filatelistické, flumenistické, drobných tlačí tematicky zamerané 
na kras, jaskyniarstvo, ochranu prírody. 
 Už v prvom období existencie múzea vyšlo v edícii Knižnica múzea 
zásluhou Jána Volka-Starohorského 24 titulov rôznych, zväčšia geologických 
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publikácií. V roku 1958 sa začal vydávať zborník Slovenský kras (Acta 
crasologica Slovaca) a od roku 1989 zborník Ochrana prírody (Naturae tutela). 
Ich prostredníctvom sa realizuje pravidelná výmena odbornej literatúry s viac 
ako 30 krajinami sveta. V bulletine Sinter sa od roku 1993 prezentujú udalosti v 
slovenskom jaskyniarstve. Edičnú činnosti prezentujú aj monografie: Možnosti 
speleoklimatickej terapie v Gombaseckej jaskyni, Kras Silickej planiny, 
Praktická speleológia a iné. Spolupráca so zahraničím sa orientuje na výmenu, 
ako i spoluprácu pri realizácii výstav rôzneho tematického zamerania, 
rozširovanie poznatkov o historickom vývoji jaskyniarstva a s tým okolnosťami, 
vzájomnú výmenu literatúry. Na pôde múzea sa koná medzinárodná súťažná 
prehliadka jaskyniarskej fotografie - Speleofotografia a fotografie s tematikou 
prírody Ekofotografia. Obľúbenými podujatiami sú Ekologické dni. Tradíciu 
majú aj speleologické a ekologické večery. Pre záujemcov o jaskyne je určený 
jaskyniarsky deň a širšej verejnosti Speleologické dni.  
(Informačný bulletin SMOPaJ, 1999, Správa o činnosti SMOPAJ, príloha 
Kultúra) 
 

 KALENDÁRIUM PODUJATÍ  
 
SILVESTER A NOVÝ ROK S PRIMÁTOROM . Posledný deň roka 31. december 
1999 a 1. január 2000 boli poznačené všeobecnou eufóriou uvítania nového 
milénia (aj napriek informáciám, že tento prelom príde až v závere roka 2000).  
 Na budove Múzea Janka Kráľa už od mikulášskeho jarmoku svietila 
farebná číslica 2000. V piatok 31. decembra sa tu stretlo niekoľko stoviek 
Mikulášanov i návštevníkov mesta už štyri hodiny pred polnocou. Táto 
silvestrovsko-novoročná tradícia bola živá už niekoľko rokov, avšak príchod 
okrúhleho roku 2000 podnietil organizátorov z Domu kultúry pripraviť na pódiu 
bohatý kultúrny program. Zúčastnila sa ho aj Miss Slovensko ´98 Žilinčanka 
Zuzana Fábryová. O dobrú náladu a rozohriatie v tuhom mraze sa starala 
diskotéková hudba, ktorá roztancovala  mladých i tých skôr narodených. 
Zábavu znásobovala veľkoplošná obrazovka na pódiu, ktorá verne 
odzrkadľovala bujaré dianie na námestí. Nemalé prekvapenie či rozruch 
vzbudila skupina nadšencov, ktorá prišla privítať rok 2000 v županoch a 
pyžamách na plážových stoličkách pod slnečníkom, ktorý si rozprestreli 
niekoľkostupňovom mraze priamo na snehu. Iní vítali nový rok   príležitostne 
upravenými čiapkami, tričkami, či dokonca tvárami.. Jeho posledné sekundy 
odpočítavalo celé námestie, aby búrlivo, za svetiel veľkého ohňostroja privítalo 
magický rok 2000. Z pódia sa občanom prihovoril primátor mesta MUDr. 
Alexander Slafkovský, ktorý sem prišiel v spoločnosti manželky z podujatia 
„Silvester s primátorom“ v Dome kultúry. Slova sa ujal aj prednosta Okresného 
úradu Ing. Jaroslav Lehotský. Mohutné výbuchy petárd, svetlíc a inej zábavnej 
pyrotechniky bolo počuť i vidieť po celom meste, svoje „polienka“ 
k svetelnému i zvukovému divadlu priložili obyvatelia všetkých častí mesta. 
 
ODIŠIEL LADISLAV ČEMICKÝ . 6. januára v dome dôchodcov v Stupave pri 
Bratislave zomrel akad. maliar, pedagóg, národný umelec Ladislav Čemický. 
Narodil sa 24. marca 1909 v Čemiciach. Posledná rozlúčka s umelcom sa 
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konala v mikulášskom Dome smútku 11. januára, pochovaný bol v rodinnej 
hrobke v Andiciach. Katalóg k júnovej výstave Liptov 2000 (pozri 
Kalendárium) o ňom priniesol toto hodnotenie: „Ladislav Čemický bol 
maliarom, príslušníkom Generácie 1909. Základom jeho ranej maľby boli 
budapeštianske štúdiá, jeho tvorba bola založená na prelínaní prirodzenosti 
výrazu a symbolickosti významu. Parížsky pobyt priniesol civilizmus a záujem 
o sociálne témy, mestskú perifériu. Vrchol svojej tvorby dosiahol Čemický na 
konci tridsiatych rokov, kedy sa v umeleckej tvorbe prehĺbilo osobnostné 
poňatie sociálneho maliarstva, námetovo čerpajúc  z oblasti robotníckych 
kolónii a prác robotníkov. Význačné sú jeho diela s protivojnovou tematikou. 
Bol aj vynikajúcim portrétistom a krajinárom, mimoriadne dobre sa vyjadroval 
technikou akvarelu. V rokoch 1949 – 1976 pedagogicky pôsobil na VŠVU 
v Bratislave jako profesor maľby. Bol ocenený viacerými štátnymi 
vyznamenaniami.“ 
(FA MJK 9326, knižnica MJK) 
 
Súkromná galéria ART GALÉRIA U BULLOV  na Námestí osloboditeľov celý rok 
poskytovala výstavný priestor mnohým slovenským umelcom, s dôrazom na 
výtvarníkom  z Liptova. Od januára tu postupne vystavovali Jaroslav Uhel z 
Palúdzky, ružomberský rodák Miroslav Bartoš, východoslovenskí umelci 
v Liptove, traja velikáni liptovského umenia Peter Július Kern, Zolo Palugyay a 
Ladislav Čemický. Poslednou tohtoročnou výstavou boli Stopy a dotyky 
Michala Kerna. V ponuke galérie bola aj stála predajná expozícia z diel 
slovenských klasikov výtvarného umenia, ale aj mladých umelcov z Liptova.  
(Liptov 29.2.2000) 
 
CYKLUS AUTORSKÝCH ČÍTANÍ  iniciovaný básnikom a stredoškolským 
pedagógom Ivanom Laučíkom pokračoval v bábkovej sále aj v tomto roku pod 
hlavičkou Domu kultúry a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Ivan 
Laučík už druhý rok moderoval stretnutia so slovenskými spisovateľmi, na 
ktorých oni samotní predstavili svoje dielo a vybrané texty aj interpretovali. 
Popri rozhovore s moderátorom svoje miesto tu našla aj hudba a tanec. 
V novinách Liptov sa Ivan Laučík o tejto forme mestskej kultúry vyjadril: „Ide 
o iný druh literatúry než to bolo na besedách so spisovateľmi. V popredí je 
dielo a vecný obsah rozhovoru. V našom meste a okolí sa vždy nájde asi stovka 
záujemcov zo všetkých generácií o takýto program. Autorské čítania podobného 
typu robí okrem nás v Prešove Valerij Kupka .... Preto by bolo žiadúce, aby sa 
práve mesto ujalo podpory týchto podujatí. Viete, u nás kultúru zatiaľ 
pokladajú iba za ornament, ktorý podporia vtedy, ak ostanú nejaké 
prostriedky.“ 
 V roku 2000 sa v DK predstavili Anna Ondrejková, Rudolf Jurolek, Mila 
Haugová, Peter Repka, Angela Repková a Pavol Hudák. Posledným podujatím 
tohoto cyklu bol uvedenie dokumentárneho videofilmu Času je málo a voda 
stúpa Deža Ursinyho a Iva Brachtla v pondelok 30. októbra.  
(Liptov 29.2.2000, 3.1.2001)  
OTEC A SYN V PARLAMENTKE . V dňoch 19. januára – 16. februára. vystavovali 
v bratislavskej reštaurácii Parlamentka mikulášski výtvarníci Pavol Petráš a 



 99

Pavol Petráš ml. Ich prvá spoločná výstava ukázala lyrické a baladické motívy 
otca a portrétnu tvorbu syna. 
(Liptov 8. 2. 2000)   
 
Výstavu PETER JÚLIUS KERN -VÝBER Z TVORBY  slávnostne otvorili vo štvrtok 
27. januára v malej sieni Galérie P. M. Bohúňa. Na jej príprave galéria 
spolupracovala s Art Galériou Schurger z Tvrdošína. O živote a diele autora na 
vernisáži prehovoril riaditeľ galérie PhDr. Karol Maliňák. Ocenil Kernovo dielo 
ako majstra liptovskej krajiny, ktorého tvorivý odkaz sa ocitol neprávom na 
okraji pozornosti slovenskej histórie umenia. Početní návštevníci otvorenia 
výstavy obdivovali pôsobivé výjavy z liptovskej prírody. 
(Liptov 25.1.2000) 
 
HIMALÁJE A PERU ´98 - cestopisné fotografie RNDr. Františka Szalaya boli od 
4. februára do 2. apríla inštalované vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa. 
Pôvodne stredoškolský učiteľ, teraz aj starosta obce Oslany, milovník prírody, 
vášnivý fotografa, turista a fanúšik hôr zachytil počas svojich ciest exotické 
prostredie majestátnej prírody, ale i každodenný živo obyvateľov Ánd a 
Himalájí.  
(Liptov  8. 2. 2000, FA MJK 9 498, príloha Kultúra) 
 
KLUB PIERKO PRE DETI ZŠ pôsobil od začiatku februára pri Knižnici G. F 
Belopotockého. Bol určený pre záujemcov o literatúru, čítanie s ambíciami 
vlastnej literárnej tvorby a zameraný na a rozvoj literárnych znalostí, podporu 
vlastnej literárnej tvorby detí, spoznávanie regionálnych literárnych dejín a 
tradícií. Prvé stretnutie v podkroví knižnice sa uskutočnilo 17. februára. Prvé 
úspechy členov klubu prišli už na jeseň. Peter Ferianček (ZŠ Demänovská cesta) 
a Mária Gyuránová (ZŠ Janka Kráľa) zvíťazili vo svojich kategóriách 
v celoslovenskej súťaži žiakov základných a stredných škôl vo vlastnej literárne 
tvorbe „Škultétyho Rečňovanky“, ktorú vyhlásila Hontianskonovohradská 
knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.  
(príloha Kultúra) 
 
Bohatá PLESOVÁ SEZÓNA ponúkla paletu fašiangových zábav a plesov, ktoré 
organizovali poľovníci, učitelia, telocvikári, vojaci, Červený kríž, politické 
strany KDH, SDĽ, ale tradične aj obyvatelia vytopenej obce Sokolče žijúci 
v našom meste. Tradičnými miestami zábavy boli Dom kultúry, Posádkový klub 
armády, ale aj priestory reštaurácie Vrbica na Nábreží dr. A. Stodolu a 
Stredoslovenských energetických závodov pod Hájom. 
 V sobotu 4. marca vítali organizátori v priestoroch Domu kultúry hostí 
jubilejného 10. BENEFIČNÉHO PLESU PRIMÁTORA MESTA  Pripravený bol 
netradične v retro-štýle tridsiatych rokov. Zodpovedalo tomu oblečenie 
organizátorov i výber hudby. Plesajúcich zabávali bratislavskí Funny Follows, 
Nova a folklórny súbor Váh. O polnoci nechýbala bohatá tombola. Výťažok zo 
vstupeniek v hodnote 18 tisíc korún bol venovaný Združeniu rodičov telesne 
postihnutých detí Koliesko.  
(FA MJK 9 692 – 94) 
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Jubilejný 5. ročník putovnej výtvarnej výstavy z celoslovenskej súťaže 
s protidrogovou tematikou VLAK BEZ  STANÍC  sa uskutočnil v Liptovskom 
osvetovom stredisku v Pongrácovskej kúrii. Organizátorom tohoto projektu 
bolo Národné osvetové centrum a Občianske združenie Športom proti drogám. 
Medzi 46 vystavenými dielkami boli aj práce mikulášskych žiakov. Výstavu aj 
so sprievodnými akciami (besedy, odborné filmy) videlo 830 návštevníkov.
  
(Liptov 7.3.2000) 
 
Prezentácia publikácie STOPY (17) - HOBBY A LÁSKY TERCIE  pripravili 
v Pongrácovskej kúrii v stredu 1. marca jej vydavatelia z Liptovského 
osvetového strediska. Dali v nej priestor sedemnástim seniorom, ktorí svoj život 
a aktívny vek venovali mikulášskej a liptovskej kultúrnej sfére. Svoje 
spomienky uverejnili divadelník Ivan Šenšel, publicista Ladislav Paška, 
rezbárka Mária Hrabinská, folkloristka Ľudmila Štrkolcová, knihovníčka Anna 
Šlauková, učiteľka Mária Šípková a iné osobnosti. Útlu knižočku svojimi 
subtílnymi ilustráciami obohatila známa poetka Anna Ondrejková. V kultúrnom 
programe vystúpili deti z detského folklórneho súboru Ďumbier.  
(Liptov 14.3.2000, knižnica MJK) 
 
M ILÉNIOVÝ KONCERT PRE ZEM  pritiahol do Domu kultúry v sobotu 18. marca 
350 divákov. Benefičné podujatia zorganizovalo Lesoochranárske zoskupenie 
Vlk Tatry na podporu verejnej zbierky určenej na vytvorenie prvej súkromnej 
rezervácie v strednej Európe v oblasti pohoria Čergov na východnom 
Slovensku. Štvorhodinový koncert za účasti hudobných skupín Granko, Erb, 
Mince vo fontáne, Ploštín Punk, Admirál, Drúci a hip-hopovej tanečnej skupiny 
Magic Eyes moderoval náčelník zoskupenia Vlk Tatry Rudolf Pado (pozri 
Životné prostredie). Podujatie, ktoré mediálne podporilo Rádio Tatry a finančne 
firma Bioterm z Liptovskej Porúbky priniesol výťažok 19 tis. Sk. 
(Liptov 28.3.2000, Mikuláš apríl 2000) 
 
Už jedenásty JARNÝ SALÓN , regionálnu výstavu neprofesionálnych 
výtvarníkov, ľudových majstrov a fotografov otvorili organizátori z LOS 
vernisážou v nedeľu 26. marca. Vo výstavných priestorov v Čiernom orli sa 
s autormi zišlo mnoho priaznivcov amatérskeho umenia. V rozľahlom priestore 
boli inštalovaných 166 fotografií od 24 autorov a 131 výtvarných prác od 40 
výtvarníkov. Z techník bol zastúpená kresba, grafika, maľba, koláž, textilné 
techniky (tkanie a batika), koža, drevo, kôra i drôt. Evidentné bolo zastúpenie 
mladých tvorcov zo ZUŠ v Liptovskom Hrádku, Katecheticko-pedagogickej 
fakulty z Ružomberka a Fotokrúžku pri mikulášskom Dome kultúry. Porota 
(Zuzana Gažíková, Dana Sochorová, Róbert Močiliak, Ján Horváth a Štefan 
Ižo) udelila vecné ceny primátorov troch liptovských miest. Z Mikulášanov boli 
ocenení: Monika Švideková a Ján Majerčík za fotografie. Výstava trvala do 17. 
apríla.  (Liptov 11.4.2000) 
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V pondelok 3. apríla sa v bábkovej sále DK predstavili súťažiaci regionálneho 
kola celoslovenskej súťaže FRANCÚZSKA PIESEŇ. Hlavným organizátorom bol 
Francúzsky inštitút, z ktorého do poroty  prišiel Pascal Fourneaux. Okrem neho 
výkony žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách hodnotil aj 
riaditeľ ZUŠ Ľubomír Raši a riaditeľ DK Robert Szolnoki. Okrem víťazov 
z Ružomberka, a Likavky sa na treťom mieste v modrej kategórii umiestnila 
Petra Devečková zo ZŠ Nábrežie Aurela Stodolu.  
(Liptov 11.4.2000) 
 
V utorok 18. apríla pripravil Juraj Duchovný vo svojom kníhkupectve Nicolaus 
na Štúrovej ulici AUTOGRAMIÁDU  redaktorky TV Markíza Evy Černej. 
Predstavila tu svoju knihu Reportérkina spoveď a besedovala so všetkými 
záujemcami.  
(Liptov 3.5.2000) 
  
STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM PETROM ŠTRELINGEROM  pripravili v Knižnici 
G. F. Belopotockého v utorok 21. marca. Hovorilo sa o jeho najnovšej knihe 
Spútaný Prometeus, ktorá bola životným príbehom básnika a prozaika Pavla O. 
Hviezdoslava. Súčasťou besedy bola aj  predaj knihy s autogramiádou.  
(Liptov 26.4.2000, FA MJK 9 460) 
 
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy TALENTY MATKY ZEME  zorganizovali 
v Pongrácovskej kúrii M-klub a lesoochranárske zoskupenie VLK- TATRY. Do 
súťažných kategórii ekoplagát, ekopróza, ekopoézia, ekohumor a ekohádanky 
bolo zapojených 179 žiakov z ôsmich škôl a z celého regiónu. Výstava trvala do 
konca mája, navštívilo ju 547 žiakov. 
 
DESIATY ROČNÍK FESTIVALU FOLK TATRY 2000 pripravili Posádkový klub 
armády, Mestský úrad a sponzori od stredy 26. do piatku 28. apríla 
v priestoroch PKA. Amatérske podujatie, na ktorom sa striedajú rôzne žánre - 
folk, rock, metal, sa stal medzi vojakmi, študentmi i mikulášskou mládežou, 
miestami aj „stárežou“ už tradičným hudobným sviatkom. Folk Tatry sa stali 
vrcholným armádnym hudobným podujatím, a aj napriek tomu ho v tomto roku 
Generálny štáb Armády SR nezaradil do svojho plánu. Preto sa jubilejný desiaty 
ročník nestal celoslovenským, ale „len“ liptovským podujatím. Na pódiu v kine 
Nicolaus vystúpila legenda českej pesničkárskej scény Vladimír Merta so 
speváčkou Janou Lewitovou, mikulášske zoskupenia Ploštín punk, Mince vo 
fontáne a Venusta, sólista Martin Jurčo, štvorica Drúci, recesistické združenie 
Pestrô všeličo.  
(Liptov 16.5.2000, 23.5.2000) 
 
PUTOVNÁ VÝSTAVA HOLOKAUST  bola inštalovaná vo výstavnej sieni Múzea 
Janka Kráľa od 8. mája. do 12. júna. Pôvodnú podobu výstavy, ktorú pripravilo 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Demokratická strana v Žiline doplnili 
pracovníčky múzea článkami z dobových periodík Gardista, Liptov, Tatranské 
hlasy a citáciami dobových zákonov. Súčasťou slávnostného otvorenia 
v pondelok 15. mája bola projekcia dokumentu o židovskej problematike 
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vojnového slovenského štátu, pripraveného bratislavskou Nadáciou Milana 
Šimečku s komentárom Ingrid Antalovej. Na výstavu prišiel aj Ružomberčan 
Aladár Roth, ktorému sa podarilo holokaust prežiť.  
 
SPOMIENKOVÝ VE ČER NA JOZEFA PIŤA ponúkol Dom Matice slovenskej 
svojim návštevníkom v sobotu 20. mája. Hudobno-slovné pásmo pripravil 
Miestny odbor a kultúrno-umelecký odbor MS pri príležitosti 200. výročia 
narodenia slávneho interpreta slovenských ľudových piesní, ktorý žil a zomrel 
v našom meste. Súčasťou večera bol krst brožúry zostavovateľov Laca Pašku a 
Petra Vrlíka. Knihu do života uviedol básnik Ivan Laučík.  
 
DESIATE VÝROČIE DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO  SÚBORU PRAMIENOK  si v piatok 
27. mája pripomenuli jeho členovia a priaznivci slávnostným programom 
Veselo na dvore v Dome kultúry. Pramienok vznikol v roku 1990 pri Dome 
kultúry pod vedením Ing. Marianny Nahálkovej. V roku 2000 pracoval pri 
Centre voľného času. Do súboru chodilo okolo 70 detí vo veku od päť do 
pätnásť  rokov. Okrem nácviku tancov, piesní a hier sa deti aktívne zapájali do 
vyhľadávania ľudových zvykov, piesní a riekaniek stredného Liptova a tieto 
následne využívali vo svojich choreografiách. Súbor pravidelne účinkoval na 
prehliadkach a súťažiach, vystupoval na detskom folklórnom festivale 
v Likavke a folklórnom súbore vo Východnej. Deti reprezentovali slovenský 
folklór v Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Bulharsku a v Juhoslávii. Keďže 
Pramienok nemal vlastnú hudbu, spolupracoval s mikulášskymi detskými 
ľudovými hudbami. Od roku 1995 s Cibirovcami, ktorých v Centre voľného 
času viedol Ing. Gabriel Cibira.  
 (Liptov 13.6.2000) 
 
MAJSTRAMI SLOVENSKA VO VARENÍ A JEDENÍ  HALUŠIEK  sa v Krompachoch 
v sobotu 27. mája stali známi Mikulášania Mako (Marián) Székely, jeho brat 
Karol,  ich švagor Igor Líška a Pavel Milec. Mako Szekely bol vyhlásený za 
najrýchlejšieho jedáka halušiek, jeho družstvo zjedlo 3,5 kg halušiek za minútu 
a päť sekúnd. Nebola to prvá súťaž družstva Székelyovcov, v minulých rokoch 
zvíťazili v podobnej súťaži v Tureckej pri Starých Horách. 
(Liptov 6.6.2000) 
 
V druhej polovici mája vydala svoje nové CD s názvom Ozveny folková 
skupina M INCE VO FONTÁNE  pôsobiaca pri klube Vojenskej akadémie. 
Hudobníci Vlado Slavík, Rado Kaplan, Stano Štofčík a Betka Šípková začali 
spolu hrať v máji 1999 a za toto obdobie absolvovali mnoho koncertov na 
mikulášskych scénach v klube VA, v Dome kultúry, ale aj v folkových 
vestivaloch v Žiline, Bobrovci i Banskej Štiavnici. (Liptov 16.5.2000) 
 
MEDZINÁRODNÝ DE Ň DETÍ NA PODBREZINÁCH . Zorganizovali v sobotu 3. júna 
na štadióne TJ Tatran VA, poslanecký klub Podbreziny, Dom kultúry a 
študentský parlament spolu s rodičmi detí z tohoto najväčšieho mikulášskeho 
sídliska. Podľa rozdaných vstupeniek bolo tam 460 detí - malých oslávencov, 
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ktorí museli absolvovať aspoň tri z desiatich pripravených disciplín, aby mohli 
byť zaradení do žrebovania o hlavnú cenu horský bicykel.  
(Liptov 20.6. 2000) 
 
JUNIÁLES ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY sa konal v záhrade Galérie Petra 
Michala Bohúňa o nedeľu 4. júna. Popoludní o 14. 00 hod. ho otvoril Mikuláš 
Konečný, člen rady školy. Organizátori chceli ponúknuť žiakom a rodičom 
neformálne stretnutie na dekách pod stromami rozľahlej, málo využitej 
galerijnej záhrady a umožniť im príjemné prežitie nedeľného popoludnia. Tento 
zámer však nebol z pozvánky zrejmý, takže mnoho rodičov i detí prišlo 
sviatočne, nedeľne vyobliekaných. Kto mohol, ten obsadil miesta pod stromami, 
pretože neľútostné slnko pražilo ako v najhorúcejšom lete. Ostatní sedeli na 
laviciach zapožičaných z neďalekého evanjelického kostola. Záhrada bola plná 
malých detí, rodičov i starých rodičov. Výzdobu záhrady -  rozvešané ozdobené 
plastikové fľaše a veľké papierové objekty pripravili žiaci výtvarného odboru. 
Vo svižných rytmoch vystúpili žiaci tanečného odboru. Tanečníkov vystriedali 
mikulášske skupiny Venusta, Admirál a Ploštín Punk. Hralo sa až do večerných 
hodín, keď konečne pominula ničivá páľava. Organizátori sľúbili, že ďalšiu 
letnú zábavu pripravia aj o rok, aby tak nová tradícia mikulášskych juniálesov 
mohla pokračovať.   
(FA MJK 9 703) 
 
Šiesty ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže 
Liptova RÁZUSOVIE VRBICA  otvorili v piatok 2. júna na námestíčku pred 
evanjelickým kostolom na Tranovského ulici. Tento rok sa podujatie konalo na 
počesť 95. výročia narodenia spisovateľky Márie Rázusovej - Martákovej. 
Recitátori, ktorých sa do súťaže zapojilo 55, sa predstavili tradične v 
priestoroch expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa v starej evanjelickej 
fary a v Galérii P. M. Bohúňa. Najpočetnejšie zastúpená bola II. kategória, teda 
žiaci prvého stupňa ZŠ (1.– 4. ročník), v ktorej recitovalo 25 žiakov. Pamätnými 
listami za vynikajúci prednes boli ocenení aj žiaci z mikulášskych škôl: Jaroslav 
Tomko z Osobitnej školy, Radka Babiaková zo ZŠ Demänovská cesta, 
Branislav Turčina zo ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej a Monika Jurečková zo 
ZŠ Janka Kráľa. Vyhodnotenie literárnej súťaže, ktorú organizovala  Knižnica 
G. F. Belopotockého sa konalo v jej priestoroch.  
(Liptov 30.5.2000, FA MJK 9 695 – 97) 
 
Projekt LOS ZA SAKRÁLNYMI PAMIATKAMI A DUCHOVNOU PRÍTOMNOS ŤOU 
pokračoval  v stredu 7. júna podujatím v mestskej časti Vrbica. Evanjelická 
modlitebňa (zbierka) uprostred Vrbice ožila skoro dvesto deťmi z cirkevných 
škôl,  ktoré sa ale podľa očitých svedkov nechovali vôbec prístojne. Historický 
výklad o objekte pripravila odborná pracovníčka MJK Daniela Fiačanová. 
Duchovným slovom sa deťom prihovoril ev. a. v. farár Vladimír Pavlík zo 
Závažnej Poruby. S hudobným programom vystúpili žiaci cirkevných škôl a 
ZUŠ.  
 



 104

L IPTOV KAROLA FEŇVEŠA. Výstava malieb liptovskohrádockého umelca bola 
inštalovaná vo výstavnej sieni MJK v rámci SSL 2000. Obrazy inšpirované 
liptovskou krajinou ponúkali chvíľu poetického zastavenia v hektických dňoch 
veľkého podujatia. Autor vystavoval diela vytvorené za posledných desať 
rokov. Výstava bola otvorená od 15. júna do 17. septembra. 
 Akademický maliar Karol Feňveš sa narodil 29. decembra 1921 
v Malužinej. Študoval na VŠVU v Bratislave u profesora Mudrocha figurálnu a 
portrétnu maľbu. Po jej absolvovaní sa natrvalo usadil v rodnom Liptove. 
V úzkom styku s prírodou prevažne spracovával zážitky inšpirované krajinou.  
(Liptov 8.8.2000, Múzejné starinky jún 2000) 
 
JUBILEJNÝ XXX.  BELOPOTOCKÉHO M IKULÁŠ . Od štvrtka 15. júna do nedele 
18. júna sa mesto opäť po dvoch rokoch premenilo na mekku slovenských 
divadelníkov. Tí sa tu stretli na 30. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky 
amatérskeho činoherného a hudobného divadla. Pripravili ju Národné osvetové 
centrum z Bratislavy a domáce inštitúcie LOS, DK, MJK s prispením Mesta 
Liptovský Mikuláš. Vo veľkej  i bábkovej sále DK sa predstavili súbory Daxner 
z Tisovca, DD2 pri CVČ Domino z Košíc, Pišinger pri OcÚ a ZDOS Bystrička, 
Slovenské pohronské divadlo z Levíc, DISK z Trnavy, Literárny spolok 
Draždiak Bratislava, Divadelný súbor The Crow z Kanianky a Divadlo 
Commedia z Popradu. Ako hosť prehliadky vystúpili členovia Štúdia 
pantomímy Kasprzyk pri CVČ Liptovský Mikuláš s Baladou o Zlatovláske. 
Porota zvučných mien v zložení Dagmar Inštitorisová, Rastislav Ballek, Oleg 
Dlouhý, Karol Horák a mladý režisér, Mikulášan Viliam Dočolomanský mala 
ťažké rozhodovanie. Hlavnú cenu získal divadelný súbor Pišinger za inscenáciu 
Jednoaktoviek od A. P. Čechova., cenu LOS získal súbor DISK. Porota za objav 
sezóny vyhlásila súbor The Crow (vrana).  
 Patrón festivalu Gašpar F. Belopotocký by mal radosť nielen z vysokej 
úrovne divadelných predstavení, ale v porovnaní s minulými ročníkmi aj zo 
zvýšeného záujmu divákov o amatérske divadlo. Mikulášsky divadelný sviatok 
v nedeľu 18. júna symbolicky ukončilo Bratislavské divadlo tanca v rámci 
slovenského turné. Tri týždne po premiére v Bratislave, uviedol známy súbor 
BDT inscenáciu  „ ... na Vaše hroby“. Dramaticko-tanečná kompozícia na 
motívy škandalózneho románu Francúza Borisa Viana v réžii a choreografii 
Jána Ďurovčíka, v ktorej účinkovali herci i tanečníci (napr. Monika Haasová a 
Igor Hlaváč dlhoročný sólista SND) svojim naliehavým posolstvom a 
spracovaním určite zaujala početné mikulášske publikum.  
(Liptov 27.6. 2000, programová brožúra festivalu príloha Kultúra) 
   
45. VÝROČIE ZALOŽENIA GALÉRIE PETRA M ICHALA BOHÚŇA oslávili jej 
pracovníci i početní hostia v rámci bohatého programu SSL 2000 vo štvrtok 22. 
júna. Vo veľkej sieni popoludní otvorili kolektívnu výstavu Liptov 2000, ktorá 
prezentovala výsledky desaťročnej tvorivej aktivity výtvarníkov žijúcich na 
Liptove, ale aj rodákov vracajúcich sa do svojho kraja. Nadviazala tak na 
pravidelné výstavy umelcov Liptova spred roka 1989. Druhá výstava Dielo 
Kolomana Sokola v malej sieni predstavila časť tvorby grafika, mikulášskeho 
rodáka žijúceho v americkom Tuscone, v Arizone. Inštalovaných bolo štyridsať 
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kresieb (50. – 80. roky 20. storočia) zo zbierok newyorských zberateľov, ktoré 
boli na Slovensku prezentované po prvý krát. Súčasťou osláv boli prednášky 
profesorky Ľudmily Peterajovej z Bratislavy a riaditeľa galérie Karola 
Maliňáka, tiež aj beseda s vystavujúcimi umelcami pod názvom Stretnutia alebo 
Návraty na Liptov.  
(FA MJK 9 719) 
 
KRÁTKE DOKUMENTÁRNE FILMY O L IPTOVE premietalo kino Nicolaus vo 
štvrtok 29. júna ako sprievodné podujatie SSL. Asi desať divákov videlo 
spomienku na Martina Rázusa (1937) a Andreja Hlinku (1938), požiar vo Važci 
z roku 1931, prácu liptovských garbiarov (1959), objaviteľské cesty jaskyniarov 
z Liptovského Mikuláša v Demänovskej doline (1961), film o živote ľudí 
v Liptovskej Tepličke a dokument o sedemstoročnom Liptovskom Mikuláši 
(1968) Zaujímavé podujatie pripravilo Združenie Liptov v spolupráci so 
Slovenským filmovým ústavom v Bratislave.  
 
KULTÚRNE LETO 2000 začalo v nedeľu 2. júla koncertom americkej gospelovej 
skupiny Life Waters Music. Ďalších deväť podujatí bolo naplánovaných do 27. 
augusta. Nie všetkým podujatiam prialo počasie, museli sa uskutočniť v DK. 
Jedným z vrcholov Kultúrneho leta bol KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRA MLADÝCH Z  GRÉCKEJ KALAMÁRIE  (dlhoročného partnerského 
mesta L. Mikuláša) vo štvrtok 20. júla vo veľkej sále. Štyridsať mladých 
Grékov, profesionálnych hudobníkov pod taktovkou nemeckého dirigenta 
Klausa Wilsa pripravilo početným poslucháčom veľmi príjemný a umelecky 
hodnotný večer. V záverečnej skladbe sa ku gréckym hosťom pridali aj mladí 
hudobníci z detského orchestra ZUŠ pod vedením učiteľky pani Markovej. 
V utorok 8. augusta sa naplnila veľká sála DK pri koncerte mikulášskej rodáčky, 
džezovej speváčky Miriam Bajlovej pôsobiacej v Prahe. S vynikajúcimi 
pražskými hudobníkmi sa predstavila ako M IRIAM BAYLE BAND v repertoári 
známych džezových interpretov. V synagóge vystúpili večer 25. augusta 
účastníci Letnej školy tanca s predstavením SPOMIENKY SYNAGÓGY  (pozri 
Školstvo) 
(Liptov 15.8.2000, príloha Kultúra, FA MJK 9 723 – 24) 
 
SLOVENSKÉ DIVADLO VHV  ZO STAREJ PAZOVY VO VOJVODINE  zavítalo do 
Liptova, aby sa vo všetkých troch mestách predstavili s hrou Cesta okolo sveta 
za osemdesiat dní. V Mikuláši mali vystúpenie naplánované na sobotu 8. júla, 
ale keďže kvôli zlej, resp. žiadnej propagácii prišlo do Domu kultúry len 15 
divákov, herci prestavenie odvolali. Skalní diváci prijali pozvanie do 
Liptovského Hrádku, kde Pazovčania hrali o deň neskôr. 
    
PRÍRODA A KRAJINA VO FOTOGRAFII M IKULÁŠA JACEČKU . Tak sa volala 
letná výstava otvorená 10. júla v priestoroch SMOPaJ na Ulici 1. mája. Jej 
autor, rodák z východného Slovenska, vystavoval tu už tretíkrát. Jeho fotografie 
prezentovali  dva tematické okruhy: Zemplín, môj domov a Tatry, môj druhý 
domov. 
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ORGANOVÉ DIELO J. S. BACHA JEŽIŠ, MOJA RADOSŤ predniesla v piatok 28. 
júla v ev. a .v. kostole na Tranovského ulici známa slovenská organistka Anna 
Predmerská-Zúriková. Túto skladbu zahrali v istom čase aj v ďalších 249 
kostoloch viacerých vierovyznaní na celom Slovensku v rámci festivalu Bachov 
rok - Slovensko 2000 (pri príležitosti 315. výročia narodenia a 250. výročia 
smrti Johanna Sebastiana Bacha).Výťažok z dobrovoľného vstupného bolo 
venované Nadácii pre výskum rakoviny na nákup genetického analyzátora. 
V Liptovskom Mikuláši sa zozbieralo   
4 223 Sk.  
 
ROCKOVÁ SHOW HAMMEROCK 2000. Dvojdňové hudobné podujatie (11.– 12. 
augusta) určené pre milovníkov tvrdších hudobných štýlov z celého Slovenska 
pripravila v priestore bývalého futbalového štadióna za Váhom agentúra Ride 
Production  z L. Mikuláša zastúpená mladým  hudobníkom Denisom 
Beláčikom. Ťahákom pre účastníkov bola britská skupina Saxon. Očakávania 
organizátorov vzhľadom na menšiu účasť divákov sa nenaplnili. Festival 
vyvolal diskusie o vhodnosti podujatia v súvislosti so zvýšeným hlukom na 
sídlisku Nábrežia 4. apríla. Primátor mesta potvrdil, že podobné podujatia 
v meste nebude podporovať.  
(Liptov 8.8.2000, 22.8.2000, Mikuláš august) 
 
Začiatkom septembra sa v uliciach mesta i sídliskových panelákoch objavil 
letáčik s týmto textom (doslovný prepis): 
 

Akcia v „Disco–bare“  Jánošíkovo väzenie  
 „Príďte sa uvolniť zo školských stresov 

 v piatok 8.9.2000 o 20:00 hod.  
Jánošíkovo väzenie Disco-Bar Palúdzka  

Fernet Stock – od 15 Sk 
Fernet Citrus– od 15 Sk 

Absoluth Vodka – od 20 Sk  
 TAXI 

 Dovoz – ZDARMA NA TEL: 0903 853 913  
Odvoz za najnižšie ceny v L.M. 

 Vstupné – Samozrejme ZDARMA  
Dievčatá príďte – Neoľutujete 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
TANEČNÁ ŠKOLA MAESTRO začala novú kurzovú sezónu zápisom v utorok 
12. septembra v priestoroch DK. Ponuka kurzov pre sezónu 2000 – 2001 bola 
pestrá: minitanečná pre základné školy, kurz pre začiatočníkov, pokračovací 
kurz, medailové kurzy, detská tanečná prípravka a klub tanečného športu.  
    
VÝSTAVA JÁN VOLKO STAROHORSKÝ (1880 – 1977) bola sprístupnená vo 
výstavnej sieni Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ulici 1. 
mája 38 v stredu 13. septembra. Otvorenie výstavy bolo súčasťou osláv 70. 
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výročia založenia Múzea slovenského krasu, ktorého iniciátorom a 
spoluzakladateľom bol práve Ján Volko Starohorský.  
 
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU ŽILINSKÉHO KRAJA – krajskú prehliadku 
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
pripravili LOS a Krajský úrad v sobotu 16. septembra vo veľkej sále DK. 
Odborná porota s predsedom Jurajom Dubovcom určila z približne dvesto 
účinkujúcich postupujúcich na celonárodnú prehliadku. Prekvapením pre 
organizátorov bola malá účasť divákov. Porovnávať a učiť sa neprišli ani 
domáci folkloristi. 
  
MARTINSKÝ „F RAJER“  V M IKULÁŠI  sa predstavil v DK 18. septembra. 
Svetoznáma sentimentálna komédia maďarského autora Ferenca Molnára o 
živote fičúra z predmestia priniesla príbeh lásky, dobrú zábavu, ale aj dojatie. 
Herci Divadla SNP v Martine hrali v réžii Jozefa Gombára vo veľkej sále DK. 
 
EVANJELICI V  ODBOJI . Výstava s oficiálnym názvom „Evanjelici 
v protifašistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 – 1945“  inštalovali vo 
výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa pracovníčky Múzea SNP z Banskej Bystrice. 
Otvorená bola v piatok 29. septembra. Formou dobových fotografií a 
dokumentov priblížila návštevníkom spoločensko-politické dianie na Slovensku 
vojnových rokoch, ako aj postoje významných cirkevných a laických 
hodnostárov slovenskej evanjelickej cirkvi.  
(FA MJK 9 728) 
 
BLÍZKE STRETNUTIA HUS ĽOVÉHO VIRTUÓZA PETRA M ICHALICU pripravili v 
piatok 29. septembra v priestoroch galérie Rotary klub Liptovský Mikuláš a 
ZUŠ. Koncert známeho slovenského huslistu z diel Beethovena, Brahmsa, 
Bacha, Mozarta, Gounoda, Bartóka, Schneidra Trnavského, Martinčeka, 
Zeljenku pritiahol početné publikum. Ako bolo už u Petra Michalicu zvykom, 
hudobné čísla šarmantne doplnil zaujímavým komentárom. Dobrovoľné 
vstupné organizátori venovali krčnému oddeleniu tunajšej nemocnice.  
 
JASKYNE A ČLOVEK  nazvali organizátori zo Správy slovenských jaskýň, 
Slovenskej speleologickej spoločnosti a Slovenského múzea ochrany prírody a 
jaskyniarstva  3. medzinárodné vedecké sympózium zorganizované a dňoch 
11.– 13. októbra.  Venované bolo 120. výročiu narodenia Jána Volka-
Starohorského, zakladateľa múzea, 100. výročiu narodenia Jána Majku, 
objaviteľa jaskyne Domica a 70. výročiu založenia SMOPaJ. Do Liptovského 
Mikuláša prišli jaskyniari z Čiech, Poľska, Slovinska a Maďarska. V programe 
okrem referátov a prednášok boli aj odborné exkurzie do Demänovských jaskýň 
a priepasti Ohnište v Jánskej doline.  
(Liptov 17.10.2000) 
 
BELLOVE HUDOBNÉ DNI 2000 - celoslovenskú prehliadku malých komorných 
telies zorganizovali Liptovské osvetové stredisko a DK s finančným prispením 
štátneho fondu MK SR Pro Slovakia vo štvrtok 12. októbra. Na prehliadke 
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vystúpili telesá zo ZUŠ z Bratislavy, Bardejova, Trebišova, Ružomberka a 
z kultúrnych zariadení z Nového Mesta Nad Váhom, zo Šiah a Nitry.  
 
REGIONÁLNA VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY  členov Slovenského zväzu 
záhradkárov z okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina a Poprad sa 
konala 12. – 14. októbra v priestoroch Čierneho orla na Ulici 1. mája. 110 
vystavovateľov sa pochválilo 380 exponátmi - raritnými kusmi póru, kalerábov, 
ozdobných tekvíc, orechov, vynímali sa tu v októbri nezvyčajné jahody. 
Dominovali však početné odrody jabĺk. Návštevníci si prezreli aj práce 
študentov Stredného odborného učilišťa obchodného v L. Mikuláši učebných 
odborov čašník, kuchár, cukrár. Budúci aranžéri prispeli k príjemnému 
prostrediu výstavy svojou tvorivosťou a zručnosťou pri aranžovaní plodov 
zeme. Záhradkári konštatovali, že taká úroda, aká bola tá tohtoročná sa vyskytne 
raz za desať rokov. Okresná pomologická komisia hodnotila najkrajšie jablká, 
ale i zeleninu. Bola vyhlásená najkrajšia pridomová i osadová záhrada.   
(Liptov 17.10.2000)  
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V  RÁZUSOVIE DOME  v nedeľu 15. októbra bol už 
piaty krát pripravený pre všetkých záujemcov pri príležitosti výročia narodenia 
básnika, kňaza a politika Martina Rázusa (18. októbra 1888 Vrbica - 8. augusta 
1937 Brezno). Múzeum Janka Kráľa tak dalo opäť možnosť prezrieť si 
expozíciu rodného domu súrodencov Rázusovcov na Vrbickej ulici všetkým 
tým, ktorí to v zhone všedných dní nestihli. Súčasťou nedeľného programu bola 
aj videoprojekcia televízneho filmu Maroško, krátkych dokumentov o Martinovi 
Rázusovi a Vrbici, ako aj neformálne čítanie z diela Martina Rázusa.  
 
JED V PRÍRODE A HUBY NAŠICH LESOV  boli dve zaujímavé výstavy inštalované 
v októbri v SMOPaJ. Prvá predstavila verejnosti známe aj menej známe 
jedovaté rastliny a živočíchy v našej prírode. Huby boli zobrazené na kresbách 
A. Dermeka, z majetku Prírodovedného múzea SNM, doplnené textami a 
modelmi húb z depozitu SMOPaJ. V rámci výstavy fungovala hubárska 
poradňa, ktorú viedla pracovníčka múzea a autorka výstavy pani Kristína 
Urbanová.  
(Pravda 20.10.2000) 
 
FOLK KLUB FONTÁNA . Ďalší príjemný večer pre priateľov pohody, dobrej 
hudby a hovoreného slova v spolupráci Liptovského osvetového strediska a 
hudobnej skupiny Mince vo fontáne sa konal vo štvrtok 19. októbra. V bábkovej 
sále Domu kultúry sa predstavili zoskupenia DORA (Jano Otčenáš a Ivo Petrík) 
z Banskej Bystrice a domáci Vlado Slavík so svojimi hosťami.   
 
FOTOGRAFIE M ICHALA KERNA vyviezla Galéria P. M. Bohúňa do 
partnerského francúzskeho mesta Annecy pod savojskými Alpami. Výstava 
pripravená v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš trvala od 10. do 29. 
októbra. Videlo ju 978 návštevníkov. Vernisáže sa zúčastnil aj primátor mesta 
s riaditeľom GPMB.  
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Veľký benefičný koncert pre deti s cystickou fibrózou DÚHOVÝ MOST PRE 

„ SLANÉ DETI “ pod záštitou speváčky Jany Kirschnerovej pritiahol do sály DK 
v sobotu 14. októbra mnohých záujemcov. Už štvrtýkrát ho pripravil Klub 
rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou, Dom kultúry a Mesto Liptovský 
Mikuláš s cieľom poukázať na túto chorobu, finančne pomôcť a morálne 
podporiť pacientov a ich rodičov. Na koncerte vystúpili poprední slovenskí 
umelci Miroslav Žbirka, Ibrahim Maiga, Adriena Bartošová, Štefan Bučko, 
skupina Polemic, ale aj domáci harfistka Ivana Boggerová, skupina Mince vo 
fontáne a žiačky tanečného odboru ZUŠ. Program moderovali Zuzana Novotná 
a Ján Dubnička z televízie Markíza. Obaja účinkovali na Dúhovom moste aj 
pred rokom. Organizátori podujatia vydali farebný programový bulletin 
ozrejmujúci chorobu i históriu podujatí Dúhový most.  
 Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou vznikol v Liptovskom 
Mikuláši v roku 1995 ako organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Medzi jej 
zakladateľmi bola aj Mikulášanka Jana Šipeková. Klub združoval pacientov 
s genetickým život ohrozujúcim ochorením, cystickou fibrózou, pre ktorú je 
charakteristický aj vysoký obsah soli v pote, preto pacienti boli označovaní aj 
ako „slané deti“.  
(Liptov 10. 10. 2000) 
 
Kresby JAROSLAVA UHELA  pod názvom MARGITA  boli v októbri vystavené 
v banskobystrickej Tatra banke. Túto výstavu malého výberu kresieb z rokov 
1995 – 2000 inšpirovaného poéziou už zosnulej mikulášskej poetky Margity 
Dobrovičovej pripravila Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici.  

 
Výstavu známeho slovenského umeleckého fotografa žijúceho v L. Mikuláši 
s názvom MARTIN MARTIN ČEK otvorili v sobotu 4. novembra v priestoroch 
bratislavskej SNG  v spolupráci so Spoločnosťou FOTOFO. Koncepciu výstavy 
pripravili Aurel Hrabušický a Marián Pauer. Na otvorení výstavy sa spolu 
s autorom zúčastnili aj primátor mesta a pracovníci GPMB. Výstava trvala do 
25. februára 2001. Sprevádzala ju významná mediálna podpora slovenskej tlače 
i rádií.  
 
II.  BIENÁLE VÝTVARNÝCH PRÁC  pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím a neinvestičný fond Úsvit v komunikačných priestoroch 
Galérie P. M. Bohúňa. Na vernisáži 9. novembra svoje práce predstavili deti 
z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Organizátorov sa inšpirovala 
návšteva v poľskom Krakove, kde sa v špeciálnom zariadení venoval mentálne 
postihnutým profesionálny umelec. Medzi dielkami boli aj práce detí zo 
špeciálnej triedy Materskej školy v Ploštíne. Výstava trvala do 30. novembra.  
 
JESENNÉ INŠPIRÁCIE, tradičné podujatie LOS v Pongrácovskej kúrii, prilákali 
opäť mnoho návštevníkov. Podľa údajov organizátorov ich prišlo až tisícsto. Od 
pondelka 13. do stredy 15. novembra si pozreli 1600 exponátov, akúsi 
vzorkovnicu tvorivosti všetkých vekových kategórií od detí materských škôl až 
po dôchodcov.  Na programe boli aj ukážky majstrovstva hostí: Anny 
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Brezinovej z Východnej, ktorá spracovávala slané cesto, žiakov ZŠ 
v Okoličnom s učiteľkou Soňou Horňákovou, ktorí sa predstavili paličkovanou 
čipkou a žiakov zo ZŠ v Bobrovci so šitým gobelínom a náramkami priateľstva.  
 
ŠTYRI DNI PANTOMÍMY ALEBO PAN 2000 - VII. ročník celoslovenskej 
prehliadky pantomímy a pohybových divadiel pripravil široký okruh 
organizátorov - profesionálov i dobrovoľníkov od 22. do 25. novembra 
v priestoroch Domu kultúry. Napriek všeobecnému nedostatku financií, 
podujatie sa podarilo pripraviť vďaka Mestu Liptovský Mikuláš, Štátnemu 
fondu kultúry Pro Slovakia, Liptovskému osvetovému stredisku, Domu kultúry, 
mikulášskym firmám ODCB a Mirage. Mediálne podujatie podporili TV 
Markíza, denník SME, rádio ROCK FM, Rádio Koliba, Slovenský rozhlas. Na 
siedmom PAN-e sa stretlo 130 účastníkov z celého Slovenska: ZUŠ Svidník, 
DDS Levík pri ZŠ Levická a KCNS stredisko sv. F. Saleského Nitra, „Sme!“ pri 
ZŠ internátnej pre sluchovo postihnutých Lučenec, študenti Katedry liečebnej 
pedagogiky PF UK Bratislava, Šťastlivec pri ZUŠ v Poprade, ZŠ internátna pre 
sluchovo postihnutých v Kremnici, ZUŠ Levoča, CVČ Kežmarok, Lienka zo ZŠ 
internátnej pre sluchovo postihnutých v Prešove, Zádrapky pri ZUŠ Senica, S-
Parta pri ZUŠ Topoľčianska 15 Bratislava, Srandovná Bánovská Zostava, 
Stromáčik pri ZUŠ Banská Štiavnica, študentský divadelný súbor Divocko pri 
ZUŠ Banská Štiavnica a domáce Štúdio pantomímy Kasprzyk pri CVČ L. 
Mikuláš. 
 Trojčlenná porota v zložení Michal Hecht, Karol Prais a Vladimír Kulíšek 
určila víťazov takto: v kategórii mladší jednotlivci Barbora Jurková zo štúdia 
Kasprzyk, starší jednotlivci Ivana Pisančíková zo Svidníka, Roman Polášek 
z Prešova, najstarší jednotlivci Adrián Ohrádka. Medzi dvojicami boli úspešní 
Marcel Krištofovič a Radko Petrík z detského divadelného súboru Levík z Nitry 
a Pavol Bocko s Monikou Fabišíkovou zo súboru Lienka z Prešova. V kategórii 
trojice mladší sa víťazne umiestnili Ján Mihál, Juraj Gaduš a Anton Eliáš zo 
ZUŠ Levice a medzi staršími to boli Marcel Cebula, Michal Spitzkopf 
s Michaelou Dulákovou z Popradu. Medzi súbormi boli najlepšie Zádrapky zo 
Senice a domáce Štúdio Kasprzyk s Baladou o Zlatovláske. Diplom za 
umelecké stvárnenie témy dostali študenti Katedry liečebnej pedagogiky 
Pedagogickej fakulty UK Bratislava.   
 Pred siedmimi rokmi si toto podujatie „vymyslel“ Miro Kasprzyk, 
popredný slovenský mím, pôvodom z Liptovského Hrádku, už niekoľko rokov 
žijúci v Mikuláši. Tu pred siedmimi rokmi založil  pri Centre voľného času 
Štúdio pantomímy KASPRZYK. Jeho zverenci sa v širokom zábere venovali 
základným technikám patomímy, málo hovoreného divadla a improvizáciám, 
ktoré využívali vo svojich etudách a predstaveniach. Hotové divadelné a 
pohybové „výčiny“ predviedli divákom Kultúrneho leta v Bratislave, 
rozprávkovým Bojniciam, po tri roky návštevníkom Slovenských Gagov 
v Kremnici, divákom STV, či záujemcom o dni Dni slovenskej kultúry vo 
Varšave, Stadtfestu vo Viedni i Divadelnej Nitry. Herci tohoto Štúdia sa 
podieľali na príprave a organizovaní všetkých šiestich ročníkov PAN. Popri 
výraznej pomoci stihli aj svoje herecké povinnosti a z každého ročníka mali 
ocenenie poroty či obecenstva. Medzi výrazné pohybové inscenácie za uplynulé 
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roky sa zaradili Banda, Slobodné deti či Sníčky, ktoré sa predstavili aj na 
krajskej prehliadke v Žiline.  
(Bulletin No 5 PAN 2000, príloha Kultúra) 
 
Výstavu TEXTILNÁ MINIATÚRA „ NAPÄTIE “otvorili v stredu 22. novembra 
v malej sieni Galérie P. M. Bohúňa. Prvá výstava textilnej miniatúry za účasti 
17 autorov sa konala minulý rok v bratislavskej Galérii X. Tento rok výstavu 
oboslalo 20 autorov a to jednou až troma prácami s rozmerovým limitom 
20x20x20 cm. Odborní garanti nakoniec vybrali práce 17 autorov, z čoho boli 
dvaja muži. Názov výstavy znamená napätie, ktoré je pozitívne pre nové 
prístupy k materiálu a k technikám.  Na vernisáži účinkovala skupina Venusta. 
(príloha Kultúra) 
 
SPELEOFOTOGRAFIA 2000 - 10. ročník súťažnej výstavy jaskyniarskej 
fotografie s medzinárodnou účasťou sprístupnili v stredu 29. novembra vo 
výstavnej sieni Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Organizátormi jubilejného ročníka výstavy boli aj ďalšie mikulášske subjekty: 
Slovenská speleologická spoločnosť, Správa slovenských jaskýň, Mesto 
Liptovský Mikuláš a Zväz slovenských fotografov v Ružomberku. Svoje práce, 
čo bolo celkom 75 fotografií, do súťaže zaslalo 23 autorov z Bulharska, Čiech, 
Holandska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švédska a Slovenska. Ocenené boli 
fotografie Stanislawa Kotarbu z Poľska, kolektívu autorov J. Brithans, M. 
Filippi, L. Palatinus, T. Svoboda, J. Šmíd z Českej republiky, práce Jakuba 
Šmída z Českej republiky a Slováka Pavla Kočiša.  
Za desať rokov existencie Speleofotografie sa jej zúčastnilo 134 domácich a 77 
zahraničných autorov. Pri porovnávaní úrovne ich prác vystúpila do popredia 
dokonalejšia technická kvalita záberov, ale naproti tomu, akoby im chýbala 
väčšia umelecká invencia či tvorivé nápady fotografií starších ročníkov súťaže. 
Tak to konštatoval v katalógu výstavy predseda poroty, pracovník SMOPaJ Ing. 
Juraj Sýkora.  
(Katalóg výstavy Speleofotografia 2000) 
 
VYSLOBODENÉ Z DREVA - výstavu drevených figurálnych plastík známej 
rezbárky Márie Hrabinskej otvorili vo výstavnej sieni MJK v piatok 1. 
decembra. Do 14. januára 2001 bolo vystavených takmer 90 drevených plastík 
(lipa, jaseň, topoľ) zo zbierky autorky, súkromných zbierok i z depozitu 
Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Pozornosť návštevníkov múzea 
pútali dva pôvabné drevené betlehemy, ktoré predznačovali bližiaci sa vianočný 
čas.  
 Mária Hrabinská sa narodila v roku 1928 na Moravskom Slovácku. Ako 
osemročná sa s rodičmi presťahovala do Liptovského Mikuláša. Už ako dieťa 
vyrezávala lyže a sánky pre bábiky, drevené pušky pre kamarátov. Svoju 
zručnosť a cit uplatnila aj vo svojom povolaní zubnej techničky. Prvé výtvarné 
práce vystavovala v roku 1979. Odvtedy diela tejto uznávanej rezbárky videli 
návštevníci výstav po celom Slovensku, ale aj v Dijone, Moskve, Erfurte, 
Berlíne a Kiskırösi. Práce Márie Hrabinskej zdobia aj areál amfiteátra vo 
Východnej. So šikovnými rukami rezbárky sa mohli záujemcovia zoznámiť 
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priamo vo výstavnej sieni múzea počas Mikulášskeho jarmoku v piatok 8. 
decembra. 
(FA MJK 9 978 – 80, príloha Kultúra) 
 
Počas roka sa s rôznou intenzitou objavovala v kultúrnych kruhoch i na 
stránkach novín Liptov myšlienka o vytvorení CENTRA KOLOMANA SOKOLA , 
akéhosi symbolického návratu svetoznámeho grafika, žijúceho v USA, do 
svojho rodného mesta.  
 Ešte v roku 1996 vznikla Nadácia Kolomana Sokola za účasti Mesta 
Liptovský Mikuláš, Galérie P. M. Bohúňa, Múzea Janka Kráľa. Už vtedy sa 
začalo uvažovať o založení Galérie Kolomana Sokola. Ako vhodné sa javili 
priestory na poschodí bývalého palugyayovského kaštieľa Vranovo v Palúdzke, 
ktorý spravovalo MJK ako svoju expozíciu Jánošikovo väzenie. Kaštieľ bol ale 
v roku 1997 v rámci reštitúcií odovzdaný pôvodným majiteľom, rodine 
Lackovcov. Neskôr bola nadácia (v zmysle platnej legislatívy) 
pretransformovaná na občianske združenie Spoločnosť Kolomana Sokola. 
Konkrétnejšie kontúry myšlienka nadobudla pri príprave Svetového stretnutia 
Liptákov, keď bol  Koloman Sokol menovaný do čestného predsedníctva SSL 
2000. Riaditeľ galérie PhDr. Karol Maliňák v spolupráci s Mestom vypracoval 
projekt Centra Kolomana Sokola, ktoré by malo približovať širokej kultúrnej 
verejnosti u nás i v zahraničí veľkosť a význam jeho tvorby. Podľa Karola 
Maliňáka: „Prostredníctvom spomínaného centra chceme vychovávať a 
vzdelávať, hľadať nové talenty, ktoré by pokračovali v budovaní umeleckého 
odkazu Kolomana Sokola. Z centra plánujeme urobiť živú organizáciu 
s celoročnou činnosťou, kde budú k dispozícii kompletné informácie. Ako 
prostriedky hodláme používať literatúru, film, elektronické médiá, prednášky, 
seminár a tvorivé dielne. Okrem vedecko-informačných a výstavných zámerov 
však má mať centrum aj kultúrno-relaxačnú funkciu.“  V Centre bola 
naplánovaná stála expozícia Sokolových diel doplnená o dokumentačný 
materiál, výstavná a prednášková sieň, knižnica, študovňa, informačné centrum, 
počítalo sa s vytvorením webovej stránky na internete. Pri realizácii Centra sa 
počítalo s financiami zo štátu, mesta i tretieho sektoru (z rôznych grantov a 
nadácií). O slávnostnom otvorení sa uvažovalo pri príležitosti stého výročia 
narodenia Kolomana Sokola, teda v decembri 2002.  
 S touto koncepciou v decembri navštívili umelca v Arizone primátor 
mesta a riaditeľ galérie. 98-ročný umelec ich prijal ako prvú návšteva z Liptova 
po 52 rokoch. Prostriedky na cestu získalo Mesto ako grant z fondu Pro 
Slovakia. MUDr. Slafkovský odovzdal Kolomanovi Sokolovi čestné občianstvo 
Liptovského Mikuláša. Koloman Sokol sa rozhodol svojmu rodnému mestu 
zapožičať dve zo svojich diel Mestu a pre Centrum Kolomana Sokola 48 grafík 
(Liptov 8.8.2000, 18.12.2000) 
 
10. VÝROČIE POSÁDKOVÉHO KLUBU ARMÁDY A K INA NICOLAUS  oslávili jeho 
pracovníci aj s pozvanými hosťami v piatok 1. decembra. Priateľské pozdravy i 
poďakovanie za desaťročnú prácu odovzdali pracovníkom klubu plk. Mikuláš 
Horváth, náčelník oddelenia kultúry Ministerstva obrany SR, predstavitelia VA 
a Vojenskej strednej školy. V kultúrnom programe v priestoroch kina vystúpili 
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domáce mažoretky, žiačky tanečného odboru ZUŠ, sólisti i celý mládežnícky 
orchester ZUŠ pod taktovkou učiteľky Viery Markovej. Nechýbal ani folklórny 
súbor Váh a Ploštín Punk, ktorý zabával hostí do neskorej noci.   
(Liptov 5.12.2000) 
 
V nedeľu 3. decembra na Námestie osloboditeľov zavítala so svojou 
„zábavnou“ reláciou J.P.P - JOŽO PROČKO POKÚŠA súkromná televízia 
Markíza. Slovenský zabávač Jožo Pročko sem pritiahol na davy ľudí všetkých 
vekových kategórií. Mesto bolo plné ľudí. Všetky parkoviská a každé voľné 
miestečko boli obsadené. Pred tribúnou, postavenou už pre Mikulášske trhy, sa 
zišlo prinajmenšom toľko ľudí ako na jarmoku. Niekto chcel skúsiť šťastie, veď 
vyhrať za niekoľko minút päťtisíc slovenských korún, aj keď v bláznivých 
súťažných kategóriách, bolo lákavé. Zvedavé boli hlavne deti, veď Jožo Pročko, 
to bol už slovenský fenomén. Program natáčaný v mnohých slovenských 
mestách výstižne charakterizoval slogan uvedený v decembrovom kultúrnom 
prehľade „Bláznivá naháňačka za peniazmi. Ukáž, čo vieš alebo čo všetko si 
schopný urobiť za peniaze! Sú veci, ktoré by človek v živote neurobil... Lenže, 
keď ten Jožo tak hrozne pokúša ...“ Lacná zábava s príchuťou rýchlo získaných 
peňazí mala v týchto ekonomicky náročných časoch zelenú. 
(FA MJK 9 989) 
 
SVIATOK DELOSTRELCOV  obnovila v pondelok 4. decembra Katedra 
operačného a bojového použitia raketového vojska a delostrelectva Fakulty 
pozemného vojska VA. V priestoroch PKA prijala do svojho cechu 29 učňov - 
študentov vstupného piateho ročníka katedry pasovaním mečom a zložením 
sľubu zástave delostrelcov. Sviatok delostrelcov je spojený so sviatkom sv. 
Barbory, ktorá bola sťatá a jej kata po poprave zasiahol blesk. Preto sa stala 
patrónkou cechov, ktoré boli s týmito symbolmi späté.  
(Liptov, 12.12.2000) 
 
FOLKLÓRNY MIKULÁŠSKY DAR ČEK  pripravili členovia folklórneho súboru Váh 
deťom zo širokého okolia v Dome kultúry 6. decembra. Vystúpili na troch 
koncertoch pre 21 materských, 7 základných a 2 špecializované základné školy - 
spolu ich videlo 1 607 detí. Program „ušitý“ priamo pre malého diváka 
s postavičkami Maťka a Kubka zaujal hravou formou, tancom a spevom. 
Zvláštnosťou podujatia bolo, že svojich divákov folkloristi do Liptovského 
Mikuláša priviezli a odviezli naspäť domov. Stalo sa tak vďaka finančnému 
príspevku Programov ochrany a podpory detí a mládeže v SR. A tak sa 
v mikulášskom Dome kultúry stretli deti z obcí Partizánska Ľupča, Prosiek, 
Jalovec, Liptovský Ján, Jakubovany, Liptovský Peter a Jamník.  
 
Výstavu VZŤAHY Katedry výtvarných umení Fakulty humanitných vied 
Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a ich hostí (z podobných škôl z Brna, 
Olomouca a Ostravy) sprístupnili vo štvrtok 7. decembra vo veľkej sieni Galérie 
P. M. Bohúňa. Stalo sa tak v rámci medzinárodnej konferencie VÝTVARNÉ 

AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK HUMANIZÁCIE V  PEDAGOGICKOM PROCESE , 
ktorú v spolupráci s galériou pripravila uvedená katedra  7. a 8. decembra. 
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Pozvanie na podujatie prijal aj prof. Dr. Miron Zelina, DrSc., dekan PF UK 
v Bratislave. Počas dvoch dní odznelo 32 príspevkov odborníkov z vysokých 
škôl z Banskej Bystrice, Nitry a Ostravy. Neobvyklé bolo vstupné na 
konferenciu určenú študentom a pedagógom výtvarnej výchovy, ktoré 
organizátori určili na 50,- Sk.  
 
MUSICA AETERNA  špičkové slovenské hudobné teleso vystúpilo v kostole sv. 
Mikuláša v nedeľu 10. decembra. Na záver Bachovho roka  pripravili koncert z 
diela tohoto barokového génia. Orchester, známy aj tým, že hral na originálnych 
dobových nástrojoch, viedol Marián Zajíček.   
 
Vianočný čas priniesol do kultúrnych stánkov pestrú paletu podujatí. Ponuku 
VIANOC V  GALÉRII  P. M.  BOHÚŇA tvorili programy školských kolektívov, 
ktoré sa tu predstavili postupne od 14. decembra. Internátna špeciálna ZŠ 
z Liptovského Jána, žiaci ZŠ zo Závažnej Poruby, Špeciálnej základnej školy, 
ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej potešili spolužiakov i svojich rodičov 
vianočne ladenými vystúpeniami  Vianoce v tichu, Vianočné zvyky Liptova, 
Koledníci, Svieť nám stromček jagavý. Podujatia vyvrcholili vo štvrtok 21. 
decembra programom folkovej skupiny VIANOCE S VENUSTOU. Hosťami tejto 
mikulášskej dievčenskej skupiny boli deti zo skupiny Kvapky, gitarista Ivo 
Krajčírik, folková skupina Mince vo fontáne a baletka Monika Šubová.  
 
VIANOČNÉ PROGRAMY  nechýbali ani V DOME KULTÚRY . V bábkovej sále 
pripravil 14. decembra Detský parlament posedenie pre členov Klubu 
dôchodcov s názvom „Vinšujeme Vám“. Vo veľkej sále vystúpili detský 
folklórny súbor Ďumbier v programe „Vitajte Vianoce“ 16. decembra. 
S vianočným pásmom „Postoj chvíľa vianočná“ vystúpil 17. decembra Školský 
klub pri ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej. Cieľom podujatia bola pomoc pre 
Detský domov v Ružomberku. Detský parlament rozšíril myšlienku po všetkých 
školách v L. Mikuláši a od začiatku decembra jeho členovia za pomoci 
pedagógov zbierali hračky a oblečenie, ktoré na podujatí darovali riaditeľke 
ružomberského domova Márii Ferenčíkovej.  
 Tradičný vianočný koncert pripravili 18. decembra hudobníci i tanečníci 
zo  ZUŠ, s komerčným programom „Daj Boh šťastia tejto zemi“ vystúpil spevák 
Robo Kazík a jeho hostia 20. decembra a vianočný pozdrav ľudovej hudby 
Cibirovci a detského folklórneho súboru Pramienok „Čas radosti, veselosti“ 
videli diváci 21. decembra. 
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V. CIRKEVNÝ ŽIVOT  
 
Na území mesta sa nachádzali TRI RÍMSKO -KATOLÍCKE FARNOSTI : priamo 
v centre mesta, v Palúdzke a Okoličnom. Fara v Liptovskom Mikuláši bola aj 
sídlom dekana ThMgr. Michala Vitkovského. Kaplánom bol Marek Biel a ako 
výpomocný kňaz pôsobil Ľudovít Rajtar. Počet farníkov sa pohyboval okolo 
šesť tisíc Filiálkou farnosti bola Ondrašová. Omše sa slúžili aj v Dome 
dôchodcov (penzióne) na Podbrezinách. Detské omše sa konali každú nedeľu 
predpoludním, mládežnícke každý piatok večer.  
V rámci farnosti pôsobil spevokol sv. Mikuláša s dirigentom Ivanom Mrázom, 
mládežnícky spevokol, Spolok sv. Vojtecha, spoločenstvo sv. ruženca, biblický 
krúžok, farská charita.  
 Členovia hnutia kresťanských spoločenstiev detí - eRko sa stretávali 
v katolíckom dome. 45 detí bolo rozdelených do štyroch skupín podľa veku (od 
štyroch do šestnástich rokov). Oblastní vedúci projektu bol Ľubomír Raši a 
Barbora Baroková. Činnosť detí zahŕňala pomoc starším v penzióne, na 
Podbrezinách, i vystúpenie pre jeho obyvateľov (Detský čin pomoci). Počas 
Vianoc pripravili už  6. ročník charitatívnej akcie Dobrá novina. Skupinky detí a 
mladých ľudí ako koledníci navštevovali rodiny, spríjemňovali v domácnostiach 
vianočný čas spevom a koledami. Popritom zbierali finančné prostriedky na 
pomoc deťom z krajín tretieho sveta. V Liptovskom Mikuláši sa takouto formou 
podarilo získať dvanásť tisíc korún. Určené boli pre zdravotnícke a sociálne 
zariadenia v afrických krajinách (Sudán, Keňa, Mali). S farnosťou 
spolupracovala aj Spišská katolícka charita - charitatívna služba v rodinách 
(pozri Sociálna starostlivosť). 
 V Okoličnom pôsobil farár Mgr. Ján Garaj, kaplán a diakon. Farnosť mala 
filiálky v Smrečanoch, Žiari, Stošiciach Vitálišovciach, Veternej Porube, 
Závažnej Porube. Do kostola sv. Petra z Alkantary prichádzali hlavne obyvatelia 
najväčšieho mikulášskeho sídliska Podbreziny. Náboženstvo sa vyučovalo v ZŠ 
Okoličné (180 detí) a ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách (130 detí). Počas roka 
bolo krstených pätnásť detí, sobášených desať párov, pochovaných desať 
zosnulých, V októbri bolo birmovaných do päťdesiat mladých ľudí z Podbrezín, 
Okoličného, Závažnej Poruby a Stošíc. V rámci farnosti pôsobili: Spevokol sv. 
Františka s dirigentkou Evou Sališovou, spoločenstvo sv. ruženca, Spolok Sv. 
Vojtecha, hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko, spoločenstvo 
miništrantov, spoločenstvo gitaristov, spoločenstvo seleziánov Dom, mariánske 
večeradlo. Počas roka permanentne prebiehali úpravy interiérov farského úradu. 
Vo farskom kostole bolo zavedené podlahové kúrenie.  
 Mgr. Ján Garaj bol známy svojou záľubou v cyklistike. Od jeho príchodu 
na faru v Okoličnom v polovici 90. rokov sa tu začali stretávať cyklisti (13 – 17 
roční miništranti) zo Starej Ľubovne, Popradu, Kežmarku, Tvrdošína i iným 
slovenských miest. V minulých rokoch sa zúčastňovali pravidelného 
mládežníckeho duchovno-turistického podujatia Don Bosco Tour. V auguste 
1998 prešli na bicykloch počas dvadsiatich augustových dní 2 350 km 
Slovenskom, Maďarskom, Rakúskom a Čechami. Veľkým pomocníkom a 
sponzorom týchto aktivít sa stal známy cyklista Ján Glajza z Popradu. Vo 
februári 1999 piatim chlapcom z Okoličného a Podbrezín poskladal bicykle 



 116

priamo na mieru. Tak mohli prejsť v lete cestami okolo Šaštína, Bojníc, Žiliny, 
Košíc, Bardejova, Banskej Bystrice, aj cestami Oravy. V roku 1999  farnosť 
prvýkrát zorganizovala cyklistické preteky do vrchu na trase Podbreziny – 
Veterná Poruba. Tento rok sa mladí veriaci pod vedením Jána Garaja vydali na 
bicykoch do Ríma, aby sa zúčastnili augustového Svetového stretnutia mládeže 
s pápežom Jánom Pavlom II. Cyklopútnici - devätnásti chlapci vo veku 13 – 20 
rokov spolu s kňazom Jánom Garajom prešli trasu dlhú 1 800 km. Najkratšia 
etapa merala 120 km, najdlhšia 280 km. Cyklistov sprevádzali dva sprievodné 
vozidlá s tromi technikmi, ktorí boli zároveň aj kuchármi výpravy. Štyri chlapci 
pochádzali z Okoličného, ostatní z Bratislavy, Ružomberka, Prešova a 
Námestova. 
 V Palúdzke vo farskom kostole apoštola Jána pôsobil farár Jozef Skurčák.     
 
Ďalším subjektom rímsko-katolíckej cirkvi v meste bolo spoločenstvo 
záväzného života KOMUNITA BLAHOSLAVENSTIEV . Základom života jej členov 
bola modlitba, služba a práca. Všetku prácu súvisiacu s chodom domu 
vykonávali sami a venovali sa tiež svojmu poslaniu - prednáškovej a misijnej 
činnosti. V kláštore ponúkali krátkodobé pobyty ľuďom z rôznych duchovných 
dôvodov. 
 Ešte v rokoch 1995 a 1996 prišli členovia Komunity s duchovnou misiou 
do mikulášskeho farského kostola sv. Mikuláša. Miestni farníci ich pozvali 
pozrieť si dlhodobo opustený františkánsky kláštor v Okoličnom. Po súhlase 
pôvodných majiteľov  františkánov a diecézneho biskupa Mons. ThDr. 
Františka Tondru prišli 13. mája 1997 do kláštora jeho noví obyvatelia - tri 
sestry a jeden brat z Komunity. Okrem malej časti vo východnom krídle 
kláštora, kde sa nachádzal  farský úrad, celá budova kláštora bola v podstate 
v dezolátnom stave a neobytná. Okná, dvere, podlahy boli zničené, budova bez 
zavedenej elektriny, vody, kanalizácie, špinavá, mnohé miestnosti boli 
zahádzané odpadom a haraburdím. Prvé provizórne bývanie si členovia upravili 
z troch miestností na poschodí. Z nich si jednu upravili ako provizórnu kaplnku. 
Svietili si petrolejovými kahancami a sviečkami. Provizórne boli i hygienické 
zariadenia v rohu kláštornej záhrady. Vodu si nosili z roky nepoužívanej studne 
na dvore. Sestry sa pustili do práce, veď bolo treba odstrániť mnohovrstvové 
nánosy starých maľoviek a miestami tiež popraskané a zničené omietky v celej 
budove, súčasne sa začala inštalovať elektrina. Kláštor sa prvý raz rozsvietil 22. 
júla 1997. Na jeseň toho istého roku boli už na poschodí pripravené prvé 
omietnuté izby s novými oknami. Do zimy bola zavedená aj voda a kanalizácia. 
Slúžiť začalo prvé sociálne zariadenie priamo v budove. Bolo to jedno 
umývadlo a toaleta. Kúrilo sa drevom a uhlím len v miestnostiach, kde boli 
komíny. Na chodbách bolo vtedy 3 stupne Celzia. V roku 1998 sa s prácami 
pokračovalo už i na prízemí. Dokončené bolo na prelome rokov 1999 a 2000. 
Komunita plánovala ešte generálnu opravu strechy a fasády. Práce na oprave 
kláštora finančne zabezpečili mnohí sponzori a darcovia zo Slovenska i 
zahraničia. V lete sem prichádzali mladí ľudia, aby ďalej pomáhali renovovať 
kláštor. Všetky stolárske práce v budove boli z dielne pána Šmola z Okoličného.  
 Kláštor navštevovali ľudia z celého Slovenska, absolvovali tu pravidelné 
duchovné podujatia a cvičenia. Podľa predstavenej Komunity Blahoslavenstiev 
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Veroniky Kataríny Barátovej „kláštor žije a dýcha k radosti našej, ale i nášho 
širokého a blízkeho okolia.“ V závere roku 2000 žilo v kláštore štrnásť členov 
Komunity Blahoslavenstiev.  
 
V záhrade starého  františkánskeho kláštora mala postavený nový kláštor-
formačný dom SLOVENSKÁ PROVINCIA KONGREGÁCIE ŠKOLSKÝCH SESTIER 

SV. FRANTIŠKA Z  ASSISI. Štvorposchodová moderná budova bola postavená 
z príspevku Generalátu Školských sestier, pomohli aj sponzori zo zahraničia. 
Manuálnou prácou prispeli brigádnici - príbuzní a známi rehoľných sestier. 
Kláštor bol posvätený 19. septembra 1998 pomocným biskupom Spišskej 
diecézy Mons. Andrejom Imrichom. Kláštorná kaplnka bola zasvätená sv. 
Františkovi s Asissi. Rehoľné sestry - františkánky pracovali v charite a 
katechéze - vyučovali náboženstvo. Ich počet bol pohyblivý (podľa počtu 
noviciek). Koncom roku mal kláštor dvadsaťšesť obyvateliek, z toho osem 
v dôchodkovom veku a desať noviciek. Budúce rehoľníčky - novicky sa 
pripravovali na svoje povolanie: výchovu a vzdelávanie pre celkový rozvoj 
človeka, charitatívnu a inú činnosť pre dobro človeka podľa potrieb doby. 
Školské sestry  pracovali na školách v Žiline, Košiciach, Prešove, detských 
domovoch v Ružomberku, Bratislave a charitných domoch sestier 
v Cetechovciach a Ľubochni.  
(Príloha Cirkvi) 
 
EVANJELICKÝ A . V. CIRKEVNÝ ZBOR V  L IPTOVSKOM M IKULÁŠI mal podľa 
kartotéky k poslednému dňu roka 2 259 členov, čo bolo o 151 viac ako v roku 
1999. 
Liptovský Mikuláš - matkocirkev 1128 
Iľanovo - dcérocirkev       58 
Okoličné - dcérocirkev       197 
Podbreziny - časť dcérocirkvi Okoličné        348 
Vitálišovce - časť dcérocirkvi Okoličné   1 
Ondrašová - dcérocirkev                    246 
Demänová - fília                    102 
Ploštín - fília        142 
Stošice - fília     24 
Bobrovec - diaspóra                      13 
Zborovým farárom bol od roku 1998 Mgr. Libor Bednár. Od 1. júla do 
cirkevného  zboru (CZ) prišiel námestný farár Mgr. Marián Bochnička. Do jeho 
príchodu toto uprázdnené miesto administroval zborový farár. Od 1. septembra 
do cirkevného zboru prišla kaplánka Mgr. Renáta Degulová. Rýchlo sa 
oboznámila s činnosťou v zbore a podieľala sa na vyučovaní náboženstva, 
spolupracovala s vnútromisijným výborom a pracovníčkami zborovej diakonie. 
To umožnilo intenzívnejšie sa venovať bohoslužobnému životu v zbore. Nebola 
už potrebná ani výpomoc farárov zo susedných cirkevných zborov, ako tomu 
bolo v predchádzajúcom roku. Riaditeľom farského úradu (FÚ) a správcom 
zborového majetku bol od roku 1999 Ing. Peter Gärtner. Hlavné služby Božie 
bývali v nedele a sviatky v kostole na Tranovského ulici o 9. hodine a každú 
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druhú nedeľu v kostole v Ondrašovej a v modlitebni v Okoličnom. Priemerná 
účasť na službách Božích sa pohybovala medzi 300 – 350 veriacich.  
Priemerná návštevnosť obradov v Ondrašovej bolo 50 – 60 ľudí, zúčastňovali sa 
ich aj obyvatelia Jalovca a Trsteného, ktorí patrili do cirkevného zboru 
Smrečany.  
 Krstených bolo štyridsaťsedem detí a šesť dospelých. Konfirmácia sa 
konala 21. mája a zúčastnilo sa jej dvadsaťdeväť detí (šestnásť chlapcov a 
trinásť dievčat). V rámci bohoslužobných úkonov bolo sobášených desať párov, 
teda o dva páry viac ako v roku 1999. Pochovaných bolo sedemdesiattri 
zosnulých. Práca v CZ sa zameriavala na dospelých, mládež i deti. Mládež sa na 
biblických hodinách stretávala v piatok, boli to prevažne žiaci Evanjelickej 
základnej školy biskupa Jura Janošku. Deti mali svoju nedeľnú besiedku, 
biblické vyučovanie, ktoré prebiehalo súbežne s nedeľnými službami Božími. 
Mládež sa začala stretávať v novom Pastoračnom stredisku mládeže. Ženy sa 
stretávali raz za tri týždne pri biblickom štúdiu. Zborový spevokol pod vedením 
dirigentky Mgr. Marty Bednárovej vystupoval pri rôznych zborových 
slávnostiach. Náboženstvo sa vyučovalo na všetkých základných školách 
(päťsto detí), Gymnáziu M. M. Hodžu (tridsaťšesť), Dievčenskej odbornej škole 
a SOU obchodnom (devätnásť študentov). Pre členov zboru vychádzal už piatky 
rok dvojmesačník pre vnútornú potrebu zboru ECAV v Liptovskom Mikuláši  
Vrbicko-svätomikulášske zvesti v náklade 350 výtlačkov.  
 V roku 2000 bol dobudované Pastoračné centrum mládeže (v budove 
druhej fary na Janoškovej ulici) v hodnote 2,5 mil. Sk, časť starej Hodžovej fary 
(spoločenské priestory pre potreby CZ), byt riaditeľa FÚ a čiastočne fara na 
Tranovského ulici. V decembri členky výboru zborovej diakonie spolu 
s predsedníctvom CZ a riaditeľom FÚ pripravovali podmienky na vznik 
Strediska zborovej diakonie v budúcom roku 2001. Počas roka bol poskytnutá 
opatrovateľská služba 11 členom CZ. 
 V mikulášskom evanjelickom a. v. cirkevnom  zbore zaznamenali v roku 
2000 aj veľké udalosti. V nedeľu 26. marca si pripomenuli 130. výročie úmrtia 
Michala Miloslava Hodžu, ktorý tu pôsobil ako zborový farár v rokoch 1837 – 
1869. Slávnostným kazateľom bol farár v. v. Mgr Július Gabul. Spojené 
spevokoly (evanjelický spevokol, rímskokatolícky spevokol sv. Mikuláša, 
Učiteľský spevokol Tatran, ženský spevokol Laeto animo) pod vedením 
riaditeľa ZUŠ Mgr. Ľubomíra Rašiho zaspievali dve Hodžove piesne, upravené 
pre spevokol. Sprevádzal ich orchester ZUŠ. Príhovor k výročiu pripravila a 
predniesla Elena Daniela Komárová, riaditeľka Múzea Janka Kráľa. Veľkým 
podujatím bola tiež slávnostná ordinácia novokňazov z celého Slovenska 
v sobotu 29. júla. Zúčastnil sa ho zbor biskupov - doc. ThDr. Július Filo, 
generálny biskup, Mgr. Ján Midriak biskup východného dištriktu a Mgr. Ivan 
Osuský biskup západného dištriktu.   
3. decembra sa konali v kostole na Tranovského ulici ďakovné služby Božie pri 
príležitosti dokončenia Pastoračného strediska mládeže a starej Hodžovej fary. 
Slávnostným kazateľom bol Mgr. Ján Bohdan Hroboň, zborový farár z Martina.  
(Farárska správa za rok 2000, FA MJK 9 699) 
 V Palúdzke ako zborový farár pôsobil Miloš Zaťko. Tamojšiu faru však 
neobýval, dochádzal sem z Liptovského Jána.  
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TRANOSCIUS, A.S. Liptovský Mikuláš - vydavateľstvo cirkevnej literatúry 
predovšetkým pre potreby Evanjelickej cirkvi augsburského vyznanie na 
Slovensku sídlilo v našom meste už od roku 1898. V apríli 1991 sa 
pretransformovalo na akciovú spoločnosť. V roku 2000 v ňom pracovalo 
tridsaťjeden zamestnancov. Podľa slov  hlavného ekonóma Ing. Pavla Uličného 
bol rok 2000 pre vydavateľstvo úspešnejší ako ten predchádzajúci. Hospodársky 
výsledok dosiahli na hranici 500 tis. Sk. Na výraznom posilnení ekonomiky 
spoločnosti sa podieľali viaceré úspešné knižné tituly. Tranoscius vydal celkom 
tridsať vlastných knižných titulov v celkovom náklade 115 244 kusov. Do 
konca roka sa predalo vyše 72,5 percent vydavateľskej produkcie. S ohľadom na 
zvyšujúce sa náklady na tlač naplánovali v Tranosciuse na rok 2001 vydanie 
osemnásť knižných titulov s alternatívou vydanie ďalších asi desať titulov. 
Edičnými titulmi vydavateľstva boli aj týždenník Evanjelický posol spod Tatier, 
mesačník Cirkevné listy a časopis pre kresťanské deti Nová Dúha a tiež Tvorba 
T revue pre literatúru, kultúru a duchovný život.  
(Hospodárske noviny 22.2.2001) 
 
EKUMENICKÉ KONTAKTY  medzi mikulášskymi katolíkmi a evanjelikmi sa 
počas roka prejavovali v rôznych podobách. Prvé bohoslužby sa konali už 18. 
januára v kostole sv. Mikuláša, kde k oltáru kráčali spoločne katolícky i 
evanjelický kňaz. 15. októbra na službách Božích v dcérocirkvi Ondrašová bol 
odovzdaný milodar pre rímskokatolícku cirkev na dostavbu kostola 
v Ondrašovej vo výške päť tisíc korún. Kazateľom bol prodekan Mgr. Michal 
Vitkovský a katolícky mládežnícky spevokol predniesol dve piesne. Rovnako 
pri stavbe evanjelického kostola v Ondrašovej bol odovzdaný milodar katolíkov 
evanjelikom.  
 Vyvrcholením kontaktov v tomto roku bolo naštudovanie hudobného 
diela  
Vianočnej omše Hej Mistře autora Jana Jakuba Rybu ako ekumenického 
príspevku k spoločnej oslave príchodu Ježiša Krista. Toto dielo zaznelo v oboch 
chrámoch za účasti členov piatich hudobných telies. Pod taktovkou Ľubomíra 
Rašiho vystúpili 25. decembra v kostole sv. Mikuláša a 26. decembra 
v evanjelickom a. v. kostole Katolícky spevokol svätého Mikuláša, Evanjelický 
spevokol, Okresný učiteľský spevokol Tatran, dámsky zbor Laeto Animo 
s orchestrom ZUŠ a organistom Ivanom Mrázom. Evanjelický farár Marian 
Bochnička svoje pocity z nácviku uverejnil na začiatku roku 2001 v prvom 
januárovom čísle zborového časopisu Vrbicko-Svätomikulášske zvesti:  
„ Vianočné sviatky boli pre nás opäť v niečom výnimočné. Stretnutie 
spevokolov a nacvičenie zmysluplného diela nebýva totiž samozrejmosťou. Štyri 
spevokoly s  dirigentmi a nad všetkým stále sa usmievajúci, optimizmus 
rozdávajúci riaditeľ Ľ. Raši. To bol začiatočný kapitál, s ktorým sme začínali. 
Priznám sa, že hoci patrím do kategórie hudobných analfabetov a 
polovzdelancov, pri pohľade na rozdaný part diela klasika som so svojimi 
priateľmi prežíval na sebe strach a chvenie. Začiatok prvých skúšok bol 
samozrejme rozpačitý. Sestre kantorke pani Bednárovej nezostávalo nič iné, len 
zaprieť v sebe umelecký cit a pri každom tóne, ktorý by ste ťažko dokázali 
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zapísať do notovej osnovy, nás presviedčať, že sme absolútne hudobné talenty a 
raz sa naše veľdielo bude naozaj podobať na to, čo skomponoval Ján Jakub 
Ryba. Intenzita nácvikov sa začala stupňovať. Časti diela sa dokonca stali 
našimi pozdravmi. A tak namiesto dobrý deň, znelo Mikulášom a farským 
úradom: „Čo je to, čo je za milé hranie,“ alebo: „Nono, čo mi nedáš driemať 
pokojne.“ To už znamenalo, že z nášho snaženia asi aj niečo bude. Ďalšie 
stretnutia nasledovali v príjemnom prostredí ZUŠ. Potom prišiel náš veľký deň. 
Pred nami sa ocitli živí muzikanti a dirigent, ktorý skutočne začal dirigovať. 
Nasledovalo krátke uvedomenie, že situácia je vážna a od nás sa očakáva 
solídny výkon. Húf spevákov, nadšené HALELUJA, mráz od prstov až ku 
končekom vlasov a uvedomenie si, že to spievame na slávu Božiu v nás vyvolalo 
eufóriu, ktorá tak rýchlo neprejde. Prišiel Advent. Doba ticha, meditácie a 
bohoslužieb. Nasledovali nácviky v chrámoch. Trochu chladu, šera a 
majestátnosti Boha. Bol to ten najkrajší advent, aký som prežil. Božie 
narodenie, náš teraz už naozaj veľký deň. Po štedrovečernej večeri sme sa často 
prebúdzali s tým, že si spievame svoj part. Potom kostol. dirigent, ľudia, 
zodpovednosť a pocit, že nezaspievate ani tón. Všetko, čuduj sa svete dopadne 
dobre. Sviatok Štefana, premiéra v našom kostole. Opäť veriaci, hostia a ten 
zvláštny pocit. Začíname veľmi rozpačito. Nie sme v tempe, strácame dobrý 
dojem. Pozerám na dirigenta a ten sa usmieva. Ibaže neviem, či nie som 
zúfalstva. Prichádza HALELUJA a už je to dobré. Gratulácie, dobrý pocit a ten 
stále usmiaty dirigent, veľa pekného v srdci, až sa chce povedať ďakujeme, 
Bože. Prichádza repríza na sviatok Troch kráľov u bratov katolíkov. A kade 
chodíme všade rozprávam, čo pekného sa stalo v Mikuláši, až začíname byť 
podozriví, veď málo je tých, čo počuli o takom zvláštnom druhu ekumény. Kto 
za to môže? Ľudia a naši stále usmiati dirigenti.“ 
 
Z ďalších cirkví pôsobili v Liptovskom Mikuláši Bratská jednota baptistov, 
Cirkev adventistov siedmeho dňa a Cirkev svedkov Jehovových. Ich modlitebne 
boli situované na Ulici 1. mája. V Dome kultúry sa stretávalo Kresťanské 
spoločenstvo.  
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VI.  ZDRAVOTNÍCTVO  
 
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU  (NsP) prevádzkovala 21 oddelení, nemocničnú 
lekáreň, lekársku stanicu prvej pomoci v odbore stomatológie, stanicu rýchlej 
zdravotníckej pomoci. Počet jej výjazdov sa oproti roku 1999 zvýšil z 2 228 na 
2 351. Pohotovostná chirurgická služba bola zabezpečovaná prakticky 
nepretržite. Nemocničná starostlivosť bola do 30. júna zabezpečovaná na 540 
posteliach. Po zrušení pľúcneho oddelenia mala nemocnica 487 postelí pre 
spádovú oblasť 74 605 obyvateľov. V Nemocnici s poliklinikou pracovalo 851 
zamestnancov. Priemerná mzda dosiahla výšku 9 619 Sk. čo bol nárast oproti 
roku 1999 (9 343 Sk).  
 Činnosť NsP bola počas celého roka poznamenaná nedostatočným 
financovaním a zaznamenala niekoľko zásadných organizačných a personálnych 
zmien. V súlade s transformačnými krokmi v rezorte zdravotníctva bolo uložené 
znížiť lôžkový fond nemocnice o 53 postelí. Pritom najväčším zásahom bolo 
zrušenie celého pľúcneho oddelenia (od 1. júla), pri súčasnom zvýšení 
posteľového fondu doliečovacieho oddelenia o pätnásť postelí. K väčšiemu 
zníženiu postelí došlo aj na gynekologickom (desať postelí) a infekčnom 
oddelení (desať postelí). V dôsledku odchodu primára oddelenia klinickej 
biochémie do dôchodku, bolo toto oddelenie organizačne začlenené pod 
hematologicko-transfuziologické oddelenie. V oblasti personálneho obsadenie 
došlo k týmto výrazným zmenám: 3. januára bol menovaný primárom 
chirurgického oddelenia MUDr. Ján Drobčo, 1. mája do funkcie primára 
hematologicko-transfuziologického oddelenia a oddelenia klinickej biochémie 
MUDr. Jozef Kyčina a 1. júla sa stal primárom ortopedického oddelenia MUDr. 
Pavol Petríček. Do konca roka sa napriek vypisovaným konkurzným konaniam 
nepodarilo obsadiť funkciu primára psychiatrického oddelenia.  
 Financovanie NsP pokračovalo od začiatku roka 2000 tak, ako 
v predchádzajúcom roku, teda formou tzv. prospektívnych rozpočtov.  Avšak 
„prideľované“ finančné prostriedky boli nižšie, v dôsledku čoho zadĺženosť 
nemocnice narastala. Po celý rok pretrvávali závažné problémy so 
zabezpečovaním liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ale aj 
ostatného materiálnu potrebného k prevádzke zariadenia. Jednotliví dodávatelia 
odmietali dodávať „na dlh“. V závere roka MZ SR síce prikročilo k oddlžovaniu 
zdravotníckych zariadení, ale formou odpočtu záväzkov voči Sociálnej 
poisťovni. Toto opatrenie prinieslo len účtovné a nie reálne financie. 
Pohľadávky NsP voči zdravotníckym poisťovniam dosiahli ku konca roka  21, 
713 mil. Sk. Časť pohľadávok, ktoré boli nemocnici priznané súdom, boli aj 
exekučne realizované. Najväčšia pohľadávka voči už zrušenej poisťovni 
Perspektíva v hodnote vyše 11 mil. Sk s poplatkom z omeškania vyše 20 mil. Sk 
prešla do roku 2001.  
 Veľkým problémom mikulášskej nemocnice bol už niekoľko rokov 
rozostavaný chirurgický pavilón. Od začiatku stavby bolo prestavaných 333 
996 mil. Sk. Náklady na dostavbu predstavovali 133 mil. Sk a na vybavenie 
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operačných sál, nákup prístrojov a nemocničného nábytku bolo potrebné asi 257 
mil. Sk. Na rokovaniach MZ SR vyžadovalo minimalizovať náklady na 
vybavenie na 225 mil. Sk. Podľa slov riaditeľa nemocnice Pavla Cvengroša bol 
zo strany ministerstva vyvíjaný tlak, aby sa chirurgovia do nového pavilónu 
presťahovali so starým zariadením. Avšak na oddelení používali prístroje, ktoré 
by už vôbec nemali existovať. Výstavba pavilónu pokračovala počas roka 
prácami v interiéri kompletizáciou výťahov, inštaláciou merania, regulácie. 
Stavebné práce na  prízemí pokračovali obkladaním  stien a úpravami a 
zateplením podláh. Na dokončenie stavebnej časti bolo potrebných 76, 514 mil. 
Sk, pričom čiastka bola v cenovej úrovni roku 1999. Termín dokončenia 
chirurgického pavilónu nebol presne známy, pretože všetko záviselo od 
chudobného štátneho rozpočtu.  
 Správy o situácii v mikulášskom zdravotníctve prinášali aj noviny Liptov. 
Podľa nich: „Takmer všetky potrebné prístroje a pomôcky získavali lekári 
prostredníctvom sponzorských darov, nakoľko nemocnica na ne nemala 
peniaze.“ Aj firma Swedwood, resp. jej pracovníci zo svojich odmien ešte 
koncom roku 1999 pomohli nemocnici finančným darom. Sponzorský dar 
získali zdravotníci aj od Liptovsko-Spišského spotrebného družstva Jednota. 
Ohlas na stránkach novín Liptov vyvolalo zrušenie pľúcneho oddelenia 
mikulášskej nemocnice. 
(Liptov 25.1.2000, 4.4. 2000, 18.4.2000, 3.5.2000, 23.5.2000, Správa o 
hospodárení Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši za rok 2000 - 
príloha Zdravotníctvo) 
 
Aj členovia REGIONÁLNEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY  (predsedníčka Mgr. Viera 
Mokrišová) sa celý rok stretávali s neriešiteľnými finančnými problémami. 
Napr. v apríli, keď boli splatné februárové recepty, poisťovne lekárňam 
uhrádzali len pohľadávky z decembra 1999. Veľké problémy spôsobovala 
lekárňam skrachovaná poisťovňa Perspektíva a jej neuhradené položky, ale aj 
stále sa meniaca kategorizácia liekov. Konfliktné situácie v lekárňach vznikali 
aj neinformovanosťou pacientov o doplácaní na jednotlivé lieky zo strany 
ošetrujúcich lekárov. 
(Liptov 4.4.2000) 
 
Vo štvrtok 16. marca sa na výročnom zhromaždení stretli členovia 
REGIONÁLNEJ LEKÁRSKEJ KOMORY (RLK). Z celkového počtu 134 členov sa 
stretlo asi 30 lekárov. Členstvo v tejto komore s pôsobnosťou na Lipt. Mikuláš a 
Lipt. Hrádok bolo povinné pre všetkých neštátnych lekárov, pre štátnych bolo 
dobrovoľné. Prezidentka RLK MUDr. Danica Maslenová vo svojom prejave 
spomenula zložitú situáciu v zdravotníctve. V predložených správach zmapovali 
lekári svoju činnosti za uplynulý rok, aktuálne výsledky ich hospodárenia a 
nahlásené sťažnosti. Zástupcovia Asociácie súkromných lekárov, ktorí sa 
neustále trápili s nedoplatkami poisťovní, označili rok 2000 za rok boja o 
prežitie.  
(Liptov 28.3.2000) 
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DEŇ NARCISOV -  celoslovenské podujatie Ligy proti rakovine sa už po štvrtý 
rok konalo v piatok 7. apríla. Ulice mesta sa zaplnili študentmi stredných škôl, 
ktorí predávali okoloidúcim symbolické i živé žlté narcisy. Tie symbolizovali, 
že ľuďom nie je rakovina ľahostajná a preto prispeli určitým, často aj 
symbolickým finančným príspevkom do zbierky Ligy proti rakovine. Študenti 
Strednej zdravotníckej školy s poslancami MsZ vyzbierali 23 419 Sk. 
Gymnazistom, ktorí boli zapojení do vzdelávacieho onkologického programu sa 
podarilo získať 44 500 Sk. Na celom Slovensku získala Liga proti rakovine 
vďaka akcii Deň narcisov sumu 6 mil. Sk.  
(Liptov 18.4.200) 
 
KLUB VENUŠA vznikol v máji pri ZO Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami v Liptovskom Mikuláši. Jeho členky, ženy s amputáciou prsníka, tak 
získali priestor na vzájomné stretávanie sa, podporu i získavanie cenných rád od 
odborníkov v tejto oblasti.  
(Liptov 16.5.2000) 
 
ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH  sa volala celodenná akcia Asociácie Zdravých miest 
Slovenska v priestoroch Mestského úradu v piatok 9. júna. Obyvatelia mali 
možnosť bezplatne si zmerať si svoj krvný tlak (140 občanov), hladinu 
cholesterolu (110), či percento telesného tuku (120). Záujemcovia mali 
k dispozícii aj dotazník zisťujúci stravovacie návyky, pohybové aktivity a riziká 
civilizačných ochorení. Odborníci zodpovedali otázky týkajúce sa stresu, 
vysokého krvného tlaku, cukrovky, obezity, depresií. Celé podujatie sa konalo 
s podporou farmaceutickej firmy Pfizer. Podľa hodnotenia tejto celoslovenskej 
akcie sa do nej v Liptovskom Mikuláši zapojilo hlavne obyvatelia stredného 
veku.  
(Liptov 13.6.2000, 25.7.2000, Mikuláš august) 
 
25. L IPTOVSKÝ LEKÁRSKY DE Ň pripravila Nemocnica s poliklinikou a Spolok 
lekárov Liptova so Slovenskou lekárskou spoločnosťou v piatok 27. októbra 
v priestoroch Mestského úradu. Takmer sto odborníkov  z Liptova, Trebišova, 
Bratislavy a Prahy sa na seminároch zaoberali problematikou toxoplazmózy a 
angiológie (náuka zaoberajúca sa stavbou ciev a krvným obehom). Podľa 
MUDr. Danice Maslenovej, vedúcej odboru epidemiológie Štátneho 
zdravotného ústavu v L. Mikuláši bol výskyt toxoplazmózy v okrese Liptovský 
Mikuláš asi trojnásobne vyšší ako celoslovenský priemer. Nebolo to spôsobené 
vyššou chorobnosťou, ale veľmi dobrou diagnostikou a tým, že lekári nášho 
okresu častejšie vykonávali potrebné vyšetrenia na toxoplazmózu, ohrozujúcej 
hlavne tehotné ženy a ich plod.  
(Liptov 7.11.2000) 
 
SVETOVÝ DEŇ DIABETIKOV  si v utorok 14. novembra pripomenuli členovia 
základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska. V nákupnom stredisku 
Vrbica na Nábreží A. Stodolu a v Domove dôchodcov na Podbrezinách 
pripravili pre verejnosť meranie hodnôt glykémie. O túto zaujímavú ponuku 
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prejavilo záujem stoštrnásť občanov, pričom zistili, že osemnásť z nich by malo 
navštíviť lekára, pretože ich namerané hodnoty boli vyššie ako určovala norma.  
 
ZDRUŽENIE DARCOV KRVI  v Liptovskom Mikuláši vzniklo v roku 1997. 
Aktivizovalo sa v propagácii bezpríspevkového darcovstva krvi, získavaní 
nových bezpríspevkových darcov, výchove a propagačnej činnosti medzi deťmi 
a mládežou, poradenstve a osvetovej činnosti. Každoročne pripravovali aj 
spoločenské podujatie s ocenením pre darcov  krvi v reštaurácii Vrbica Na 
Nábreží Aurela Stodolu. Bolo tomu aj v piatok 24. novembra, keď členovia 
združenia pripravili pre všetkých svojich priaznivcov zábavu s tombolou.  
 
Poradenské centrum podpory a ochrany zdravia ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO 

ÚSTAVU realizovalo v Liptove projekt prieskumu správnej výživy v stredných 
školách. Študenti 1. ročníkov Stredného odborného učilišťa a Strednej 
zdravotnej školy vyplnili vstupný dotazník, ktorého výsledky ukázali slabú 
informovanosť  a nedostatky vo výžive mladých ľudí.  
(Liptov 9.1.2001) 
 
ROTARY CLUB  pripravil charitatívnu akciu na podporu dostavby nového 
chirurgického pavilónu Nemocnice s poliklinikou. V predvianočnú sobotu 16. 
decembra predávali členovia mikulášskeho klubu až do 18. hodiny pred 
cestovnou kanceláriou Liptour vianočný punč. Hoci tradícia vianočného punču 
bola v iných slovenských mestách známa už niekoľko rokov, v Liptovskom 
Mikuláši to bola prvá lastovička.  
 Mikulášsky Rotary club ako súčasť celosvetovej organizácie bol založený 
20. apríla 1998. Rotariánske hnutie bolo rozšírené vo všetkých krajinách sveta - 
v takmer v 27 000 kluboch pôsobilo 1,2 miliónov mužov a žien. Ich poslaním 
bolo „presadzovať vo všetkých činnostiach vysoké etické zásady a napomáhať 
vytváraniu vzájomnej dôvery a mieru na celom svete poskytovať humanitárne 
služby a pomoc spoluobčanom.“ Prvým prezidentom mikulášskeho Rotary 
cklubu sa stal Ing. Jozef Šišila, CSc. z firmy TELINK. Klub mal 25 členov - 
vedúcich osobností z podnikateľských a odborných kruhov. Zakladajúcimi 
členmi boli Juraj Jablonský (Livonec s.r.o.), Ing. Ján Ostrovský (Slovenské 
energetické závody), Ing. Jaroslav Straka (EkoStaving), Ing. arch. Pavel Bobák, 
CSc., akad. mal. Pavel Petráš ml.   
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VII.  SOCIÁLNA  STAROSTLIVOS Ť 
 
Nepriaznivá hospodárska situácia roku 2000 sa premietala aj do sociálnej 
oblasti.  V okrese Liptovský Mikuláš sa nezamestnanosť pohybovala medzi 12–
14 percentami, čo bola oproti dvadsaťpercentnému celoslovenskému priemeru 
priaznivejšia situácia. Reálne mzdy len v prvom štvrťroku poklesli o 6, 1 
percenta, počet žiadateľov o sociálne dávky na Slovensku stúpol o hrozivých 33 
percent. V okrese Liptovský Mikuláš poberalo sociálne dávky 6 870 občanov.  
 Aj na území mesta vzrástol počet žiadateľov o poskytnutie dávok 
sociálnej pomoci. K rodinám a občanom v hmotnej núdzi pribudli občania 
odkázaní na pomoc iných (opatrovateľská služba, umiestnenie v ústavoch 
sociálnych služieb). V roku 2000 bolo na mestskom úrade podaných 231 
žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Z toho bolo 95 
žiadostí po prešetrení zamietnutých, pretože žiadatelia boli v hmotnej núdzi zo 
subjektívnych dôvodov alebo ich príjem prekračoval hranicu životného minima 
(3 490 Sk pre dospelú osobu). Dávky z mestských prostriedkov boli priznané 
v stotridsaťšesť prípadoch vo výške 157 245 Sk. Najčastejšími žiadateľmi boli 
rozvedené matky s maloletými deťmi, ktorých si bývalí partneri neplnili 
vyživovaciu povinnosť, ale tiež občania prepustení z výkonu trestu a 
dôchodcovia. 
 Samospráva sa v sociálnej oblasti zameriavala na prevádzku detských jaslí 
a klubov dôchodcov. Liptovský Mikuláš ako jedno z mála miest na Slovensku 
bol ešte zriaďovateľom DETSKÝCH JASLÍ  (DJ). Inštrukčné detské jasle na Ulici 
Jána A. Komenského a Detské jasle s oddelením rehabilitácie na Ulici Karola 
Kuzmányho navštevovalo spolu deväťdesiat detí. Situáciou v nich, vzhľadom 
na financovanie, sa zaoberalo aj MsZ. V správe predloženej poslancom sa 
konštatoval klesajúci záujem rodičov o jasle. Deti rodičia umiestňovali 
z finančných dôvodov radšej do materských škôl, kde sa prijímali deti už od 
dvoch rokov. Poplatky v DJ boli stanovené tak, že rodič zaplatil za celý mesiac, 
i keď jeho dieťa kvôli chorobe muselo zostať doma. S cieľom vyjsť v ústrety 
mladým rodinám a naplniť kapacitu detských jaslí uvažovali poslanci o 
optimalizácii stáleho poplatku v jasliach i v súvislosti s neprítomnosťou detí 
v nich. Vzhľadom na vysoké náklady, ktoré si prevádzkovanie DJ vyžadovalo, 
sa poslanci nakoniec uzniesli ponechať aktuálne poplatky v závislosti od 
priemerného príjmu na jedného člena domácnosti, z ktorej pochádzalo dieťa. 
Stále mesačné poplatky sa tak pohybovali v rozpätí od 300 do 1 100 Sk.  
 Na území mesta pôsobilo päť KLUBOV DÔCHODCOV  (KD): KD I. na 
Vajanského ulici 11 (vedúca Emília Šeďová, 141 členov), KD II. na Vajanského 
ulici (vedúca Šatková, 121 členov), KD Iľanovo (vedúca pani Tatarková, 54 
členov), KD Bodice (vedúci Ing. Gallo, 58 členov) a KD Podbreziny-Okoličné 
(vedúca Dzurošková, 44 počet), ktorý vznikol v júli 2000. Na činnosť a 
prevádzku klubov dôchodcov Mesto vyčlenilo počas roka 139 tisíc Sk. Každý 
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klub mal vypracovaný vlastný plán činnosti prispôsobený podmienkam 
v jednotlivých mestských častiach. Dôchodcovia sa stretávali  pri vzdelávacích i 
spomienkových podujatiach, organizovali výlety. Aktivity KD I. si jeho 
členovia zaznamenávali do klubovej kroniky. Prvé stretnutie dôchodcov - 
jubilantov z Podbrezín a Vitálišoviec pripravili v stredu 4. októbra poslanecký 
klub Podbreziny v spolupráci s Mestom v priestoroch ZŠ Janka Kráľa. 
Tridsaťpäť dôchodcov vo veku od 70 do 90 rokov pozdravil zástupca primátora 
Jozef Repaský a poslankyňa MZ Jana Marcinková. S kultúrnymi programom 
vystúpili žiaci ZŠ Janka Kráľa a darčeky pre jubilantov zhotovili deti z MŠ 
v Partizánskej Ľupči. Takého stretnutia by sa mali stať v budúcnosti tradíciou.  
 
O ďalšie ŠTÁTNE SOCIÁLNE USTANOVIZNE  na území mesta sa staral Okresný 
úrad v Liptovskom Mikuláši. Domov dôchodcov na sídlisku Podbreziny vznikol 
v roku 1990 pôvodne ako penzión pre starších občanov. Jeho kapacita stodeväť 
miest už nestačila pokrývať záujem občanov. Od apríla sa novým riaditeľ 
zariadenia stal Juraj Kudlák. Pri júnových oslavách desaťročia domu dôchodcov 
zdôraznil, že osemdesiat žiadostí o umiestnenie evidovali ako nevybavené, 
V súvislosti s demografickým vývojom spoločnosti (starnutie obyvateľstva) sa 
aktuálnou javila potreba ďalšieho takého domova pre starších občanov. 
Uvažovalo sa o adaptácii priestorov bývalého závodu a. Váhostav na 
Ondrašoveckej ceste, ale perspektívnejšia sa javila prestavba infekčného 
pavilónu v areáli nemocnice v Palúdzke. Podľa informácií z júla okresný úrad 
zabezpečil spracovanie stavebnej štúdie, pričom  Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny prisľúbilo finančnú pomoc. Na území mesta boli v prevádzke aj 
dom opatrovateľskej služby a ubytovňa pre spoločensky neprispôsobilých 
občanov. 
 Chýbali však také zariadenia ako domov pre matky s deťmi, detský 
domov, stanica opatrovateľskej služby. S týmto stavom sa v júli zaoberali aj 
poslanci MsZ, ktorí v súvislosti s pripravovanou reformou verejnej správy 
vyvodili úlohu tesnej spolupráce Mesta s okresným úradom v tejto oblasti.  
(Liptov 20.2.2000, 20.6. 2000, 11.7.2000, 18.7.2000, 25.7.2000, Mikuláš 
august, príloha Samospráva) 
 
PÁLKOVO CENTRUM - KRÍZOVÉ CENTRUM  (PC) vzniklo 1. septembra 1995 
ako špeciálne výchovné zariadenie poskytujúce komplexnú starostlivosť deťom 
a mládeži s poruchami správania. Vtedajším zriaďovateľom centra bola Školská 
správa v Liptovskom Mikuláši a meno dostalo podľa posledného majiteľa vily 
na Školskej ulici, v ktorej centrum sídlilo (Pálkovci patrili medzi významných 
mikulášskych garbiarov). Vznik tohoto zariadenia vyplynul 
z celospoločenských zmien (nárast nezamestnanosti, zníženie sociálnej úrovne 
rodiny, nárast delikvencie mladistvých, neefektívne využívanie voľného času 
detí a mládeže) a požiadaviek zo strany škôl a rodičov na riešenie výchovných 
problémov detí v regióne Liptovského Mikuláša.  
 Od 1. septembra 2000 sa Pálkovo centrum transformovalo na krízové 
stredisko a bolo delimitované z pôsobnosti Krajského úradu odboru školstva 
v Žiline pod Okresný úrad odbor sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom 
Mikuláši. Poskytovalo starostlivosť najmä deťom a mládeži s poruchami 
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správania, s neskončenou prípravou na povolanie, aj tým, ktorých výchova bola 
vážne ohrozená alebo narušená. Pracovníci centra sa tiež venovali výchovnej 
starostlivosti s cieľom predchádzať sociálno-patologickým javom, zmierňovať 
ich, rovnako aj špecializovanú odbornú intervenciu, zameranú na odstránenie 
alebo zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu 
dieťaťa. Pracovníci centra sa zamerali na oblasť poradenstva a sociálnej 
intervencie, najmä na báze ambulantnej poradenskej komunity pre deti a mládež 
s využitím skupinových techník, rodinnej psychoterapie a metód sociálneho 
tréningu.  
 Ďalším poslaním pracovníkov Pálkovho centra bola koordinácia 
prevenčných aktivít v regióne Liptova s ponukou metodickej a vzdelávacej 
činnosť na úseku sociálnej práce a školstva. Spolupracovali so školami, 
Národným úradom práce, so zdravotníckymi zariadeniami, orgánmi činnými 
v trestnom konaní, zariadeniam sociálnych služieb, občianskymi združeniami, 
náboženskými spoločenstvami. Pracovníci centra boli členmi Asociácie pre 
prevenciu drogových závislostí na Slovensku prostredníctvom, ktorej sa 
zúčastňovali aj medzinárodných stretnutí. Napr. na konferencii medzinárodnej 
organizácie pre prevenciu drogových závislostí UNIPREV s pracovným 
názvom Rodina ako základný prvok prevencie a komunikácie. Prezentácia práce 
PC zaujala odborníkov z Nemecka a Belgicka do takej miery, že Mikulášanov 
pozvali na Európske dni prevencie, ktoré sa konali 3 .– 15. júna v Nemecku a 
Belgicku.  
 3. mája sa v priestoroch centra prvýkrát stretol aj Klub mladých. 
Podstatou projektu, na ktorom sa podieľal mladý Američan Matt Stewart žijúci 
v meste, bolo vytvorenie diskusných skupín o problémoch v Liptovskom 
Mikuláši a možnostiach ich riešenia. Klub začal svoju činnosť prednáškami na 
stredných školách. Pri Pálkovom centre pracovalo aj občianskej združenie 
Ostrov nádeje, ktoré vzniklo v roku 1996 ako nezisková organizácia 
podporujúca všeobecne prospešné ciele, rozvoj duchovných hodnôt, ochranu 
ľudských práv a iných humanitných cieľov v prospech detí a mládeže. 
Počas roka realizovali tieto projekty:   
Zdravie pre deti – deti pre zdravie (primárna prevencia pre MŠ), Daj mi šancu 
(prevenčné aktivity pre základné školy), diskusné fóra pre stredoškolskú a 
učňovskú mládež, tzv. rovesnícke skupiny študentov jednotlivých stredných 
škôl a učilíšť oboch liptovských okresov (peer aktivisti), vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov stredných škôl a učilíšť, nepravidelné komunity 
Deti ulice a Odysea mysle, víkendový pobyt na Vyšnej Boci, tvorivú dielňu pod 
odborným vedením akad. maliarky Oľgy Bajúsovej na tému Moja rodina, 
prázdninové aktivity (športové dopoludnia, výlety), letný tábor na Zemplínskej 
Šírave a jesenný pobyt na Vyšnej Boci. Celkovo pripravili 167 podujatí pre 756 
účastníkov.  
Mladí ľudia zo stredných škôl, ktorí sa rozhodli pomáhať v prevencii závislosti 
na stredných školách. tzv. peer skupina absolvovali v septembri desaťdenný 
pracovný pobyt v nemeckom Severnom Porýnií Westfálsku. 
(Liptov 3.5.2000, 4.7.2000, 10.10. 2000, príloha) 
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SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA - CHARITATÍVNA SLUŽBA V 

RODINÁCH  L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ  vošla do povedomia obyvateľov mesta 
v prvom rade vďaka starostlivosti o starých a chorých, ale tiež zbierkami šatstva 
pre sociálne slabšie skupiny. Ako súčasť Slovenskej katolíckej charity 
(konfederácia verejných združení) slúžila všetkým ľuďom bez ohľadu na 
vyznanie, príslušnosť k rase a národnosť. Svoju pomoc zameriavala na starých a 
chorých, postihnutých a osamotených ľudí, ale tiež na rodiny v nepriaznivej 
ekonomickej situácii. Vznikla v jeseni 1990 ako nezisková neštátna organizácia 
tretieho sektoru., čím sa prakticky obnovila činnosť charity spred päťdesiatich 
rokov. Veď Ústredná Charita na Slovensku vznikla v Bratislave ešte v roku 
1927, ale v 50. rokoch bola jej činnosť pozastavená. Spišská katolícka charita 
vznikla z poverenia ThDr. Františka Tondru 1. októbra 1991.  
 Mikulášska charita sa začala aktivizovať v septembri 1993 
prostredníctvom rehoľných sestier františkánok Alojzie Fendekovej a Stanislavy 
Dančovej. Prvú dohodu o pomoci spísali 3. marca 1994 s pani Šoltysovou. 
Začínali s dvoma klientmi, vo roku 1995 ich mali už sedemnásť.  
 Od 1. septembra 1995 prevzala vedenie charity sestra Anna Júlia 
Bodoríková. Desať vtedajších pracovníkov poskytovalo služby tridsať klientom. 
V roku 1996 mala charita šesťdesiatpäť klientov. Zamestnanci boli až do roku 
1999 prijímaní cez verejno-prospešné práce. Charita poskytovala tieto služby: 
nákup, upratovanie, donášku liekov a obedov, sprievod k lekárovi, rozhovor, 
prechádzku, kúpanie, prebaľovanie, polohovanie, rehabilitáciu a duchovnú 
pomoc. Všetky tieto služby poskytovali v rámci agentúry domácej starostlivosti 
Charitas (ADS). V tomto roku sa o štyridsaťšesť klientov staralo sedem 
zamestnancov prijatých do pracovného pomeru na dobu neurčitú, traja na jeden 
rok a traja tu pracovali cez verejno-prospešné práce.  
 V októbri sa sestra Anna Júlia Bodoríková obrátila na zainteresovaných i 
potenciálnych sponzorov s projektom Domu „Charitas“ sv. Kláry Liptovský 
Mikuláš. Išlo o zariadenie sociálnych služieb podľa Zákona č.195/1998 Zb., 
slúžiace dievčatám a mladým ženám od 15 do 25 rokov, ktoré zostali bez 
prístrešia, alebo by sa potrebovali vo svojej životnej situácii zotaviť mimo 
svojej rodiny (formou krátkodobého alebo dlhodobého pobytu). Kapacita tohoto 
domu mala byť maximálne osem klientiek, pričom sa z pobytu vylučovali 
drogovo závislé a mentálne postihnuté osoby. Dom Charitas by mal poskytovať 
aj sociálnu prevenciu a poradenstvo (duchovné, sociálne, psychiatrické, 
psychologické, pedagogické) klientkám, ale aj ich rodičom a blízkym 
príbuzným. Zariadenie malo byť podľa návrhu umiestnené  v nevyužívanom  
dome na Nábreží 4. apríla v susedstve základnej školy Márie Rázusovej-
Martákovej. 
 
Projekt medzinárodného hnutia mládeže za kriminálnu prevenciu MLÁDEŽ 

PROTI KRIMINALITE  (JVP)  sa začal rozvíjať v našom okrese v roku 1998. 
Pilotnou školou projektu bolo Gymnázium M. M. Hodžu, kde sa projekt stretol 
so záujmom nielen u študentov, ale aj u pedagógov. Aktivisti projektu (v meste 
ich bolo sedem) pokračovali vo svojej dobrovoľníckej práci aj v tomto roku. Pre 
žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravili cyklus prednášok Stop 
drogám. Podľa ich vlastných zistení sa skúsenosti s drogami rozšírili už aj do 
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obcí okresu. Vek kedy deti prišli do styku s drogou klesol dokonca na desať 
rokov. Projekt Mládež proti kriminalite podporovali okresný úrad cez svoju 
Komisiu pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti a odbor 
školstva, mládeže a telesnej kultúry, Pedagogicko-psychologická poradňa 
(metodicky viedla protidrogových koordinátorov na ZŠ), pedagógovia, cirkev, 
redakcia okresných novín Liptov. 
(Liptov 4.4.2000, 30.5.2000) 
 
RÓMSKE OBČIANSKE ZDRUŽENIE  „B UDÚCNOSŤ“ vzniklo v Liptovskom 
Mikuláši v stredu 26. júla z iniciatívy Františka Zubaja,  člena Okresnej komisie 
zástupcu prednostu pre riešenie problémov Rómov. Vznik združenia súviselo so 
stratégiou vlády riešiť rómsku problematiku s cieľmi - znižovanie 
nezamestnanosti, návrat k tradičným remeslám, rozvoj rómskeho jazyka a 
kultúry... Predsedom združenia bol zvolený Mgr. Ladislav Valent, 
podpredsedom pán František Zubaj. Sídlom združenia sa stala kancelária 
v budove OÚ na Hodžovej ulici.  
 Mestská samospráva riešila rómsku problematiku hlavne výstavbou 
sociálnych bytov v lokalite Hlboké (viď Výstavba mesta). 
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VIII.  ŠPORT A TELOVÝCHOVA  
 

KOMISIA ŠPORTU MSZ  
 

Pri prideľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby komisia 
vychádzala z kritérií prijatých na obdobie 1998 – 2002. Tie určovali ako 
prioritné: ľadový hokej, vodný slalom, futbal a lyžovanie. Podľa kategórií bol 
šport rozdelený na vrcholový, výkonnostný, mládežnícky a záujmový. MsZ 
schválilo pridelenie príspevkov na základe prijatých žiadostí ako aj kapitálové 
príspevky takto: 
TJ Tatran  1, 1 mil. Sk 
Kanoe Tatra Klub  141, 633 tis. Sk  
HK 32 125 tis. Sk (okrem financovania celej prevádzky zimného štadióna) 
TJ I ľanovo 565 tis. Sk 
FC 34 Palúdzka 128 tis. Sk 
ŠK Demänová 56 tis. Sk 
Raketovo-modelársky klub 50 tis. Sk na MS v raketovom modelárstve 
seniorov a juniorov 
TJ Ondrašová  54 tis. Sk 
Klubu krasokor čuľovania 10 tis. Sk 
Lyžiarskemu klubu Jasná 25 tis. Sk 
Vojen. strednej škole 6, 5 tis. Sk na Majstrovstvá Slovenska v triatlone  
TJ Krivá ň 9 tis. Sk  
BMX Podbreziny 18 tis. Sk 
Klubu AIKIDO -sebeobrana 8 tis. Sk na materiálne vybavenie 
Taekwondo klub Orol 9 tis. Sk 
Športovému klubu - moderná gymnastika 9 tis .Sk na Majstrovstvá Slovenska 
Základnej škole osobitnej 2, 7 tis. Sk na turnaj v stolnom tenise 
Taekwondo klub RI 9 tis. Sk 
ŠK Tatranské Orly 10 tis. Sk 
TJ ŠM moderný päťboj 10 tis. Sk na materiálne vybavenie 
Skateboard 5 tis. Sk na otvorenie areálu 
Kick-box street 5 tis. Sk na materiálne vybavenie 
Olympijskému klubu  2, 4 tis. Sk na prevádzku kancelárie 
Okrem toho boli na rozvoj športu použité aj poplatky odvádzané z predaja  
alkoholických nápojov a tabaku z pohostinstiev prevádzkovaných TJ, ktoré sa 
inak odvádzali do mestskej pokladnice.  
 Celkovo bolo z rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš na šport poskytnutých 
v bežných príspevkoch 1, 85 mil. Sk a 550 tis. Sk ako kapitálové príspevky. 
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Budoval sa športový areál na Podbrezinách - viacúčelová plocha,  „in line 
plocha“ slúžiaca pre mládež na kolieskových korčuliach a skateboardoch s „U-
rampou“ a dvoma basketbalovými košmi. Dostavba areálu mala pokračovať 
v roku 2001. 
(Liptov 11.4.2000, vyhodnotenie príspevkov komisie príloha Šport, Výsledky 
hospodárenia Mesta Liptovský Mikuláš za rok 2000, príloha Samospráva) 
 

Z ČINNOSTI KLUBOV A ZDRUŽENÍ  
 

V Liptovskom Mikuláši pôsobili tieto TELOVÝCHOVNÉ ORGANIZÁCIE A KLUBY  
Atletický klub Kriváň, Bežecký klub Bodice, FC 34 Palúdzka, Hokejový klub 
32 VA, Leteckomodelársky klub pri Posádkovom klube armády, Kanoe Tatra 
Klub Dukla (KTK), Klub BMX Podbreziny, Klub krasokorčuľovania, 
Liptovský tenisový klub, Línia klub RTVŠ,  Maytex (stolný tenis), Športový 
klub Liptovský Mikuláš (moderná gymnastika), Raketomodelársky klub, 
Lyžiarsky klub Podbreziny, Skateboardový klub St. Nicolaus, TJ Snaha Ploštín, 
Taekwondo RI Klub, Taekwondo klub Orol, TJ Kriváň, TJ SOU kožiarske, TJ 
Ondrašová, TJ Iľanovo, TJ Štátny majetok, ŠK Demänová, TJ Tatran VA, 
Verimex (stolný tenis), VTJ VA, Združenie športových klubov Jasná (alpské 
lyžovanie, klasické lyžovanie, šach, horolezectvo).  
 
Medzi najpopulárnejšie športy v meste patril hokej. HOKEJOVÝ KLUB HK  32 
VA, v názve ktorého figuroval rok jeho vzniku (resp. jeho predchodcu) bol už 
sedem rokov účastníkom slovenskej hokejovej extraligy. Tréner Ján Hegyi 
pôsobil v Mikuláši už tretí rok a vedenie s ním podpísalo predĺženie zmluvy na 
ďalšie dve sezóny. Ako riaditeľ klubu pôsobil Ing. Vlastimil Škandera, 
prezidentom klubu v sezóne 1999/2000 bol MUDr. Alexander Slafkovský, 
v sezóne 2000/2001 Ing. Jaroslav Mlynček generálny riaditeľ ALCATEL-u 
Liptovský Hrádok (vzhľadom na sezónnu rotáciu na popredných postoch). 
 Káder v sezóne 1999/2000 tvorili: Karol Križan, Peter Klepáč, Pavel 
Paukovček, Juraj Halaj, Ľubomír Pichoňský, Roman Svätý. Ján Šebo, Ján 
Cibuľa, Peter Gallo, Tomáš Krátky, Marek Uram, Petr Vlk, Peter Gapa, 
Miroslav Droppa, Branislav Kvetan, Karol Bartánus, Róbert Tomík, Ján Laco, 
Peter Lištiak, Dušan Devečka, René Školiak, Martin Trochta, Martin Húlek, 
Vladimír Urban, Juraj Paulíny, Alexander Kvašenko, Rudolf Huna, Peter 
Piaček, Peter Ondrejka. Asistentom trénera bol do 7. februára Mgr. Peter 
Mikula, vedúcim mužstva Vladimír Slavikovský, lekármi MUDr. Vlastimil 
Kapcát a MUDr. Ján Černák, masérmi Peter Ondrejka a Róbert Pál. Od 11. 
januára odišiel do HC Excalibur Znojmo reprezentant SR Marek Uram. Podľa 
zmluvy bol zaviazaný hrať po návrate na Slovensko len v Liptovskom Mikuláši.  
 V januári patrilo mužstvu piate ligové mieste v tabuľke. Nový rok mohli 
mikulášski hokejisti privítať na štvrtom mieste, lebo v poslednom 
decembrovom zápase s Košicami dlho viedli, ale nakoniec remizovali. V závere 
siedmej sezóny slovenskej hokejovej extraligy skončil HK 32 v základnej časti 
na 6. mieste a v marci nepostúpili do nadstavbovej časti ligy.  
  Veľkým a podstatným problémom sa javilo financovanie klubu. 
Už od začiatku účinkovania v extralige, bol HK 32 bez generálneho sponzora. 
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Najväčšiu podporu dostával od Mesta Liptovský Mikuláš, ktoré hradilo 
prevádzkové náklady zimného štadióna vo výške 5, 5 mil. Sk. Riaditeľ klubu 
Ing. Vlastimil Škandera v Práci 11. septembra  2000 komentoval paradoxnú 
situáciu: „V posledných rokoch skutočne držia hokej v Liptovskom Mikuláši 
nad vodou firmy z Liptovského Hrádku“. Boli to Alcatel  a Tesla. 
Z mikulášskych firiem hokej významne podporoval len Maytex, a. s. 
Zástupcovia sponzorov sa stretávali v Správnej rade klubu. Rozpočet klubu na 
činnosť všetkých družstiev a pracovníkov v klube, podľa správ v septembri, 
nemal prekročiť 17 mil. Sk. Príjmy na jedného hráča boli stanovené na pol 
milióna korún ročne, čo bola maximálna čiastka.  
 Hokejový klub pripravil počas júla dva turnusy Letnej hokejovej školy 
2000.  Absolvovalo ju 97 chlapcov z celého Slovenska. Príprava na „suchu“ 
v telocvični a na ihrisku sa striedala s tréningom na ľade zimného štadióna. 
Mladí hokejisti trénovali s trénermi Jánom Valkom Štefanom Blahom, Jozefom 
Suskom a Jozefom Paulínym. Pridal sa k nim aj  bývalý slovenský reprezentant 
Jerguš Bača a súčasný reprezentačný obranca SR Ivan Droppa, odchovanec 
tunajšieho hokeja a strieborný medailista z MS 2000 v Petrohrade. Na besedu 
medzi chlapcov prišiel aj Peter Bondra, hviezda kanadsko-americkej hokejovej 
ligy z klubu Washington Capitols, ktorý ocenil letnú hokejovú školu ako veľmi 
dobrú myšlienku propagácie hokeja.  
 Prípravu na nový ročník extraligy v sezóne 2000/2001 začal HK 32 na 
ľade už 17. júla ako prvý zo slovenských extraligistov. Mužstvo viedla 
trénerska dvojica Ján Hegyi a Ján Majdek. Úvodný prípravný zápas odohrali 
s ruským druholigovým mužstvom HK Lipeck v piatok 21. júla. Týždenné 
sústredenie absolvovali v moravskom Znojme, kde sa stretli s domácimi v 
prípravnom dueli. Podľa Vlastimila Škanderu pri tvorbe kádra chceli dať 
prednosť mladým hráčom z mikulášskej liahne alebo klubom nižších súťaží. 
V auguste sa do klubu vrátil odchovanec mikulášskeho hokeja, skúsený obranca 
a bývalý dlhoročný slovenský reprezentant Marián Smerčiak, ktorý pôsobil 
v uplynulej sezóne v drese Dukly Trenčín. Z Mikuláša odišiel hosťujúci útočník 
Róbert Tomík, Dalibor Kusovský a Peter Gallo a legionár Petr Vlk. Nezostali tu 
ani skúsení odchovanci Ján Plch a Peter Klepáč. Ich udržanie by klub stálo 
priveľa peňazí. Ján Pleva začal hrať v moravských Vítkoviciach. Novými 
posilami v kádri boli: brankár Slabý zo Vsetína, obranca Zajíc z Plzne. 
Rokovalo sa o získaní Hrubého a Vrábela zo Spišskej Novej Vsi a Martáka zo 
Žiliny. Ťažká finančná situácia mikulášskeho hokeja sa podpísala pod váhanie 
brankára Karola Križana, ktorý v októbri ešte nevedel, či zostane v Mikuláši 
hrať. Vyjadril sa tak po príchode z Ameriky, kde odišiel do prípravného kempu 
tímu Johnstown. Tam odchytal úvodných šesť stretnutí nového ligového 
ročníka. Križan nakoniec v kádri zostal spolu s brankármi Martinom Kučerom a 
Lacom, ktorý bol jednotkou v juniorskom mužstve. 20-ročný český brankár 
Luděk Slabý odišiel hosťovať do konca sezóny do Banskej Bystrice. 
 Od septembra v mikulášskom kádri hrali brankári Križan, Slabý, 
obrancovia Lištiak, Smerčiak, M. Droppa, Zajíc, Devečka, Vrábel, T. Pleva, 
útočníci Paukovček, Halaj, Pichoňský, Kalousek, Cibuľa, Šebo, Školiak, 
Trochta, Huna, Krátky, Hrubý, Sivák, Kudla, Milec. Permanentné vstupenky na 
hokejové zápasy sa predávali od 5. septembra. Cena za permanentku na 28 
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domácich stretnutí základnej časti extraligy bola stanovená na 1 000 Sk, čo bolo 
35 Sk za zápas. Vstupenky na jednotlivé zápasy sa predávali za 50 Sk, zľavnené 
za 40 Sk. Prvé víťazstvo dosiahli mikulášski hokejisti až v 9. kole v nedeľu 24. 
septembra na domácom ľade proti trenčianskej Dukle. V závere roka, po 33. 
kole extraligy, boli hokejisti HK 32 VA v tabuľke na predposlednom siedmom 
mieste so ziskom 28 bodov a skóre 81:115.  
 Mikulášski hokejisti sa predstavili aj v reprezentácii SR. Na 
Majstrovstvách sveta juniorov vo Švédsku na prelome rokov 1999 a 2000 sa 
predstavili: brankár Karol Križan, obrancovia Vladimír Urban a Dušan 
Devečka. Karol Križan vycestoval  so seniorskou reprezentáciou aj na 
februárový Švajčiarsky pohár. Chytal v zápase s Bieloruskom a vyslúžil si aj 
pochvalu trénera Jána Filca. Na medzinárodné stretnutia slovenskej 
reprezentácie boli vo svojich vekových kategóriách nominovaní: Gajdoš (SR 
18), Jurčina (SR 17), Grman a Školiak (SR 16). Ďalší perspektívni hráči sa 
umiestnili aj za morom v kanadsko-americkej národnej hokejovej lige. Napr.: 
Martin Cibák (nar. 17.5.1980) odišiel v roku 1998 do profesionálneho 
tímu NHL Tampa Bay. V nasledujúcich rokoch sa dostal do klubu Medicine 
Hot Tigers hrajúcom v juniorskej súťaži WHL. V apríli 2000 s ním vedenie 
Tampa Bay Lighting podpísalo trojročnú nováčikovskú zmluvu. V rokoch 1999 
a 2000 hral v reprezentačnom mužstve juniorov do 20 rokov.  
 Hokejová mlaď vyrastala v hokejových triedach v ZŠ Márie Rázusovej-
Martákovej. 31. marca sa stretli na turnaji o pohár primátora mesta Liptovská 
hokejka 2000. 
(Liptov 11.1.2000, 18.1.2000, 25.1.2000, 8.2.2000, 15.2.2000, 18.4.2000, 
18.7.2000, 8.8.2000, 12.9.2000, 19.9.2000, príloha Šport, FA MJK 9700) 
 
Najúspešnejším športovým klubom mesta bol aj v tomto roku KANOE TATRA 

KLUB - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ  (KTK). Tento 
najväčší slovenský klub vodného slalomu s dlhoročnou tradíciou vychoval 
viacero slovenských reprezentantov patriacich k svetovej špičke (Michal 
Martikán, Dušan Ovčarík, Peter Cibák, Alexander Slafkovský ml., Ján Šajbidor, 
Elena Kaliská, Gabriela Brosková, Gabriela Stacherová). V Areáli vodného 
slalomu tradične sa konali významné športové podujatia. 29. – 30. apríla to bol 
16. ročník Medzinárodného liptovského slalomu. Chýbala na ňom slovenská 
elita, ktorá súťažila v Austrálii v prvom kole Svetového pohára (v Perthe boli na 
predolympijskom sústredení už od 11. februára). Májový 52. ročník 
Medzinárodného tatranského slalomu bol pre slovenských vodných slalomárov 
prvým nominačným pretekom na olympijské hry v Sydney. Suverénom víkendu 
bol Michal Martikán. Vyhral, čo sa dalo. Druhý v kategórii C 1 muži skončil 
Dušan Ovčarík, ktorého trénoval tiež Michalov otec Jozef Martikán. Medzi 
kajakárkami bola vo finálne najlepšia Elena Kaliská. 10. – 11. júna hostilo naše 
mesto Majstrovstvá Slovenska, ktoré boli zároveň nomináciou do 
reprezentačného tímu.  
 Rok 2000 bol olympijským rokom a preto vrcholom sezóny bola účasť 
mikulášskych slalomárov v austrálskom Sydney. Ale ešte predtým si museli 
vybojovať nomináciu na olympiádu vo vodnom kanáli v Čunove v Slovenskom 
pohári vo vodnom slalome i pretekoch Svetového pohára v Prahe. V Čuňove 
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v máji triumfoval Michal Martikán, vyhrala aj Gabriela Brosková, druhá bola 
Elena Kaliská, medzi kajakármi bol najlepší Peter Cibák. Na tretích 
Majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Mezzane dosiahli 
členovia KTK  tieto výsledky:  
súťaž hliadok kajakárok  - 1. miesto Kaliská, Stacherová, Brosková  
súťaž hliadok kanoistov - 1. miesto Martikán, Ovčarík, Minčík (UK Bratislava) 
súťaž kajakárok  - 4. miesto Kaliská, 7. miesto Stacherová 
súťaž  kanoistov - 4. miesto Martikán, 5. miesto Ovčarík    
súťaž družstiev kanoistov v kategórii 3x C1 - 1. miesto Martikán, Minčík, 
Ovčarík   
súťaž kajakárok 3x K1 - 1. miesto Brosková, Stacherová, Kaliská 
Slovensko sa tak ich zásluhou stalo najúspešnejšou krajinou ME so ziskom 
troch zlatých a jednej striebornej medailí. Mikulášania bodovali aj na júlových 
Majstrovstvách sveta juniorov v Čunove. Tituly juniorských majstrov  sveta 
získali kanoista Alexander Slafkovský ml. a kajakár Ján Šajbidor. Michal Cibák 
skončil vo finálne na 9. mieste 
 Tretie akademické Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a zjazde 
v mikulášskom areáli vodného slalomu v dňoch 4. – 6. augusta zaznamenali 
účasť stodvadsať pretekárov zo štrnástich krajín. Slovensko sa stalo 
najúspešnejšou krajinou celého podujatia. Zisk šiestich medailí: troch zlatých a 
troch strieborných pre Slovensko ukázal silu našich reprezentantov pred 
austrálskou olympiádou. Zvíťazili vicemajster Európy Juraj Minčík (Centrum 
akademického športu - CAŠ Bratislava), víťazka Svetového pohára Elena 
Kaliská a bratia Hochschornerovci (CAŠ Bratislava). Strieborní boli domáci 
Dušan Ovčarík, Peter Cibák a Gabriela Stacherová.  
 Na letné olympijské hry 2000 v austrálskom Sydney sa nominovali Michal 
Martikán, Elena Kaliská a Gabriela Stacherová. Gabriela Brosková figurovala 
v nominačnej listine ako náhradníčka. V pondelok 18. septembra sa od piatej 
hodiny ráno nášho času konalo finále súťaže vodných kanoistov. Slováci 
„vylovili“ z rýchlej vody dve medaily - Michal Martikán striebornú a Juraj 
Minčík zo Slávie Bratislava bronzovú. Martikán bol po prvej jazde až na piatom 
mieste. Ale v druhej pozbieral všetky svoje sily a vybojoval striebornú 
olympijskú medailu. Nebolo jednoduché obhajovať olympijské zlato z OH 
v Atlante (1996). Osadenstvo domovského klubu Kanoe Tatra Klubu sledovalo 
Martikánov súboj v mikulášskej lodenici. Rozhlasové stanice prinášali celý deň 
informácie o úspechu slovenských pretekárov. Do vysielania rádia Twist sa 
ozval vedúci výpravy vodných kanoistov mikulášsky ortopéd MUDr. Pavel 
Petríček:  „Je to obrovský úspech získať dve medaily v jednej kategórii ...“ V 
nasledujúci deň prinášali titulné stránky našich denníkov fotografie našich 
vodných kanoistov i so zlatým Francúzom Tonym Estanguetom a farbisté 
reportáže z divokej vody v austrálskom Penrithe. V súťaži žien, ktorá 
vystriedala mužský slalom, sa predstavili dve členky KTK Liptovský Mikuláš 
Elena Kaliská a Gabriela Stacherová. Kaliská nesplnila očakávania a obsadila 
nepopulárne štvrté miesto. Privítanie mikulášskych olympionikov 

„strieborného“ Michala Martikána a štvrtej Eleny Kaliskej po návrate zo Sydney 
pripravil Mestský úrad v pondelok 25. septembra. Nad vchodom do budovy ich 
vítal transparent a asi štyridsať priaznivcov, z ktorých polovicu tvorili rodinní 
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príslušníci  a vodní slalomári. Je otázne, či farebné pozvánky vylepené na 
plagátovacích plochách v meste boli dostatočnou propagáciou tohoto uvítania, 
alebo či Mikulášanom nestálo olympijské striebro ich rodáka za povšimnutie 
(FA MJK 10031–32). V utorok privítali Michala Martikána v TV Markíza 
v popoludňajšom programe Vitajte doma. 
 V novembri sa vo francúzskom Épinal konali Majstrovstvá Európy 
klubov. Vo výprave vedenej Jánom Piačekom boli kajakárky Elena Kaliská, 
Gabriela Zamišková, kajakári Peter Cibák a Tomáš Mráz, kanoisti deblkanoe 
Milan Kubáň s Mariánom Olejníkom a Ľuboš Martančík s Martinom Skubíkom. 
Súťažili aj dvaja singlisti Dušan Ovčarík a Stanislav Gejdoš. Z trénerov boli vo 
výprave Peter Mráz, Jozef Martikán a Peter Cibák. Na týchto pretekoch 
výbornej úrovne Mikulášania síce neobhájili minuloročné víťazstvo, ale 
nesklamali a v celkovom hodnotení obsadili druhé miesto. Budúcoročné ME 
chceli organizátori z KTK usporiadať vo svojom areáli vodného slalomu. Ten 
ale po dvadsiatich troch rokoch existencie potreboval nevyhnutnú rekonštrukciu 
tratí i technického zázemia areálu. Podľa trénerov patril areál v medzinárodnej 
konkurencii medzi najslabšie. S rekonštrukciou začali na jeseň po získaní 
príspevku zo Štátneho fondu telesnej kultúry pri MŠ SR.. V prvej etape, ktorá 
mala skončiť v apríli – máji 2001, preinvestovali príspevok 2,5 mil. Sk, a to 
bola len jedna desatina z predpokladaných nákladov na opravu tratí.  
 Na 28. kongrese Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), ktorý sa 
konal koncom novembra vo Varšave, kandidoval na post člena komisie 
vodného slalomu prezident Kanoe Tatra Klubu MUDr. Alexander Slafkovský, 
ale vo voľbách neprešiel. Kongres rozhodol o udelení druhého najvyššieho 
vyznamenania ICF Rad zásluh in memoriam nestorovi slovenského vodného 
slalomu Ondrejovi Cibákovi, ktorý si získal svetové uznanie ako rutinovaný a 
invenčný staviteľ vodáckych kanálov. 
 V decembri sa mená mikulášskych vodákov objavili na popredných 
miestach  rôznych športových ankiet o najlepších športovcov. Na vyhlásení a 
ocenení najlepších slovenských vodákov roku 2000 v bratislavskom 
Technopole v kategórii vodného slalomu-seniorov obsadil Michal Martikán 
druhé miesto (po bratoch Hochschornerovcoch a pred tretím Jurajom 
Minčíkom), štvrté  miesto obsadila Elena Kaliská a piata bola Gabriela 
Stacherová. Medzi slalomármi-juniormi bol prvý majster sveta Alexander 
Slafkovský ml. Michal Martikán bodoval aj v ankete Športovec SR 2000, kde 
získal tretie miesto. V ankete Športovci storočia sa medzi dvadsiatimi piatimi 
nominovanými slovenskými športovcami sa umiestnil na siedmej priečke 
s touto vizitkou:  „V C1 olympijský víťaz 1996 a strieborný z OH 2000. 
V rovnakej kategórii majster světa 1997, bronzový na MS 1995 a 1999, 
strieborný na ME 1998  na ME 2000 štvrtý a na ME 1996 piaty. Člen zlatých 
hliadok 3 x C1 na MS 1997 a ME 1998 i 2000 a bronzovej na MS 1995. 
V rokoch 1998 a 2000 celkový víťaz Svetového pohára, vyhral pätoro pretekov 
tejto súťaže. Najúspešnejší športovec SR 1996 a 1997. Bol juniorským 
majstrom sveta i Európy v C1. Najmladší medailista z OH a MS v histórii 
svetového vodného slalomu“. 
(www.tasr.sk, Pravda 22.12.2000) 
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(Liptov, Pravda, 27.6.2000, 21.8.2000, 4.12.2000, príloha Šport, FA MJK 10 
038) 
  
FUTBALISTI FK  TATRAN VA  L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ  hrajúci na ihrisku na 
Podbrezinách (pôvodne TJ Tatran Okoličné) už tretí rok reprezentovali Liptov 
vo futbalovej súťaži III. liga - Stred. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch, 
kedy im nevyšla podľa predstáv iba sezóna 1999/2000 a museli v nej bojovať o 
záchranu, sa v novom ročníku 2000/2001 predstavili ako mužstvo, ktoré môže 
bojovať o popredné umiestnenia v tabuľke. Predsezónne prognózy funkcionárov 
futbalového oddielu Tatran VA Liptovský Mikuláš neboli veľmi optimistické. 
Cieľom klubu bolo nevypadnúť zo súťaže a udržať si postavenie v strede 
tabuľky. Po jesennej časti boli v tabuľke na siedmom mieste so ziskom 23 
bodov. Trénerom bol už druhú sezónu Rudolf Urbanovič s asistentom Jozefom 
Tekelom. Okrem mužstva dospelých mal FK Tatran aj širokú mládežnícku 
základňu. Najmladší tvorili prípravku, mužstvo žiakov hralo najvyššiu okresnú 
súťaž, mladší a starší žiaci hrali I. ligu mladší a starší dorastenci boli zapojení 
do III. ligy.  
 Vzhľadom na finančnú situáciu kládlo vedenie klubu dôraz na výchovu 
vlastných odchovancov. Ročný rozpočet klubu bol 2 mil. Sk. Vojenská 
akadémia, ktorá figurovala v názve klubu, poskytovala športové zariadenia 
školy a dopravu.  
 24. novembra sa konala výročná konferencia futbalového oddielu. Došlo 
na nej k podstatnej zmene riadenia futbalu. Dovtedy futbalový oddiel bol 
premenovaný na futbalový klub FK Tatran VA Liptovský Mikuláš. Aj napriek 
samostatnej právnej subjektivite zostal členom TJ Tatran. Prezidentom FK 
Tatran sa stal priamou voľbou Milan Mikušiak, viceprezidentom Jozef Sališ 
(predseda TJ Tatran), športovým manažérom Jozef Tekel a technickým 
manažérom Milan Janek. Schválené boli stanovy FK a v investičnej výstavbe 
dokončenie druhej trávnatej plochy na jeseň 2001. V ankete o najlepšieho hráča 
klubu sa stal brankár Marián Šupej (135 bodov),  druhé a tretie miesto obsadili 
Marek Kandera (126) a Milan Beňo (57). 
(Liptov 1.8.2000, 28.11.2000, príloha Šport) 
 
FUTBAL  sa hral aj v ďalších oddieloch v meste. V jarnom kole sezóny 
1999/2000 hrala TJ Ondrašová v najvyššej futbalovej súťaži Liptova (I. 
trieda). Po zime bola v tabuľke na poslednom 13. mieste s piatimi bodmi z 
trinástich zápasov a skóre 11:31. Na záver sezóny zostala na poslednom mieste 
v dvadsiatichštyroch odohratých zápasoch získala pätnásť bodov a skóre 28:51. 
TJ Demänová v III. B triede začala jarné kolo na štvrtom mieste s devätnástimi 
bodmi z desiatich zápasov a skóre 26:11. Sezónu skončila na treťom mieste 
s tridsiatimidvoma bodmi z dvadsiatich zápasov a skóre 43:25. V. ligu B 
skupinu hrali TJ Palúdzka a TJ I ľanovo. Od septembra v novej sezóne 
2000/2001 sa iľanovskí futbalisti po roku vrátili opäť do nižšej súťaže. 
Trénerského kormidla sa ujali bývalí hráči Milan Gejdoš a Štefan Pavlov. 
Chceli skonsolidovať mužstvo. V Iľanove mali aj mládežnícku základňu, 
z ktorej chceli neskôr doplniť A mužstvo. Žiaci pod kvalitným vedením trénera 
Vladimíra Kubu skončili v minulom ročníku II. najvyššej okresnej súťaže 
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v strede tabuľky. Jesenné kolo sezóny 2000/2001 začali iľanovskí futbalisti 
remízou so Stankovanmi a TJ Ondrašová prekvapila víťazstvom s Pribylinou. 
 Pred zimnou prestávkou v novembri skončilo Iľanovo na jedenástom 
mieste so štrnástimi bodmi zo štrnástich odohratých zápasov a skóre 20 : 25. 
Ondrašová v tej istej triede skončila na predposlednom trinástom mieste s 
trinástimi bodmi zo štrnástich zápasov a skóre 9 : 26.    
(Liptov  18.4.2000, 30.5.2000, 8.8.2000, 14.11.2000) 
 
Od 11. decembra 1999 sa na ihrisku ZŠ na Ulici Československej brigády hrala 
HOKEJBALOVÁ LIGA . Ihrisko bolo špeciálne upravené pre hru s hokejkami 
a tenisovou loptičkou naplnenou tekutinou na „suchu“, resp. na snehu. Do ligy 
sa zapojilo osem mužstiev „zvučných mien“: Dallas, Šport Select, Green Power, 
Old Stars, Absinth Team, Black Devils, Lasky, Vrbica-Snehuliaci. Pre túto 
súťaž bola vypracovaná smernica účastníkov hokejbalovej ligy, autorom ktorej 
bol Jaroslav Salaj (prezident spoločnosti klubu HBC Old Stars). Mužstvá 
skončili sezónu v tomto poradí: Dallas (29 bodov), Absinth (27), Green Power 
(24), Select (23), Old Stars (14), Black Devils (10), West (7), Snehuliaci (2). Je 
zaujímavé, že mikulášske mužstvo Malý Rím bolo účastníkom ružomberskej 
hokejbalovej ligy.  
(Liptov 25.1.2000, 11.4.2000, 18.4.2000) 
 
ČLENOVIA KICK -BOXOVÉHO KLUBU STREET PROF bodovali počas roka na 
rôznych súťažiach. V prvý marcový víkend bojovali na Medzinárodných 
majstrovstvách Švajčiarska v malom mestečku Orbe. Martin Navrátil, 
reprezentant SR sa stal majstrom v kategórii semi aj v light contacte do 67 kg. 
Marian Kulizák, ktorý na preteky cestoval na vlastné náklady (so sponzorskou 
podporou firmy Elam), zvíťazil v kategórii do 71 kg v light contacte a v štýle 
semi contact obsadil 3. miesto.  
Medailová žatva liptovských kickboxerov sa konala na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky 17. júna v Banskej Bystrici. Spomedzi dvestopätnástimi 
pretekárov z dvadsiatich slovenských klubov získali osem medailí (päť zlatých, 
jednu striebornú a dve bronzové), a to zásluhou Martina Navrátila, Mariana 
Kulizáka. V novembri získal Martin Navrátil na pražských MS v kontaktnej 
disciplíne historickú prvú zlatú medailu pre Slovensko.  
(Liptov 7.3.2000, 11.7.2000, TASR 11.11.2000)  
 
Lyžiarsky svah Združenia športových klubov Jasná na Podbrezinách bol 
dejiskom  III.  KOLO POHÁRA L IPTOVA v slalome mladších, starších žiakov a 
dospelých. Najmä v kategóriách žien a mužov sa bolo na čo pozerať. 
Reprezentanti SR Krasulová, Smerčiaková a Prevuzňák predviedli kvalitné 
výkony, ktoré mohli byť vzorom pre mladších chlapcov a dievčatá venujúcich 
sa pretekárskemu lyžovaniu.  
(Liptov 8.2.2000) 
 
OLYMPIJSKÝ KLUB L IPTOVA  (OKL) hodnotil svoju činnosť za predchádzajúci 
rok na valnom zhromaždení v sobotu 5. februára. Klub viedol deväťčlenný 
výkonný výbor s predsedom Milanom Mertošom. OKL vznikol ako štvrtý na 
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Slovensku v roku 1992. Bol úzko spojený s vedomostnou súťažou 
zastrešovanou Slovenskou olympijskou akadémiou „Čo vieš o olympijskom 
hnutí?“, pričom zorganizoval krajské aj celoslovenské kolo tejto súťaže pre 
stredné školy. Olympijský klub Liptova sa každoročne zameral na prípravu a 
zabezpečenie Behu olympijského dňa, do ktorého sa v Liptove zapojilo 4 505 
bežcov. OKL sa v L. Mikuláši podieľal aj na Dňoch chôdze a iných športových 
podujatiach. Najstarších členom klubu deväťdesiatročný Mikulášan Peter 
Tomčík.  
(Liptov 8.2.2000)  
 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V  ŠACHU JUNIOROV  sa konali od 21. do 26. 
februára v areáli Základnej školy na Demänovskej ceste.  Súťažilo sa v kategórii 
desať, dvanásť a šestnásť ročných chlapcov a dievčat. Svoje partie zohralo sto 
deväťdesiat šesť mladých šachistov, medzi nimi aj viacerí slovenskí 
reprezentanti. Spolu s nimi do Liptovského Mikuláša prišli aj funkcionári, 
tréneri a rodičia. Po každom súťažnom dni vydávali organizátori (Slovenský 
šachový zväz SŠZ, Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovský šachový zväz a 
Centrum voľného času) informačný bulletin. Hlavný rozhodca Karol Pekár 
v ňom zaznamenal všetky odohraté partie a vyhlásil aj najlepšiu partiu dňa. 
V predposledný deň pretekov zasadala Komisia mládeže SŠZ, ktorá spolu aj 
s rodičmi prejednávala otázky mládežníckych podujatí. Víťazmi Majstrovstiev 
Slovenska sa stali v kategóriách chlapci 16: Ján Markoš, dievčatá 16: Veronika 
Roháčiková, chlapci 12: Tomáš Krňan, dievčatá 12: Erika Machálová, chlapci 
10: Peter Michálik, dievčatá 10: Adela Pitoňáková. 
(Liptov 22.2.2000, 29. 2.2000) 
 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE L IPTOVSKÉHO ZDRUŽENIA TELESNEJ KULTÚRY  
(LZTK) sa konalo vo štvrtok 30. marca v zasadačke mestského úradu. Zišli sa tu 
delegáti asociácií telovýchovných jednôt a klubov, športových zväzov, športu 
pre všetkých a oblastného futbalového zväzu. V správe dovtedajšieho tajomníka 
Vladimíra Mlynčeka odzneli aj tieto myšlienky: „LZTK vzniklo v roku 1990 
ako nástupnícka organizácia Okresného výboru Československého zväzu 
telesnej výchovy v rámci organizačnej výstavby Slovenského združenia telesnej 
kultúry. Jeho poslaním bolo podieľať sa na vytváraní podmienok združených 
subjektov pre uspokojovanie potrieb, záujmov a záľub občanov rôznorodými 
formami telesnej výchovy, športu, turistiky a pohybovaných aktivít športu pre 
všetkých. Valné zhromaždenie LZTK prijalo v apríli 1992 novelizáciu stanov. 
Bolo konštituované ako otvorené občianske združenie, budované a vyvíjajúce 
svoju činnosť na demokratických princípoch, pričom Združenie nebolo 
nadriadeným orgánom ostatným združeným subjektom. V roku 1995 prešlo 
Liptovské združenie ďalšou reorganizáciou. Odvtedy bolo zložené z TJ, 
športových klubov a niektorých okresných športových zväzov a priamo 
zastupovalo Liptovskú asociáciu TJ a klubov.  
 Zlomový rok pre telovýchovu a šport bol rok 1993, kedy boli zoštátnené 
športové lotérie a vznikol Štátny fond telesnej kultúry. To znamenalo koniec 
dotáciám pre telovýchovné kluby, regionálne športové a telovýchovné zväzy. 
Financie totiž končili na slovenských asociáciách a zväzoch. Odvtedy chýbali aj 
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dotácie na údržbu telovýchovných objektov a zariadení. Táto situácia trvala aj 
v roku 2000.  
 V roku 1997 vznikli nové Krajské útvary SZTK (KÚ SZTK), dôsledok 
nového územného členenia. Z Okresných útvarov SZTK sa stali pracoviská KÚ 
SZTK. V Liptovskom Mikuláši sídlilo takého pracovisko pre celý Liptov, a 
pritom sa počet  pracovníkov zredukoval na dvoch. Za posledné obdobie sa 
v telovýchove nahromadilo množstvo problémov a široká športová verejnosť 
nebola s týmto stavom spokojná.“  
 Vedúci pracoviska KÚ SZTK v Liptovskom Mikuláši Ivan Bubelíny 
oboznámil delegátov valného zhromaždenia so situáciou na pracovisku.  
Vyzdvihol, že región Liptova si dokázal aj za nepriaznivej situácie udržať 
činnosť v širokej sfére telovýchovnej činnosti a oboznámil prítomných 
s najbližšími podujatiami.  
 Pri voľbách nového výkonného výboru sa všetky štyri subjekty zhodli na 
spoločnej kandidátke na nového predsedu, za ktorého bol zvolený Peter Ferko, 
predseda KST-L za asociáciu športu pre všetkých (AŠPV). Ďalšími členmi 
výboru sa stali J. Geročová, MVDr. M. Krajčí a M. Bystričan, M. Kikta, V. 
Hubka, Ing. P. Straka a M. Kusý. Tajomníkom sa stal Ivan Bubelíny. Delegáti 
schválili aj úpravu stanov, podľa ktorých LZTK vytvorilo štyri asociácie, na 
princípe fungovania Slovenského združenia telesnej kultúry.  
(Liptov 11.4.2000, 20.5.2000) 
 
Nová nádej slovenskej mužskej  KULTURISTIKY  vyrástla vo Fit štúdiu Arny 
club v Palúdzke pod vedením trénera Jozefa Mikuša. Mladý sedemenásťročný 
Ján Antoška si v apríli na svojom prvom vážnejšom zápolení v Hronskom 
Beňadiku vybojoval na Cene Slovenska medzi dorastencami vo váhovej 
kategórii nad 80 kg prvé miesto. O týždeň neskôr na Majstrovstvách Slovenska 
v Poprade v tej istej kategórii získal bronz.  
(Liptov 11.1.2000, 23.5.2000) 
 
TRADI ČNÝ BEH OSLOBODENIA MESTA  usporiadali v utorok 4. apríla Mesto, 
okresný úrad, VSŠ, centrum voľného času a AC Kriváň na počesť 55. výročia 
oslobodenia Liptovského Mikuláša. Tohtoročný beh bol v poradí už 
sedemnásty.  
Trasa viedla z Námestia osloboditeľov pešou zónou s obrátkou na Námestí 
mieru. Organizátori tentoraz vypísali preteky len pre ZŠ, a to pre I. a II. stupeň. 
Za príjemného jarného počasia bežalo 236 pretekárov z desiatich škôl. 
V neoficiálnej súťaži päťčlenných družstiev chlapcov a dievčat v I. stupni 
zvíťazila ZŠ Demänovská cesta pred ZŠ biskupa Jura Janošku a ZŠ apoštola 
Pavla, v II. stupni  bola víťazom ZŠ na Ulici Československej brigády pred ZŠ 
Janka Kráľa a ZŠ biskupa Jura Janošku. Ceny víťazom venoval mestský úrad.  
(Liptov 11.4.2000) 
 
20. ROČNÍK BEHU OSLOBODENIA BODÍC  zorganizoval Bežecký klub Bodice 
v spolupráci s Mestom v nedeľu 30. apríla ako Majstrovstvá Slovenska 
v lesnom behu, čo bolo ocenenie záslužnej práce kolektívu dobrovoľných 
funkcionárov a dlhoročných organizátorov tohoto podujatia. Generálnym 
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sponzorom sa stali Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby spol. s r.o. (SIPS) 
Liptovský Hrádok. Dlhoročný predseda organizačného výboru Ing. Jozef Gallo 
a riaditeľ pretekov Ing. Štefan Ganóczy mali plné ruky práce. Na štart sa 
postavilo vyše dvesto pretekárov.   
Z histórie behu. Myšlienka podujatia vznikla u Bodičana Vladimíra Gallu. 
Podporili ju aj funkcionári Okresného atletického zväzu a atletického oddielu 
TJ Kriváň L. Mikuláš. Prvý ročník Behu oslobodenia Bodíc sa konal 12. apríla 
1981 za účasti stoosemnásť pretekárov v šestnástich kategóriách. Bežali domáci 
z Bodíc, z oddielov TJ Kriváň L. Mikuláš, TJ BZVIL Ružomberok, Dukly 
VVTŠ  L. Mikuláš a TJ Štart Ďumbier. V ďalších ročníkoch postupne pribúdali 
bežci z ostatných kútov Slovenska a po vzniku Bežeckej ligy Liptova sa tento 
beh stal jeho súčasťou. Za pár rokov vyrástol v Bodiciach organizačný kolektív 
schopný usporiadať aj preteky Slovenskej bežeckej ligy, do ktorej bol Beh 
oslobodenia Bodíc niekoľkokrát zaradený. Trate krásnou prírodou vyskúšali 
najznámejší amatéri a poloprofesionáli z celého Slovenska. Absolvovali ho 
bežci a bežkyne zo všetkých liptovských oddielov a klubov a tiež žiaci 
mikulášskych hokejových tried. V prvých desiatich ročníkoch behali aj bodické 
ženy z odboru ZRTV v krojoch. Polovicu účastníkov pravidelne tvorili žiaci 
liptovských škôl. Čoraz menej účastníkov zaznamenali organizátori 
v kategóriách dorastencov a juniorov. Finančné zabezpečenie od začiatku 
zabezpečovali vyššie telovýchovné orgány. V poslednom desaťročí beh prežil 
len vďaka šikovnosti organizátorov, ktorí vždy „zohnali“ potrebné financie od 
sponzorov. Už viac rokov Beh oslobodenia Bodíc podporovali: Kožiarske 
závody, Cestné stavby, Liptostav, Stavoindustria, Jednota SD, Zdroj Verex-
Verimex, Ligarex, Poľnonákup Liptovský Mikuláš, Výrobné družstvo Ďumbier, 
S.D. Robstav, Linapo, PD Vrbica, Liptovské pekárne Včela, Maytex a SeVaK. 
Organizátori našli podporu aj vo VÚB, Slovenskej sporiteľni a Slovenskej 
poisťovni. V posledných rokoch sa celé preteky organizovali za spolupráce 
vedenia Mesta Liptovský Mikuláš a miestnych zložiek.   
(Bulletin 20. ročník Bej oslobodenia Bodíc, Liptov 3.5.2000) 
 
FITNESS B NA PODBREZINÁCH OSLÁVIL 5. VÝROČIE . Majiteľmi známeho 
mikulášskeho športového zariadenia, postaveného uprostred betónového 
sídliska, boli bratia hokejisti Jerguš a Ladislav Bačovci a silový trojbojár 
Vladimír Bátik. Ich cieľom bolo poskytnúť možnosť športovania všetkým 
obyvateľom tejto časti mesta. Výstavba centra začala v roku 1993 a otvorené 
bolo v apríli 1995. Návštevníci tu našli posilňovňu, saunu, masáže, aerobic, 
kalanetiku, rehabilitačné procedúry rašelinových zábalov, perličkový kúpeľ, 
možnosť odtučňovacích procedúr, ale aj kozmetiku, kaderníctvo a fitness bar. 
V horúcu sobotu 27. mája sa tu na oslave 5. výročia „Fitnnes B“  stretlo mnoho 
osobností slovenského športu - bývalý i súčasní hokejoví reprezentanti Dárius 
Rusnák, Peter Slanina, Igor Liba, Anton Šťastný, Ivan Droppa a Jozef Stümpel, 
skialpinista Dušan Trizna, biatlonistka Soňa Mihoková, vystúpila tu majsterka 
sveta vo fitnese Marietta Žigalová, majster sveta v kulturistike Ján Kus. 
Štvornásobný svetový šampión v pretláčaní rukou Ján Germánus tu vytvoril 
neoficiálny najlepší svetový výkon v tlaku na lavičke s výkonom 270 
kilogramov, keď oficiálne uznaný svetový rekord v tejto disciplíne bol 255 kíl. 
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Autogramiáda špičkových športovcov mala úspech hlavne medzi mladými. 
Súčasťou celodenného programu bolo aj ďalšie kolo Slovenského pohára 
v silových disciplínach o Cenu primátora mesta.  
(Liptov 4.4.2000)  
 
LETECKÚ SHOW PRIAZNIVCOV OBRÍCH MODELOV  pripravil Letecko-
modelársky klub pri PKA cez víkend 27. a 28. mája na agroletisku 
v neďalekých Gôtovanoch. Na štvrtom ročníku podujatia mohli diváci vidieť 
atraktívne modely lietadiel- polomakety a makety motorových lietadiel 
(s rozpätím krídel 2 metre a viac) a vetrone (s rozpätím krídel 3,5 m a viac) 
pretekárov zo Slovenska, Moravy, Maďarska a Poľska.   
(Liptov 6.6.2000, 27.6.2000) 
 
Medzi úspešných reprezentantov mesta i Slovenska patrili aj členovia 
TAEKWONDO KLUBU OROL A TEAKWONDO KLUBU RI.  Začiatkom roka 
bodovali v prvom kole Slovenskej ligy taekwondo v telocvični Kožiarskeho 
učilišťa. Podobne aj v treťom kole Slovenskej ligy bodovali Mikulášania na 
prvých troch miestach v rôznych kategóriách. Úspešní boli aj v zahraničí. V 
máji a júni sa umiestnili na popredných miestach výsledkových listín rôznych 
európskych súťaži v Budapešti, Humpolci, Rakúsku. Boli to  konkrétne T. 
Cehlárová, M. Šimečková, S. Palajová, A. Palaj, Andrej Cehlár a Tomáš 
Ustupský. Tento pretekár z klubu Teakwondo klubu RI. získal na turnaji 
olympijských nádejí v Poľsku prvé miesto, na ME juniorov obsadil piate 
miesto.  
(Liptov 1.2.2000, 20.6. 2000) 
 
SLÁVNOSTI ŠPORTU PRE VŠETKÝCH -  prvé podujatie takého rozsahu na 
Slovensku sa konalo v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí počas troch dní od 9. 
do 11. júna. Organizovali ich Asociácia športu pre všetkých SR spolu s Klubom 
slovenských turistov, Slovenským zväzom viacbojov všestrannosti, Slovenským 
zväzom rekreačnej telesnej výchovy a športu a Slovenským tanečným zväzom. 
O dejisku premiéry podujatia, inšpirovaného inými európskymi krajinami, 
rozhodli skúsenosti telovýchovných funkcionárov, dostatočné priestory a 
dlhoročné zázemie v oblasti rekreačnej telesnej výchovy a športu v Liptove.  
 Slávnostné otvorenie podujatia v piatok 9. júna na Námestí osloboditeľov 
prinieslo ukážky aerobiku, gymnastiky, tanca, vystúpenie mikulášskych 
mažoretiek. O dobrú náladu sa postarala skupina Ploštín Punk. V nasledujúcich 
dňoch prebiehali súťaže rôznych miestach v Liptovskom Mikuláši. Do 
organizácie boli zapojené ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, ZŠ Janka Kráľa, 
gymnázium, vojenská stredná škola, Vojenská akadémia, TJ Tatran VA. 
V Bodiciach pripravili akciu Športuje celá rodina. Na Háji-Nicovom sa 10. júna 
uskutočnili majstrovstvá Žilinského kraja v pretekoch turistickej zdatnosti. 
V desiatich mládežníckych kategóriách štartovalo päťdesiatosem dvojčlenných 
hliadok a v kategórii juniorov a dospelých deväť jednotlivcov.  
 (Liptov 23.5.2000, 6.6.2000. 20.6.2000, 27.6.2000, 26.9.2000)  
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ŠTAFETA GYMNAZISTOV NA MÍTINGU GRAND PRIX II  SLOVAK GOLD  
v Bratislave 22. júna obsadila 5. miesto v konkurencii ôsmich krajov a získali 
pre svoju školu desaťtisíc korún na nákup športového materiálu. Štafetu tvorili 
víťazi krajského kola Coca Cola štafety 2000 študenti Gymnázia M. M. Hodžu: 
Peter Jurečka, Zuzana Rusňáková, Erik Mihajlo a Michaela Farkašová. 
 
V piatok 23. júna sa štadióne ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej stretli družstvá 
piatich materských škôl. na OKRESNOM KOLE VO VIACBOJI VŠESTRANNOSTI 

DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU . Tieto preteky po druhý raz vypísali Slovenský 
zväz viacbojov všestrannosti a Ministerstvo školstva SR ako celoslovenskú 
korešpondenčnú súťaž. Súťažili deti z mikulášskych škôlok: MŠ Kláštorná 
ulica, MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, MŠ Ulica T. Vansovej, MŠ 
Okoličianska ulica a deti zo Závažnej Poruby. Po vyhodnotení tejto 
celoslovenskej súťaže, do ktorej sa zapojilo 133 materských škôl, sa mikulášski 
škôlkári umiestnili takto: na 18. mieste MŠ Kláštorná ulica v Okoličnom, na 22. 
mieste MŠ Nábrežie dr. A.Stodolu, na 23. mieste Ulica T. Vansovej, na 42. 
miesto MŠ Okoličianska ulica. V súťaži jednotlivcov sa najlepšie umiestnili 
v kategórii chlapcov Filip Kandra (MŠ Kláštorná ulica) na 9. mieste,  Martin 
Dudáš (MŠ T Vansovej) na 13. mieste, medzi dievčatami skončila ako šiesta na 
Slovensku Nikola Staroňová (MŠ Nábr. dr. A. Stodolu).  
(Liptov 11.7.2000, 12.9.2000) 
 
7. ROČNÍK BEHU OLYMPIJSKÉHO D ŇA zorganizovali Olympijský klub Liptova, 
Mesto L. Mikuláš, okresný úrad - odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry, 
Vojenská stredná škola, centrum voľného času, Okresná rada asociácie športu 
na školách a Okresný atletický zväz s Liptovským bežeckým spolkom vo 
štvrtok 22. júna. Štart a cieľ behu bol tradične pri krytej plavárni. V desiatich 
kategóriách štartovalo na okruhu 1 000 metrov dvestodvadsaťšesť pretekárov, 
najviac v žiackych kategóriách. Ako hostia sa behu zúčastnili JUDr. Dagmar 
Slafkovská, bývala reprezentantka a účastníčka ZOH v zjazdovom lyžovaní, 
Alena Kánová účastníčka tohtoročnej paralympiády v Sydney, členka 
športového klubu stolného tenisu Ružomberok a jej tréner Roman Cibulka, ktorí 
rozdávali autogramy a odovzdávali ocenenia.  
(Liptov 20.6. 2000, FA MJK 9710)  
17. ONDRAŠOVECKÚ HORI ČKU  - tradičný cezpoľný beh v Ondrašovej (tento 
rok zaradený do programu Svetového stretnutia Liptákov 2000) absolvovali 
v nedeľu 25. júna kategórie bežcov od sedemročných detí až po veteránov. 
Centrom celého diania bol priestor pred hotelom Pyramída, kde bol aj cieľ behu. 
Pretek komplikoval dážď a rozbahnený terén. Sprievodnými akciami behubol 
futbalový zápas veteránov Ondrašová – Bobrovec (skončil víťazne pre 
domácich 2:1) a tanečná zábava. Preteky pripravili: Bežecký spolok ŠK Kriváň  
L. Ondrašová, TeLeM, Mestský úrad, hotel Pyramída, Olympijský klub Liptova, 
Okresný atletický zväz a Liptovský bežecký spolok.  
(Liptov 20.6 2000, 27.6.2000) 
 
NOVÝ ŠPORTOVÝ AREÁL SPECTRUM SKATEPARK , vyrástol pri Váhu medzi 
lodenicou a krytou plavárňou ešte v roku 1999. Vznikol z iniciatívy chlapcov 
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jazdiacich už desať rokov na skateboardoch a kolieskových korčuliach, ktorí sa 
pôvodne stretávali pred Domom kultúry. Členovia Skateboardového klubu St. 
Nicolaus vložili do areálu skoro 700 tisíc korún, Mesto L. Mikuláš vyčlenilo pre 
tento účel viac ako jeden milión korún zo svojho rozpočtu. Spectrum skatepark 
bol v čase svojho vzniku jediný svojho druhu na Slovensku. Každý deň sa tu 
stretávali vyznávači moderných športov na kolieskach, a to nielen z Liptova. 
Podmienkou vstupu do areálu bolo členstvo v klube alebo jednorázové vstupné 
v hodnote päťdesiat korún. (Liptov 20. 6. 2000) 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VODNÝCH ZÁCHRANÁROV  sa konali 26. – 
30. júla na brehoch Liptovského Mary v Autokempingu  Liptovský Trnovec a 
v areáli Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Organizátormi týchto 
výnimočných pretekoch, ktoré sa prvýkrát uskutočnili vo východnej Európe, 
boli Slovenský Červený kríž (SČK) Bratislava, územný spolok Slovenského 
Červeného kríža a Spolok záchrannej služby SČK Liptovský Mikuláš. O mieste 
ME rozhodla skutočnosť, že Liptovský Mikuláš mal najväčšiu záchranársku 
základňu (okolo sto členov). Pretekov sa zúčastnilo jedenásť družstiev, teda 
najviac v doterajšej histórii pretekov, pričom disciplíny boli rovnaké ako u 
záchranárov na mori. Družstvá boli zložené zo šiestich chlapcov a šiestich 
dievčat. Po najrôznejších disciplínach vo vode i na suchu si zlato odniesli 
Taliani, striebro Francúzi a bronz Španieli. Reprezentácia Slovenska, hoci bola 
pre ME zostavená z členov plaveckých oddielov a záchranárske disciplíny 
nacvičovali len na sústredení, obsadila pekné šieste miesto.  
(Liptov 1.8.2000) 
 
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁ Ň v dňoch 18. – 20. augusta prilákal za 
nádherného letného počasia vyše tisícku turistov. Na príprave tradičného 
turistického podujatia sa podieľali aj Mesto Liptovský Mikuláš a Klub 
slovenských turistov Liptova. Prvý deň výstupu bol „v réžii“ Liptákov, takže 
predsedu Národnej rady SR Jozefa Migaša na vrchole vítal tajomník KSTL Ján 
Kamien. Druhý deň výstupu patril organizátorom z Matice slovenskej, za ktorú 
účastníkov vítal Jozef Lukáč.  
(Liptov 8.8.2000)     
 
MEDZINÁRODNÝ PELOTÓN CYKLISTOV SÚ ŤAŽIACH O POHÁR TATIER  dorazil 
do Liptovského Mikuláša zo Zakopaného v stredu 23. augusta. Druhý ročník 
cyklistických pretekov bol zaradený do piatej kategórie podujatí Medzinárodnej 
cyklistickej únie (UCI), čo znamená, že sa v nej rozdeľovali body do svetovej 
klasifikácie. Pre našich olympionikov boli tieto preteky jedným z posledných 
testov pred olympiádou v Sydney. Stupne víťazov boli pripravené na Námestí 
osloboditeľov, kde cyklistov privítal aj primátor mesta.  
 
TURNAJ V STREETBALE  zorganizoval v utorok 29. augusta Poslanecký klub 
Podbreziny a Mesto Liptovský Mikuláša na mestskej športovej ploche 
Podbreziny pri U-rampe. Išlo o pouličný basketbal pre dva kategórie pretekárov 
chlapcov a dievčatá do 14 rokov a do 18 rokov. Sprievodnými akciami bola 
exhibícia členov Spectrum skate klubu a prezentácia vozidiel ŠKODA - 
I.M.P.A. Plus s. r. o. Podujatie ukončila diskotéka.  
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SQUASH &  FIT FUN športový klub so squashovým dvorcom a fitenss centrom 
bol otvorený v kultúrnom dome v Palúdzke (v priestoroch bývalého kine 
Jánošík). Dal  sa tu zacvičiť aerobic, zahrať stolný tenis, pobudnúť v saune, 
soláriu, objednať si masáž, navštíviť športovú predajňu, služby dopĺňal Presso 
bar. Služby nového športového centra propagoval letáčik: „Šport, ktorým sme 
Vás chceli zaujať je squash. Je to hra, ktorú vo svete hrá už viac ako dvadsať 
miliónov ľudí pre zábavu, ktorá sa už aj na Slovensku začala hrať ako 
profesionálny šport. Je ideálna pre večne ponáhľajúcich sa ľudí, pretože za 
krátky čas podá človek fantastický výkon. Pri squashi sa rovnako dobre zabavia 
začiatočníci aj profesionáli, ženy, muži aj deti. Základné pravidlá sú veľmi 
jednoduché, ľahko zrozumiteľné pre každého.“ 
(Príloha Šport) 
 
9.  ROČNÍK SÚŤAŽE L IPTOVSKÝ LIPE Ň sa konal v sobotu 2. septembra na rieke 
Váh aj ako 3. ročník Memoriálu Alojza Kojša. Na túto súťaž rybárov-muškárov 
prišlo päťdesiatosem pretekárov z celého Slovenska. Ich úlohou bolo chytiť čo 
najviac lipňov, pričom sa hodnotilo systémom jeden cm sa rovná jeden bod. 
Výsledky pretekov sa započítavali aj do rebríčka slovenských muškárov. 
Zmerané lipne rybári púšťali naspäť do Váhu. Z domácich pretekárov na 
druhom mieste skončil Vladimír Ligda st.  
(Liptov 19.9. 2000)  
 
11. septembra bol na Námestí osloboditeľov otvorený 13. ročník 

MAJSTROVSTIEV SVETA JUNIOROV A SENIOROV V RAKETOVOM 

MODELÁRSTVE . Pred tribúnou sa za zvukov dychovej hudby zhromaždili 
pretekári a funkcionári dvadsiatich národných tímov. Na ich čele kráčali 
s vlajkami jednotlivých krajín študenti strednej vojenskej školy. Tabuľky 
s názvami krajín niesli dievčatá a chlapci v krojoch z folklórneho súboru Váh. 
Športovci v oblečení ladenom v národných farbách vytvorili na ploche námestia 
pestrofarebný dav. Boli tu  Poliaci, Česi, Číňania, Holanďania, Japonci, 
reprezentanti Juhoslávie, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Nemecka, Rumunska, 
Ruska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Ukrajiny, USA, Veľkej 
Británie a naši slovenskí reprezentanti. Na tribúne s logom podujatia bolo 
nastúpené čestné predsedníctvo, funkcionári, organizačný štáb a rozhodcovia. 
Na špeciálnej konštrukcii  viseli zástavy Slovenskej republiky a Medzinárodnej 
organizácie raketového modelárstva. Od moderátorov sme sa dozvedeli, že 
podujatie sa uskutočňuje po osobnou záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera. 
Po štátnej hymne sa zúčastneným prihovoril po slovensky i anglicky primátor 
mesta MUDr. Alexander Slafkovský. Privítal všetkých, ktorí budú celý týždeň 
súťažiť na letisku na Mokradi pri Liptovskom Petre. Poukázal na zmysluplné 
naplnenie voľného času, ktorým raketové modelárstvo vskutku je a poprial 
hlavne priaznivé počasie, dobré stroje i spravodlivých rozhodcov. Čestným 
hosťom podujatia bol Ivan Bela prvý slovenský kozmonaut, ktorý letel do 
vesmíru v roku 1999. Na organizácii tohoto veľkého podujatia, kde sa prihlásilo 
dvestodesať pretekárov, sa podieľala Vojenská akadémia, Stredná vojenská 
škola, Posádkový klub armády.  
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DNI ŠPORTU 2000 - celoslovenské podujatie podporované mnohými sponzormi 
a partnermi v Liptove boli otvorené 20. septembra Behom Terryho Fox (BTF). 
Táto tradície prišla na Slovensko z Kanady. Mladý športovec Terry Fox 
postihnutý rakovinou kostí sa rozhodol napriek amputácii nohy prebehnúť 
naprieč Kanadou.  Zároveň usporiadal zbierku finančných prostriedkov na 
výskum rakoviny. Beh nedokončil, ale stal sa hrdinom a symbolom Maratónu 
nádeje. Beh Terryho Foxa na pravom brehu Váhu na Nábreží 4. apríla 
usporiadala ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, Mesto a pracovisko KÚ SZTK 
v L. Mikuláši. Organizátori využili skúsenosti z minulého roku a do BTF 
zapojili prakticky všetkých žiakov školy a pozvali aj ostatné školy v meste. 
Prekrásne slnečné jesenné počasie umožnilo uskutočniť podujatie v plnom 
rozsahu. Celkovo štartovalo deväťstošesťdesiat detí, mládeže a dospelých, 
z toho päťstosedemdesiatsedem z usporiadateľskej školy. Účastníci prispeli na 
účet  Asociácie športu pre všetkých SR - Beh Terryho Foxa finančnou čiastkou 
3 451 Sk, teda oveľa viac ako len symbolickou korunou. Cieľom Dní bolo 
propagovať program celoslovenského hnutia športu pre všetkých, sprístupniť ho 
všetkým vekovým, zdravotnými a sociálnym skupinám obyvateľstva, mladých, 
starších. (Liptov 26.9.2000, 27.2.2001) 
 
ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB KST SKALKA Liptovský Mikuláš  pripravil 
v nedeľu 1. októbra na strelnici VA 3. ročník streleckých pretekov, ktoré boli 
zároveň posledným kolom okresnej streleckej ligy v disciplíne malokalibrová 
puška 30.  
(Liptov 10.10.2000) 
 
ŠTVRTÝ ROČNÍK DŇA CHÔDZE  Hore Váhom – Dolu Váhom (v rámci Dní 
športu 2000 so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou) sa uskutočnil v piatok 6. 
októbra. na tradičnej trase po pravom brehu rieky Váh z  Okoličného po most 
do Palúdzky. Hlavný organizátor LOS a jeho pracovníčka a zároveň autorka 
projektu Mária Čajková pripravila toto podujatie v spolupráci s Mestom L. 
Mikuláš, Okresným úradom, Krajským útvarom SZTK, Vojenskou strednou 
školou, Dievčenskou odbornou školou, SČK. Určené bolo širokej verejnosti, 
organizovaným skupinám aj jednotlivcom s heslo „chôdza pre zdravie“. Na 
trase bolo pripravených šesť registračných miest. Podujatia sa zúčastnilo 4 326 
chodcov - detí MŠ, žiakov ZŠ z Ulice Čs. brigády, Okoličného, M. R. 
Martákovej, z Demänovskej cesty, zo Svätého Kríža, študentov SOU na 
Vrbickej ulici, a SOU poľnohospodárskeho, stavebného, učiteľov, dôchodcov a 
130 členov realizačného tímu, čo bol rekord v krátkej histórii Dňa chôdze. 
Samotnú chôdzu po brehu Váhu doplnili ukážky rôznych druhov športu, hier a 
atrakcií (poskytovanie prvej pomoci, ukážky krúžkovej činnosti CVČ, tréning 
mladých hokejistov, stretnutie s členmi Olympijského klubu Liptova, stretnutie 
s lokálnou skupinou Slobody zvierat, meranie krvného tlaku a sociálne 
poradenstvo, metodika správnej chôdze pre zdravie, propagácia aktivít LOS). 
Po celoslovenskom vyhodnotení tohoto podujatia  dostal Liptovský Mikuláš 
prívlastok „najuchodenejšie“ mesto. Asociácia športu pre všetkých odovzdala 
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hlavnej organizátorke podujatia pani Márii Čajkovej ocenenie v podobe pohára 
s textom „Liptovský Mikuláš najúspešnejšie mesto - Svetový deň chôdze 2000“.  
(Liptov 17.10.2000) 
 
Mikulášania mali zastúpenie aj na ďalšom významnom tohtoročnom svetovom 
podujatí roku 2000. V októbri NA PARALYMPIÁDE V  AUSTRÁLSKOM SYDNEY 

ŠTARTOVAL MLADÝ CESTNÝ CYKLISTA Z  BODÍC ĽUBOMÍR GALLO  pretekajúci 
za klub Remata Handlová. Členom slovenskej cyklistickej reprezentácie bol už 
štvrtý rok. V Sydney pretekal v dvoch kategóriách - časovke i cestnom preteku. 
V oboch sa umiestnil na 5. mieste a to aj napriek tomu, že mesiac pred odletom 
do Austrálie mal na sústredením v Handlovej nehodu, zrazilo ho auto. Po 
úspešnom paralympijskom štarte prijal Ľubomíra Galla primátor mesta, aby mu 
odovzdal pamätnú medailu mesta. Od prednostu okresného úradu Ing. Jaroslava 
Lehotského prijal striebornú medailu sv. Gorazda udelenú odborom školstva, 
mládeže a telesnej kultúry. Cyklista vyslovil želanie založiť klub pre telesne 
postihnutých športovcov Liptova.  
(Liptov 8.8.2000, 16.1.2001) 
   
POHÁR RIADITE ĽA GYMNÁZIA M.  M.  HODŽU súťažilo jedenásť atletických 
družstiev stredných škôl z celého okresu v stredu 11. októbra. Tento už 19. 
ročník atletickýchpretekov pripravilo aj Mesto L. Mikuláš, AC Kriváň a 
Slovenská asociácia športu na školách. Medzi pretekármi boli aj študenti 
družobného Gymnázia z Kroměříža. V súťaži družstiev získali prvenstvo 
domáci z Gymnázia M. M. Hodžu.  
(Liptov 24.10.2000) 
 
PIATACI SÚ ŤAŽILI V  ATLETICKOM ŠTVORBOJI  v piatok 13. októbra 
v priestoroch ZŠ na Demänovskej ceste. Päťčlenné družstvá do súťaže vyslalo 
šesť mikulášskych ZŠ. Celkovo súťažilo šesťdesiat žiakov piatych tried 
v disciplínach: beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a 
beh na 600 metrov. Poradie škôl: ZŠ Ulica Čs. brigády, M. Rázusovej-
Martákovej, Okoličné, Demänovská cesta, ZŠ Apoštola Pavla, ZŠ biskupa Jura 
Janošku.  
 
Už svoj STÝ MARATÓN DOBEHLA ĽUDMILA ŠUNOVÁ  22. októbra v Chicagu. 
Obyvateľka Ploštína, známa liptovská vytrvalkyňa sa tak stala prvou ženou na 
Slovensku, ktorej sa podarilo prekonať hranicu sto maratónov. Ešte pred 
dvadsiatimi rokmi nebola v maratóne evidovaná ženská kategória. Po prvýkrát 
mohli ženy medzi sebou súperiť na maratónskej 42 km trati až v  roku 1980 na 
Košickom maratóne, na štarte ktorého stála aj Ľudmila Šunová. V tomto roku 
bežala osem maratónov, štyri na Slovensku - Kysucký, Senický, Rajecký a 
Považský. V apríli štartovala ako najstaršia účastníčka na 24. ročníku 
Parížskeho maratónu. V Chicagu bežala ako jediná Slovenka medzi tridsaťtisíc 
pretekármi, z ktorých bolo dvanásťtisíc žien. Tradičným maratónskym odevom 
Ľudmily Šunovej sa stal slovenský kroj.  
(Liptov 14.11.2000) 
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SVETOVÝ POHÁR FIS V ALPSKOM LYŽOVANÍ ŽIEN  sa mal v dňoch 20. – 21. 
decembra. vrátiť po šestnástich rokoch do lyžiarskeho strediska Jasná. Na trati 
FIS na Záhradkách sa chystala predstaviť ženská svetová elita v slalome a 
obrovskom slalome. Preteky mali byť organizované aj ako 61. ročník Veľkej 
ceny Demänovských jaskýň. Avšak kvôli katastrofálnym poveternostným 
podmienkam sa Svetový pohár nakoniec konal v talianskom Sestriere. V Jasnej 
pršalo, bolo teplo a preto všetky pokusy o umelé zasneženie boli neúspešné.  
(Liptov 14.11.2000, 9.1.2001) 
 
VYHODNOTENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA  Liptovský Mikuláš za rok 
2000 pripravili pracovníci mestského úradu v stredu 31. januára 2001. Primátor 
mesta odmenil na základe výberu Komisie športu MsZ, v prítomnosti jej 
predsedu  Ing. Rudolfa Hunu dvanásť športovcov a najlepší športový klub. Bez 
udania poradia boli ocenení: Michal Martikán (KTK), Marián Vyšný (Športový 
klub polície - praktická streľba), Ľubomír Gallo (TJ Bodice - cyklistika), Martin 
Navrátil (Kick box street), Vasil Pavljuk (Raketomodelársky klub), Alexander 
Slafkovský (KTK), Elena Kaliská (KTK), Milan Kubáň a Milan Olejník (KTK), 
Ján Šajbidor (KTK), Radovan Cienik (VTJ-biatlon), Miriam Peschlová 
(kulturistika), Gabriela Stacherová (KTK), Gabriela Zamišková (KTK), Marek 
Močarník (Taekwondo Klub RI), Katarína Garajová (Klub bežeckého lyžovania 
Jasná). Najúspešnejším športovým klubom sa podľa očakávania stal Kanoe 
Tatra Klub. (Liptov 6.2.2001) 
 
Počas roka sa verejnosť rozlúčila s dvoma osobnosťami mikulášskej 
telovýchovy a športu. V sobotu 15. januára vo veku 92 rokov zomrel JÚLIUS 

STANKOVIANSKY , turista, organizátor športového a kultúrneho života v meste. 
Ako vyučený kníhkupec pracoval u Františka Klimeša, v predajni vydavateľstva 
Tranoscius a do roku 1968 bol vedúcim predajne Slovenská kniha. Od roku 
1937 bol aktivistom a funkcionárom Zväzu turistiky v Prahe, Bratislave a 
Žiline. Vyše tridsať rokov stál na čele bývalého Okresného výboru zväzu 
turistiky v Liptovskom Mikuláši. S Milošom Janoškom organizoval výstupy na 
Šíp, Poludnicu a na Kriváň.  
V noci zo soboty 22. júla na nedeľu 23. júla zomrel ONDREJ CIBÁK , nestor 
slovenského vodného slalomu. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši 11. decembra 
1926. S vodáctvom začal už v roku 1934, keď mu starší bratia zhotovili drevený 
kajak. V roku 1945 bol pri založení mikulášskeho vodáckeho oddielu, dlhé roky 
stál na jeho čele. Bol víťazom I. ročníka Tatranského vodného slalomu, ktorý sa 
uskutočnil v roku 1949 v Liptovskom Hrádku. O dva roky neskôr sa stal 
reprezentantom Československa vo vodnom slalome, pretekal až do roku 1956. 
Potom vykonával v Liptovskom Mikuláši funkciu trénera z povolania. Veľkou 
mierou sa zaslúžil o rozšírenie vodného slalomu na Liptove, pripravil pre 
reprezentáciu niekoľko juniorských i seniorských pretekárov. V rokoch 1959 – 
1964 zabezpečoval výstavbu mikulášskej lodenice, ktorá sa stala základňou pre 
ešte väčší a úspešnejší rozvoj tohoto športu. Stala sa liahňou mnohých 
slovenských talentov. Ondrej Cibák sa podieľal tiež na projektovaní umelých 
slalomových tratí na Váhu, v rokoch 1974 – 1978 viedol výstavbu Areálu 
vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. V roku 1987 bol menovaný za člena 
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zboru pri ICF ako poradca pre projektovanie a výstavbu umelých tratí pre vodný 
slalom. Jeho trate možno nájsť v španielskej Barcelone, Taliansku, Macedónii, 
Fínsku, Nemecku, Poľsku, Chorvátsku. Bol známym a aktívnym funkcionárom, 
v rokoch 1993 – 1996 pôsobil ako prezident Slovenskej kanoistickej asociácie. 
„Bez Ondreja Cibáka by len ťažko slovenský vodný slalom vyrástol na jedno z 
najúspešnejších športových odvetví histórie a aj súčasná generácia pri každom 
jednom zábere v korytách Liptovského Mikuláša, Čunova alebo vrcholných 
medzinárodných podujatia si veľkosť jeho vodáckeho srdca uctieva,“ uviedli 
noviny Liptov v správe Tlačovej agentúry SR.  

HISTORICKÝ KALENDÁR  
////∗∗∗∗ 

 
 JANUÁR 
5. 1. 1830 sa v Paludzi narodil Ján Čajak, básnik a učiteľ, v rokoch 1848–
 49 pôsobil ako pomocný učiteľ v meste, neskôr v Liptovskom 
 Jáne, zomrel tamže 4. 2. 1867 
8. 1. 1990 začala Stredná zdravotná škola pôsobenie v nových 
 priestoroch  bývalého Domu politickej výchovy OV KSS 
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 armády, 
 zomrel v Levoči 4. 5. 1982 
20. 1. 1700 sa v Skalici narodil Pavol Doležal, jazykovedec, pedagóg, 
 tvorca prvej slovenskej gramatiky Grammatika Slavico-
 Bohemica, autor učebníc, zomrel na Vyšnej Boci 29. 11. 1778 
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 iaditeľom, 
 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  
22. 1. 1940 sa v Hybiach narodil spisovateľ Peter Jaroš 
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 
7. 2. 1910 sa narodila Zuzana Zemanová rod. Alexyová, výtvarníčka-
 keramička, jej erby zdobia fasádu katolíckeho kostola sv. 
 Mikuláša, zomrela v Bratislave 26. 1. 1969 
12. 2. 1550 kráľ Ferdinand I. vydal Liptovskej župe prvý župný erb  
13. 2. 1810 sa v Kráľovej Lehote narodil Jozef Pravoslav Bella, 

 národný  buditeľ, kožušnícky majster v Liptovskom 
                                                           
/∗
 ak nie je uvedené inak, miesto narodenia i úmrtia je Liptovský Mikuláš 
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 Mikuláši,tu spolupracoval s Belopotockým a Hodžom, 
 zomrel v Budapešti  15. 8. 1875 

 
 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 

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 
29. 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 

30. 3. 1945 sa začal útok 1. československého armádneho zboru 
 s cieľom oslobodiť mesto 
 
 APRÍL 
1. 4. 1990 vznikol štátny podnik Želatináreň Liptovský Mikuláš 
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  

10. 4. 1900 sa v Ploštíne narodil Július Krmešský, fyzik, vysokoškolský 
 učiteľ, tvorca terminológie, metodik vyučovania fyziky na 
 stredných školách, autor učebníc, zomrel v Bratislave 29. 9.1984 
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 Lipt. Mikuláš 
16. 4. 1945 bolo kino Hviezda, resp. Nástup premenované na kino 1. 

 Mája 
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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 Slovenskej národnej stany  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 oslavuje 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 

8.  5. 1945 kostolné zvony a fabrické sirény v meste ohlásili koniec 
 druhej svetovej vojny 
8. 5. 1990 zomrel Mikuláš Štalmach, akad. maliar-reštaurátor, predseda 
 odboru reštaurovania pri Zväze slovenských výtvarných 
 umelcov, narodil sa 15. 11. 1907 v Liptovskom Mikuláši 
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 na Podbrezinách - 
 B Fittnes Jerguša Baču 
3. 6. 1955 rozhodla Rada Okresného národného výboru v Liptovskom 
 Mikuláši o zriadení Okresného vlastivedného múzea 
 ppomenovaného 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 
27. 6. 1935 sa v Liptovskom Petre narodil Pavol Vongrej, literárny 
 historik 
27. 6. 1940 v Prešove zomrel Aurel Ballo, maliar, narodil sa v 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  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 bola založená Galéria Petra Michala Bohúňa 
1. 7. 1960 vznikol 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 kláštore 
18. 7. 1925 bola v hoteli Európa otvorená výstava výtvarných diel 
20. 7. 1880 sa v Smrečanoch narodil Vladimír Čobrda, evanj. a. v.  biskup, 

spisovateľ, publicista, v rokoch 1904-1908 kaplán 
 v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1911 – 1921,podpredseda 
 spolku Tranoscius, zomrel v Smrečanoch 2.9. 1967 

  
 AUGUST 
2. 8. 1925 zomrel v Košiciach 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 R. Martáková 
6. 8. 1845  sa konalo druhé valné zhromaždenie kultúrneho spolku 
 Tatrín, predchodcu Matice slovenskej, založený bol tu 28. 8. 
 1844 
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. 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 zahájilo svoju činnosť 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  



 152

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 
11. 9. 1910 sa v meste konala konferencia slovenských peňažníkov za 

 účasti asi 100 bankárov a bankových úradníkov 
12. 9. 1835 sa Belopotockého divadlo sťahovalo z kláštora do 

 Vrbického hostinca - U Čierneho orla  
13. 9. 1945 sa začalo vyučovanie na novozriadenej dvojročnej 

 obchodnej škole na Školskej ulici, zanikla v roku 1958 
 18. 9. 1935  zomrel v Nízkych Tatrách Zolo Palugyay, maliar, grafik, 
 narodil sa v Bodiciach 9. 11. 1898 
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 
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. 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. 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  18. 7. 1877 
14. 10. 1945 bol na Námestí osloboditeľov odhalený pamätník padlým 
 vojakom 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  
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30. 10. 1930 sa obecná rada zaoberala otázkou zriadenia kamenárskej 
 školy v meste 

 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 v rokoch 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 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 

21. 11. 1905 sa v Paludzi narodil Adam Matejka, obuvník, herec, filmový 
 predstaviteľ drobných figúrok  z ľudu, zomrel 21. 4. 1988 
22. 11. 1840 sa na Magurke narodil Karol Ruppeldt učiteľ ev. a.v.  ľudovej 

 školy v Liptovskom Mikuláši, zakladateľ a dirigent spevokolu 
 Tatran, skladateľ a vydavateľ zborových skladieb, upravoval a 
 vydával slovenské národné piesne, zomrel 18. 8. 1909  

23. 11. 1920 sa narodil Vladimír Fábry, právnik, diplomat, od roku 1946 
 pracovník OSN,zahynul pri leteckej 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  
5. 12. 1945 bola založený rybársky spolok 
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 

17. 12. 1775 sa narodil Ján Laurenci, osvietenský filozof, učiteľ, člen 
 Učenej spoločnosti malohontskej a jej knihovník, zomrel 11. 5. 
 1819 vo Veľkých Teriakovciach 
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ZOZNAM SKRATIEK  
 
AC atletický klub 
a. s. akciová spoločnosť 
BDT Bratislavské divadlo tanca 
BP bytový podnik 
BZVIL  Bavlnárske závody Vladimír Iľjiča Lenina 
CMZ centrálna mestská zóna 
CVČ centrum voľného času 
CZ cirkevný zbor 
ECAV  Evanjelická cirkev augburského vyznania 
DOŠ  Dievčenská odborná škola 
DS Demokratická strana 
DÚ Demokratická únia 
EÚ Európska únia 
FA MJK Fotoarchív Múzea Janka Kráľa 
FÚ farský úrad 
GPMB Galéria Petra Michala Bohúňa 
HA  hotelová akadémia 
HS Horská služba 
IBV  individuálna bytová výstavba 
KD  kultúrny dom 
KDH  Kresťansko-demokratické hnutie 
KNV krajský národný výbor 
KST-L Klub slovenských turistov Liptova 
KTK  Kanoe Tatra Klub 
k. ú. katastrálne územie 
KÚ Krajský úrad 
KÚ SZTK Krajský útvar Slovenského zväzu telesnej kultúry 
LM  Liptovská mliekáreň 
LOS Liptovské osvetové stredisko 
MAD  mestská automobilová doprava 
MDD  Medzinárodný deň detí 
ME  Majstrovstvá Európy 
mil.  milión 
MJK Múzeum Janka Kráľa 
m. p. mestský podnik 
MS Majstrovstvá sveta 
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MS Matica slovenská 
MsNV mestský národný výbor 
MsKS mestské kultúrne stredisko 
MsP Mestská polícia 
MsR mestská rada 
MsZ mestské zastupiteľstvo 
MŠ materská škola 
MsÚ mestský úrad 
MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MV a RR SR  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
 republiky 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
NaPANT Národný park Nízke Tatry 
NR SR Národná rada Slovenskej republiky 
NsP Nemocnica s poliklinikou 
ObÚ obecný úrad 
OH  Olympijské hry 
OKL  Olympijský klub Liptova 
OOPZ okresné oddelenie Policajného zboru 
OÚ okresný úrad 
OV KSS Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska 
OZ oblastný závod 
PC Pálkovo centrum 
PD poľnohospodárske družstvo 
PF UK Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
PKA Posádkový klub armády 
plk. plukovník 
príp. prípadne 
PSS Prvá stavebná sporiteľňa 
PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky 
resp. respektíve 
SAD Slovenská automobilová doprava 
SAV  Slovenská akadémia vied 
SBS súkromná bezpečnostná služba 
SCP Severoslovenské celulózky a papierne 
SČK  Slovenský Červený kríž 
SD spotrebné družstvo 
SDK Slovenská demokratická koalícia 
SDKÚ Slovenská demokratická a kresťanská únia 
SDĽ Strana demokratickej ľavice 
SeVaK Severoslovenské vodárne a kanalizácie 
SEZ  Slovenské energetické závody 
SITA  Slovenská tlačová agentúra 
Sk slovenská koruna 
SKS Svetový kongres Slovákov 
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SĽUK  Slovenský ľudovoumelecký súbor  
SMOPaJ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
SNG Slovenská národná galéria 
SNM Slovenské národné múzeum 
SNP Slovenské národné povstanie 
SOP Strana občianskeho porozumenia 
SOUo  Stredné odborné učilište obchodné 
SOV Slovenský olympijský výbor 
SP Svetový pohár 
SPP Slovenský plynárenský priemysel 
SPŠS stredná priemyselná škola stavebná 
SR Slovenská republika 
SRo Slovenský rozhlas 
s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 
SSL Svetové stretnutie Liptákov 
SSR Slovenská socialistická republika 
SŠZ Slovenský šachový zväz 
STÚ Slovenská technická univerzita 
STV Slovenská televízia 
SZOPK Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 
SZŠ stredná zdravotnícka škola 
SZTK  Slovenský zväz telesnej kultúry 
ŠK športový klub 
ŠOKA štátny okresný archív 
š. p.  štátny podnik  
ŠPR štátna prírodná rezervácia 
TANAP   Tatranský národný park 
TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
TeLeM Tlačiarne Liptovský Mikuláš 
THP technicko-hospodárski pracovníci 
TJ telovýchovná jednota 
TKO  tuhý komunálny odpad 
TÚV  teplá úžitková voda 
ÚŽNO Ústredie židovských náboženských obcí 
VA  Vojenská akadémia 
VSŠ vojenská stredná škola 
VŠVU Vysoká škola výtvarných umení 
VPP verejnoprospešné práce 
VPS Verejnoprospešné služby 
VTJ  Vojenská telovýchovná jednota 
VÚB Všeobecná úverová banka 
VÚC vyšší územný celok 
VVTŠ Vysoká vojenská technická škola 
VZN všeobecné záväzné nariadenie 
ZDOS Združenie divadelných ochotníkov Slovenska 
ZMOL  Združenie miest a obcí Liptova 
ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 
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ZRTV  základná a rekreačná telesná výchova 
ZŠ základná škola 
ZUŠ základná umelecká škola 
ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
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