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I. VEREJNÝ ŢIVOT 

 

SAMOSPRÁVA 

Dňa 14. januára sa primátor mesta Ján Blcháč zúčastnil rokovania o boji proti 

korupcii a o transparentnosti v samospráve na stretnutí zástupcov miest a obcí 

samosprávy ŢSK v Martine. Stretnutie viedol veľvyslanec USA na Slovensku 

Vincent Obsitnik spolu s Pavlom Nechalom z Transparency Internacional. Primátor 

Liptovského Mikuláša vyhlásil, ţe mesto má o boj proti korupcii záujem. 

Dňa 15. januára sa na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnili 

prípravné rokovania organizačného výboru o usporiadaní Majstrovstiev sveta 

v cezpoľnom behu v apríli roku 2010. Podujatie sa bude konať pod záštitou 

primátora Jána Blcháča. Na preteky do L. Mikuláša majú prísť beţci zo šiestich 

kontinentov 30 členských štátov Medzinárodnej federácie školského športu (ISF). 

Dňa 26. marca bola uzavretá zmluva o usporiadaní Majstrovstiev sveta 

v cezpoľnom behu, ktorú podpísali zástupcovia Slovenskej asociácie športu na 

školách a Medzinárodnej federácie športu na školách (ISF). Prítomní boli aj 

zainteresovaní organizátori Ministerstva školstva SR a Centra voľného času v 

Liptovskom Mikuláši. Zmluve predchádzala inšpekcia komisárov súťaţe Johana 

Faveere a Jaroslava Koukala, ktorí preverovali miesta trate v areáli aquaparku 

Tatralandia, priestory pre slávnostný ceremoniál v Liptov aréne i okolité ubytovacie 

a stravovacie zariadenia pre účastníkov súťaţe.  

Vedenie mesta v polovici februára zverejnilo správy o úsporných opatreniach 

z dôvodu vplyvu celosvetovej hospodárskej krízy. Primátor sa zriekol svojej 

odmeny takmer 10 tisíc eur a na mestskom úrade nedošlo ku kúpe nového auta za 

takmer 50 tisíc eur, hoci obidve poloţky boli odsúhlasené vlani v plánovanom 

rozpočte. Zároveň dostali vedúci jednotlivých odborov mestského úradu 

a mestských inštitúcií úlohu ušetriť z beţných výdavkov 8%. 

Vedenie mesta sa vo februári rozhodlo sumou 1 500 eur finančne podporiť 

pozostalých tragickej nehody autobusu s vlakom v Polomke, ktorá otriasla celým 

Slovenskom a pri ktorej zahynulo 12 ľudí a niekoľko ďalších bolo zranených.  

Podľa informácií vedúceho odboru vnútornej správy Jozefa Fiedora Mestský 

úrad v L. Mikuláši vystavil pred prvým kolom prezidentských volieb konajúcich sa 
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21. marca voličom viac ako 27 tisíc oznámení o konaní volieb. Právo voliť hlavu 

štátu malo presne 27 081 občanov mesta Liptovský Mikuláš, čo bolo o 300 viac 

ako v prezidentských voľbách pred piatimi rokmi. Voliči rozdelení podľa obvodov 

volili v 31 volebných miestnostiach. Z dôvodu potreby uskutočniť voľbu v inom 

volebnom obvode poţiadalo o vydanie voličského preukazu viac ako 300 voličov. 

Keďţe ţiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola 

postúpili prví dvaja kandidáti, Iveta Radičová a Ivan Gašparovič.  

Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 4. apríla. V meste L. Mikuláš sa ho 

zúčastnilo 51, 96 % oprávnených voličov, čo bolo o 6, 17% viac ako v prvom kole. 

Vo všetkých tunajších volebných obvodoch zvíťazil Ivan Gašparovič, ktorý celkovo 

získal 8329 hlasov, teda viac ako 60%. Iveta Radičová získala o 2882 hlasov 

menej, čo predstavovalo 39, 54%. Aj v ostatných častiach Slovenska získal viac 

hlasov dovtedajší prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa tak stal slovenským 

prezidentom aj na ďalšie volebné obdobie 

Naše mesto navštívila trojčlenná delegácia Spoločnej slovensko-českej  

medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby, ktorá zasadala 

v Liptovskom Jáne. Členovia delegácie spolu s predstaviteľmi mesta a Oblastného 

výboru SZPB sa zúčastnili pietnej spomienky na Háji-Nicovom kde poloţili aj vence 

k pamätníku padlých. Na obnovu tohto pamätníka rozhodlo Ministerstvo vnútra SR 

a Ministerstvo obrany ČR vyčleniť finančné prostriedky vo výške 23 200 eur.  

Vedenie mesta schválilo z mestského rozpočtu na údrţbu športovísk vo 

vlastníctve mesta dotáciu viac ako 43 000 eur. Financie sú určené na opravu 

oplotenia, údrţbu okien, celého areálu. Dotáciu po 6 639 eur získalo päť klubov 

a to FC Palúdzka, TJ Snaha Ploštín, TJ Iľanovo, ŠK Demänová, a ŠK Kriváň 

Ondrašová. 

S takmer päťdesiatimi členmi Zdruţenia miest a obcí Liptova (ZMOL) sa stretla 

na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Viera Tomanová, ministerka práce, 

sociálnych vecí a rodiny. So starostami a primátormi diskutovala o sociálnej politike 

a aplikácii jej nástrojov v obciach a samospráve. Primátor mesta Ing. Ján Blcháč 

PhD., predseda ZMOL, prijal ministerku na pôde svojho úradu a zároveň sa s ňou 

stretli aj zástupcovia Klubov seniorov a Rady starších nášho mesta. 

Dňa 6. júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Mestská samospráva 

zadováţila výrobu volebných oznámení. V našom meste je zapísaných 27 130 

voličov. Slovenskú republiku bude zastupovať v Európskom parlamente 13 
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poslancov. Najúspešnejší v našom meste boli kandidáti politickej strany SMER – 

SD. 

V priebehu júna sa konali aj verejné hovory primátora mesta s obyvateľmi. 

Radnica informovala obyvateľov jednotlivých mestských častí o dôleţitých 

aktivitách a pripravovaných projektoch. Predstavitelia samosprávy zbierali podnety 

aj od občanov nášho mesta. Tohto roku potešila predstaviteľov samosprávy účasť 

mladých ľudí na verejných hovoroch. Okrem primátora mesta Jána Blcháča sa 

hovorov zúčastňovali Rudolf Urbanovič, prednosta MsÚ, Anton Urgela, generálny 

riaditeľ Bytového podniku, Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných sluţieb, 

Dalibor Šalplachta, náčelník MsP, ako aj poslanci za jednotlivé mestské časti. 

Naše mesto bude mať nový verejný rozhlas. Celkové náklady na modernizáciu 

mestského rozhlasu budú 490 tisíc eur. Mesto ich vykryje z úspor, ktoré získa 

nainštalovaním efektívnejšieho verejného osvetlenia. Rozhlas bude vysielať 

prostredníctvom bezdrôtovej technológie buď priamo z mestského úradu alebo 

z jednotlivých mestských častí. Reproduktory budú umiestené na stĺpoch 

verejného osvetlenia. Obecný rozhlas v systéme verejnej správy je jedným zo 

spôsobov sprístupňovanie informácií občanom, slúţi na rôzne oznamy, 

informovanie verejnosti o veciach legislatívnych, spoločenských, vo veciach 

verejného poriadku, na odvysielanie relácii spoločenského a kultúrneho významu, 

ako i na bezpečnostné hlásenia.  

Samospráva sa rozhodla rekonštruovať školy na území mesta. Mesto podalo 

v rámci regionálneho operačného programu ţiadosť na projekt rekonštrukcie 

a nadstavby Základnej školy na Demänovskej ceste. Radnica pripravuje aj ďalšie 

projekty na rekonštrukciu dvoch škôl a to ZŠ Janka Kráľa a ZŠ M. R. Martákovej. 

Samospráva pomohla obetiam tragédie v Handlovej. Pri tragédii 10. augusta 

2009 zahynulo dvadsať baníkov a záchranárov. Sumou 2500 eur prispela 

mikulášska radnica na zmiernenie následkov banskej tragédie. Na augustovom 

zasadnutí MsZ sa za túto pomoc poďakoval primátor Handlovej Rudolf Podoba 

týmito slovami: „Keď naše srdcia krvácali, boli tu vaše srdcia, ktoré nám boli 

nápomocné. Preto vám v mene svojom, v mene pozostalých i občanov Handlovej 

ďakujem za gesto ľudskosti. Ţelám Vám, aby Boh ochraňoval vaše ţivoty a celý 

Liptovský Mikuláš.“ 

Vedenie radnice sa rozhodlo odpredať nevyuţitý a nepotrebný majetok, čím 

získa zdroje na financovanie samosprávnych funkcii mesta. Mesto odpredáva 
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nehnuteľnosti prostredníctvom verejnej obchodnej súťaţe. V zozname 

ponúknutých objektov je stará budova mestskej polície a ďalšie dve nehnuteľnosti 

na Pišútovej ulici, bývalé Centrum voľného času a rekreačné zariadenie v m.č. 

Demänová. Samospráva získala do rozpočtu 165 970 eur z predaja nehnuteľnosti 

na Pišútovej ulici. 

Dňa 24. septembra navštívil Lipovský Hrádok prezident SR Ivan Gašparovič. 

Pri tejto príleţitosti sa stretol s predsedom ZMOL Jánom Blcháčom, primátorom 

nášho mesta. Hlavu nášho štátu informoval o aktivitách Zdruţenia miest a obcí 

Liptova. 

Liptovskomikulášska samospráva chce odpredať 40 % podiel spoločnosti 

LiptoNet, pretoţe si nemôţe dostatočne uplatňovať akcionárske práva. Na 

októbrovom mimoriadnom valnom zhromaţdení sa udiali zmeny v neprospech 

mesta. Z predstavenstva spoločnosti bol odvolaný zástupca mesta Miroslav Boďa 

O jeho odvolaní rozhodol majoritný akcionár spoločnosti, firma Imafex s. r. o. Na 

základe týchto skutočnosti sa mesto rozhodlo svoj podiel predať a získať tak ďalšie 

prostriedky na financovanie funkcií samosprávy. 

V novembri sa konali voľby do zastupiteľstva VÚC. V mikulášskom okrese 

volilo 22,77 % oprávnených voličov. V našom okrese na post predsedu VÚC 

zvíťazil Juraj Blanár. Najúspešnejšia bola politická strana SMER – SD. Ján Blcháč 

- 5557 hlasov, Ladislav Andreanský – 2895 hlasov, Vojtík – 2443 hlasov, potom 

nasledovala strana SDKÚ-DS: Alexander Slafkovský – 4700 hlasov, Jozef 

Repaský – 2984 hlasov a nezávislý kandidát Branislav Tréger – 3356 hlasov.  

Dňa 4. decembra udelil primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. jedenástim 

osobnostiam mestské vyznamenania a ocenenia. Za významný podiel na zaloţení 

a rozvoji vojenského školstva v našom meste získal čestné občianstvo 

generálporučík Anton Murţic. Cenu mesta L. Mikuláš získala Vlasta Fialová ktorá 

sa zaslúţila o rozvoj modernej gymnastiky a výchovu reprezentantiek. Výtvarník 

Pavol Petráš st. získal Cenu mesta L. Mikuláš za celoţivotné dielo a pri príleţitosti 

60. výročia jeho aktívnej činnosti v oblasti výtvarného umenia. Cenu primátora 

mesta získala Oľga Kostková–Janošková za prácu pri rozvoji turistiky a športu 

v našom meste. Rovnaké ocenenie si odniesol aj Jozef Neumann za dlhoročnú 

prácu pre rozvoj mesta a okresu. Cenu primátora dostal aj Jozef Poddaný za jeho 

reprezentáciu mesta a zásluhy o rozvoj lyţovania. Pamätné listy si prevzali Jozef 

Škorupa, Jozef Taraba, Ľudmila Štrkolcová, Milan Grešo a Marcela Feriančeková. 
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ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

23. január 

Bolo zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Z dôvodu plánu výstavby 

nových bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania poslanci bez diskusie 

schválili zrušenie zásad, v rámci ktorých boli prideľované byty z mestského 

bytového fondu a tieţ povinnosti prenajímateľa. Následne prijali všeobecne 

záväzné nariadenie, v ktorom zásady o prideľovaní bytov z mestského fondu 

upravili. Upravené bolo aj všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných 

bytov postavených s podporou štátu. Bytový podnik tak dostal oznamovaciu 

povinnosť o moţnostiach opakovaného nájmu bytu postaveného z podpory 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Na rovnakom zasadaní bola schválená aj zmena rozpočtu z dôvodu nového 

účtovného systému na mestskom úrade, v rámci ktorého neboli moţné platby s 

januárovou splatnosťou z minuloročného rozpočtu. Po tejto zmene mohlo mesto 

zrealizovať platby dodávateľom za desať investičných akcií uskutočnených na 

konci minulého roka.  

 

5. február 

V poradí XXX. zasadanie mestského zastupiteľstva sa konalo . Poslanci na 

ňom odsúhlasili udelenie ceny mesta s finančnou odmenou 3 319 eur pre MHK 

1932, ktorý sa v hokejovej extralige po základnej časti umiestnil na štvrtom mieste.  

Na tomto zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili aj novú 

organizačnú štruktúru mestského úradu. Vznikli nové samostatné oddelenia kultúry 

a športu, patriaceho pod odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja. 

Novovytvorené oddelenia riadenia ľudských zdrojov a ţivotného prostredia 

a poľnohospodárstva prešli pod priame vedenie prednostu. Schválený bol vznik 

samostatného oddelenia Štátneho fondu rozvoja bývania a zrušenie oddelenia 

komunálnych sluţieb. O jedného zamestnanca viac dostal odbor stratégie, 

marketingu a regionálneho rozvoja, rovnako ako odbor sociálny, bytový 

a zdravotníctva. Počet zamestnancov úradu sa tak zvýšil na 97. 

Do funkcie komunálneho a finančného manaţéra bol na návrh primátora 

odsúhlasený dlhodobo uvoľnený poslanec a člen mestskej rady Jaroslav Lehotský. 
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Milan Trnovský v diskusii nesúhlasil s týmto návrhom, ktorý videl ako rozporuplný 

v delení moci medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom, keďţe z tejto funkcie 

mohol byť manaţér odvolaný len na návrh primátora. Jozef Repaský sa vyjadril, ţe 

nevidí dôvod, aby bol ďalší poslanec mesta platený z prostriedkov mesta, a tým bol 

v jeho priamej závislosti. Námietky málopočetnej opozície na prijatí návrhu nič 

nezmenili.  

Na februárovom zasadaní poslanci schválili vznik obchodnej spoločnosti 

Televízia Liptov, a. s. Prechod zo spoločnosti s ručením obmedzeným s rovnakým 

názvom, v ktorej malo mesto rovnako sto percentný podiel, na akciovú spoločnosť 

odôvodnili predkladateľ návrhu Ján Droppa a riaditeľ televízie René Devečka ako 

snahu o profesionalizovanie televízie a väčšiu transparentnosť hospodárskych 

ukazovateľov. Táto zmena by mala stáť mestskú pokladňu 25 tisíc eur. Podľa 

opozičných poslancov nebol taký vysoký výdaj nevyhnutný. 

Väčšinová časť poslancov mestského zastupiteľstva na februárovom zasadaní 

schválila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorou zabezpečili priamy predaj 

vybraných pozemkov v Palúdzke o rozlohe pribliţne 12 500 m
2
 nitrianskej 

developerskej spoločnosti Zipcity, ktorá mala zámer na tomto území postaviť šesť 

obytných domov s 84 bytmi. Riadnu kúpnu zmluvu nebolo moţné uzatvoriť podľa 

viceprimátora Pavla Bobáka preto, lebo tieto pozemky nie sú zamerané 

v geometrickom pláne, ale len pribliţne určené podľa geografického podkladu. 

Bolo schválené, ţe pozemky budú predávané budúcim vlastníkom bytov po 

kolaudácii stavby, meter štvorcový pozemku za 66 eur. Na otázku opozičných 

poslancov, prečo mesto v tomto prípade nerobilo verejnú súťaţ a priamo súhlasilo 

so zámerom danej developerskej spoločnosti, Pavel Bobák po chvíli zamyslenia 

odpovedal, ţe sa mu dané urbanisticko-architektonické riešenie osobne páčilo. 

Po odvolaní z postu generálneho riaditeľa Bytového podniku odvolali Petra 

Pavellu aj z dozornej rady tejto spoločnosti, spolu s Oldřichom Drahovzalom 

a Rudolfom Urbanovičom. Podľa primátora Jána Blcháča sa tak stalo z dôvodu 

zmeny jej organizačnej štruktúry. Peter Pavella bol odvolaný aj z dozornej rady 

MHK 1932, kde ho nahradil riaditeľ VPS Dušan Grešo. Vo funkcii tajomníčky 

sociálnej a bytovej komisie nahradila Eriku Sabakovú Antónia Majerová. Na návrh 

primátora Jána Blcháča bol poslanec Jozef Bobák odvolaný z funkcie predsedu 

komisie dopravy a verejného poriadku, na jeho post bol dosadený poslanec 

Vladimír Majer. Podľa dôvodovej správy nebola táto komisia dostatočne aktívna, 

hoci primátor napriek viacnásobným výzvam neuviedol konkrétne dôvody. 
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Opozičná poslankyňa Edita Havránková sa vyjadrila, ţe odvolanie vníma ako 

politickú pomstu za to, ţe Jozef Bobák hlasoval ako jediný koaličný poslanec proti 

návrhu o prenájme tepelného hospodárstva. 

 

26. marec 

Na zasadaní mestského zastupiteľstva,  bol odhlasovaný návrh nového úveru 

pre mesto vo výške viac ako 2 milióny eur aj s príslušnými zmenami v rozpočte. 

Návrh vedúcej odboru financií, daní a miezd na mestskom úrade Marty Gutraiovej 

prešiel vďaka hlasom 15 poslancov, hoci viacerí poslanci namietali, ţe návrh nebol 

prerokovaný vo finančnej komisii. Jej predseda Jaroslav Lehotský uviedol, ţe na to 

nebol čas, na čo Milan Trnovský reagoval poznámkou, ţe v minulosti v prípade 

potreby dokázali zvolať mimoriadne zasadanie zastupiteľstva za tri dni. Potreba 

úveru bola dôvodená celosvetovou hospodárskou krízou a rizikom nepokrytia 

stanoveného rozpočtu v dôsledku krátenia podielových daní pre mestá a obce. 

Moţnosť úveru bola zatiaľ uprednostnená pred rozpredávaním nevyuţitého 

majetku mesta.  

 Na zasadaní Gutraiová predloţila výročnú správu o výsledkoch hospodárenia 

a záverečný účet mesta za rok 2008. Podľa nej rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami činil prebytok 667 tisíc eur, podľa nového  účtovného systému však 

pomer výnosov a nákladov vykazoval stratu 692.tisíc eur Správa ponúkla aj takmer 

päťdesiat stranovú prílohu o zmenách rozpočtu. Tie podľa primátora Blcháča 

vznikali z nepridelených dotácií v rámci projektov, na ktoré čakali. Zmeny 

v rozpočte nad 2 milióny korún schvaľovalo mestské zastupiteľstvo a zmeny do 

tejto sumy mal právomoc určovať primátor.  

Na marcovom zastupiteľstve prebehla aj voľba hlavného kontrolóra mesta, 

keďţe dovtedajšiemu kontrolórovi Jánovi Bonkovi skončilo funkčné obdobie. 

O tento post sa okrem neho uchádzali aj Jozef Búran a Dušan Španko. Poslanci 

tajným hlasovaním rozhodli, ţe hlavným kontrolórom mesta bude naďalej Ján 

Bonko, ktorý dostal 22 z 23 hlasov. V tejto funkcii uţ pôsobil 9 rokov a mal by v nej 

pokračovať minimálne do marca 2015.  

Na programe tohto zastupiteľstva bolo aj informovanie o stave, zabezpečení a 

perspektívach rozvoja zdravotníckej starostlivosti. Finančnú a personálnu situáciu 

prezentoval riaditeľ Odboru zdravotníctva ŢSK Štefan Köhler so zdravotnou 

sestrou Annou Majbíkovou a riaditeľ Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ján 
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Vyšňan. Podľa jeho slov nemocnica v tomto období zamestnáva 578 pracovníkov, 

z toho 89 lekárov, farmaceutov a iných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, 

236 zdravotných sestier, 62 asistentov, 35 laborantov, 31 technicko-

hospodárskych pracovníkov v robotníckych profesiách 125 pracovníkov. Liptovská 

nemocnica má v trinástich lôţkových oddeleniach k dispozícii 305 lôţok, 

prevádzkuje 11 klinických a 16 poliklinických ambulancií. Vyšňan prezentoval aj 

plány v spolupráci so ŢSK a dotáciami z fondov EU na rekonštrukciu bývalého 

gynekologického pavilónu a zriadenie centrálneho urgentného príjmu. Podľa slov 

Štefana Köhlera je Liptovská nemocnica s poliklinikou pre ŢSK v roku 2009 

prioritným projektom v oblasti zdravotníctva a čerpania eurofondov. Úspech vidí vo 

vyriešení dlhu na verejných financiách, v čom, podľa neho, nemocnica napreduje. 

 

 

9. apríl 

 Na Zelený štvrtok  zvolal primátor mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 

Hlavným bodom programu bol odpredaj časti Areálu vodného slalomu O Cibáka.. 

Práve v deň zasadania zastupiteľstva vyšlo mimoriadne vydanie mestského 

spravodaja Mikuláš, ktorý propagoval potrebu a výhody navrhovaného predaja. 

Keďţe lodenica Kanoe Tatra klubu (KTK) v areáli bola v poslednom období 

v úbohom stave, v meste sa uţ dlho hovorilo o postavení novej. KTK so šesťdesiat 

percentným podielom na stavbe kanála mal zo zákona predkupné právo. Mesto 

mu ponúklo svoj štyridsať percentný podiel za necelých 241 tisíc eur. KTK reagoval 

vyjadrením, ţe si chce predkupné právo uplatniť, ale za kúpnu cenu ako 

športoviska, ktoré bude naďalej slúţiť verejnosti. KTK mal podľa prezidenta 

Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a tajomníka KTK Ivana Cibáka 

záujem postaviť novú lodenicu, na ktorú postupne získali prostriedky a podali 

ţiadosť o územné rozhodnutie na stavbu lodenice. Primátor Ján Blcháč aj na 

stránkach mestského spravodaja vyhlásil, ţe v ţiadosti chýbalo aţ 24 náleţitostí 

a ţe nebola podaná v stanovenom termíne, čo Cibák odmietol. Napriek námietkam 

bývalého primátora a predsedu KTK Alexandra Slafkovského a ďalších opozičných 

poslancov, 13 poslancov mestského zastupiteľstva väčšinou rozhodlo o odpredaji 

časti kanála vodného slalomu a okolitých pozemkov v Areáli vodného slalomu O. 

Cibáka Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica, ktorá patrí pod 

Ministerstvo obrany SR, za 400 tisíc eur. Keďţe to bolo podmienkou začatia novej 

výstavby, na rozdiel od KTK mesto ponúklo a predalo Dukle aj príslušné pozemky. 
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Na zastupiteľstve boli prítomní aj pretekári, tréneri a funkcionári. Olympijská 

víťazka Elena Kaliská, ktorej kariéra sa tieţ spája s týmto areálom, vyjadrila 

sklamanie a obavu nad zárukou, dokedy im bude areál slúţiť.  

 

7. mája 

Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ . Hlavným bodom programu bolo 

predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Ţivotného prostredia Podpora pre projekt s názvom „Úpravy biologicky 

rozloţiteľného odpadu pred jeho zhodnotením v meste Liptovský Mikuláš.“ Návrh 

predloţil Ing Dušan Grešo, riaditeľ VPS L. Mikuláš. Niektorí poslanci (Vacek, 

Mojţiš) argumentovali častým zvolávaním mimoriadnych zasadnutí. 

K zabezpečeniu strojov a zariadení pre VPS neboli váţne pripomienky a návrh bol 

schválený. Potom primátor mesta Ján Blcháč mimoriadne zasadnutie ukončil. 

 

14. mája 

Konalo sa riadne XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva a na programe 

malo prerokovať 19 bodov. Zasadnutie viedol primátor mesta Ján Blcháč. Na úvod 

vojnový veterán plk. Nikolaj Tegza odovzdal mestu svoju vojenskú uniformu. 

Primátor mesta mu odovzdal pamätnú medailu a pamätný list. Ďalším bodom 

programu bolo predloţenie správy o činnosti zdruţení, v ktorých má mesto účasť. 

Správu predloţil Miroslav Babka, zamestnanec kancelárie vedenia mesta. Uviedol, 

ţe oproti minulému roku pribudlo zdruţenie Klaster Liptov a naopak bolo zrušené 

členstvo v Zdruţení historických miest a obcí Slovenska pre jeho neefektívnosť. 

Zastupiteľstvo návrh schválilo. Správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 17.1. 

do 30.4. 2009 útvarom hlavného kontrolóra mesta predniesol hlavný kontrolór Ing. 

Ján Bonko. Uviedol, ţe v piatich subjektoch boli zistené nedostatky, ku ktorým bol 

vypracovaný návrh opatrení na ich odstránenie. Správa bola MsZ prijatá bez 

zmeny. Návrh na nadobudnutie a predaj majetku mesta predniesla JUDr. Alena 

Oberučová, vedúca odboru právnych sluţieb. K tomuto bodu sa rozprúdila široká 

diskusia. Vystúpil aj Ing. Stanislav Ţiaran, ktorý sa vyjadril k predmetnej lokalite 

medzi Podbrezinami a Stošicami a kde firma Rezidencia Liptov s.r.o. plánuje 

vybudovať prístupovú komunikáciu s premostením k obytnému súboru Stošice-

západ - Okoličné. Niektorí poslanci (Repaský, Vinčúr, Trnovský ) namietali proti 

nízkej cene pozemku. Menovaní poslanci sa opätovne vyjadrovali aj k pozemkom 
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pod vodným areálom Ondreja Cibáka. Aj tu namietali voči cene za meter 

štvorcový. Cena 800 Sk/m
2
 sa zdala privysoká pre Ing. Ţiarana. Poslancom vecne 

a podloţene argumentmi odpovedali primátor mesta Ján Blcháč a viceprimátor Ing. 

arch. Pavol Bobák. Nakoniec sa dalo o návrhu uznesenia hlasovať a návrh 

uznesenia bol prijatý. Správu o zavedení eura v meste L. Mikuláš predloţila 

vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ Ing. Marta Gutraiová. Mestské 

zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo. Aj ďalší bod programu predniesla Ing. 

Gutraiová. Išlo o zmenu rozpočtu mesta na rok 2009, aj tento návrh bol prijatý. 

Veľká diskusia zo strany opozičných poslancov prebehla k ďalšiemu bodu 

programu – Vyhodnoteniu úspory nákladov po investovaní do verejného osvetlenia 

prostredníctvom spoločnosti FIN. M. O. S. a.s. Správu predloţila Ing. Gutraiová. 

Najviac pripomienok k cene za osvetlenie mal poslanec Bobák. Poslanec Ing. 

Vinčúr preto navrhol aby MsZ poverilo riaditeľa VPS predloţiť na finančnej komisii 

rozbor strediska energetiky za roky 2006 – 2009, potom bol návrh na uznesenie 

prijatý. Správy o vyhodnotení zimnej údrţby 2008/2009 a príprava na letnú sezónu 

2009, správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

k 30.3.2009, boli bez väčšej diskusie prijaté. Takisto aj zmena VZN mesta 

Liptovský Mikuláš č.11/2004 o trhovom poriadku a podmienkach predaja 

a poskytovaniu sluţieb na trhovom mieste – príleţitostné trhy., aj toto opatrenie 

bolo prijaté bez väčšej diskusie. Správu o pracovných cestách vo vzťahu 

k partnerským mestám v roku 2008 predniesol Ing. Krajčí z odboru stratégie, 

marketingu a regionálneho rozvoja MsÚ a aj tento návrh bol prijatý. Návrh, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách 

a o znečisťovaní verejných priestranstiev psami predloţil Ing. Miroslav Tuli, vedúci 

odboru dopravy a komunálnych sluţieb MsÚ. Poslanci sa k tomuto bodu 

vyjadrovali a dávali svoje pripomienky a návrhy. Poslanec Bobák navrhoval zvýšiť 

daň za psa, poslanec MUDr. Barok sa priklonil k plastovým nádobám, poslanec 

Stromko navrhol, aby sa psi nevodili v blízkosti škôl a verejných budov. Návrh bol 

nakoniec jednomyseľne schválený. Posledné dva návrhy – Zmeny a doplnky VZN 

mesta L. Mikuláš č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj návrh na zmenu časti 

uznesenia MsZ č. 21/2009 z 5. 2. 2009, týkajúci sa premenovania TV Liptov PLUS 

len na TV LIPTOV boli bez problémov prijaté. Potom primátor mesta Ing. Ján 

Blcháč informoval o úsporných opatreniach v čerpaní rozpočtu v súvislosti 

s prebiehajúcou hospodárskou krízou, o plánovanom rokovaní ZMOS, upozornil na 

výsledok statického posudku na budovu Synagógy (problém s opadávaním 
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stropu), informoval, ţe v mesiaci jún prebehnú pohovory s občanmi, o príprave na 

voľby do Európskeho parlamentu, o plánoch zaloţiť v meste Centrum olympijskej 

prípravy, o zriadení záchytky v DOS na Štefánikovej ulici po dohode s VÚC, 

o určitých aktivitách bývalých zamestnancov Bytového podniku, ktorí oslovujú 

uţívateľov bytov v neprospech mesta. Informoval o vyjadrení spokojnosti zo strany 

najvyšších predstaviteľov SR s priebehom osláv výročia vstupu do EÚ. Upozornil 

na šírenie demagógie v meste, oslavy uţ tradične organizuje strana SMER – SD 

a ostatné strany sa môţu pripojiť. Potom nasledovali interpelácie poslancov. 

Poslanec Bc. Bobák mal pripomienky k stavbe okruţnej kriţovatky pri hoteli 

Jánošík. Poslanec Ing. Čefo mal pripomienky k rozšíreniu odstavných plôch na 

ulici Kemi na Podbrezinách a ku ţelezničnému priechodu pri Maytexe. Zaujímavú 

interpeláciu mal poslanec MUDr. Mojţiš, ktorý sa vyjadroval k cenám k súťaţi 

Poznaj svoje mesto. Odpovedal mu poslanec Stromko, predseda MO MS, ţe ceny 

boli poskytnuté od sponzorov a nebola moţnosť ich preverenia. Poslanec Ing. 

Repaský mal pripomienky k výsledkom hospodárenia mesta, poukázal na 

zvolávanie mimoriadnych zastupiteľstiev, o plate primátora. Na všetky jeho otázky 

mu uspokojivo odpovedal primátor mesta. Záverom interpelácii primátor mesta 

upozornil na článok v nemenovanom týţdenníku s názvom „Psíčkovia, ktorí 

nehryzú“, v ktorom sa k vysielaniu lokálnej televízie vyjadrovala poslankyňa 

Havránková. Dotknutá poslankyňa sa vyjadrila, ţe za názorom si stojí. Primátor sa 

poslankyne priamo opýtal, či jej vyjadrenie ohľadom lustrácie petície o prenajme 

tepelného hospodárstva vie dokázať. Poslankyňa niečo také poprela a tvrdila, ţe 

jej odpoveď bola skreslená. Potom primátor zasadnutie MsZ ukončil. 

 

3. júna 

 Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Program 

zasadnutia mal šesť bodov. Ing. Darina Bartková, vedúca odboru stratégie, 

marketingu a regionálneho rozvoja MsÚ, podala návrh na zrušenie schválených 

uznesení súvisiacich s podaním ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v 

rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu (ROP), prioritná os: 

Infraštruktúra vzdelávania. K tomuto bodu programu vystúpil poslanec Ing. 

Repaský, ktorý mal pripomienky k čerpaniu eurofondov. Primátor mesta Ing. 

Blcháč ho upozornil na to, ţe terajšie vedenie zatiaľ implementovalo 200 mil. Sk, 

z toho bolo 170 mil. Sk z eurofondov. Na schválené uznesenia ich upozornilo 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a preto musí zastupiteľstvo na to 
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reagovať. Poslanci nakoniec tento návrh schválili. Ing. Bartková potom predloţila 

ďalší návrh Ţiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného 

programu prioritná os 1: Infraštruktúra vzdelávania. Išlo predovšetkým o Materskú 

škôlku ul. Čs. brigády 2, ZŠ Janka Kráľa, ZŠ M.R. Martákovej a ZŠ Demänovská 

cesta, ktoré vyţadujú opravy a financie sa budú čerpať z rôznych fondov. Aj tento 

návrh poslanci schválili. Primátor mesta Ing. Ján Blcháč predloţil Návrh na 

schválenie spolufinancovania projektu „Športové centrá mládeţe pre mimoškolské 

aktivity v meste Liptovský Mikuláš“. Jednalo sa o získanie podpory z nórskeho 

finančného mechanizmu. Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo. 

Potom Ing. Bachtíková, poverená vedením oddelenia územného plánovania 

a hlavného architekta mesta, uviedla návrh na zmeny a doplnky č.2 Územného 

plánu centrálnej mestskej zóny západ Liptovský Mikuláš. Jednalo sa o stavbu 

apartmánových domov vedľa Daňového úradu. Návrh bol nakoniec schválený. Na 

záver primátor mesta poznamenal, ţe vzhľadom k tomu, ţe vedenie mesta bolo 

podrobené kritike v súvislosti s nevýhodnou dohodou o cene pozemku pre scelenie 

priemyselnej zóny za Váhom, mesto dalo vypracovať znalecký posudok, na 

základe ktorého jednotková cena k 20.5.2009 predstavuje sumu 37,65 Eur/m
2
, t.j. 

cena, za ktorú mesto kúpilo predmetný pozemok od súkromného majiteľa, bola 

týmto znaleckým posudkom potvrdená. Potom mimoriadne zasadnutie MsZ 

ukončil. 

 

 

23. júna 

Konalo sa mimoriadne. Na programe rokovania bolo šesť bodov. Ing. Peter 

Mačala, vedúci odboru školstva a mládeţe MsÚ predloţil Návrh Ţiadosti o NFP zo 

štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu vzdelávania, prioritná os 

1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenia 1.1 premena 

tradičnej školy na modernú (ZŠ Okoličianska). Na projekt mesto ţiada podporu vo 

výške 90 939 eur. Poslanci tento návrh schválili. Potom Mgr. Drobčo z odboru 

stratégie, marketingu a RR MsÚ predloţil Návrh na zmenu časti uznesenia č. 

42/2009 zo dňa 26.3. 2009. Jednalo sa o NFP v rámci programu Ţivotné prostredie 

k projektu „Zvyšovanie kvality separovaného zberu odpadov v okrese L. Mikuláš“. 

Návrh poslanci schválili. Ing. arch. Bachtíková potom predloţila Návrh zmeny 

a doplnky č.15 Územného plánu sídla Liptovský Mikuláš. Ako poznamenala, ide 

o predkladané zmeny a doplnky k zástavbe a funkčného vyuţitia v 16 lokalitách na 
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území mesta. Zmeny a doplnky ÚPN boli preskúmané Krajským stavebným 

úradom, ktorý mestu zaslal kladné stanovisko. Návrh bol jednomyseľne schválený. 

Najväčšiu diskusiu vyvolalo prerokovanie posledného bodu programu -- Návrh na 

prenájom a predaj majetku. Na úvod vystúpil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, ktorý 

poznamenal, ţe do tohto bodu bol v zmysle zákona zaradený aj prenájom majetku 

– podľa novej legislatívy budú aj nájmy predmetom výberového konania. Návrh 

predloţila JUDr. Oberučová, vedúca odboru právnych sluţieb MsÚ. Informovala 

o jednotlivých bodoch: bod 1 – ide o uzatvorenie zmluvy o nájme na nehnuteľnosti 

v k.ú. Palúdzka pre Park umenia, nájomné sa navrhuje vo výške 1 euro za celú 

dobu nájmu. Bod 2 – uzatvorenie nájmu na pozemky v k.ú. Demänová pre spol. 

BIPAL, s.r.o. na výstavbu kongresového centra, taktieţ za symbolické 1 euro. Bod 

3, predaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremeno práva prechodu peši v k.ú. L. 

Mikuláš – objekt č. 68 s pozemkom spoločnosti CD – profil s.r.o. Spoločnosť sa 

zaviaţe osobitnou zmluvou, ţe do 31.7.2009 poskytne MHK 32 L. Mikuláš a.s. 

sumu 82 985 eur. Poslanec Ing. Vinčúr nesúhlasil s bodom 2, kde sa má 

prenajímať pozemok za symbolickú sumu, ktorý by mal byť zastavaný. Poslanec 

Ing. Repaský ţiadal o stanovisko hlavného kontrolóra, či je predaj nehnuteľnosti 

k bodu 3 v súlade so zákonom. Potom diskutoval ohľadom prenájmu tepelného 

hospodárstva, načo bol upozornený primátorom mesta aby diskutoval 

k prejednávaným veciam. Nakoniec sa vecná diskusia zvrhla na slovnú prestrelku 

medzi poslancom Repaským a primátorom mesta, Nakoniec vystúpil riaditeľ BP 

Anton Urgela a ozrejmil, ţe ročný nájom budovy na Námestí osloboditeľov nie je 

800 tisíc eur, ale len 706 tisíc eur, pričom sú vysoké náklady na údrţbu objektu, 

ktorý je v dezolátnom stave. Nakoniec sa dalo hlasovať za jednotlivé body osobitne 

a prešiel návrh poslanca Ing. Vinčúra ktorý odporučil v bode II/3 upraviť kúpnu 

cenu na 165 970 eur a doplniť časť IV, ktorou MsZ uloţí vedúcej odboru financií 

pripraviť zmenu rozpočtu mesta, ktorou bude na činnosť MHK 32 a.s. poskytnutá 

suma 82 985 eur ako finančný dar mesta. Prešiel aj pozmeňovací návrh 

poslankyne Cukerovej a uznesenie k tomuto bodu bolo prijaté. Potom primátor 

mesta ukončil mimoriadne zasadnutie MsZ. 

 

2. júla 

Konalo sa riadne XXXIX. zasadnutie MsZ . Na programe bolo 20 bodov. 

Zasadnutie viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. Ako prvý bod bolo udelenie 

ocenenia futbalistom MFK TATRAN AOS Liptovský Mikuláš pri príleţitosti postupu 
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do I. ligy. Primátor mesta potom udelil pamätné medaile mesta trénerom a hráčom, 

ocenenie z jeho rúk prebral aj prezident MFK TATRAN AOS Ing. Rudolf Urbanovič. 

Potom zloţil sľub príslušníka Mestskej polície pán Ján Cvik do rúk primátora 

mesta. Následne riaditeľ MHK 32 Ľubomír Bubniak predniesol Analýzu činnosti 

MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s. v rokoch 2003- 2009 a perspektívu ďalšieho 

rozvoja. Informoval prítomných, ţe klub registruje 355 hráčov do 19 rokov a 72 

seniorov. Dňa 1.6.2008 vstupovali do novej sezóny s bremenom strát z minulých 

období od roku 2003 vo výške 378 411 eur  a neuhradených finančných záväzkov 

z obchodného styku vo výške 335 258 eur, to je spolu 713 669 eur. Sezóna 

v rokoch 2008/2009 v nákladoch predstavovala sumu 1 236 890 eur. Príjmy 

z obchodnej činnosti predstavovali 573 055 eur, príjmy od Pro-hokeja 105 264 eur, 

trţby za zápasy asi 65 tisíc eur, pôţičky od o.z. 121 547 eur. ostatné príjmy vo 

výške 108 500 eur. Príjmy celkom predstavovali sumu 1 335 757 eur. Upozornil na 

to, ţe v rokoch 2009/2010 treba do hokeja v meste vloţiť 663 900 eur. Pripomenul, 

ţe so sumou 250 600 eur, ktoré majú od mesta ako jediného majiteľa, nemôţu 

hrať extraligu. Potom sa rozprúdila diskusia. Poslankyňa PhDr. Havránková 

upozornila na to, ţe sa neúmerne vynakladajú finančné prostriedky do hokejového 

klubu, zaujímala sa aj o platy hráčov. Riaditeľ Bubniak informoval, ţe plat hokejistu 

je 3 000 eur. Poslanec Ing. Vinčúr poznamenal, ţe mesto je jediným majiteľom 

klubu, iných väčších sponzorov nemá, a tak sa má postarať o fungovanie klubu. 

Primátor poznamenal, ţe opozičný poslanec Repaský si túto správu vyţiadal a tá 

bola predloţená, zase sa diskusia zvrháva na potýčky medzi koalíciou a opozíciou. 

O slovo sa prihlásil aj poslanec NR SR MUDr. Slafkovský, ktorý uviedol, ţe mesto 

má aj iné športy, ktoré dostávajú menej ako hokejisti. Upozornil aj na otázku 

likvidácie odpadov, zabezpečenie dodávky vody a kanalizácie, prevádzky škôl 

a školských zariadení. Primátor mesta ho musel upozorniť na to, aby hovoril k veci. 

Nakoniec sa o návrhu hlasovalo a poslanci návrh uznesenia prijali. Potom správu 

o činnosti Informačného centra predniesla riaditeľka IC Bc. Jana Piatková. Návrh 

uznesenia bol poslancami prijatý bez zmeny. Následne Ing. Gutraiová, vedúca 

odboru financií, daní a miezd, predloţila správu o výsledkoch inventarizácie 

majetku, pohľadávok a záväzkov vedených v účtovníctve mesta L. Mikuláš, 

vrátane všetkých organizácií zriadených mestom ku dňu 31.12.2008. Celkový 

majetok mesta bol ku koncu roka 4 313 mil. eur. Návrh uznesenia prešiel bez 

zmeny. Ing. Gutraiová následne predloţila správu Prijatie úveru a zmena rozpočtu 

mesta L. Mikuláš na rok 2009. Poslanec Repaský vystúpil s kritikou, ţe správa 

nebola prerokovaná vo finančnej komisii. Poslanci by mali dostať viac informácii čo 
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sa týka kapitálových príjmov, má dojem, ţe sa majetok mesta predáva pod cenu. 

Reagoval primátor mesta kde upozornil, ţe mesto neprekročí ţiadne parametre 

úverovej zaťaţenosti. O prijatí úveru diskutovali ešte poslanci Čefo, Vinčúr, 

Trnovský. Nakoniec vystúpil hlavný kontrolór mesta Ing. Bonko a predloţil 

stanovisko k návrhu a to - v prípade splácania doterajších úverov by výška 

úverovej zaťaţenosti predstavovala 228 910 tisíc Sk v prípade prijatia 65 mil. Sk by 

bola zaťaţenosť 293 910 Sk, aj v prípade najnepriaznivejšej situácie by mesto 

malo úverovú zaťaţenosť vo výške 55% (zákon pripúšťa 60%), splácanie by 

nepredstavovalo vysokú záťaţ, keďţe výška splátok je nízka (asi 4%). Mestské 

zastupiteľstvo tento návrh schválilo. Riaditeľ Bytového podniku Anton Urgela 

predniesol Správu o prenajme budov a nebytových priestorov v správe 

príspevkových rozpočtových organizácii mesta a akciovej spoločnosti za II. polrok 

2008. Informoval poslancov, ţe v súčasnosti je správcom 30 objektov, má 

uzatvorených 183 zmlúv. Poslanec Vacek sa zaujímal o pohľadávky za nájom 

nebytových priestorov. Riaditeľ Urgela odpovedal, ţe pohľadávky vo výške 700 

tisíc Sk sa vymáhajú cestou právneho oddelenia. Následne bola návrh uznesenia 

prijatý. Za VPS predloţil správu riaditeľ Ing. Grešo, ktorý informoval, ţe majú 

v správe jeden nebytový priestor v podchode. Ing Vinčúr sa zaujímalo stánky na 

Podbrezinách a výšku trţieb za rok 2008. Odpovedal Ing. Grešo, ţe na 

Podbrezinách je len jeden stánok, ale sa uvaţuje o zrušený trţnice. Ďalšiu správu 

predniesol riaditeľ Múzea Janka Kráľa Mgr. Zdenko Blaţek, informoval o dvoch 

nájmoch. O nájmoch predniesol správu aj riaditeľ Domu Kultúry Mgr. Devečka, 

Správu o prenajme bytov s hospodárení s bytmi za II. polrok predniesla Mgr. Erika 

Sabaková vedúca odboru sociálneho, bytového a zdravotného. Všetky návrhy 

uznesení k týmto bodom boli prijaté. Potom riaditeľka Galérie P. M. Bohúňa Mgr. 

Zuzana Gaţíková predniesla Správu o činnosti a hospodárení Centra Kolomana 

Sokola Návrh uznesenia k tomuto bodu bol prijatý. Následne JUDr. Oberučová 

vedúca odboru právnych sluţieb predloţila Návrh na nadobudnutie a predaj 

majetku mesta po krátkej diskusii bol návrh uznesenia k tomuto bodu taktieţ 

prijatý. Ing. Miloš Berník vedúci odboru výstavby predniesol Správu o plnení 

rozvojového programu mesta. MsZ zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo. 

Ďalších päť bodov programu sa týkalo návrhov zmien častí uznesení, ktoré 

predniesla Ing. Bartková, vedúca odboru stratégie, marketingu a RR. Všetky 

návrhy na uznesenia boli schválené. Potom primátor mesta Ing. Ján Blcháč podal 

nasledovné informácie, O rokovaní rady ZMOS, kde bolo podpísané memorandum 

o spolupráci pri riešení dopadov finančnej krízy. Na základe toho bol vypracovaný 



16 

 

 

balíček komunálnych opatrení a mesto musí hľadať úspory vo výdavkoch vo výške 

8%. Potom nasledovali interpelácie poslancov. Poslanec Bobák sa zaujímal o 

skutočný stav zamestnancov na MsÚ, kritizoval, ţe nie sú predkladané zápisnice 

zo zasadnutí komisií, upozornil na sťaţnosti obyvateľov na nevyhovujúce volebné 

priestory v Základnej kole, ţiadal o vyplácanie finančných prostriedkov športovým 

klubom štvrťročne. Poslanec MUDr. Barok kritizoval nedostatočnú údrţbu detských 

ihrísk po zimnom období a ţiadal poskytnúť poslancom telefónny zoznam 

zamestnancov VPS, ktorí zodpovedajú za zabezpečenie jednotlivých sluţieb. 

Poslanec Ing. Repaský sa zaujímal o vyčíslené škody spôsobené prerušením TV 

Liptov, interpeloval primátora ţiadal ho ako predsedu predstavenstva LVS aby 

vyvodil konzekvencie voči vedeniu spoločnosti za zrušenie netransparentného 

tendra na zavedenie kanalizácie v obciach Vaţec, Hybe, Východná. Navrhol do 

komisie určenej na transformáciu VPS Ing. Vinčúra, poukázal na nepriaznivú 

situáciu bývania Rómov v m.č. Okoličné, pozastavil sa nad účelnosťou komisie pre 

rómske záleţitosti, zaujímal sa o objekt bývalého klubu dôchodcov v Okoličnom, 

kde v súčasnosti majú sídlo členovia Zväzu chovateľov holubov. Poslancovi 

následne odpovedal riaditeľ TV Liptov Mgr. Devečka, ţe prebieha trestné stíhanie 

a škody vyčíslené neboli. Potom na jeho otázky odpovedal primátor mesta, ktorý 

uviedol, ţe vedenie LVS nepochybilo a nie je dôvod pre vyvodzovanie dôsledkov. 

Uviedol len jednu chybu externej pracovníčky LVS. Úrad pre verejné obstarávanie 

potvrdil ţ, ţe postup mesta bol v súlade s legislatívou, ktorá pochybila pri výpočte 

kaucie, nevylučuje nomináciu Ing. Vinčúra, otázkou ubytovania Rómov 

v Okoličnom sa bude mesto zaoberať, uvedený objekt v Okoličnom bude 

predmetom predaja a holubiari získajú priestory na svoju činnosť a stretávanie sa 

v Dome MS na Nábreţí. Potom primátor mesta riadne zasadnutie MsZ ukončil. 

 

4. august 

Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na programe, bol 

jeden dôleţitý bod. Rokovanie viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč. Potom 

vedúca odboru stratégie, marketingu a RR Ing. Darina Bartková predniesla Ţiadosť 

o NFP v rámci operačného programu ţivotné prostredie prioritná os 4, odpadové 

hospodárstvo, operačný cieľ 4, 5, na realizáciu projektu „Rekultivácia skládky 

komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom.“ Informovala 

prítomných, ţe pre vylúčenie environmentálnej záťaţe do budúcnosti je predloţený 
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tento projekt, ktorý predstavuje sumu na realizáciu vo výške 181 080 eur. Poslanec 

Repaský poloţil tieto otázky: 

- kto zadal projekt kancelárii NHS-SK-PROJEKT s.r.o. v Ţiline, 

- na akej ploche sa bude vykonávať rekultivácia, 

- kam sa bude vyváţať nebezpečný odpad, 

- čo bude s rekultivovanou plochou v budúcnosti. 

 

Odpovedala Ing. Klepáčová, poverená vedením oddelenia ţivotného prostredia 

a poľnohospodárstva MsÚ. Plocha rekultivovanej skládky predstavuje 20 188 m
2
, 

objem uloţeného odpadu asi 124 086 m
2
, agenda o mnoţstve odpadu sa 

v minulosti neviedla. Stavba je rozdelená na tri etapy, predpokladá sa, ţe objem 

skládky sa čiastočne zníţi vytriedením inertného odpadu a jej prebudovaním sa 

celková plocha zníţi o tretinu, v budúcnosti by tade mala viesť cesta a priestor by 

mal byť vyuţitý pre priemyselný park. Potom odpovedal viceprimátor mesta Ing. 

arch. Bobák, ţe firma na projekt bola vybratá priamym zadaním, ide o firmu, ktorá 

realizuje všetky skládky pre mesto. Vznik skládky priblíţil poslanec Stankoviansky, 

keď všetky firmy na území mesta ako Koţiarske závody, St. Nicolaus, vyváţali sem 

svoj odpad, kým nebola skládka vo Veternej Porube. Neskôr sa sem začal vyváţať 

komunálny odpad. Je to dlh z minulosti, ktorý treba odstrániť. Následne MsZ návrh 

schválilo a primátor mesta ukončil toto mimoriadne zasadnutie. 

 

31. august 

Konalo sa XLI. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré viedol primátor 

mesta Ing. Ján Blcháč PhD. Malo dvadsať bodov. Ako prvý vystúpil riaditeľ ZPS 

a DSS, PhDr. Milan Strnisko, ktorý predloţil Organizačný poriadok Zariadenia pre 

seniorov a Domova sociálnych sluţieb mesta Liptovský Mikuláš. Poslanci tento 

návrh schválili. Prednosta MsÚ Ing. Urbanovič navrhol zriadiť pri MsÚ Radu osôb 

so zdravotným postihnutím aj tento návrh bol prijatý. Vedúci odboru školstva 

a mládeţe MsÚ Ing. Mačala predloţil návrh VZN mesta o určení príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Navrhol školné 

v materských škôlkach vo výške 10 eur, v Centre voľného času poplatok pre dieťa 

0,50 eura a pre dospelého 1 euro a navrhol aj zvýšenie stravného o 0,006 eur. 

Poslanci tento návrh schválili. Správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 
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1.5.2009 do 21.8.2009 predloţil hlavný kontrolór mesta Ing. Bonko. Aj táto správa 

bola prijatá. Následne náčelník MsP Mgr. Dalibor Šalplachta predloţil Správu 

o činnosti MsP za I. polrok 2009 ,návrh uznesenia bol prijatý. Vedúca odboru 

právnych sluţieb JUDr. Oberučová podala Návrh na nadobudnutie, predaj 

a nakladanie s majetkom mesta, aj tento návrh bol jednomyseľne prijatý. 

Projektová manaţérka mesta Ing. Cukerová predloţila Ţiadosť o NFP na realizáciu 

projektu s názvom zvýšenie efektívnosti palivovej základne a stavebné úpravy 

budovy Mestského úradu. Finančný príspevok je vo výške 963 661,94 eur. Tento 

návrh bol schválený. Širokú diskusiu vyvolal ďalší bod programu a to Ozvučenie na 

sieti verejného osvetlenia v meste L. Mikuláš. Návrh predloţila Ing. Gutraiová, 

vedúca odboru financií, daní a miezd. Firma FIN. M. O.S. a.s., ktorá realizovala 

verejné osvetlenie v meste, prišla s ponukou namontovania verejného rozhlasu. 

Investíciu firma bude realizovať na vlastné náklady s tým, ţe mesto odkúpi túto 

investíciu. Technické aspekty projektu vysvetlil Ing. Podmanický, zástupca firmy. 

Opoziční poslanci (Vinčúr, Čefo, Bobák) oponovali, či je verejný rozhlas v našom 

meste potrebný, pýtali sa na náklady, projekt sa im zdal nevýhodný. Reagoval 

riaditeľ VPS Ing Grešo, ţe to vyplynulo z poţiadaviek občanov v mestských 

častiach, prednosta MsÚ Ing. Urbanovič upozornil na tzv. národný bezpečnostný 

systém štátu, v ktorom sa jasne definuje včasné a rýchle vyrozumenie občanov 

v prípade rôznych udalostí. Opoziční poslanci znovu riešili technické otázky 

projektu, na čo ich upozornil poslanec Stankoviansky. Poslanec Repaský ţiadal 

predloţenie kalkulácie a špecifikáciu projektu. Nakoniec bol tento bod schválený. 

Vedúca odboru financií, daní a miezd Ing. Gutraiová predniesla Monitorovaciu 

správu o výsledkoch programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2009. 

Uviedla, ţe výška rozpočtu sa dostala celkovo na 31 424 230 eur s tým, ţe sa 

mesto snaţí o vyrovnaný rozpočet. Návrh uznesenia k tomuto bodu bol prijatý. 

Potom jednotliví riaditelia predloţili výsledky hospodárenia príspevkových 

organizácii mesta k 30.6.2009. Ako prvý správu predniesol riaditeľ VPS Ing. Grešo. 

Poslanec Vinčúr mal pripomienky k zápornému hospodárskemu výsledku, 

nepozdávalo sa mu ani účtovníctvo VPS. Odpovedala ekonómka VPS Marta 

Poljaková. Uviedla, ţe celé náklady aj výnosy sú delené na 3 časti – hlavná 

činnosť, podnikateľská činnosť a ostatné výdavky. Došlo k zmene koeficientov - 

doteraz bolo 30 pre podnikateľskú činnosť a 70 pre hlavnú činnosť. Tým, ţe 

existujú výnosy, ktoré sú v ekonomickej činnosti zdaňované, musia existovať aj 

náklady. Poslanec Repaský sa vyjadril k strate na skládke, zaujímal sa o výšku 

odvodov a cenu za uloţenie odpadu. Riaditeľ VPS ho informoval, ţe bolo 
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vyplatených asi 1 600 - 1 800 tisíc eur Veternej Porube a polovicu z tejto sumy 

Smrečanom za uloţenú tonu odpadu. Poslanec Lehotský upozornil na to, ţe takýto 

typ organizácie, akou je VPS, je zrejme prekonaný a potvrdil, ţe transformácia 

VPS prinesie svoj význam. Nakoniec MsZ návrh schválilo. Správu o hospodárení 

za informačné centrum mesta predloţila riaditeľka Bc. Piatková. Uviedla ţe 

náklady na celkovú činnosť predstavovali 34 tisíc eur a na edičnú činnosť 10 tisíc 

eur. Aj túto správu MsZ schválilo. Potom riaditeľ Bytového podniku Anton Urgela 

predniesol Správu o hospodárení a činnosti Bytového podniku a.s. k 30.6.2009. 

Uviedol, ţe BP vykázal stratu 31 520 eur. Vedenie podniku prijalo návrh opatrení 

s cieľom dosiahnuť ku koncu roku 2009 kladný hospodársky výsledok. Poslanec 

Vinčúr zdôraznil, ţe BP nemôţe byť takou akciovou spoločnosťou ako predtým, 

dotovanou mestom. Bolo odčlenené tepelné hospodárstvo, to je asi 90% nákladov, 

neboli však urobené opatrenia (zníţenie počtu pracovníkov, chod podniku) aby sa 

zníţili náklady. Za stratové povaţuje dve činnosti: - oddelenie štrukturálnych 

fondov a oddelenie informačných technológii. Odpovedal primátor mesta, ktorý 

skonštatoval, ţe si treba počkať na koncoročné výsledky a potom hodnotiť. So 

zaujímavou otázkou vystúpil poslanec Vacek, ktorý sa opýtal, či zmena správy 

objektu Matice slovenskej z nájmu na mandát prinesie kladný výsledok 

hospodárenia. Riaditeľ Urgela odpovedal, ţe tento krok prinesie pozitívnu zmenu 

v tom, ţe BP nebude mať na objekt náklady. Návrh uznesenia bol schválený. 

Následne riaditelia BP, VPS, Múzea J. Kráľa a Domu kultúry predloţili správy 

o prenájmoch budov a nebytových priestorov. Mestskí poslanci návrh uznesenia 

k tomuto bodu prijali. Širšiu diskusia vyvolala Správa o stave platenia nájomného 

a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta za I. polrok 

2009. Správu predloţila Mgr. Erika Sabaková, poverená vedením odboru 

sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ. Poslanec Vinčúr ţiadal tvrdšie sankcie 

voči neplatičom. Riaditeľ BP A. Urgela informoval o spolupráci s renomovanou 

firmou na vymáhanie pohľadávok. O slovo poţiadal aj poslanec NR SR MUDr. 

Slafkovský, ktorý uviedol, ţe v minulosti na byty, ktoré boli postavené 

prostredníctvom ŠFRB, dostali nájomníci zmluvu maximálne na dobu 6 mesiacov 

s upozornením, ţe v prípade neplatenia im zmluva nebude predĺţená. Primátor 

mesta uviedol, ţe by mesto privítalo, keby z pozície poslancov VÚC bola vyvíjaná 

väčšia aktivita vo vzťahu k mestu a to v rôznych oblastiach. Poslanec Repaský 

opätovne upozornil na neplatičov a neriešenie bytového problému rómskej 

komunity v Okoličnom, kde navrhoval odkúpenie objektu pre týchto 

neprispôsobených občanov. Primátor mesta upozornil poslanca Repaského, ţe 
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doteraz nepredloţil komplexný návrh, ako daný problém riešiť. Mnohí poslanci 

(Voštináková, Ganóczy) podávali návrhy na výstavbu menej štandardných bytov 

a prikláňali sa za väčšie postihy pre neplatičov. Mestské zastupiteľstvo návrh 

schválilo. Poslanci si  vypočuli Správu o činnosti a hospodárení MHK 32 a.s., ktorú 

predloţil Ing. Králik, generálny manaţér klubu. Na základe správy nezávislého 

audítora uviedol, ţe hospodársky rok skončil so stratou 158 743 eur. Poslanec 

Vinčúr pripomenul, ţe mesto prevzatím 50% prevzalo na seba zodpovednosť. 

Jednou z vecí je napr. dlh voči Daňovému úradu. Na to poskytlo mesto dotáciu. 

Pýtal sa, či bola účelne vyuţitá. Ing. Králik potvrdil, ţe dotácia bola pouţitá na 

vyrovnanie dlhu. Primátor mesta pripomenul, ţe vedenie mesta sa touto otázkou 

zaoberalo a snaţí sa získať strategického partnera so zámerom zmiernenia 

celkovej ťarchy finančných nárokov tak, aby to nebolo len na meste. Po 15 

minútovej prestávke predloţila JUDr. Oberučová návrh na odkúpenie cenných 

papierov – akcií HK 32 a.s. Mestské zastupiteľstvo tento návrh schválilo 

a pokračovalo vystúpením Ing. Králika, ktorý odpovedal na otázku primátora mesta 

ohľadom tvorby hráčskych zmlúv. Potom poslanci schválili návrh uznesenia 

k správe o hospodárení HK 32. Primátor mesta podal informácie pre poslancov - 

o stretnutí primátorov miest, ohľadom zníţenia príjmov z daní, o moţnostiach 

zníţenia dopadov hospodárskej krízy, o vydaní stavebného povolenia na stavbu 

lodenice, o tom, ţe mesto si pripomenie 45. výročie partnerstva s Opavou, 

o prebiehajúcom procese odpredaja prebytočného majetku, o rokovaní ohľadom 

skládky TKO, o tom, ţe mesto vedie súdny spor s poslancom Ing. Repaským 

ohľadom preplatenia dovolenky za rok 2006. Ďalším súdnym sporom je spor s TV 

Liptov, ktorú zastupuje JUDr. Slafkovská, táto kauza predstavuje finančnú záťaţ 

pre mesto. Potom nasledovali interpelácie poslancov. Ing. Vinčúr sa zaujímal 

o rekonštrukciu mostu do Palúdzky a o riešenie ţelezničného priechodu pri 

Maytexe. Odpovedal mu Ing. Tuli, ţe predmetná rekonštrukcia mostu bola 

prerokovaná so Slovenskou správou ciest a ohľadom priechodu sa snaţí dohodnúť 

so Ţeleznicami SR. MUDr. Barok poukázal na nepokosené plochy na 

Podbrezinách, navrhol postreky proti burinám. Poslanec Repaský sa zaujímal 

o stav výstavby malého priemyselného parku v Okoličnom, o termín opravy lávky 

cez Smrečianku a poţadoval urgentné riešenie domu č.149 v Okoličnom, ktorý 

obývajú Rómovia, čo výbor m.č. Okoličné navrhuje riešiť zámenou objektov vo 

vlastníctve p. Trégera a mesta. Zaujímal sa o moţnosť zriadenia nájomného 

bývania a malého Komunitného centra, navrhol vykonať kontrolu novostavieb 

a rekonštrukcii v mestskej časti Okoličné v súvislosti s dodrţovaním zákona, chcel 
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vedieť s kým má mesto podpísané zmluvy o zastupovaní v právnej oblasti. 

Odpovedal mu primátor mesta, ţe mesto si najalo renomovaných právnikov, 

pripomenul, ţe poslanec Repaský si mohol riadne vyčerpať dovolenku, argumenty, 

ţe v roku 2006 pripravoval dokumentáciu na odovzdávanie, neobstoja, nakoľko 

novému vedeniu ţiadne dokumenty neodovzdal. Následne ešte poslanec Bc. 

Bobák upozornil na nepokosené trávniky v Palúdzke. Potom uţ primátor mesta 

MsZ ukončil. 

 

2. októbra 

Konalo sa mimoriadne zastupiteľstvo na ktorom bolo prerokovaných šesť 

bodov. Zasadnutie viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. Vedúca odboru 

právnych sluţieb MsÚ JUDr. Oberučová predloţila Návrh na predaj a nakladanie 

s majetkom mesta. Do diskusie sa prihlásil poslanec JUDr. Trnovský, ktorého 

zaujímalo, prečo je niektorý majetok prebytočný a prečo sa zbytočne zniţuje cena 

objektov. Odpovedal mu poslanec Ing. Lehotský, ktorý poznamenal, ţe penzión 

v Demänovej sa nepodarilo predať ani po zníţení ceny o 30% a preto sa opätovne 

navrhuje zníţiť cena, v prípade CVČ na námestí ide o objekt, kde sú nevyhovujúce 

vecné bremená, ktoré zniţujú bonitu budovy a odrádzajú prípadných kupcov. 

Poslanec Ing. Vinčúr sa spýtal, či boli vyuţité všetky prostriedky na zverejnenie 

ponúk. Odpovedal primátor mesta ktorý opätovne pripomenul, ţe mesto sa 

nachádza v hospodárskej kríze, musí sa pripraviť na budúci rok, kedy môţe byť 

situácia ešte horšia a treba hľadať všetky moţnosti o vykrytie výdavkov mesta 

z vlastných zdrojov. Potom poslanci hlasovali jednotlivo o bodoch a návrh bol 

schválený. Následne primátor mesta podal Návrh na riešenie situácie ohľadom 

ďalšieho vyuţívania Posádkového klubu armády. Informoval, ţe v blízkej dobe 

bude podpísaná dohoda medzi mestom a Ministerstvom obrany o dlhodobom 

prenájme budovy asi za 36 - 40 tisíc eur. Ing. Vinčúr potom vystúpil v diskusii 

s tým, aby bola prenajatá len časť budovy kde je kino, nevidí dôvod vynakladať 

ešte ďalšie peniaze na prevádzkové náklady budovy. Poslanci Barok a Trnovský 

sa vyjadrovali k nevýhodnosti zmluvy. Primátor mesta ich ubezpečil, ţe sa bude 

snaţiť vyjednať čo najpriaznivejšie podmienky prenájmu, hlavným cieľom je 

zachovať budovu pre mesto, aby tu mohli fungovať krúţky a záujmová činnosť. 

Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo. Potom Ing. Bartková 

predloţila ţiadosť o finančný príspevok v rámci operačného plánu programu 

cezhraničnej spolupráce SR a ČR na realizáciu projektu Oţivenie tradícií 
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pestovanie zemiakov v Liptove a prípravy tradičných kulinárskych špecialít zo 

zemiakov v partnerských mestách Liptovský Mikuláš a Opava, čo MsZ 

jednomyseľne schválilo. Náčelník MP Mgr. Šalplachta predloţil ţiadosť o finančný 

príspevok v rámci operačného plánu cezhraničnej spolupráce SR a ČR na 

realizáciu projektu Vzdelávanie Mestskej polície a prevencia kriminality 

v partnerských mestách L. Mikuláš a Opava. Aj tento návrh bol schválený. 

Následne primátor mesta mimoriadne zastupiteľstvo ukončil. 

 

29. októbra 

Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Na programe bolo dvadsať bodov, rokovanie 

viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. ktorý následne predloţil Návrh na 

udelenie Ceny mesta L. Mikuláš, jeho návrh bol prijatý, pričom poslanci hlasovali 

zvlášť o kaţdom navrhovanom. Potom kontrolór mesta Ing. Bonko predniesol 

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 22.8.2009 do 19.10.2009 Útvarom 

hlavného kontrolóra mesta. Konštatoval, ţe boli ukončené štyri kontroly, 

v niektorých prípadoch boli zistené nedostatky, na ktoré bol upozornený prednosta 

MsÚ a sľúbil nápravu. MsZ návrh schválilo. Ing arch. Bachtíková predloţila zadanie 

pre Územný plán mesta. Uviedla, ţe spracovateľom nového územného plánu je 

spoločnosť AUREX Bratislava, ktorá je víťazom výberového konania v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. Materiál bol posúdený v komisii územného 

plánovania výstavby, kladný posudok vydal aj Krajský stavebný úrad. Mestské 

zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo. Projektová manaţérka mesta, 

poslankyňa Ing. Cukerová predloţila informáciu o čerpaní prostriedkov z externých 

zdrojov. Poslanec Repaský v diskusii poznamenal, ţe tieto projekty boli zadané 

ešte v minulom volebnom období. Oponoval mu primátor mesta, ţe projekty boli 

navrhnuté, ale finančné prostriedky vo výške 170 mil. Sk, zabezpečilo uţ súčasné 

vedenie radnice a projekty sa dokončili. K tejto téme sa poslanec Repaský 

vyjadroval opätovne, nakoniec prebehlo hlasovanie a MsZ návrh schválilo. 

Primátor mesta poznamenal, ţe súčasné vedenie mohlo zrealizovať najväčší 

projekt do ktorého ho vtiahlo bývalé vedenie, keď projektová dokumentácia firmy 

TDG a.s. bola spracovaná v roku 2004 a nebola dotiahnutá do konca. Aţ nové 

vedenie v roku 2007 vstúpilo do rokovania s novými majiteľmi aquaparku, uzatvorili 

sa nové dohody, napriek rôznym atakom zo strany bývalého vedenia bol projekt 

dokončený. Po tomto vyjadrení opoziční poslanci opustili rokovaciu miestnosť. 

Vedúci odboru výstavby Ing. Berník potom predloţil Správu o plnení investičných 
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akcií k 30.6.2009. Poznamenal, ţe do roku 2009 sa majú ukončiť niektoré akcie asi 

za milión Sk. Opoziční poslanci sa vrátili a hneď sa zapojili do diskusie. Poslanec 

Mgr. Vacek podotkol, ţe v správe chýba preloţenie autobusovej zastávky na 

Borbisovej ulici. MUDr. Mojţiš upozornil na nutnosť rekonštrukcie Štúrovej ulice, 

poslanec Bobák upozornil, ţe neboli postavené dve autobusové zastávky v m.č. 

Palúdzka. Naopak Ing. Repaský poďakoval za realizáciu akcií v m.č. Okoličné na 

ulici Riečna. Ing. Berník potom odpovedal na jednotlivé otázky a upozornil ich na 

to, ţe s výstavbou sa začne potom, ako budú získané peniaze a vysporiadané 

pozemky. Potom poslanci návrh na uznesenie prijali. Ďalší návrh podala JUDr. 

Oberučová. Išlo o Návrh na nadobudnutie, predaj a nakladanie s majetkom mesta. 

Hlasovalo sa o jednotlivých bodoch samostatne a návrh bol prijatý. Následne 

JUDr. Oberučová predniesla návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Liptovský Mikuláš. V diskusii sa Ing. Repaský zaujímal, na základe čoho sa pri 

kompetenciách primátora a mestského zastupiteľstva dospelo k uvedeným 

sumám. Poslanec Bc. Bobák mal niekoľko pripomienok k predloţenému návrhu: 

navrhol zmenu kompetencie primátora o prenajme nehnuteľnosti z 5 rokov na 2 

roky, navrhol, ţe podľa zákona umoţňuje na majetok mesta, dohliadať mestskému 

zastupiteľstvu, odporučil ustanoviť komisiu zloţenú s poslancov pokiaľ ide o nájmy. 

Poslanec Ing. Repaský navrhol zníţiť sumu, ktorú môţe darovať primátor mesta 

v cene majetku v hodnote 33 tisíc eur na 10 tisíc eur. Aj keď boli dané 

pozmeňovacie návrhy, tieto neprešli celkom, prešli len dva pozmeňovacie návrhy 

poslanca Bobáka a návrh bol nakoniec prijatý. Vedúca odboru financií, daní 

a miezd Ing. Gutraiová predniesla návrh na Zmenu rozpočtu mesta za rok 2009 

ohľadom majetku v správe Bytového podniku a.s. Išlo o havarijnú situáciu na 

elektrických zariadeniach v Hlbokom. Poslanci návrh schválili. Následne Ing. 

Gutraiová predniesla Návrh VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta. Na úvod 

poznamenala, ţe v súčasnosti sa sprísňujú pravidlá pre vyuţívanie verejných 

financií, návrh je spracovaný podľa systému vypracovaných grantov. Poslanci 

Vinčúr, Havránková, sa zaujímali o dotácie HK 32. Naopak poslanec JUDr. 

Trnovský navrhol vzhľadom na mnoţstvo právne nejasných ustanovení stiahnuť 

tento bod z rokovania. Ing. Huna upozornil poslanca JUDr. Trnovského, ţe 

nepodal ţiadne konkrétne návrhy na zmenu uznesenia. K tomuto bodu boli dvakrát 

vyhlásené 5 minútové prestávky. Návrh ako celok ale nebol schválený. Potom Ing. 

Bartková, vedúca odboru stratégie, marketingu a RR predloţila Návrh na zmenu 

VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb 

na trhovom mieste. Uviedla, ţe mesto má značný nepomer medzi poplatkami za 
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stánky so spotrebným tovarom a stánky s občerstvením Poslanec MUDr. Mojţiš 

navrhol upraviť ustanovenie v znení „zákaz predaja vaječných jedál a iných 

rýchlokaziacich sa potravín“. Tento pozmeňovací návrh bol prijatý a takisto bol 

prijatý návrh ako celok. Ing. Klepáčová z oddelenia ţivotného prostredia predloţila 

Návrh na zmenu VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia, tento návrh bol bez 

problémov prijatý. Väčšiu diskusiu vyvolal ďalší návrh Ing. Klepáčovej a to Správa 

o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 

2008. Opoziční poslanci v diskusii túto správu podrobili kritike. Zaujímali sa o stav 

kontajnerov v meste, kde dostali odpoveď od poslanca Ing. Stankovianskeho, ţe 

na základe prieskumu OZ TATRY má naše mesto najviac kontajnerov na 

Slovensku, separuje však len 25%. Poslancov Vinčúra a Repaského zaujímalo, 

kde sa uskladňuje zelený odpad. Odpovedala Ing. Klepáčová, ţe odpad odoberajú 

poľnohospodárske druţstvá, ktoré ho zahrnú do hnojísk. K tomuto bodu vystúpil aj 

poslanec NR SR MUDr. Slafkovský, ktorý povaţuje za zaráţajúce, ţe sa zľahka 

obchádza problém okolo skládky odpadu na Veternej Porube. Uvedenú alternatívu 

rozšírenia skládky smerom na Smrečany povaţuje za zloţitý variant, nevie či 

rozšírenie skládky bude robiť mesto, alebo nový vlastník VPS. Odpovedal mu 

primátor mesta Ing. Blcháč, ktorý upozornil na závaţnú chybu v tom ako bola 

skládka situovaná v minulosti, museli sa doriešiť legislatívne nedostatky z minulosti 

(objekty neboli zapísané v liste vlastníctva, neuzavreté zmluvy o prenájme 

pozemkov pod skládkou). Pripomenul, ţe v súčasnosti prebieha proces výberu 

partnera a verejnosť bude včas informovaná. Vystúpil aj Ing. Berník, vedúci odboru 

výstavby, ktorý poznamenal, ţe na základe moţnej alternatívy uzatvorenia skládky 

do roku 2010 dalo mesto vypracovať firme VHS Ţilina štúdiu, táto vypracovala 2 

alternatívy na rozšírenie skládky, ktoré boli postúpené na MŢP SR a na vyjadrenie 

z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie. MsZ návrh schválilo. Riaditeľ VPS Ing. 

Grešo predloţil návrh Operačného štábu zimnej údrţby 2009/2010, poslanci aj 

tento návrh schválili. Projektová manaţérka mesta, poslankyňa Ing. Cukerová 

predloţila Ţiadosť o NFP v rámci regionálneho operačného programu na 

posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a na infraštruktúru cestovného ruchu. 

Projekt je zameraný na rekonštrukciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Návrh 

poslanci schválili. Potom nasledovali interpelácie poslancov. Poslanec Ing. 

Repaský upozornil, ţe v rámci územného plánovania treba počítať s rozšírením 

cintorína v Okoličnom, v lokalite pri Pedagogicko-psychologickej poradni sa 

pravdepodobne nelegálne buduje komunikácia k pneuservisu, niektorí poslanci 

z opozície nie sú prizývaní na akcie mesta. K tomu sa vyjadrili aj poslanci Bc. 



25 

 

 

Bobák a Mgr. Vacek. Primátor mesta prisľúbil nápravu a poslanci sa budú prizývať 

na všetky podujatia mesta. Poslanec Ing. Ganóczy upozornil na zrušenie ranného 

vlakového spojenia do Bratislavy (IC), odporučil dohodu so ŢSR. Primátor mesta 

po interpeláciách poslancov podal nasledovné informácie: informoval ţe 

v obchodnom vestníku Ministerstva obrany bola zverejnená obchodná verejná 

súťaţ na výstavbu lodenice, na ktorú dalo súhlas Ministerstvo financií, informoval, 

ţe dňa 30.10. 2009 sa uskutoční v Banskej Bystrici otváranie obálok na prenájom 

Posádkového domu, za mesto sa zúčastní riaditeľ Domu kultúry, pozval poslancov 

na otvorenie športových centier mládeţe, ktoré sa uskutoční 7.11. za účasti 

veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, informoval o ukončení konkurzu bývalých 

Koţiarskych závodov, ktoré dlhovali mestu 447 482 eur, výnos z konkurzu je 2 384 

eur a tak mesto prišlo o 13, 5. mil. v Sk vďaka nečinnosti minulého vedenia mesta, 

informoval ţe LVS bola úspešná a začne sa s kanalizáciou obcí Vaţec 

a Východná. Informoval o dvoch prebiehajúcich súdnych sporov vo veci 

preplatenia nevyčerpanej dovolenky Ing. Repaského a MUDr. Slafkov-ského, 

vyjadril ľútosť, ţe v čase hospodárskej krízy sa riešia takéto záleţitosti zvlášť 

v prípade MUDr. Slafkovského, kde ide o preplatenie dovolenky za obdobie, keď 

sa vzdal svojich nárokov na plat v r. 2006. Potom ukončil zasadnutie riadneho 

MsZ. 

 

29. október 

Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. Rokovanie viedol primátor mesta 

Ing. Ján Blcháč PhD. Vedúca odboru právnych sluţieb JUDr. Oberučová predloţila 

Návrh na predaj majetku mesta a prenájom majetku. Informovala poslancov 

o prenájme Posádkového domu armády, podarilo sa predať penzión v Demänovej 

a nepredalo sa bývalé CVČ. Poslanec Ing. Vinčúr navrhol, aby sa na kúpu týchto 

nehnuteľností zverejnil oznam v celoslovenských médiách. Poslanci tento návrh 

schválili. Riaditeľ BP a.s. Anton Urgela predloţil Návrh stanovenia výšky 

nájomného v 15 b.j. blok B3 Palúdzka na ul. Penkalu č. 878. Poslanci ako Ing. 

Vinčúr upozorňovali na neplatičov. Riaditeľ BP a.s. odpovedal, ţe takíto neplatiči 

sa riešia formou upomienok, súdnym vymáhaním, ako aj neuzatvorením zmluvy na 

ďalšie obdobie. Primátor mesta Ing. Blcháč upozornil, ţe sa pripravuje návrh VZN, 

kde sa upravujú podmienky nájmu bytu a tento návrh bude predloţený na riadnom 

zasadnutí MsZ. Mestské zastupiteľstvo potom návrh jednomyseľne schválilo. Na 

záver primátor mesta ubezpečil prítomných zástupcov klubov v PDA, ţe ich 
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činnosť bude zachovaná a ţe po 1.12.2009 sa s nimi stretne riaditeľ DK a uzatvorí 

nové zmluvy. Informoval poslancov aj o svojej ceste v Korutánsku v Rakúsku 

a o ich riešení Podniku komunálnych sluţieb. Potom mimoriadne MsZ ukončil.  

 

10. december 

Konalo sa XVL. zasadnutie MsZ, ktoré viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč 

PhD. Program pozostával z 20 bodov. Ako prvý bod programu bolo zloţenie sľubu 

novej pracovníčky MsP Kataríny Čupkovej. Prednosta MsÚ Ing. Urbanovič 

predloţil Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

v Liptovskom Mikuláši na rok 2010. Poslanci vzniesli niektoré procedurálne otázky, 

na ktoré im odpovedal prednosta MsÚ Ing. Urbanovič. Návrh poslanci schválili. 

Potom sa zastupiteľstvo zaoberalo personálnymi otázkami. Vedúci odboru 

vnútornej správy MsÚ PhDr. Jozef Fiedor informoval, ţe na základe ţiadosti 

predsedníčky Okresného súdu je predloţený návrh na voľbu 12 prísediacich 

Okresného súdu na funkčné obdobie rokov 2009 – 2013. Išlo o týchto 

navrhovaných: Anna Bukovinská, Viera Čániová, JUDr. Ján Krátky, Anton Uličný, 

Vladimír Pavlíni, Mgr. Oľga Puchá. Návrh bol jednomyseľne prijatý. Ďalej bol 

predloţený JUDr. Oberučovou návrh na menovanie konateľa Obchodnej 

spoločnosti TV LIPTOV s.r.o. Ing. Petra Bestvinu. Navrhovaný bol zvolený. Potom 

hlavný kontrolór mesta Ing. Bonko predloţil Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta k rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2010 - 2012, ktorý 

odporučil návrh rozpočtu schváliť. Návrh bol prijatý. Nasledoval najdôleţitejší 

a najdiskutovanejší bod programu a tým bol Návrh rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš na roky 2010 – 2012. Návrh predloţila Ing. Marta Gutraiová, vedúca 

odboru financií, daní a miezd MsÚ. Uviedla, ţe návrh rozpočtu bol riadne 

zverejnený, jeho spracovanie bolo náročné, súčasťou materiálu bola príloha 

zoznam nepotrebiteľného majetku. Úvery sú prepočítané v zmysle zákonných 

podmienok, rozpočet ako celok je schodkový, zákon NR SR zbavil obce a mestá 

povinnosti dodrţať podmienku krytia beţných výdavkov beţnými príjmami. Na 

záver informovala o výške majetku mesta, ktorý za posledné 3 roky vzrástol o 80 

mil. eur. Potom sa uţ rozprúdila diskusia. Poslanec Vinčur kritizoval schodkový 

rozpočet, výška 3,3 mil. eur sa mu zdala privysoká, zaujímal sa o prenájmy budov 

a o to prečo m.č. Podbreziny dostala len 1 506 000 eur, sumu treba rozdeliť na 

jednotlivé akcie. Odpovedal primátor mesta, ţe prenájmy sú neefektívne, lebo je 

potrebné investovať do údrţby, najlepší je predaj. Ing. Gutraiová odpovedala na 
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schodok 3,3. mil. eur je zapríčinená výpadkom príjmov. Poslanec Repaský sa tieţ 

zaujímal o predaj majetku, pripojil sa k poslancovi Vinčurovi, ţe by poslanci mali 

dostať rozpis tých akcií, ktoré budú financované z úveru. Poslanec Ing. 

Stankoviansky upozornil na to, ţe je hospodárska kríza a poukázal na roky 1994 - 

1998, keď bol rozpočet mesta 130 mil. Sk a úver bol z toho 90 mil. Sk, ktorý 

postupne narástol na 199 mil. Sk, v súčasnosti je rozpočet asi 10- násobný, čo je 

so spomínaným obdobím neporovnateľné. Poslanca MUDr. Baroka zaujímalo, ako 

budú dotované cirkvi. Odpovedal primátor mesta, ţe táto oblasť sa bude riešiť 

operatívne v priebehu roka. Poslancovi Cibákovi sa nevideli vysoké poloţky do 

niektorých športov (futbal, hokej) ale aj financie na cyklistické preteky Okolo 

Slovenska. Rozpočet pre šport obhajovala pracovníčka oddelenia športu PhDr. 

Guráňová, poznamenala, ţe sa vychádzalo z reálnych nákladov predchádzajúceho 

roka, niektoré z podujatí vzhľadom na svoju úspešnosť sú ţiadané obyvateľmi 

mesta. Poslanec Bc. Bobák poukazoval na vysoké náklady na chod Kancelárie 

vedenia mesta a taktieţ nárast na dary primátora mesta sa mu zdal vysoký, mal 

pripomienky aj k rozpočtu BP, k študijným programom, k mestskému 

informačnému systému. Poslanca Repaského zaujímala vysoká suma na oslavy 

65. výročia oslobodenia od fašizmu, chcel vedieť aké projekty budú v roku 2010 

realizované, kritizoval nedostatok financií do Komunitného centra. Odpovedal mu 

primátor mesta, ktorý opätovne zdôraznil, ţe mesto chce zachovať tradičné 

hodnoty, nechce prepúšťať, ani rušiť podporu niektorých športov. Za posledné 

obdobie mesto získalo veľa finančných prostriedkov na podporu MsP 

a Komunitného centra a bude sa snaţiť tieto prostriedky získať aj v roku 2010. Čo 

sa týka celoslovenských osláv 65. výročia oslobodenia našej vlasti mesto oslovilo 

v tejto veci Vládu SR a poţiadalo ju o podporu vo výške 400 000 eur. V rámci 

diskusie vystúpila aj Ing. Gutraiová, kde podala vysvetlenie provízie pre BP za 

predaj majetku - je prepočítaná na reálny pripravený predaj majetku, je súčasťou 

plánu BP a bude vyuţitá na krytie výdavkov BP. Čo sa týka MsP, zmena rozpočtu 

súvisí s presťahovaním do budovy MsÚ, presun medzi poloţkami, krytie úverov, 

podrobný rozpis je problematický, krytie jednotlivých výdavkov bude moţné 

zabezpečiť aţ po získaní konkrétnych zdrojov. Medzi poslednými vystúpil poslanec 

Ing. Čefo, ktorý sa zaujímal, prečo sa dáva menej prostriedkov do reklamy mesta. 

Odpovedala Ing. Bartková, ţe v tejto oblasti sa sústavne a priebeţne budú 

pripravovať projekty a ich financovanie. Nakoniec bolo uznesenie prijaté. Potom 

boli prednesený Návrh rozpočtu príspevkových organizácii mesta na roky 2010 – 

2012. Za VPS návrh predloţil riaditeľ Ing. Grešo. Informoval o plánovaných 
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nákladoch a výnosoch v hlavnej a ekonomickej činnosti, schodok v hlavnej činnosti 

je plánovaný vo výške 29 931 eur. Poslanec Mgr. Vacek sa zaujímal o údrţbu 

pamätníka na Háji, o kompresor v Dome smútku a plošinu pre imobilných. 

Odpovedal Ing. Grešo. Údrţbu pamätníka zabezpečujú VPS, odborné kamenárske 

práce objednali u iného dodávateľa, kompresor sa pouţíva v zime pri kopaní 

hrobov, plošina je poţiadavka zo strany imobilných občanov. Poslanec Bobák 

upozornil, ţe plán na prevádzkovanie karanténnej stanice je 25 000 eur a výber 

daní 26 555 eur. Odpovedal mu Ing. Grešo. MsZ potom jednomyseľne návrh 

schválilo. Návrh rozpočtu Informačného centra mesta predniesla Bc. Piatková, 

riaditeľka, návrh bol taktieţ bez väčšej diskusie prijatý. Následne Ing. Gutraiová 

predniesla Návrh VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. 

Poznamenala, ţe toto VZN rieši transparentnosť poskytovania dotácii z rozpočtu 

mesta grantovým systémom. Poslanci tento návrh bez väčšej diskusie schválili. 

Vedúci odboru školstva a mládeţe MsÚ Ing. Mačala predloţil správu o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, VZN o určení výšky príspevku a čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách, predloţil aj VZN mesta o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka a dieťa neštátnej školy a neštátneho 

školského zariadenia. Po procedurálnych pripomienkach poslancov 

k prerokovaným bodom boli všetky tri návrhy schválené. Mgr. Erika Sabaková, 

vedúca odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ predloţila dve zmeny 

VZN, prvá sa týkala poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení 

podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, druhá zmena sa 

týkala VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta, určených na 

nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu, bytov v obytnom dome č 

1913/113 na ulici 1. mája a ostatných bytov vo vlastníctve mesta a povinnosti 

prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta. Obe zmeny boli schválené. Širokú 

diskusiu vyvolal ďalší bod programu, ktorý predniesla JUDr. Oberučová, vedúca 

odboru právnych sluţieb, a to Návrh na nakladanie s majetkom mesta. Primátor 

mesta Ing. Blcháč na úvod pripomenul, ţe v minulom roku podpísalo mesto zmluvu 

so spoločnosťou IPEC – Real, ktorá mala vybudovať na pozemku susediacom 

s vtedajším pozemkom tejto spoločnosti priemyselný park. Vzhľadom na 

hospodársku krízu, nie je spoločnosť schopná plniť si svoje záväzky. Preto boli 

dohodnuté podmienky na spätné odkúpenie pozemkov, za rovnakú cenu, za akú 

ich od mesta kúpila. Objavila sa nová spoločnosť ktorá má záujem na tomto území 

rozvinúť vlastný projekt., tou firmou je firma SAPRA s.r.o., s tým, ţe mestu 



29 

 

 

poskytne zálohovú platbu z celkovej kúpnej ceny vo výške 100 000 eur. Potom 

konateľ firmy SAPRO s.r.o. Pavel Hudec oboznámil poslancov s projektom 

vybudovanie haly, skladov, administratívnej budovy, buď na výrobu pre 

automobilový priemysel, alebo výrobu plastov. Projekt bude znamenať vytvorenie 

100-120 nových pracovných miest. Poslanec MUDr. Barok sa zaujímal, prečo 

nebolo vyhlásené výberové konanie, pozastavil sa nad tým, ţe by sa mali vyrábať 

produkty chemického priemyslu a obávajúc sa vzniku škodlivín nesúhlasí, aby sa 

stavalo na konci sídliska. Reagoval primátor mesta, ktorý poznamenal, ţe mesto 

má tri moţnosti: 1. odkúpiť tento majetok od IPEC – Real a vybudovať určitý 

objekt, ktorý bude môcť v budúcnosti ovplyvňovať, 2. ţiaden majetok neodkupovať, 

ani nepredávať, alebo len odkúpiť pozemok a získať 5 ha, je za vybudovanie 

priemyselného parku a dať zníţiť nezamestnanosť v meste. Pozemky pod 

skleníkom boli uţ v minulosti určené na výstavbu priemyselného parku. Poslanec 

takýto postup označil za netransparentný a chcel, aby pozemok sa odkúpil a potom 

znova predal, povaţoval projekt za nepripravený. O zámeroch firmy informoval 

následne Ing. Hudec. Firma má pripravené alternatívy, ktoré sa zvaţujú a hľadá sa 

tá najvhodnejšia. Pokiaľ ide o finančné krytie, poznamenal, ţe veľká časť 

prostriedkov je k dispozícii a len menšia bude financovaná z bankových a iných 

zdrojov. Poslanci predloţili niektoré pozmeňovacie návrhy a potom sa hlasovalo 

k jednotlivým bodom, návrh bol schválený. Ing. Berník vedúci odboru výstavby 

predloţil Návrh na výstavbu nájomného domu v Palúdzke, tento návrh bol prijatý. 

Mgr. Dušan Piaček, poslanec MsZ predloţil Návrh o predloţenie ţiadosti 

o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu. Ide o podporu pri 

riešení rómskeho problému, zámerom je vypracovať 5 investičných projektov. 

Tento návrh bol schválený. Potom nasledovali interpelácie poslancov. Poslanec 

Bobák opätovne upozornil, ţe nie je nominantom jednej strany, ale koalície, potom 

poţiadal hlavného kontrolóra mesta preveriť v zmysle VZN oprávnenosť 

súkromných podnikateľských subjektov vyberať poplatky za plochy pod predajné 

stánky od jednotlivých predajcov. Poslanec Mojţiš upozornil na chýbajúce erby 

mesta L. Mikuláš pri vstupoch do mesta. Nakoniec sa poslanec Barok poďakoval 

VPS za udrţiavanie poriadku na Podbrezinách, došlo k zlepšeniu, odstránenie 

neporiadku po stavebnej firme a odstránenie závad na chodníkoch. Naopak 

poslancovi Repaskému sa nepáčilo vydanie nástenného kalendára na rok 2010, 

ktorý bol doručený do jednotlivých domácností, pýtal sa z akých zdrojov bol 

hradený. Odpovedal mu primátor mesta, ţe bol sčasti financovaný z rozpočtu 

mesta, sčasti z príspevku reklamnej firmy, pán Babka pracovník KVM poznamenal, 
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ţe práve predsedníčka z klubu seniorov v Okoličnom ţiadala o dodanie ďalších 20 

ks kalendárov pre členky klubu z Okoličného. Záverom sa primátor mesta 

poďakoval všetkým poslancom, ţe prispeli k dôstojnému priebehu tohto 

zastupiteľstva, na ktorom sa rozhodovalo o dôleţitých veciach. Všetkým zaţelal do 

nového roku veľa šťastia a zdravia, potom MsZ ukončil.  

 

31. december 

Na Silvestra o 10,00 hodine sa konalo mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré viedol 

primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. Prerokovaný bol len jeden bod a to Zmena 

rozpočtu mesta na rok 2009. Návrh predloţila Ing. Gutraiová. Informovala, ţe 

v decembri bola poukázaná štátna dotácia, ktorá je účelovo určená na krytie 

miezd, tieto sa však nenavyšujú, dotácia bude reálne pouţitá na krytie beţných 

výdavkov. Je predpoklad, ţe sa výška celej dotácie asi 640 tisíc eur do konca roku 

nevyčerpá, zvyšná časť (200 tisíc eur) prejde do budúceho roka. Pripomenula, ţe 

ide o sumu dotácie, ktorá prevyšuje kompetencie primátora mesta a musí o tom 

rozhodnúť MsZ. Po krátkej diskusii bol tento návrh prijatý. Potom primátor Ing. Ján 

Blcháč PhD. poďakoval poslancom za účasť, zaţelal im úspešný a šťastný Nový 

rok 2010 a mimoriadne zasadnutie ukončil. 

 

ČINNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU  

 

Od januára 2009 do októbra roku 2010 sa v rámci vzdelávacieho projektu On 

line malo moţnosť školiť 67 zamestnancov Mestského úradu v Liptovskom 

Mikuláši. Zamestnanci boli rozdelení podľa pracovného zaradenia do piatich 

skupín a na záver mohli obdrţať certifikát kvality ISO 9001/2000. 

Daňovníci si svoju daňovú povinnosť môţu na mestskom úrade splniť 

prostredníctvom úhrady zloţenky s čiarovým kódom, ktorá je súčasťou platobného 

výmeru a slúţi aj pre platby v bankách a na pošte. Vďaka čiarovému kódu na 

zloţenke pracovníčka pokladne nevyţaduje od platiteľa ţiadne doklady ani osobné 

údaje a po zaplatení sa platba zobrazí okamţite aj pracovníčke na oddelení daní 

a poplatkov. Daň z nehnuteľnosti platí v našom meste viac ako 12 200 obyvateľov. 

Od 15. mája prebiehala rekonštrukcia severného traktu budovy Mestského 

úradu. Predtým tu sídlila Stredná zdravotná škola, ktorá sa presťahovala do iných 
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priestorov. Vo vynovených priestoroch nájde svoje miesto Mestská polícia, ktorá sa 

sem presťahovala z priestorov na Pišútovej ulici 

Pri príleţitosti Dňa študentov a Dňa boja za slobodu vyhlásil primátor mesta Ján 

Blcháč súťaţ Keby som bol primátorom. Študenti liptovskomikulášskych stredných 

škôl môţu svojimi myšlienkami prispieť k rozvoju mesta. Podstatou tejto kreatívnej 

súťaţe bolo ponúknuť študentom priestor, aby navrhli riešenie problémov, ktoré sú 

blízke práve im, ktoré sa týkajú mladých ľudí. Uzávierka súťaţe bola do 10. 

novembra. Víťaz sa stal na jeden deň primátorom Liptovského Mikuláša a preţil 

jeden pracovný deň s primátorom Jánom Blcháčom. Získal aj vecnú cenu 

a v decembri sa zúčastnil otvorenia Mikulášskeho jarmoku.  

 

 

ZO ŢIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ 

Bodice 

Dňa 26. apríla sa v mestskej časti Bodice konalo tradičné podujatie Beh 

oslobodenia Bodíc. Uţ 29. ročník slávnostne otvoril primátor nášho mesta Ing. Ján 

Blcháč. Mesto túto akciu podporilo sumou 600 eur. Zúčastnilo sa ho 112 

pretekárov v 18 kategóriách, najstarším účastníkom bol 74 ročný Daniel Paško 

a najstaršou účastníčkou 71 ročná Mária Kleinová 

Demänová 

V tretiu novembrovú sobotu vysvätili evanjelický farár Marián Bochnička 

a rímskokatolícky farár Ivan Bujňák zvonicu v mestskej časti Demänová. Zvonicu 

postavili v roku 1830. V mesiaci október prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 

Pracovníci VPS na nej vymenili celé strešné opláštenie vrátane ozdobných prvkov, 

ktoré sami vyrezali. Bola oplechovaná strecha a dvere na zvonici sú tieţ nové. 

Opravili sa okná a povymieňali podlahy. Zvláštnosťou je, ţe na zvonici...? 

Liptovská Ondrašová 

Dňa 21. júna sa v Liptovskej Ondrašovej konalo beţecké podujatie pod názvom 

Ondrašovecká horička. Podujatie má dlhoročnú tradíciu a zúčastňuje sa ho veľký 

počet súťaţiacich. 
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Návštevníci cintorína v tejto mestskej časti uţ nebudú chodiť po blate. Od 1. 

júla im slúţi nový chodník zo zámkovej dlaţby dlhý 180 m. . Náklady na výstavbu 

predstavujú pribliţne 26 400 euro.  

V jeseni dôchodcovia z Klubu seniorov v Liptovskej Ondrašovej zorganizovali 

Výstavu ovocia a zeleniny. Dôchodkyne sa pochválili svojimi ručnými prácami. 

Tunajší klub má 120 členov a plne vyuţíva adaptované priestory bývalého 

kultúrneho domu.  

 

Okoličné 

Dňa 2. februára si občania pripomenuli 64. výročie oslobodenia Okoličného. 

Víťazstvo nad fašizmom na konci druhej svetovej vojny oslávili obyvatelia tejto 

mestskej časti a vedenie mesta poloţením vencov k pamätníku padlých hrdinov 

a hymnou Slovenskej republiky. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Ing. Ján 

Blcháč PhD. a predstavitelia OV SZPB. 

Dňa 5 júla sa v mestskej časti Okoličné konal Športový deň primátora mesta pri 

príleţitosti 75. výročia zaloţenia TJ Okoličné. V rámci podujatia sa konali turnaje 

Junior streetball, Beach cup 2009, futbalové zápasy, nakoniec vystúpila hudobná 

skupina Senzus. 

O nenávratný finančný príspevok z fondov európskej únie na rekultiváciu 

skládky komunálneho odpadu v Okoličnom poţiadala mikulášska radnica. 

Predloţenie ţiadosti schválilo mestské zastupiteľstvo. Táto skládka ohrozuje 

ţivotné prostredie a najmä vody Váhu. Odpad sa vyberie, roztriedi a znehodnotí. 

Uloţí sa do novovybudovaného priestoru. Nachádzajú sa tu odpady z čistiarni 

odpadových vôd, stavebné či komunálne odpady. Skládka v Okoličnom vznikla 

z jám po ťaţení štrku, ktoré boli od roku 1985 zasypávané rôznym odpadom. 

V súčasnosti predstavuje plochu viac ako 36 300 m
2
 s objemom uloţenia odpadu 

skoro 135 000 m
3
.  

 

Palúdzka 

V dňoch 26.-27 júna sa v areáli FC 34 Palúdzka konalo športovo-spoločenské 

podujatie pri príleţitosti 75. výročia zaloţenia FC 34 

Šesťdesiate výročie Evanjelického a.v zboru v Palúdzke si pripomenuli 9. 

augusta 2009 slávnostnou bohosluţbou. Zúčastnil sa jej aj generálny biskup 
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Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik, seniorka Liptovsko – 

oravského seniorátu Katarína Hudáková a dôstojní páni farári Belo Húska, Vladimír 

Ferenčík a Miloš Zaťko, ktorí v tomto zbore pôsobili. Kostol bol postavený počas 

vojny, steny oltára zdobia obrazy Petra Júliusa Kerna. Veriacich pozdravil aj 

primátor mesta.  

 

Ploštín 

Na konci februára nechýbala v Ploštíne oslava fašiangov. Hoci uţ bol Ploštín 

pripojený ako mestská časť k mestu Liptovský Mikuláš, stále si uchováva svoje 

tradície spojené s ľudovými zvykmi predkov. Skupina mládencov a muzikantov 

chodila z domu do domu a priala úrodný a zdravý rok vinšmi, ktoré počuli od 

rodičov, ale pridávali i svoje vlastné. Na revanš dostali vajíčka, slaninu a vypiť 

hriateho. Spoločná zábava Ploštínčanov pokračovala v kultúrnom dome.  

V dňoch 28 - 29. augusta sa v Ploštíne konal Detský folklórny festival POD 

SKALKOU. Vystúpili domáce DFS Ďumbier, Pramienok, Belanka, Vaţťanček, ale 

aj hostia z Moravy a pripravili tak pre divákov hodnotné vystúpenia, ktoré boli 

odmenené potleskom.  

 

 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY MESTA 

 

Dňa 15. januára sa na Mestskom úrade v L. Mikuláši stretlo vedenie mesta so 

zástupcami partnerského mesta Opava. Spolu prejednávali moţnosti spolupráce 

na poli kultúry, športu, cestovného ruchu a sociálnej oblasti. Obe mestá spája 

moţnosť získať v rámci cezhraničného partnerstva financie z grantov Európskej 

únie. V minulosti sa spojili pri príprave projektu Vybudovanie mestského 

cestovného ruchu s podporou cezhraničného marketingu v partnerských mestách 

Liptovský Mikuláš a Opava. Primátor mesta Opavu označil za jedno 

z najaktívnejších partnerských miest Liptovského Mikuláša. 

Na začiatku marca navštívila trojčlenná delegácia z L. Mikuláša partnerské 

mesto Kemi vo Fínsku, ktoré oslavovalo 140. výročie svojho zaloţenia. 

Viceprimátor Pavel Bobák, vedúca odboru stratégie marketingu a regionálneho 
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rozvoja Darina Bartková a mestský poslanec Dušan Vinčúr mali moţnosť spoznať 

fungovanie tamojšej samosprávy a cestovného ruchu.  

Dňa 31. marca navštívil Liptovský Mikuláš veľvyslanec Poľskej republiky na 

Slovensku Andrzej Krawczyk. V sprievode honorárneho konzula Tadeusza 

Frackowiaka sa stretol s primátorom Ján Blcháčom, s ktorým hovoril o aktuálnej 

situácii a moţnostiach rozvoja cestovného ruchu.  

Počas Stoličných dní 18.-20. júna zavítali do nášho mesta predstavitelia 

šiestich partnerských miest bolo to reprezentatívne zastúpenie. Predstavitelia 

miest z Čiech, Maďarska, Poľska, Francúzska, Slovenska rokovali s primátom 

mesta o aktuálnych otázkach a vymieňali si skúsenosti z fungovania samosprávy. 

V júni navštívil mikulášsku radnicu Keith A. Eddins, chargé d´ affaires 

Veľvyslanectva USA. Koncom Diplomata prijal primátor mesta Ing. Ján Blcháč 

PhD. a spoločne prerokovali aktuálne otázky. Primátor mesta informoval 

o cestovnom ruchu v našom regióne, ako aj o rôznych aktivitách v našom meste.  

V júli navštívilo naše mesto 40 detí z gréckeho mesta Kalamária. Dostali sa do 

nášho mesta za dobré študijné výsledky. Navštívili Chopok, Múzeum liptovskej 

dediny a Ţiarsku dolinu. S návštevou boli spokojní a nevedeli si vychváliť vrelého 

prijatie ktoré sa im v našom meste dostalo  

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč navštívil partnerské mesto Zywiec, 

kde sa zúčastnil 46. ročníka Týţdňa Beskydskej kultúry. Stretol sa s primátorom 

Antonim Szlagorom a rokovali o ďalšej vzájomnej spolupráci. Hovorili o spoločných 

projektoch, ktoré chcú financovať z Európskej únie. Prvý projekt je zameraný na 

ochranu spoločného kultúrneho dedičstva obidvoch miest. Druhý projekt je 

zameraný na prezentáciu Liptovského Mikuláša v Zywci a naopak. V tomto 

poľskom meste našu kultúru reprezentoval Detský folklórny súbor Ďumbier 

a folklórna skupina z Východnej Kriváň. 

Liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč prijal v polovici septembra viac ako 20 

účastníkov stretnutia výborov pre európske záleţitosti členských krajín V4. 

Členovia výborov z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska riešili mnohé aktuálne 

otázky. Rokovali na témy štátnych rozpočtov, zamerali sa na hospodársku krízu, 

východné partnerstvo a energetickú bezpečnosť. Delegáti navštívili synagógu 

v našom meste, Múzeum Janka Kráľa. V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline ich 

čakal tematický program – ukáţka historických plemien valaských oviec, animácia 

ľudových remesiel na tému pastierskej kultúry. 
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Koncom roku 2009 primátor nášho mesta Ing. Ján Blcháč, ktorý je zároveň 

aj predseda ZMOL viedol delegáciu desiatich starostov a dvoch primátorov do 

rakúskeho mesta Villach. Pricestovali sem na pozvanie Regionálneho zdruţenia 

miest a obcí Korutánska. Primátor si z tejto sluţobnej cesty odniesol cenný 

poznatok o zaujímavom projekte ochrany ţivotného prostredia. Skládku odpadu 

financuje na 50% mesto a na 50% súkromný investor. Je to podnetné riešenie aj 

pre transformáciu VPS v našom meste. 

 

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŢIVOT 

 

Oslavy nového roku 2009 sa tradične konali na Námestí osloboditeľov. Program 

bol vyplnený diskotékou, karaoke a ohňostrojom. V novoročnom príhovore 

občanov oslovil primátor Ján Blcháč. Odchádzajúci rok zhodnotil ako úspešný, 

spomenul viacero ukončených projektov. Liptovský Mikuláš vyhlásil za hlavné 

slovenské mesto turizmu a v poľštine, češtine a francúzštine pozdravil prítomných 

turistov. 

Dňa 6. januára sa v Dome kultúry konal Novoročný koncert pri príleţitosti osláv 

vzniku Slovenskej republiky. Vystúpil na ňom známy husľový virtuóz Peter 

Michalica, klaviristka Viera Bartošová a s umeleckým prednesom Jozef Šimonovič. 

Učiteľský spevokol Tatran zaspieval slovenskú a európsku hymnu. Počas večera 

bol riaditeľovi nemocnice Jánovi Vyšňanovi odovzdaný symbolický šek vo výške 

26 673 eur, ktoré venovalo zdĺţenej nemocnici Zdruţenie miest a obcí Liptova, tak 

ako sa na tom jeho členovia dohodli v decembri minulého kalendárneho roku.  

V poradí 19. ples primátora sa konal 24. januára a novinkou bolo, ţe sa konal 

na dvoch spojených miestach – v Dome kultúry a Posádkovom klube. Ples 

zaznamenal najvyššiu účasť hostí, ktorých prišlo viac ako 350. Hlavnou hviezdou 

večera imitátori bol mediálne známy spevák Paľo Habera. Ples moderovala dvojica 

Roman Juraško a Vera Wisterová. V bohatom programe vystúpil aj Oldo Hlaváček 

so synom, Elvisa Preslyho a Luisa Armstronga a rôzne tanečné formácie. Okrem 

primátorov ďalších dvoch liptovských miest bol medzi hosťami aj splnomocnenec 

vlády pre mládeţ a šport Dušan Galis. V tombole sa vyzbieralo 1 660 eur. Tie 

smerovali do nadácie Solidárny Mikuláš. Primátor Ján Blcháč ju zaloţil na konci 

minulého roku s vlastným vkladom stotisíc korún po tom, ako mu bola odsúhlasená 

koncoročná odmena vo výške 300 tisíc korún.  
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Dňa 25. februára sa v Dome kultúry v L. Mikuláši uskutočnil krst knihy o Elene 

Kaliskej Slzy zlata z divokej vody, ktorú o zlatej medailistke z olympiády v Pekingu 

napísal športový ţurnalista Jozef Mazár. Na podujatí sa zúčastnil. prezident SR 

Ivan Gašparovič . Okrem zástupcov mesta boli prítomní aj Michal Martikán, Iveta 

Bieliková, Dárius Rusnák a Jozef sa ako hosť následne zúčastnil natáčania relácie 

Mikulášska mučiareň pre TV Liptov v Múzeu Janka Kráľa.  

Pri príleţitosti Dňa učiteľov primátor Ján Blcháč ocenil pamätným listom 

a červeným karafiátom 19 pedagógov a zamestnancov školských zariadení 

nachádzajúcich sa na území mesta, ktorých na toto ocenenie navrhli vedenia 

jednotlivých škôl.  

Dňa 2. apríla sa konali oslavy 64. výročia oslobodenia mesta na konci druhej 

svetovej vojny. Zástupcovia mesta, priami účastníci bojov a ostatní občania si túto 

pamiatku pripomenuli poloţením vencov ku pamätníku na Námestí osloboditeľov 

a na Háji Nicovô.  

Dňa 17. apríla sa v meste začali oslavy 150. výročia narodenia Aurela Stodolu 

– rodeného Mikulášana, ţijúceho v Zürichu, slávneho inţiniera, vynálezcu parných 

turbín, ktorý dodnes patrí k najvýznamnejším vedcom svojej doby. Oslavy začali 

uvedením poštovej známky s jeho podobizňou z dielne Ivana Schurmana 

v nominálnej hodnote 33 centov s rozmermi 33,9 x 26,5 mm, ktorá vyšla v náklade 

dvoch miliónov kusov. Hostia za účasti vedúceho odboru Poštovej filatelistickej 

sluţby Martina Vanča a primátora mesta boli návštevníkom predstavení v Centre 

Kolomana Sokola.  

Nasledovalo otvorenie výstavy Aurel Stodola – otec parných turbín, ktorú 

pripravilo Múzeum J. Kráľa. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnilo mnoţstvo 

významných osobností z politickej a vedeckej sféry. Okrem primátora Ján Blcháča 

s príhovorom vystúpil aj švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku Josef Aregger, ktorý 

zdôraznil, ţe vzťahy medzi krajinami sú vzťahmi medzi ľuďmi. Oslavu pred 

Múzeom Janka Kráľa sprevádzal Mestský dychový orchester a spevácky zbor 

Váţky zo ZUŠ J. L. Bellu.  

Uţ tradične sa pred budovou Čierneho orla stretli obyvatelia nášho mesta, aby 

oslávili Sviatok práce 1. máj. Na tomto historickom mieste sa mikulášski robotníci 

prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov v roku 1918. Slávnostným 

rečníkom na tomto podujatí bol predseda vlády SR Robert Fico. Bohuţiaľ 

niektorým ľudom v našom meste nie sú sväté naše tradície, ako o tom napísal 
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novinár Peter Lehotský v týţdenníku MY – LIPTOVSKÉ NOVINY. Citujeme: „Čoraz 

kratšie sukne prebúdzajúcej sa prírody hľadajúcej v uliciach prvé lásky, nová 

generácia korzujúcich frajerov s uhrami na tvárach. Aj im patril prvý máj. Síce 

nechápavo prizerali čudnej procesii muzeálnych vykopávok.“ 

Naše mesto sa stalo dejiskom centrálnych osláv piateho výročia vstupu 

Slovenskej republiky do Európskej únie. Osláv sa okrem predsedu vlády SR 

Roberta Fica, zúčastnili aj Pavol Paška predseda NR SR a prezident republiky Ivan 

Gašparovič. Pavol Paška zdôraznil: „Vaše mesto má veľmi zvláštnu atmosféru. Nie 

len kvôli tomu, ţe dýcha históriou, ale ţe vie tú históriu preţiť.“ V programe na 

námestí vystúpil operný spevák Ivan Oţvát, súčasťou podujatia bolo stavanie 

mája, pri ktorom traja najvyšší predstavitelia štátu aktívne asistovali a promenádny 

koncert Mestského dychového orchestra. 

Pietnym aktom poloţenia vencov k Pamätníku sovietskych hrdinov na Námestí 

osloboditeľov si obyvatelia nášho mesta pripomenuli 64. výročie Dňa víťazstva nad 

fašizmom. Pred pamätníkom sa zišli zástupcovia mesta, Obvodného úradu, SZPB 

ako aj politických strán. Slávnostný príhovor mal primátor mesta. Zdôraznil v ňom, 

ţe dostal prísľub predsedu vlády ako aj prezidenta SR, ţe okrúhle výročie by sa 

malo na celoslovenskej úrovni konať v budúcom roku v našom meste. Centrálne 

oslavy by sa uskutočnili na Háji- Nicovom. Po poloţení vencov na Námestí 

osloboditeľov, pietna spomienka pokračovala na vojenskom cintoríne na Háji-

Nicovom. „Mysleli sme si, ţe poráţka nemeckého fašizmu ho navţdy vymetie 

z pamäti národov. Bohuţiaľ sme sa mýlili. Je tu fašizmus v podobe neonacizmu. 

Mladá zmanipulovaná mládeţ sa zhromaţďuje v uniformách s nacistickými 

odznakmi.“ 

Poloţením vencov k pamätníku Ţiadostí slovenského národa v mestskej časti 

Liptovská Ondrašová si predstavitelia mesta, Matice slovenskej a SNS pripomenuli 

161. výročie tejto dejinnej udalosti. Prítomných pozdravil primátor mesta 

a predseda MO MS Milan Stromko, ktorý okrem iného povedal: „Musíme sa 

neustále vracať k odkazu Ţiadostí, súbeţne s poznaním terajšej skutočnosti, zvlášť 

v prvom bode a to je poznať dokonale svoju históriu. Lebo len ten, kto pozná svoju 

históriu, sa môţe v budúcnosti vo veciach cti svojho národa správne rozhodnúť.“ 

V dňoch 13. - 17. mája sa v našom meste konal jubilejný XXXV. ročník 

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA. Tento festival amatérskeho divadla sa mohol 

uskutočniť aj vďaka podpore nášho mesta. Predstavili sa na ňom divadelné súbory 

z Liptova. Ako prvý vystúpili mikulášski matičiari spoločne s ochotníkmi z Ľubele 
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a Hýb s hrou Petra Vrlíka Lekár tela i duše, na festivale vystúpil aj Literárno-

dramatický odbor ZUŠ Liptovský Hrádok s hrou Eugéne Ionescu Plešatá 

speváčka, ako tretí sa predstavili divadelníci z Likavky s hrou Jozefa Gregora 

Tajovského Ţenský zákon. Druhý deň 15. máj patril divadelníkom z Partizánskej 

Ľupče a hre Jaroslava Janíčka Príjemne krvavý podvečer, nasledoval DS 

Rozmajrín Smrečany s hrou Martina Kukučína Neprebudený, nasledovali 

divadelníci z Černovej a hra Milana Grgića „Prebuď sa Katarína!. Záver tohto dňa 

patril vynikajúcemu súboru z Hubovej a hre Ľubomíra Feldeka Z dreva vyrezané, 

alebo Jánošík podľa Vivaldiho.  

V sobotu 16. mája DS ATAK 9 Dovalovo uviedol hru Petra Vrlíka a Libuše 

Štefčekovej ml. Čierny mních, potom nasledoval DS ŠAPO Ploštín s hrou Boţeny 

Slančíkovej – Timravy Páva a večer zakončili divadelníci z Ľubele s hrou Bigamia 

sa nevypláca. 

V neskorých večerných hodinách sa uskutočnilo spoločenské podujatie pre 

divadelníkov. Súčasťou festivalu boli aj semináre a tvorivé dielne pre ochotníkov 

ktoré viedli dramaturg a teatrológ Martin Timko, scénograf Miroslav Doubrava 

a dramaturgička Zdenka Pašuthová 

Posledný májový deň sa na Námestí osloboditeľov uskutočnilo kultúrno-

spoločenské podujatie DEŇ RODINY. Prítomní si mohli pozrieť ukáţky policajnej 

streľby, zasúťaţiť si so svojimi ratolesťami s hasičskými prostriedkami. 

Sprievodným podujatím bola celonárodná kampaň Na kolesách proti rakovine. 

Účastníci podujatia sa mohli zapojiť do symbolickej jazdy na nemotorových 

kolesových prostriedkoch a podporiť tak myšlienku kampane. Počas akcie bola 

zrealizovaná finančná zbierka na zakúpenie diagnostických pomôcok. 

V dňoch 11. - 13. júna sa konala v našom meste BAMBIRIÁDA, festival práce 

s mládeţou. Tohto roku sa do tohto podujatia zapojilo 14 organizácii ktoré pracujú 

s mládeţou. Na námestí osloboditeľov sa predstavili tanečné a hudobné skupiny, 

diváci mohli vidieť ukáţky bojových umení. 

V dňoch 18. - 20. júna sa konali tradičné Stoličné dni. Stoličný sprievod mestom 

sa pohol od Mestského úradu na čele kráčal bubeník, potom kráľ Ţigmund 

s vnučkou, šľachtic Pongrác, rytieri. Pripomenuli si tak 585. výročie udelenia 

jarmočných výsad mestu Liptovský Mikuláš. V sprievode kráčali aj zástupcovia 

šiestich partnerských miest. Podujatia sa zúčastnil aj predseda ţilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý povedal: „Usporadúvanie obdobných 
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podujatí je skvelá myšlienka. Liptovská stolica bola dejiskom mnohých veľkých 

dejinných udalostí a takýmito slávnosťami nadväzuje na bohatú tradíciu.“ Začiatok 

Stoličných dní patril mikulášskym matičiarom, ktorý zahrali  dramatické pásmo 

Kráľovský dar pre Pongráca, v ktorom priblíţili udelenie jarmočných výsad mestu 

v roku 1424. Na Stoličných dňoch vystúpili FS Vrtek z Opavy, country skupina 

LONGHORNS z Popradu, zlatým klincom programu bola hudobná skupina 

POLEMIC a prešovská skupina KOMAJOTA. Atmosféru tohtoročných Stoličných 

dní spríjemnili ľudoví umelci, návštevníci mohli vidieť ukáţky stredovekého 

šermiarskeho umenia, rekonštrukciu verbovačky na Vavrišovskú bitku. Celé 

podujatie sa nieslo v historickom duchu Liptovského Svätého Mikuláša. 

Pri príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania sa 

uskutočnilo slávnostné pripomenutie si tejto významnej udalosti v Dome kultúry 

v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príleţitosti predseda OV SZPB Ing. Pavol 

Chrapčiak odovzdal primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi pamätnú medailu 

Partizánska druţba od čestného občana mesta V. S. Macneva, veliteľa 

partizánskej brigády Ščors, ktorá operovala v Liptove a na Orave. Počas 

ceremoniálu odovzdal primátor mesta 45 účastníkom odboja a členom SZPB 

pamätnú medailu mesta. Kultúrny program vyplnili ôsmi členovia ruského 

folklórneho súboru PAVETJE, ktorí sú víťazmi mnohých medzinárodných 

folklórnych festivalov. 

Pamätník Martina Rázusa bol 10. august dejiskom pietnej spomienky na tohto 

významného spisovateľa, básnika, politika, ale predovšetkým evanjelického kňaza. 

Pietnej spomienky pri príleţitosti 72. výročia úmrtia sa zúčastnil viceprimátor Ing. 

arch. Pavol Bobák, prednosta MsÚ Ing. Rudolf Urabanovič. Ing. Jozef Lukáč, 

predseda Dozorného výboru MS, matičiari a obyvatelia mesta. K prítomným sa 

prihovoril predseda MO MS Milan Stromko a prednosta MsÚ Ing. Urbanovič. 

MIKULÁŠSKE LETO 09 bola pestré a prilákalo tisíce divákov a návštevníkov 

liptovskej metropoly. Začiatkom júla ho odštartoval Folkový víkend, na ktorom 

vystúpili také hviezdy ako Allan Mikušek, Zuzana Homolová. Aj tohto roku zavítal 

do nášho mesta Baţant Kinematograf a uviedol filmy ako Muzika, Tango 

s komárom, Bobule, U mě dobrý, Nebo, peklo, zem. Rival Víkend privítal hudobné 

skupiny ARIEL – Depp Purple, VESTIS – Kabát, BLACKWARDS – The Beatles. 

Predstavili sa aj liptovské hudobné skupiny, konal sa aj V. Mikulášsky jazzový 

festival. Tu vystúpila skupina Miriam Bayle band, Peter Lipa spieval Lasicu a hral 

Prešovský DIXIELAND. Počas divadelného víkendu vystúpili Levočská divadelná 
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spoločnosť a Divadlo Maska, tradične sa uskutočnil Pivný KOZEL 

VEĽKOFESTIVAL, nedeľa s dychovkou a folklórny víkend. Rozlúčku s prázdninami 

ukončila populárna skupina Helenine oči. 

Druhý ročník tohto podujatia prilákal aţ 16 tisíc návštevníkov. Celkové výdavky 

predstavovali 50 tisíc eur, z čoho 45 tisíc išlo na kultúrne programy. Náklady boli 

hradené čiastočne z rozpočtu mesta, sponzorských príspevkov a z príjmov za 

Stoličné dni. Počas Mikulášskeho leta vystúpilo 28 hudobných skupín a uskutočnilo 

sa 51 podujatí. 

Dňa 3. septembra sa uskutočnilo tradičné multikultúrne podujatie pod názvom 

MOSTY GESHARIM 2009. Na tomto podujatí vystúpil známy ostravský pesničkár, 

textár a básnik Jarek Nohavica, poľský jazzový šansonier a klavirista Stanislav 

Sojka a novinár a pesničkár Ivan Hoffman. Podujatie vţdy navštevuje veľký počet 

divákov a teší sa záujmu slovenských médií, vţdy na vianočné sviatky je 

v Slovenskej televízii priamy prenos z tejto akcie. 

Október sa niesol v znamení divadelných predstavení. Dňa 6. októbra v Dome 

kultúry bola uvedená divadelná hra ZHASNITE LAMPIÓNY, hlavné úlohy stvárnili 

populárna česká herečka Tatiana Vilhelmová a slovenský herec Marián Miazga. 

Kaţdý hral vo svojom rodnom jazyku a tak vznikla pôsobivá hra slov 

a temperamentov.  

Dňa 30. októbra uviedlo domáce Divadlo Gašpara Fejérpataky- Belopotockého 

premiéru hry PAPAGÁJE CHROBÁKY NEŢERÚ. 

Pre obyvateľov nášho mesta sa stal významným dňom 13. november. Na novo 

zrekonštruovanom dome Stodolovcov na Rachmaninovom námestí bola znovu 

odhalená pamätná tabuľa významného rodáka Aurela Stodolu. Pôvodná tabuľa 

bola na dome inštalovaná roku 1959 pri 100. výročí narodenia tohto svetoznámeho 

vedca. Majiteľ tohto objektu, ktorý vynaloţil nemalé finančné prostriedky na 

rekonštrukciu domu povedal: „Poďme oslavovať tento deň z hĺbky našich sŕdc. 

Prekríţme si prsty, aby čo nevidieť bola táto budova plne vybaveným Múzeom.“ 

V našom meste malo pripomenutie si 20. výročia Neţnej revolúcie zo 17. 

novembra 1989 trpkú príchuť. Na dvoch miestach boli osadené dve pamätné 

tabule pripomínajúce túto udalosť. Jednu na budove Obvodného úradu osadilo 

mesto Liptovský Mikuláš a druhú neformálne zdruţenie Mikulášski demokrati. A tak 

sa naše mesto ocitlo na stránkach slovenských novín a na televíznych 

obrazovkách ako mesto, v ktorom sa ľudia nevedia dohodnúť. Nehľadiac na to, ţe 
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Mikulášski demokrati nemali na osadenie tabule stavebné povolenie. Obyvatelia 

nášho mesta si aj tak dôstojným spôsobom túto udalosť pripomenuli. Pozvanie na 

oslavy prijal aj poslanec NR SR Alexander Slafkovský, ktorému primátor mesta 

toto pozvanie poslal a umoţnil mu moţnosť predniesť svoj prejav. Na odhalení 

tabule predniesol modlitbu evanjelický farár Vladimír Pavlík. Svojou osobnou 

účasťou prišli akt odhalenia pamätnej tabule podporiť mnohí významní hostia ako 

bývalý podpredseda NR SR Augustín Marián Húska, priami účastníci 

novembrových dní roku 1989, Bohuslav Palovič, Miroslav Mičuda, František Kurej, 

zakladajúci členovia Verejnosti proti násiliu v našom meste. Súčasťou podujatia 

bolo aj poloţenie vencov k pamätnej tabuli Vojenských táborov nútených prác, 

v ktorých pracovali príslušníci Pomocných technických práporov. 

Liptovský  Mikuláš v posledný novembrový týţdeň privítal uţ 16. ročník festivalu 

PAN ktorý je venovaný mímom. Organizátorom podujatia je významný slovenský 

mím Miroslav Kaszpryk Tohto roku sa predstavili klaun Adrián Ohrádka so svojimi 

vystúpeniami Cestou-necestou. Mím z Prahy Štefan Capko zase exceloval 

v predstavení Taniere. Ţongléri svoje umenie ukázali na javisku na Námestí 

osloboditeľov. Na pódiu v Dome kultúry svoje umenie predstavili kolektívy 

v improvizácii druţstiev a vo vystúpení súborov pantomímy. Na záver podujatia sa 

uskutočnilo spoločenské podujatie na ktorom hrala hudobná skupina MEAT. 

V decembri sa konal uţ tradičný Mikulášsky jarmok. Na Námestí osloboditeľov 

sa nachádzal Mikulášov domček kde patrón nášho mesta sv. Mikuláš s čertom 

a anjelom privítali mikulášske deti a preberali od nich ich priania. Na to bola určená 

osobitná schránka. Mesto splnilo jedenásť prianí. Mimoriadne finančné darčeky 

dostalo deväť rodín a Občianske zdruţenie Ostrov nádeje v krízovom stredisku 

Liptovský Mikuláš, dostali od mesta po 150 eur, talentovanému Erikovi Mackovi 

mesto zaplatilo školné v Základnej umeleckej škole J. L. Bellu. Mikulášsky jarmok 

sa uskutočňuje 6. decembra a uţ tradične naše mesto rozvoniava pečenými 

klobáskami, medovníkmi, hriatym. Jarmok otvoril primátor mesta Ján Blcháč 

slovami: „Ţelám vám, milí občania aby náš patrón svätý Mikuláš nezabudol na 

nikoho z vás. Ak v jeho koši nezvýši hmotný dar, lebo všetky rozdá deťom, vás 

ostatných nech obdaruje tým najkrajším ľudským citom – láskou.“  

V rámci kultúrneho programu zahrali na Námestí osloboditeľov najlepšie 

skladby chlapci z Vestis Kabát revival, Ploštín punk a Katka Knechtová.  
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASŤ  

ŢILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

Dňa 17. marca sa konalo XXVI. zasadanie poslancov ŢSK, na ktorom boli 

schválení noví riaditelia zdravotníckych, sociálnych a kultúrnych inštitúcií. 

Menovací dekrét si 18. marca od predsedu ŢSK Juraja Blanára prevzal aj Peter 

Huťan ako nový riaditeľ Domova dôchodcov, domova sociálnych sluţieb pre 

dospelých, krízového strediska Pálkovo centrum a útulku na Jefremovskej ulici v L. 

Mikuláši a do funkcie menovaný bol aj nový riaditeľ Liptovskej nemocnice 

s poliklinikou Ján Vyšňan.  

V máji na základe komunikácie so Ţilinským samosprávnym krajom bol 

zmenený štatút a zo strany ŢSK bolo zástupcom mesta L. Mikuláš umoţnené 

čestné členstvo v radách stredných škôl. Na základe toho mesto ponúklo svojich 

doterajších zástupcov a to v Spojenej škole na Demänovskej ceste p. Dušana 

Kubu, na gymnáziu M.M.Hodţu Ing. Dušana Vinčúra, a v Stavebnej škole Milan 

Stromko 

ŢSK podporil aby začiatkom školského roku a zriadilo v našom meste Centrum 

olympijskej prípravy. Sú do neho zapojené stredné školy v pôsobnosti VÚC. Do 

projektu sa zapojí Športové gymnázium v Ţiline a Obchodná akadémia 

v Liptovskom Mikuláši. Obchodná akadémia prijme desať študentov, ktorí majú 

talent na vodácke športy. Ich odbornú prípravu budú zabezpečovať odborní tréneri 

z Liptovského Mikuláša ako detašovanom pracovisku Športového gymnázia 

v Ţiline. 
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II. BEZPEČNOSTNÉ ZLOŢKY 

 MESTSKÁ POLÍCIA 

Koncom januára v meste pribudli prejavy vandalizmu, konkrétne rozbíjanie 

sklenených výplní na autobusových zastávkach, sklách na autobusoch a na 

výkladoch. Podľa predpokladov mestskej polície škody páchala skupina, ktorá 

z auta za jazdy vystreľovala z praku kovové matice. Výtrţníci spôsobili podľa 

odhadu škodu za 3000 eur. Vedenie mesta vyhlásilo, ţe za informácie o 

výtrţníkoch ničiacich mestský majetok vyplatí finančnú odmenu 200 eur. 

Zamestnanci mestskej polície z L. Mikuláša potvrdili, ţe majú vo svojich radoch 

zdatných športovcov. Na hokejovom turnaji začiatkom apríla v Přerove, na ktorom 

sa zúčastnilo po päť výberov z Čiech a Slovenska, obsadili prvé miesto. Na turnaji 

zvíťazili bez prehry a obhájili titul z minulého roka. 

Dňa 24. apríla o 21.12 hod leţal na chodníku ulice Priebeţná D.B. 

z Liptovského Mikuláša. Hliadka MsP prišla na miesto spolu so rýchlou 

zdravotníckou sluţbou. Napriek pokusu o záchranu sa menovaného nepodarilo 

prebrať k ţivotu. Prípad prebrala štátna polícia. 

Náčelník Mestskej polície Dalibor Šalplachta svojim pokynom prijal konkrétne 

opatrenie k zvýšeniu bezpečnosti na prechodoch pre chodcov. V blízkosti 

základných a stredných škôl v raných hodinách od 7.15 do 7.45 hod. budú stávať 

hliadky MsP. Zabezpečí sa tak bezpečnosť a usmernenie správania sa účastníkov 

cestnej premávky.  

V mesiaci máj pokračovala tieţ dopravná výchova pre ţiakov 1.4. ročníkov ZŠ. 

Teoretické vedomosti, praktické návyky správania sa na cestách vykonávajú 

príslušníci MsP v spolupráci s Autoškolou Grešo na dopravnom ihrisku v areáli 

bývalých vojenských kasárni na Komenského ulici. 

Drogová trestná činnosť prenikla aj do nášho mesta. Dňa 9. mája o 22.20 

hliadka MsP pri kontrole Tranovského ulice počas dokumentovania troch 

priestupkov proti verejnému poriadku zadrţala podozrivú osobu B.B. z Liptovských 

Sliačov, ktorý mal pri sebe podozrivý igelitový sáčok s rýchlo uzáverom so 

zelenohnedou hmotou rastlinného pôvodu, ktorá sa podobala na sušenú 

marihuanu, túto látku sa snaţil odhodiť za plot Evanjelického farského úradu. Vec 

bola odovzdaná štátnej polícii. 
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Dňa 18. mája o 12.52. hod bola hliadka MsP privolaná do pohostinského 

zariadenia v Palúdzke. Problémy tu robila skupina Rómov a jeden u nich sa 

vyhráţal, ţe si podreţe ţily. Fyzická potýčka medzi D.B a J.H. z Liptovského 

Mikuláša vyvrcholila keď posledne menovaný vytiahol noţík a začal sa vyhráţať 

samopoškodzovaním. Za asistencie MsP bol prevezený na psychiatrické oddelenie 

nemocnice s poliklinikou.  

Krádeţe v obchodoch v našom meste sú uţ beţným javom. Nebolo tomu inak 

ani v prípade J.M. zo Ţiarskej ulice na Podbrezinách. Dňa 11. júna o 11.12 

odcudzil v oddelení drogérie v OD Prior tovar v hodnote 71, 36 eur. Menovaný sa 

dopustil priestupku proti majetku za čo mu bola hliadkou MsP uloţená bloková 

pokuta. 

Niektorí naši spoluobčania sú nepoučiteľní ako napríklad A.M z Demänovej. 

Menovaná 22. júna o 20.05 vytvorila nepovolenú skládku drobného odpadu rovno 

za budovou Kultúrneho domu. Týmto konaním porušila VZN Liptovského Mikuláša 

a bola jej pridelená bloková pokuta. 

Rušiteľmi nočného pokoja sú nie len muţi, ale aj ţeny. Presvedčili sa o tom 

príslušníci MsP 8. augusta na benzínovom čerpadle na Garbiarskej ulici. Dve ţeny 

Zuzana G. z ul. 1. mája a Miroslava H. z ul. Pobreţná, . Popíjali alkohol, hlasno 

vykrikovali a neslušne nadávali. Za tento priestupok boli na mieste riešené 

blokovou pokutou. 

V septembri sa Mestská polícia v našom meste dočkala nových priestorov na 

Mestskom úrade. Priestory uvoľnila Stredná zdravotná škola a tak sa mestskí 

policajti presťahovali z Pišútovej ulice do modernejších a vyhovujúcich priestorov. 

Bude sa tu nachádzať aj operačná miestnosť s kamerovým systémom a pultom 

centrálnej ochrany, ktorý nonstop obsluhuje špeciálne vyškolený operačný 

pracovník. Po zistení protiprávneho konania z kamier je automatický posielaná 

hliadka na zásah cez modernú rádiostanicu. Bol zabudovaný aj nový kamerový 

systém s väčšou kvalitnou dokumentáciou. Signál je prenášaný optickým káblom 

a tak sa záznam podstatne skvalitní. 

Kurióznym prípadom sa zaoberala MsP na parkovisku pred Všeobecnou 

úverovou bankou. Vodička motorového vozidla Peugeot 307 tak, ţe úplne 

zablokovala výjazd druhému vozidlu značka Toyota. Po dvojhodinovom pátraní po 

vodičke sa nakoniec iniciatívy chopili mestskí policajti a za pomoci okoloidúcich 

šiestich chlapov fyzicky posunuli auto a vodič Toyoty mohol odísť. Vodička z Košíc 
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sa vrátila na miesto svojho parkovania aţ po piatich hodinách, keď prišla poţiadať 

aby jej z kolesa bola odstránená tzv. „papuča“. Za uvedený priestupok jej bola 

uloţená pokuta v hornej hranici, 65 eur. 

 

POLICAJNÝ ZBOR SR 

Po zavedení novej európskej meny netrvalo dlho a do obehu sa dostali falošné 

bankovky, mesto Liptovský Mikuláš nevynímajúc. Podľa informácií preventistky 

Okresného riaditeľstva PZ v L. Mikuláši A. Poljakovej boli vo februári najčastejšie 

v obehu falzifikáty bankovky v hodnote 100 eur.  

 Dňa 5. februára našiel náhodný chodec na Jesenského leţať. Privolaná 

polícia zistila, ţe išlo o 37-ročného muţa zo sídliska Nábreţie. Príčina smrti zostala 

zatiaľ neznáma. 

Prvý máj sa stal osudným pre mladého 26 ročného muţa v Okoličnom. V strede 

cesty ho napadli miestny Rómovia, zbili ho. Kuriózne na prípade je fakt, ţe asi 50 

Rómov konalo emotívne, úradoval tu alkohol. Rómovia tvrdili, ţe jedného z nich 

zbili štyria muţi a traja utiekli, štvrtého chytili a vysporiadali si s ním svoje účty.  

Prvú májovú nedeľu pracovníčka pokladne na ţelezničnej stanici odišla na 

chvíľu preč, túto chvíľu vyuţil neznámy páchateľ a betónovou dlaţobnou kockou 

rozbil okienko pokladne. Vybral potom kovovú pokladničku so 750 eurami a odišiel. 

Aj keď bol nasadený sluţobný pes, stratil stopu a páchateľ zostal neznámy. 

Uţ aj v našom meste sa rozmohlo podpaľovanie aut. Auto značky Rover 

zachvátili plamene začiatkom augusta. Krátko pred druhou hodinou v noci bol 

pozorovaný plameň, začala horieť motorová časť automobilu, auto patrilo 

miestnemu podnikateľovi. Polícia prípad vyšetrovala ako úmyselné podpálenie. 

Začiatkom augusta v blízkosti ţelezničnej stanice v Okoličnom rušňový 

motorový vozík zrazil staršieho muţa. Tento 57-ročný muţ zraneniam podľahol. 

Posledný júlový štvrtok skoro na tom istom mieste zachytil rýchlik staršiu ţenu. 

okolnosti oboch prípadov vyšetrovala polícia, nevylúčila ani pokusy o samovraţdu. 

Koncom augusta našli v opustenom areáli drevárskeho podniku LINAPO 

mŕtvolu muţa. Obeť objavili robotníci z Estónska, ktorí tu pracovali na rekonštrukcii 

Stodolovie domu. Mŕtvy bol pribliţne 40-ročný muţ z Lipovského Mikuláša. 

Koncom septembra prišli do predajne elektroniky v Liptovskom Mikuláši dvaja 

muţi, jeden sa predstavil ako príbuzný zákazníka ktorý si pred dvoma rokmi kúpil 
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tovar a nechal ho uloţený v sklade. Predavačka mu následne vydala digestor, 

chladničku, varnú platňu, elektrickú rúru. Ktorú vyniesli do auta. Muţi vo veku 20 

a 24 rokov spôsobili majiteľovi škodu za 1600 eur. Páchateľov však polícia 

zadrţala do štyroch hodín.  

Začiatkom septembra neznámy páchateľ prepadol herňu v strede mesta. Do očí 

jej nastriekal krupierke slzotvorný plyn a zobral jej hotovosť z pokladne. 

V sobotu 19. septembra v rodinnom dome v liptovskom Mikuláši našli telo 

mŕtvej ţeny. Podľa zistený polície vrahom bol 36 ročný muţ z nášho mesta. Čin 

spáchal obzvlášť drastickým spôsobom. Obeti po sexuálnom akte zviazal 

umelohmotnou páskou ruky dozadu, omotal jej pásku okolo krku a do úst vloţil 

igelitovú rukavicu. Následkom toho došlo k uduseniu obete, páchateľ jej spôsobil 

zlomenie hrtana a ďalšie zranenia na ktoré zomrela. Obvinený čelí podozreniu, ţe 

svoje obete omámil uspávacím práškom a potom ich znásilňoval. 

 Predposlednú októbrovú sobotu našla sestra v byte na Jefremovskej ulici telo 

39 ročnej ţeny, ktorá bola brutálne zavraţdená. Kriminalisti veľmi rýchlo vypátrali 

páchateľov tohto činu. Išlo o 31 ročného muţa a 37 ročnú ţenu. Spoločne sa 

dohodli na tom, ţe poškodenú zavraţdia. Do bytu prišli na návštevu a potom ju 14 

krát pichli do krku a do hrudníka. Ţena vykrvácala. Páchateľov zadrţali v lese 

u seba mali elektroniku, predmety zo ţltého kovu, potraviny a 7 eur v hotovosti. Ich 

opováţlivosť nemala hranice, do bytu sa chceli ešte vrátiť po mikrovlnnú rúru 

a ďalšie cenné veci. 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR 

V júni na Podbrezinách horelo viacúčelové zariadenie, ktoré je známe ako 

GARNI. Zasahovalo 11. hasičov, nie je vylúčené, ţe objekt niekto zapálil 

úmyselne. Škoda na objekte bola vyčíslená na 33 193 eur. hasiči museli rozobrať 

strechu, aby sa mohli dostať do objektu. 

V polovici septembra sa v Chirurgickom pavilóne Nemocnice s poliklinikou 

v Liptovskom Mikuláši konalo cvičenie. Pri simulovanom nácviku, zachraňovali 

hasiči štyroch pacientov, dvaja boli zranený ťaţko a dvaja ľahko. V budove unikal 

aj plyn a preto museli zasahovať aj záchranári. Tieto nácviky vyhrotených situácii 

slúţia predovšetkým na overenie si svojich schopností a teoretických vedomostí 

v praxi. 
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 Začiatkom októbra v nákupnom centre na Garbiarskej ulici horela predajňa 

textilu. Hasiči museli rozbiť vstupné dvere, aby sa dostali do objektu, hasenie im 

trvalo asi dve hodiny. O niekoľko minút začal budova horieť znova a pri druhom 

poţiari sa uţ nedala zachrániť. Druhý poţiar niekto zapálil úmyselne. Škoda na 

majetku bola vyčíslená na 30 tisíc eur, podarilo sa však zachrániť okolité stavby, 

ktorých hodnota bola skoro 500 tisíc eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

III. HOSPODÁRSKY ŢIVOT 

 

MESTSKÉ PODNIKY 

BYTOVÝ PODNIK 

 Generálny riaditeľ Bytového podniku Peter Pavella ukončil 4. februára 

pracovný pomer s týmto subjektom. Zároveň ukončil aj svoju funkciu predsedu 

predstavenstva Bytového podniku, ktorého jediným akcionárom je mesto L. 

Mikuláš. To schválilo novú organizačnú štruktúru, v rámci ktorej bol Pavellovi 

ponúknutý náhradný post, ten však odmietol. V rámci novej štruktúry sa z riaditeľov 

jednotlivých úsekov stali ich vedúci. Podľa slov primátora Jána Blcháča bola 

organizačná štruktúra zmenená, pretoţe namiesto Bytového podniku začala byť 

výrobcom a dodávateľom tepla pre mesto spoločnosť LMT a prevádzku športových 

zariadení presunuli pod správu VPS. Počet zamestnancov bol zredukovaný na 

necelých štyridsať a podľa primátora sa má činnosť Bytového podniku zameriavať 

viac na realizáciu aktivít mesta financovaných z eurofondov a rozvoj informatizácie. 

Dočasným vedením Bytového podniku bol dočasne poverený jeho dlhoročný 

a predchádzajúci riaditeľ Anton Urgela. Podľa jeho slov je východiskovou činnosť 

organizácie správa, údrţba a oprava pribliţne 3500 bytov v osobnom vlastníctve, 

500 nájomných bytov mesta a 245 nebytových priestorov. 

Nový spôsob vymáhania dlhov zvolil Bytový podnik. Svoje pohľadávky v snahe 

zefektívniť postúpil špecializovanej firme. Ide o tých nájomcov, ktorí nezaplatia viac 

ako tri mesačné splátky za byt. Zmluva bola uzatvorená v júli a za vymoţenie si 

firma účtuje 20% z dlţoby nájomcu. Bytový podnik ponúka neplatičom aj iní spôsob 

platby a to z odmeny ktorú vykonajú na jednotlivých akciách. Bytový podnik 

v tomto smere spolupracuje so stavebnou firmou ktorá vykonáva opravy a údrţbu 

v Hlbokom. Firma zamestnáva neplatičov – Rómov. Po dohode s nimi 

zamestnávateľ vyplatí časť mzdy bytovému podniku a vyrovná určité splátky. 

Pohľadávky na nájomnom V Hlbokom rastú v priemere o 8300 eur za polrok. Dlhy 

neplatičov voči Bytovému podniku predstavujú 190 000 eur. Mesto eviduje v tejto 

osade sto nájomcov, polovica z nich sú neplatičmi.  

Aj Bytový podnik má svoju internetovú stránku www.bplm.sk Na tejto stránke 

ponúka Výkon správy a sluţieb spojených so správou bytov a nebytových 

priestorov, všetky sluţby spojené s prenájmom, ubytovacie sluţby na ubytovni na 
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Štefánikovej ulici, realitnú činnosť, výkon údrţby bytového fondu, inţiniersku 

činnosť, realizácia stavebného dozoru návrhom a spôsobom financovania. 

 

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŢBY 

Počas februára, kedy na to dostali povolenie, sa zamestnanci 

Verejnoprospešných sluţieb zamerali na zhadzovanie havraních a krkavčích 

hniezd na Rachmaninovom námestí, v Chrenoviskách v Palúdzke a v parku pred 

mestským úradom. Z dôvodu znečisťovania prostredia sa týmto spôsobom snaţili 

presunúť hniezdenie týchto čiernych vtákov na okraje mesta.  

 V roku 2009 si mohli záujemcovia na adrese www.vpslm.sk navštíviť novú 

internetovú stránku Verejnoprospešných sluţieb v L. Mikuláši. Súčasťou stránky sa 

stala aj nová sluţba, v rámci ktorej sa občania mohli pokúsiť nájsť umiestnenie 

hrobu zosnulej osoby na cintoríne.  

Počas zimy, do začiatku marca 2009, pouţili VPS pri úpravách zjazdnosti 

cestných komunikácií 90 ton posypovej soli a 450 ton posypového štrku. Podľa 

informácií prezentovaných na stránke mesta mali Verejnoprospešné sluţby v L. 

Mikuláši v správe 92 km vozoviek, 11 mostov, 2 podchody, 120 beţných metrov 

schodov a 59 km chodníkov. Na ich údrţbu mali k dispozícii 19 mechanizmov. 

Na jar sa karanténa stanica presťahovala do nových priestorov na Revolučnej 

ulici neďaleko autobusovej stanice. Verejno-prospešné sluţby do tohto projektu 

investovali 10 000 eur, vybudovali 6 samostatných kotercov a jeden izolačný.  

Kvalitnejšie sluţby prinesie mestu nový verejno-súkromý podnik ktorý vznikne 

transformáciou VPS. Mesto bude mať 50 % majetkovú účasť a do podniku vloţí 

hnuteľný majetok VPS. Druhú polovicu majetkovej účasti bude vlastniť skúsený 

súkromný investor. Súkromný partner by investoval aj finančné prostriedky do 

modernizácie technologických zariadení. Celý proces transformácie prebieha 

dôsledne podľa zákona o verejnom obstarávaní. Takýto spôsob obstarávania 

navrhol Úrad pre verejné obstarávanie. 

Pracovníci VPS umiestnili na území mesta 192 tabúľ, ktoré usmerňujú majiteľov 

psov. Psie výkaly začali byť v našom meste problémom. Tabule informujú 

psičkárov, ţe nemôţu vodiť psov na detské ihriská, cintoríny a do areálov škôl.  

Šesť nových pracovných miest vznikne v Liptovskom Mikuláši vystavaním 

separačnej haly a rozšírením separačného strediska o novú linku. Ich úlohou bude 
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vyseparovať dovezené plasty na číre, zelené, modré a fólie. Tieţ budú triediť 

papier na triediacej linke. Toto stredisko prevádzkujú VPS. V rámci projektu na 

zvýšenie kvality separovaného zberu pribudne v meste päť zberných vozidiel a päť 

veľkokapacitných kontajnerov. Prostriedky pre VPS boli získané v septembri 

z fondov Európskej únie. Projekt bude stáť 60 tisíc eur. 

V polovici októbra napadol v Liptove sneh, popadali aj stromy. Pre 15 cm snehu 

vyhlásili cestári pohotovosť. Pracovníci VPS vyrazili na deviatich mechanizmoch 

aby sa pustili do odpratávania snehu. Museli odstraňovať popadané stromy na 

Podbrezinách a v Demänovskej doline.  

 

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

Počas januára vystúpil opozičný poslanec NRSR Alexander Slafkovský 

s kritikou voči vyhláseniu súťaţe Liptovskou vodárenskou spoločnosťou o stavebný 

dozor a stavebné práce pri odkanalizovaní a čistení odpadových vôd v hornom 

Liptove. Práce by mali okrem samotnej spoločnosti financovať aj fondy EÚ. 

Poslanec kritizoval hlavne to, ţe na prevzatie ponúk mali záujemcovia čas len od 

30. decembra do 2. januára 2009, čo povaţoval za netransparentné. 

Predstavenstvo Liptovskej vodárenskej spoločnosti reagovalo vyhlásením, ktoré 

bolo publikované i v regionálnej tlači ako platenú inzerciu, kde označili tvrdenia 

poslanca Slafkovského za zavádzajúce a zdôraznilo, ţe ich postup nebol v rozpore 

so zákonom. Tieţ pohrozilo, ţe voči A. Slafkovskému a médiám, ktoré rozširujú 

takéto informácie, zvaţuje právne kroky. 

V marci sa však na verejnosť dostali informácie, podľa ktorých Úrad pre verejné 

obstarávanie súťaţ na realizátora tejto zákazky v hodnote asi 14, 2 milióna eur 

zrušil. Ako hlavné dôvody boli uvedené príliš krátka lehota na získanie podkladov 

pre záujemcov a výška poţadovanej zábezpeky záujemcov. Zákon bol porušený aj 

v prípade neprimeraného vyţadovania preukázania splnenia podmienky celkovým 

obratom vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky, vytýkaná bola aj 

diskriminácia uchádzačov na základe veľkosti firmy. Predseda predstavenstva 

Liptovskej vodárenskej spoločnosti a primátor L. Mikuláša Ján Blcháč po otázkach 

Jozefa Repaského na marcovom zastupiteľstve povedal, ţe chybu vidí len zle 

vypočítanej výške zábezpeky externou spolupracovníčkou a ţe nebude 

vyvodzovať ţiadne konsekvencie. 
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Mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo zrekonštruovať vodovody a kanalizácie 

v rámci opráv miestnych komunikácii. Rekonštrukcia by sa mala uskutočniť 

v rozmedzí rokov 2009- 2011. Mesto chce zrekonštruovať štyri ulice centrálnej 

mestskej zóny. Mesto začalo spolupracovať s LVS pri spracovaní projektovej 

dokumentácie na odkanalizovanie mestských častí Stošice, Andice, Benice, 

Ploštín, Iľanovo. Finančné zdroje na tieto akcie budú čerpané z eurofondov. 

Liptovská vodárenská spoločnosť musela pristúpiť k zmrazeniu miezd pre 

zamestnancov. Ak v roku 2001 zamestnávala 200 ľudí v súčasnosti je to len 151 

pracovníkov.  

 

 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 

Od začiatku roku 2009 začala byť dodávateľom tepla na území mesta namiesto 

Bytového podniku L. Mikuláš novozaloţená spoločnosť LMT, ktorej akcionármi sú 

Delta Shelf Company a Prvá ruţinovská, tak ako to bolo na najbliţších dvadsať 

rokov napriek námietkam a petícii občanov nakoniec odsúhlasené na 

mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v septembri minulého roku. Teplo a teplú 

úţitkovú vodu začala spoločnosť dodávať do pribliţne osemtisíc domácností 

a niekoľkých škôl v meste. Cena tepla klesla po minuloročnom zdraţovaní z 26, 5 

eur pribliţne na 22 eur za gigajoule. Podľa slov vedenia spoločnosti sú poplatky za 

teplo spojené s medzinárodnými cenami plynu.  

Spoločnosť ktorá prevádzkuje tepelné hospodárstvo v našom meste pripravuje 

niekoľko miliónovú investíciu do nových kotolní na spaľovanie drevnej štiepky. 

Vyuţila by sa pri tom technológia na spaľovanie plynu. Vytypované sú zatiaľ dve 

lokality na Podbrezinách a na Nábreţí. Bohuţiaľ obyvatelia nábreţia nesúhlasia so 

stavbou kotolne. Pritom je uţ dnes jasne dokázané, ţe práve vykurovanie drevnou 

štiepkou je nepomerne lacnejšie ako vykurovanie plynom. Vyuţitie drevnej štiepky 

zniţuje závislosť na dodávkach zemného plynu, podporuje zamestnanosť 

v regióne tým, ţe sa nakupuje miestne palivo a má pozitívny dopad na cenu tepla.  
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VÝSTAVBA MESTA, REKONŠTRUKCIE A STAVEBNÍCTVO 

Dňa 8. januára primátor mesta Ján Blcháč slávnostne prestrihol pásky, čím dal 

do uţívania novú plynovú kotolňu v materskej škôlke na Ulici Československej 

brigády. Podľa jeho slov ide len o začiatok väčšej rekonštrukcie tejto najväčšej 

škôlky, ktorú v tomto čase navštevovalo 164 detí. Plynofikáciu kotolne mesto 

hradilo z rozpočtu sumou 173.604 eur. Nová kotolňa by mala priniesť aj zlepšenie 

čistoty ovzdušia v tejto lokalite, keďţe dovtedy bolo vykurovanie škôlky 

zabezpečované uhlím. 

Dňa 20. januára bola daná do uţívania verejnosti multifunkčná hala Liptov 

aréna. Jej priestor poskytuje 19 000 m˛ hracej plochy. Záujemcovia dostali 

moţnosť prenajať si za stanovené poplatky halu na najrôznejšie športové aktivity, 

ale aj spoločenské a konferenčné podujatia. V hale je hlavná tribúna s kapacitou 

230 miest, ďalších 800 miest je k dispozícii na prenosnej tribúne. Na prenájom bola 

ponúknutá aj konferenčná miestnosť s kapacitou 40 miest. Pri hale je k dispozícii 

600 parkovacích miest.  

Dňa 21. apríla sa konalo stretnutie s ministrom národnej obrany Jaroslavom 

Baškom a primátorom nášho mesta Jánom Blcháčom. Prítomní boli aj zástupcovia 

Vojenského športového centra Dukla banská bystrica a kanoe klub Liptovský 

Mikuláš. Mesto predá ministerstvu pozemky na ktorých bude stáť nová lodenica 

v areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka.  

V máji bolo odovzdané do uţívania nové detské ihrisko v centre mesta. 

Umiestené je na nádvorí Pongrácovskej kúrie. Nachádza sa tu detský kolotoč, 

zostava s detskou šmýkačkou a pieskoviskom. Radnica za toto ihrisko zaplatila 

7 100 eur. 

V mestskej časti Staré mesto pribudlo 37 parkovacích miest na Jilemnického 

ulici. Parkovacie miesta prispejú k bezprašnej komunikácii a k zlepšeniu ţivotného 

prostredia, chodci sa budú cítiť bezpečnejšie. Mesto vyčlenilo na úpravy z rozpočtu 

85 tisíc eur. 

Dve multifunkčné detské ihriská pribudli na sídliskách Podbreziny a Nábreţie. 

Ihriská so šmýkačkami, preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami odovzdal do 

uţívania primátor nášho mesta a tak potešil mladé mamičky a ich ratolesti. 

O údrţbu ihrísk sa starajú VPS. Pracovníci tohto mestského podniku zabezpečujú 

kvôli hygiene aj výmenu piesku na pieskoviskách. 
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Novú vzduchotechniku nainštalovali počas prázdnin do školskej jedálne na 

Základnej škole Márie Rázusovej –Martákovej. Staré zariadenie bolo uţ 

nefunkčné. Nové a technicky modernejšie zariadenie skvalitní a ozdraví pracovné 

prostredie zamestnancov. Celkové náklady na výmenu vzduchotechniky stáli 

45 tisíc eur.  

Na Základnej škole v mestskej časti Okoličné boli rekonštruované 

sociálne zariadenia, ktoré uţ boli v nevyhovujúcom stave. Sanita na 

dievčenských toaletách nebola menená od výstavby školy v roku 1962. 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení stála mesto 18 000 eur. 

Začiatkom septembra odovzdal primátor mesta do uţívania opravenú strechu 

na Materskej škôlke na Nábreţí 4. apríla. Cez strechu uţ zatekalo a preto bolo 

načase aby sa obnovila. Preto sa na strechu poloţila teploizolačná vrstva 

polystyrénu a zakryla sa hydroizoláciou. Strecha stála 9 000 eur.  

Novú strechu urobili aj na Materskej škôlke na Nábreţí Dr. A. Stodolu. Pôvodná 

lepenková strecha bola vo veľmi zlom stave. Strechu preto zateplili a zaizolovali. 

Stálo to všetko 3 660 eur.  

Na Materskej škôlke na Komenského ulici sa vymenilo 90 nových okien a 12 

plastových dverí. Staré okná sa pritom menili pred 20 rokmi. Táto výmena stála 

mesto 65 000 eur. 

Koncom augusta dostala Dukla Banská Bystrica stavebné povolenie na 

výstavbu lodenice v areáli Ondreja Cibáka. Naši olympijskí víťazi môţu uţ v roku 

2011 sídliť naozaj v dôstojných priestoroch. 

Mesto sa rozhodlo riešiť havarijný stav príbytkov v rómskej osade Hlbokom. 

bytové domy pochádzajú z 80 rokov a sú z materiálov ktoré sa uţ nepoţívajú. Na 

celkovú obnovu je potrebná suma 52 000 eur. Domy majú poškodené strechy, 

zničené zábradlia, poškodené okná, treba opraviť vnútorné priečky, omietky, 

obklady aj vonkajšie fasády. Meniť je potrebné sprchové batérie, WC misy. Pre 

mikulášsku radnicu je rekonštrukcia bytových domov v Hlbokom  veľkou výzvou 

pre rok 2010. 

Na najväčšom sídlisku v našom meste na Podbrezinách pribudlo ďalších. 

114 parkovacích miest Prvý októbrový týţdeň ich odovzdal primátor mesta. Najviac 

sa sťaţovali obyvatelia bytoviek na ulici Kemi. Parkovacie miesta sa spravili zo 

zámkovej dlaţby, nechýba ani bezbariérová úprava. Z rozpočtu na túto investíciu 

bolo vyčlenených 166 tisíc eur. 
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V Palúdzke sa môţu obyvatelia tešiť z trojposchodového domu v ktorom je  

15 nájomných bytov. Túto bytovku odovzdal v októbri do uţívania primátor mesta. 

Nachádza sa tu sedem bytov jednoizbových, šesť dvojizbových a dva sú 

bezbariérové. Byty sú vybavené kuchynskou linkou, sporákom a sociálnym 

zariadením. Miestnosti vykuruje elektrické kúrenie. 

V októbri bolo do uţívania odovzdané aj nové sociálne zariadenie na Vrbickom 

cintoríne. Samospráva sa rozhodla pre prístavbu, aby tak v plnej miere vyhovela 

návštevníkom tohto nášho najväčšieho cintorína. 

Nový chodník zo zámkovej dlaţby a prírodného kameňa sa spravil na bývalom 

ţidovskom cintoríne na Štúrovej ulici. Chodník vedie naprieč cintorínom cez 

existujúcu starú cestičku. Je doplnený o ďalšie dve vetvy napojené na Štúrovu 

a Jilemnického ulicu a meria pribliţne 150 metrov.  

V novembri boli otvorené dve nové športoviská a to na ZŠ Janka Kráľa na 

Podbrezinách a na ZŠ ul. Československej brigády. Nové ihriská prispejú k rozvoju 

kreativity, vzájomnej komunikácie, ako aj k športovému vyţitiu našej mládeţe. 

Otvorenia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Trime Skymoen, 

ktorá povedala: „Malé peniaze môţu urobiť veľký zázrak. Ihrisko môţe mať veľký 

efekt v ţivote mladých ľudí, ktorí ho budú uţívať.“  

Stavebné práce na ihriskách trvali tri mesiace. Sú oplotené a osvetlené. 

Finančné prostriedky vo výške 422 tisíc eur získala radnica z Nórskeho 

mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu. 

Koncom roku skončilo mesto viaceré investície. Odovzdalo nové autobusové 

prístrešky v Andiciach, Demänovej, Palúdzke a na Podbrezinách. Nový 

bezbariérový výťah pribudol v zdravotnom stredisku na Podbrezinách, ukončili sa 

stavebné práce na Kollárovej ulici.  

 

BANKOVNÍCTVO A FINANČNÍCTVO 

Od 1. januára 2009 vstúpila na celom území Slovenska do platnosti nová 

európska mena EURO. Do 16. januára mohli občania platiť ešte v slovenských 

korunách, no výdavok uţ dostali v eurách. 

Modernizáciou siete verejného osvetlenia ušetrilo mesto Liptovský Mikuláš za 

uplynulý rok 2008 takmer 63 000 eur. Celkove sa zníţili prevádzkové náklady 

a mesto ušetrené prostriedky mohlo investovať do iných projektov. 
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Za posledné dva roky mesto dokázalo zníţiť úroveň úverovej zaťaţenosti 

z takmer 60 na menej ako 25 percent. Je to ďalší zdroj na čerpanie úverov na 

rozvojové aktivity mesta v čase hospodárskej krízy. Vďaka transparentnému 

verejnému obstarávaniu ušetrila samospráva pri realizácii investičných akcii za 

prvý polrok 2009 takmer 100 tisíc eur. Mesto nešetrilo na údrţbách verejných 

komunikácii, ani na oprave chodníkov. 

Mikulášska radnica sa rozhodla zaviesť jednotný ekonomický systém. Systém 

funguje na vybudovanej dátovej elektronickej komunikačnej sieti, ktorá je 

prepojená s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a samostatným 

mestským úradom. Tieto sú centrálne pripojené do internetovej siete. Systém 

uľahčí spracovanie konsolidovanej ročnej účtovnej uzávierky za mesto a jeho 

organizácie.  

Liptovský Mikuláš je jedným z najúspešnejších miest v získavaní eurofondov. 

Radnica v rokoch 2007-2008 vyuţila poskytnuté nenávratné finančné príspevky vo 

výške 6 milióna eur (183 miliónov korún). V roku 2009 bolo pre mesto z eurofondov 

schválených 2,5 milióna eur na vybudovanie separačného strediska, 1,5 milióna na 

rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, ďalej mesto ţiada ďalších 10 miliónov eur 

na cyklotrasy, zrekultivovanie starej skládky, rekonštrukciu domova dôchodcov. 

 

CESTOVNÝ RUCH 

Počas 22. – 25. januára sa mesto Liptovský Mikuláš zúčastnilo na veľtrhu 

cestovného ruchu ITF Slovakiatur, ktorý sa pod názvom Slovensko v plnej kráse 

konal v Inchebe v Bratislave. Mesto sa tu prezentovalo ako komplexné 

celosezónne centrum cestovného ruchu. Na tomto veľtrhu bolo oficiálne uvedené 

do ţivota logo Klastra Liptov so sloganom „Liptov treba zaţiť“ za prítomnosti 

mikulášskeho olympijského víťaza Michala Martikána, či marketingového riaditeľa 

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Martina Horvátha.  

Vedenie mesta iniciovalo zriadenie bezplatnej autobusovej linky Aqua-Ski bus 

na prepravu návštevníkov Liptov Arény a lyţiarskeho strediska v Jasnej. Do konca 

februára mohli občania mesta vyuţívať priestory Liptov arény bezplatne. 

Autobusová linka premávala od 5. februára do 20. marca z autobusovej stanice 

k aquaparku Tatralandia a do Demänovskej doliny na Bielu púť sedemkrát denne.  

Podobne ako predošlý rok aj v roku 2009 sa v dňoch 5. – 8. februára mesto 

prezentovalo na 18. stredoeurópskom veľtrhu cestovného ruchu Holiday World 



56 

 

 

v Prahe. Ako uviedol primátor Ján Blcháč, pod strechou Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch mesto predstavilo konkrétnu ponuku ubytovacích zariadení, 

kultúrnych inštitúcií, či moţnosti trávenia voľného času v meste a jeho okolí. 

Začiatkom marca sa členovia Klastra Liptov dohodli na zavedení regionálnej 

karty. Turista by mal po jej zakúpení dostať moţnosť čerpania zliav. Tieţ sa 

dohodli na zavedení centrálneho registračného systému. To by podľa nich malo 

zefektívniť prílev turistov pre tých, ktorí sú členmi klastra. Návštevnosť turistov 

v tomto období zaostávala za plánovanými očakávaniami a otvorene sa hovorilo 

o kríze cestovného ruchu. Vznik klastra zhodnotili ako výhodný a odsúhlasili 

zvýšenie poplatkov na jeho činnosť.  

V polovici marca vydalo mesto v náklade desaťtisíc kusov desaťstranovú 

broţúrku Ubytovanie s kontaktmi na podnikateľov poskytujúcich prechodné 

ubytovanie v L. Mikuláši. Vznikla s cieľom doplniť materiály na podporu miestneho 

cestovného ruchu a distribuovať ju pomáhal aj Slovenský inštitút v Prahe. 

Bedeker Liptovský Mikuláš získal diplom za druhé miesto v súťaţi Najkrajšie 

knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2008. Táto 120 stranová 

publikácia s hodnotnými fotografiami popisuje krásy Liptova, historické a kultúrne 

pamiatky v našom regióne, obsahuje praktické turistické a cykloturistické 

informácie, . Nové vydanie Bedekra vyšlo aj v anglickom a poľskom jazyku. Poľská 

verzia tohto sprievodcu bola predstavená verejnosti na výstave Lato Varšava, 24. 

apríla 2009. Z rozpočtu mesta bolo na jeho jazykové mutácie vyčlenených 16 224 

eur.  

Podporiť mestský cestovný ruch v mestách Liptovský Mikuláš a Opava, vyuţiť 

miestne špecifiká na zvýšenie počtu turistických atrakcií, udrţať kultúrne dedičstvo 

a rozvoj turizmu, to sú hlavné body projektu Vybudovanie mestského cestovného 

ruchu s podporou cezhraničného marketingu. Partnerské mestá naň získali 

132 775 eur v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej 

republiky. Jedným z nástrojov na prilákanie a udrţanie turistov je zavedenie 

poznávacích okruhov. V našom meste pôjde o trasy po stopách Jura Jánošíka, či 

po stopách mikulášskych ţidov. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie spoločných 

propagačných materiálov, interaktívnych vzdelávacích broţúr pre ţiakov 

a informačných materiálov pre učiteľov 

Návrh kategorizácie a štandardizácie turistických informačných kancelárii 

schválili členovia Asociácie informačných centier Slovenska na dvojdňovom 
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valnom zhromaţdení. Asociácia zdruţuje 63 turistických informačných centier, 

ktoré chce roztriediť do kategórii podľa poskytovaných sluţieb. Toto valné 

zhromaţdenie sa uskutočnilo v máji v našom meste. Informačné centrum 

v Liptovskom Mikuláši vzniklo v roku 1992 ako prvé svojho druhu na Slovensku. 

Motivovať nielen turistov v objavovaní zákutí nášho mesta sa rozhodla 

mikulášska radnica v spolupráci s Informačným centrom mesta. V našom meste 

bude zavedená sprievodcovská sluţba pre turistov. Sprievodcov budú robiť 

vyškolení certifikovaní sprievodcovia trikrát týţdenne so začiatkom pred 

informačným centrom o 17.30 hod. Sluţby poskytnú kaţdý deň v inom jazyku. 

K dispozícii bude slovenčina, angličtina a poľština, v prípade záujmu aj nemčina. 

Za túto sluţbu zaplatí turista 2 eur. Prehliadka mesta bude absolvovaná po 

Námestí osloboditeľov aţ k budove Čierneho orla. 

Informačné centrum zaznamenalo v letnej sezóne v roku 2009 zvýšený príliv 

turistov z Izraela. Chodia do nášho mesta jednotlivo, ale aj organizovane, aby 

pátrali po ţidovskej kultúre, ako aj po svojich predkoch, ktorí sa tu narodili. Popri 

Čechoch, Poliakoch, Nemcoch, Američanoch a Britoch navštevujú mesto aj 

Francúzi, Španieli a v poslednom období aj Rusi, Ukrajinci a občania baltských 

štátov (Litva, Estónsko, Lotyšsko). Turistov oslovujú predovšetkým prírodné krásy, 

ako termálne kúpaliská, jaskyne, doliny Nízkych a Západných Tatier. Všetky 

informácie môţu získať v Informačnom centre v našom meste. 

Po letnej karte pripravil Klaster Liptov aj zimnú kartu. O tieto karty je medzi 

turistami veľký záujem. Liptov Region Card je projektom. ktorý po prvý raz na 

Slovensku vôbec ponúka turistom moţnosť zliav na viac ako 30 turistických 

atrakcii. Cieľom tejto karty je udrţať si v našom regióne stálych zákazníkov. Na 

zimnej verzii karty sa podieľali zakladajúci členovia Klastra Liptov – mesto L. 

Mikuláš, mesto Ruţomberok, mesto Liptovský Hrádok a taktieţ Thermal park 

Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry, Skipark Ruţomberok. 

Návštevníci môţu vyuţiť zľavy v týchto oblastiach: SNEH (lanovky, vleky, 

poţičovne lyţí, lyţiarske škôlky, skiservisy), AQUA A WELLNESS (aquaparky, 

bazény, wellness, kúpele), PRÍRODA A ŠPORT (športové aktivity a záţitky 

v prírode), HISTÓRIA A KULTÚRA (Múzeá, skanzeny, galérie a iné aktivity), 

GASTRONÓMIA (tradičné koliby, ski-bary). 

V októbri rokovala v Poprade aj vláda SR. Jednou z tém bola aj podpora 

klastrov. Klaster Liptov predstavil primátor nášho mesta Ing. Ján Blcháč. Vláda 
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prerokovala informácie o pripravovanom zákone o turizme a prijala uznesenie 

k podpore Klastra Liptov a ďalších dvoch klastrov v Turci a na Orave. 

Spoluprácu medzi mestami a obcami zdruţenými v Euroregióne TATRY 

upevnila prvá medzinárodná slovensko-poľská konferencia o cestovnom ruchu. 

Konala sa na mestskom úrade v polovici októbra. Účastníci si vymenili skúsenosti 

v podnikaní v cestovnom ruchu. Zároveň sa nadviazali nové kontakty medzi 

obcami a mestami tohto regiónu. Euroregión Tatry je zdruţenie, ktoré spája Poľsko 

a Slovensko v oblasti Tatier. Vzniklo pred 15 rokmi. Na slovenskej strane patrí do 

Euroregiónu 112 miest a obcí z jedenástich okresov. Z poľskej strany patrí do tohto 

zoskupenia 25 gmin z malopoľského vojvodstva. 

Informačné centrum ako príspevková organizácia mesta poskytovalo v roku 

2009 komplexnú sluţbu pre turistov. Vybavilo asi 80 tisíc návštevníkov, domácich 

obyvateľov ako aj obchodných cestujúcich. Ponuku mesta ďalej prezentuje 

prostredníctvom web stránok, tlačených materiálov, výstav cestovného ruchu 

a médií 

 

DOPRAVA A SPOJE 

Počas marca odstránili zamestnanci Verejnoprospešných sluţieb 37 zvislých 

dopravných značiek, namiesto ktorých inštalovali 35 nových značiek. Táto zmena 

si vyţiadala 4 000 eur. Došlo k nej schválením nového zákona o cestnej premávke. 

Jednou z najhlavnejších zmien je zmena maximálnej povolenej rýchlosti v obci na 

50 km/h z dovtedajšej šesťdesiatky. Nové dopravné značenie odsúhlasil Okresný 

dopravný inšpektorát v Liptovskom Mikuláši. 

Náklady na údrţbu komunikácii v roku 2008 sa zvýšili vďaka vandalom v našom 

meste. Práve oni ničia dopravné značky, podchody, cestné zariadenia. Na údrţbu 

vozoviek v tomto roku vyčlenilo mesto sumu 232 tisíc eur. Na údrţbu chodníkov, 

námestí a spevnených plôch minulo mesto uplynulý rok z rozpočtu pribliţne 23 500 

eur. Verejnoprospešné sluţby spravujú spolu 151 km miestnych komunikácii, 

z toho 92 km vozoviek, štyri lavičky, 11 mostov, dva podchody, 120 beţných 

metrov schodov a 59 km chodníkov. V rámci svojej činnosti zabezpečujú údrţbu 

vozoviek, odvodňovacích zariadení, vodorovného a zvislého dopravného značenia 

i ošetrovanie zelene. 

Pracovníci VPS začali v máji čistiť mesto od posypového materiálu. Počas zimy 

pouţili viac ako 450 ton posypového štrku. Posypový materiál odstraňovali 
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pomocou strojov i ručne z miestnych komunikácii, ako aj z krajníc pri cestách. 

Náklady na posyp prestavujú kaţdoročne umu okolo 50 tisíc eur.  

Prechody pre chodcov v Lipovskom Mikuláši budú bezpečnejšie. Na desiatich 

prechodoch v meste pribudlo od konca júla k pôvodnému osvetleniu 20 nových 

svietidiel. Ide o nový funkčný model dynamického osvetlenia, ktoré poskytne jasnú 

a zrozumiteľnú informáciu vodičom prichádzajúcim k priechodu za zníţenej 

viditeľnosti. Svetelné body špeciálne osvetľujú priechody pre chodcov 

prostredníctvom špeciálnej optiky. Osvetlenie sa financuje na základe zmluvy so 

spoločnosťou, ktorá zabezpečuje pre Liptovský Mikuláš verejné osvetlenie.  

Mesto prispelo sumou 1 300 eur na nákup šliapacích autíčok pre dopravné 

ihrisko na Komenského ulici. Detské dopravné ihrisko má rozlohu 4 000 m
2
. Deti sa 

tu učia modelové situácie na štyroch kriţovatkách, za asistencie štyroch 

príslušníkov štátnej a mestskej polície a dvoch inštruktorov autoškoly. V rámci 

dopravnej výchovy preberajú správanie sa v cestnej premávke ako chodci, ale aj 

situácie na kruhovom objazde. K dispozícii je aj kriţovatka so svetelnou 

signalizáciou, ďalšia s dopravnými značkami a posledná bez značiek, kde sa deti 

učia dávať prednosť sprava. Tento rok kaţdý po absolvovaní detskej dopravnej 

výchovy dostal aj preukaz cyklistu. 

Vodiči uţ nebudú vybavovať povolenia na vjazd do liptovskomikulášskej pešej 

zóny. Vjazd motorových vozidiel upravilo zvislé dopravné značenie, ktoré nahradilo 

pôvodné značky označujúce začiatok pešej zóny. Povolený je vjazd vozidlám 

hasičského záchranného zboru, mestskej a štátnej polície, dopravnej obsluhe, 

zdravotnej sluţby, mestského úradu a taktieţ cyklistom. Dohliadať na dodrţovanie 

pravidiel vstupu do pešej zóny budú príslušníci mestskej a štátnej polície.  
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IV.  ŢIVOTNÉ  PROSTREDIE 

 

OBČIANSKE ZDRUŢENIE TATRY 

OZ Tatry v polovici marca zverejnilo informácie, ţe získalo finančnú podporu 

v rámci grantového programu Tesco pre zdravšie mestá z Nadácie Pontis. Projekt 

mal za cieľ zaviesť triedený zber odpadov v niektorých menších zariadeniach 

poskytujúcich sluţby pre cestovný ruch a vo verejných inštitúciách a to tak, aby 

tieto predstavovali model pre riešenie danej problematiky v súvislosti s trvalo 

udrţateľným rozvojom cestovného ruchu. Z celkovej dotácie 2 820 eur mohlo OZ 

Tatry záujemcom bezplatne poskytnúť 240-litrové nádoby na zber papiera, 

plastov, kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných obalov a sklenených 

obalov a 10-litrové interiérové nádoby. Záujemcovia o nádoby sa mohli prihlásiť do 

20. marca. 

Mesto Liptovský Mikuláš, Verejnoprospešné sluţby a OZ TATRY vyhlásili pre 

základné a materské školy na území mesta dve súťaţe „Tetrapaková liga“ a „ 

Všetko čo sa blyští“ Tetrapaková liga bola súťaţ v zbere obalov z mlieka, dţúsov, 

lacných druhov vína a podobne. Občania sú povinní vhadzovať tieto obaly do 

ţltých kontajnerov, ale niektorí to nerobia, preto je dôleţité získať návyky na 

triedenie obalov uţ v mladosti. V súťaţi „Všetko čo sa blyští“ zbierali deti obaly 

obsahujúce hliníkovú vrstvu, vrchnáky z fliaš, viečka z jogurtov, obaly z čokolád, 

ţuvačiek. Je potrebné si uvedomiť, ţe recykláciou 1 kg hliníka sa ušetrí 8 kg 

bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 Kw elektrickej energie. Obe súťaţe trvali 

od 1. marca do 30. novembra 2009. 

Vzhľadom na to, ţe na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši oddelenie 

ţivotného prostredia a poľnohospodárstva prevzalo dňa 3. marca agendu týkajúcu 

sa verejnej zelene, sumarizovali sa poţiadavky obyvateľov mesta na údrţbu 

verejnej zelene. V priebehu roka pracovníci VPS odstraňovali suché dreviny. 

Správne konanie o výrube drevín prebieha na základe písomnej ţiadosti spolu 

s potrebnými podkladmi pri podaní ţiadosti (zaplatením správneho poplatku podľa 

zákona o správnych poplatkoch vo výške 6,50 eur). Súhlas na výrub potom udelí 

príslušný odbor na Mestskom úrade. 

V mesiacoch máj a jún ponúklo OZ TATRY školám absolvovať exkurziu do 

triediaceho strediska VPS na sídlisku Podbreziny. Cieľom exkurzii bolo mladých 

ľudí oboznámiť sa s významom triedenia komunálnych odpadov v kontexte ich 
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menej vhodného zneškodňovania ukladaním na skládku, predstaviť technologické 

postupy a zámery mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Stredisko navštívili 

ţiaci Spojenej školy, ZŠ Demänovská, ZŠ Nábreţie A. Stodolu, ZŠ J. Kráľa. 

Dňa 8. 9. 2009 sa v malej zasadačke MsÚ uskutočnila prednáška 

o kompostovaní biologicky rozloţiteľných odpadov pri rodinných domoch a 

v záhradných osadách. Lektorovala ju Ing. Paula Urdová z OZ SOSNA Košice.  

V sobotu 26. septembra sa uskutočnil zber nebezpečných odpadov. Zbierali sa 

staré farby, liečivá, elektronický šrot, batérie a pod. Auto firmy Detox stálo na 19 

zastávkach v našom meste a chodilo v čase od 8:40 do 14:40 hodiny podľa 

harmonogramu. 

V jesenných mesiacoch sa uskutočnila vo verejných objektoch, v parkoch a vo 

všetkých objektoch v správe mesta deratizácia. 

Od 1. 10. 2009 do 31. 5. 2010 vyhlásilo OZ TATRY a VPS súťaţ pre výchovno-

vzdelávacie zariadenia pod názvom PLECHÁČIK. Ako uţ samotný názov 

napovedá, ide o súťaţ v zbere plechoviek, konzerv, kozmetických prípravkov. 

Súťaţ je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ako aj 

prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom, OZ TATRY, 

VPS a Mesta Liptovský Mikuláš. Tri výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré 

zozbierajú najviac kovových obalov, budú odmenené. 

Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich 15 monitorovacích tímov sa 24. 

novembra 2009 zúčastnilo seminára „Občiansky monitoring ţivotného prostredia“ 

v rámci projektu OZ TATRY „Voda – učme sa jej rozumieť.“ Účastníci seminára sa 

oboznámili so zákonom o odpadoch, zákonom o vodách, zákonom o ochrane 

a vyuţívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj s metódami chemického 

a biologického monitoringu vodných tokov. Kaţdá skupina dostala kompaktné 

laboratórium pre testovanie vody Aquamerck, odborné publikácie a pracovné 

listy v hodnote 370 eur. Tieto skupiny by mali začať s monitoringom vodných tokov 

v našom okrese uţ od roku 2010. Projekt OZ TATRY podporilo Ministerstvo 

školstva SR v rámci Enviroprojektov 2009 a Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu 

Hodina deťom. 
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POĽNOHOSPODÁRSTVO 

V roku 2009 bolo v našom okrese 25 ZO SZZ s 1 964 členmi. Záhradkárov 

najviac trápi odkúpenie pôdy pod svojimi záhradkami. Odkúpenie pôdy sprevádza 

nie dosť účinný zákon č. 64/1997 Z.z. Sú nedoriešené dedičstvá vlastníkov pôdy 

a neochota vlastníkov predávať pôdu za ceny určené štátom. Pri OV SZZ funguje 

aj poradenská sluţba v jarných a letných mesiacoch. V roku 2009 mikulášskych 

záhradkárov navštívili ich kolegovia z Mestskej organizácia Českého 

záhradkárskeho zväzu z Opavy 

V našom meste úspešne pracujú aj záhradkári v záhradných osadách. Jednou 

z osád je záhradná osada č 20-16 „VOSIČIE“, ktorá sa nachádza v juţnej časti 

nášho mesta za roľníckym druţstvom L. Mikuláš. Celkovo má 45 členov 

a obhospodaruje parcely č. 7316/2 aţ 7316/53 v katastrálnom území mesta L. 

Mikuláš. V súčasnosti je aţ na prístupové cesty a oplotenie všetka pôda vo 

vlastníctve členov osady. Toto územie bolo vykúpené od podniku ROBSTAV ako 

neefektívne vyuţívaná pôda a odpadové priestory (skládka) stavebného materiálu. 

Svojpomocným rekultivovaním tejto pôdy sa získala pre členov plnohodnotná 

pôda, na ktorej pestujú zeleninu, kvety a ovocné stromky. Niektorí si postavili na 

svojich záhradách aj chatky. 

Na valnej hromade dňa 18. januára 2009 bol v Dome MS zaloţený Tatranský 

klub dlhých tratí, ktorý sa zaregistroval na Slovenskom zväze chovateľov 

poštových holubov. Koncom októbra zhodnotili svoju činnosť aj za účasti primátora 

nášho mesta Jána Blcháča. Primátorovi poďakovali za pomoc, ktorá sa im od 

mesta dostáva. Primátor mesta vyhodnotil preteky primátora, závod ročných 

holubov v rámci pretekov Brandeburg a odovzdal ocenenia víťazom. Najlepšími 

chovateľmi poštových holubov v našom meste, ktorí získavajú ocenenia aj na 

zahraničných pretekoch sú Miroslav Spišiak a Ing. Ivan Nemec  

Pestovanie zemiakov v našej oblasti malo dlhodobú tradíciu. V súčasnosti sa 

mu venuje vo zvýšenej miere len firma AGRO-RACIO v Liptovskom Mikuláši. 

Zemiaky pestujú na výmere 83 ha. Tohto roku úrodu zozbierali uţ 22. septembra 

2009. Tohto roku vyuţili moderné postupy uţ pri sadbe, očistili polia od kameňov. 

Napríklad v minulom roku pri produkcii 260 ton zemiakov museli pri triedení vyviezť 

20 ton zeminy a skál, tohto roku to bolo o pätinu menej. Výnosy v roku 2009 

prekročili hranicu 30 ton z hektára. Bohuţiaľ len na 16 ha zbierali konzumné 

zemiaky, ostatné išli na sadbu. 
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V. ŠKOLSTVO 

 

Primátor Ján Blcháč 14. januára informoval, ţe mesto podalo na ministerstvo 

výstavby a regionálneho rozvoja projekty na rekonštrukciu mikulášskych 

základných a materských škôl. Na príspevky z Európskej únie čakali dve materské 

a štyri základné školy mesta.  

Dňa 3. 3. sa konalo vzdelávacie stretnutie o prevencii šikanovania na školách 

so zástupcami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a výchovnými 

poradcami základných a stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia 

bolo bliţšie sa oboznámiť s problémom, ktorý bol v posledných rokoch napriek 

nárastu často podceňovaný. Šikanovanie sa začalo medzi mladistvými na školách 

šíriť v rôznych formách, okrem fyzického, aj v podobe finančného a psychického 

týrania, ako to potvrdili odhalenia niekoľkých šokujúcich prípadov aj 

v liptovskomikulášskych školách. 

Pamätné listy pri príleţitosti Dňa učiteľov dostali od primátora mesta  

19. pedagogickí zástupcovia škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území 

mesta. 

Dvanástim riaditeľom škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, v tomto roku končí päťročné funkčné obdobie. Primátor mesta 

odovzdal menovacie dekréty jedenástim riaditeľom, tí obhájili svoje funkcie. 

Opätovne do funkcii boli uvedení dvaja riaditelia základných škôl, siedmi 

materských škôl a pozíciu si uhájili riaditelia CVČ a ZUŠ J. L. Bellu.  

Dňa 17. apríla sa uskutočnila vedomostná súťaţ pre ţiakov druhého stupňa 

základných škôl Poznaj svoje mesto, ktorú pripravil Miestny odbor Matice 

slovenskej v spolupráci s Centrom voľného času, Základnou organizáciou 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a za finančnej podpory mesta L. 

Mikuláš. Zúčastnilo sa jej viac ako 60 detí zo siedmich základných škôl mesta. 

Druţstvá ţiakov najprv absolvovali vedomostný test a potom boli ich vedomosti 

preverované na dvanástich stanovištiach pri pamätných tabuliach 

a pamätihodnostiach mesta. Na prvom mieste sa umiestnilo druţstvo zo ZŠ 

v Okoličnom, na druhom ZŠ Apoštola Pavla a na treťom mieste skončilo druţstvo 

z Gymnázia M. M. Hodţu. 
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Tretieho ročníka mestského kola Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo viac 

ako 50 ţiakov z desiatich liptovskomikulášskych základných škôl. Táto súťaţ sa 

uskutočňovala len na stredných školách. Z iniciatívy ZŠ Márie Rázusovej – 

Martákovej, mesta Liptovský Mikuláš a CVČ sa začala uskutočňovať aj na 

základných školách. Cieľom olympiády je podporiť medzi mládeţou posilňovanie 

základných demokratických pilierov na Slovensku so zreteľom na ľudské práva. 

Prváci aţ štvrtáci sa venovali témam týkajúcich sa ľudských práv vo výtvarnom 

umení. Piataci aţ siedmaci mali vytvoriť ľubovoľný literárny útvar na dané témy. 

Ţiaci ôsmych a deviatych ročníkov museli zvládnuť vedomostnú súťaţ z tejto 

oblasti. Víťazom výtvarnej súťaţe sa stala Timea Kozáková zo ZŠ na Nábreţí D. A. 

Stodolu, prvé miesto vo vedomostnej súťaţi získal ôsmak Matej Halahija zo ZŠ 

Márie Rázusovej – Martákovej, najlepšie literárne práce odovzdali Martin Šimún zo 

ZŠ Okoličianskej, Dominika Hybenová zo ZŠ A. Stodolu a Michaela Gajdarová zo 

ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej.  

Základné školy na území nášho mesta navštevovalo celkove v školskom roku 

2 528 ţiakov, čo bolo o 160 menej, ako v školskom roku 2007-2008. V septembri 

spolu otvoria základné školy trinásť prvých tried. Najviac ich otvorila Základná 

škola J. Kráľa a Základná škola na ulici Čs. brigády obe po dve triedy.  

Pamätné listy pri príleţitosti prijatia najlepších ţiakov a študentov odovzdal 

primátor mesta Ján Blcháč ţiakom pätnástich základných a stredných škôl na 

území nášho mesta. Ocenenie získalo 18 ţiakov a 15 študentov za vynikajúce 

študijné výsledky a za mimoškolské aktivity.  

V júni sa konala súťaţ pod názvom POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA. 

Súťaţ bola zloţená z počítačovej prezentácie zameranej na pomníky, pamätné 

tabule a osudy osôb, ktoré sú na nich uvedené. Ďalej pozostávala z testových 

otázok a otázok z histórie vyţadujúcich slovnú interpretáciu. Ţiaci prezentovali 

svoje vedomosti v trojčlenných druţstvách. Cenu primátora mesta Liptovský 

Mikuláš a Putovný plameň Povstaleckej histórie Liptova získala ZŠ 

Československej brigády, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Janka Kráľa a na 

treťom ZŠ v Partizánskej Ľupči. Súťaţ bola určená pre ţiakov 8.a 9. ročníka 

základných škôl a osemročných gymnázií. Organizoval ju OV SZPB a mesto L. 

Mikuláš. 

V septembri 2009 nastúpilo do prvých ročníkov 297 prváčikov. Najviac detí – aţ 

62 – sa prihlásilo do ZŠ Márie Rázusovej –Martákovej, najmenej do ZŠ 

Demänovská cesta. 
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MATERSKÉ ŠKOLY 

Mesto Liptovský Mikuláš má svojej pôsobnosti 10 materských škôl. Spolu majú 

42 tried, ktoré v roku 2009 evidovali 867 detí. 

Počas 16. – 20. januára sa konal zápis detí do prvého ročníka základných škôl. 

Do siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo 

zapísaných 297 detí (134 dievčat a 163 chlapcov), čo bolo o 28 viac ako v minulom 

roku. Najviac detí (71) bolo prihlásených na ZŠ J. Kráľa a ZŠ M. R. Martákovej. 

O odklad zápisu poţiadalo 36 rodičov. 

Prvý februárový týţdeň sa v MŠ na Ul. Čs. brigády konala tvorivá dielňa práce 

s hlinou s keramikárkou Amáliou Holíkovou, na ktorej sa zúčastnilo takmer 20 

učiteliek z materských škôl z regiónu Liptova. Podujatie organizovalo Liptovské 

kultúrne stredisko, ktoré od roku 2008 ponúka podujatia pôvodnej ľudovej kultúry. 

Táto tvorivá dielňa sa konala v zaujímavom priestore nevyuţitého bazénu. 

Účastníčky ocenili praktický prístup dielne a inšpirované tvorivosťou i relaxom 

vyslovili plán pokračovať v takejto činnosti aj vo svojich pôsobiskách.  

Dňa 24. februára sa deti z MŠ Stodoláčik vydali na fašiangový sprievod. Na 

sebe mali vlastnoručne vyrobené papierové masky, pristavovali sa pri niektorých 

obchodoch a spievali. Výsluţku za vinše si odkladali do svojho farebného vozíka. 

Viac ako 200 detí prezentovalo 28.-29. apríla svoju šikovnosť na prehliadke 

tvorivosti detí a pedagógov materských škôl Liptova. Na dvojdňovom podujatí deti 

tancovali, spievali, recitovali a hrali scénky. Cieľom uţ deviateho ročníka je 

podporiť rozvoj, zručnosť a šikovnosť detí, poznať a chápať odlišnosti medzi deťmi 

v ich okolí prostredníctvom dramatického umenia. Súčasťou prehliadky boli aj 

tvorivé dielne na ktorých sa pedagógovia učili vyrábať bábky. Podujatie bolo 

zrealizované s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš, ktoré na túto akciu 

vyčlenilo sumu 600 eur. Organizátormi podujatia boli Bábkový súbor KUK 

z Liptovského Mikuláša, materská škôlka na ulici Československej brigády, Dom 

kultúry a mesto Liptovský Mikuláš.  

Počas letných prázdnin boli materské škôlky v našom meste otvorené 

v obmedzenom počte podľa záujmu rodičov. Druhý a tretí júlový týţdeň bola 

otvorená Materská škôlka na Nábreţí 4. apríla na ulici Kláštornej v Okoličnom, vo 

štvrtom a piatom týţdni boli otvorené škôlky na ulici Agátovej a Komenského. V 

prvej polovici augusta fungovali škôlky na Vranovskej a na Nábreţí A. Stodolu 

a druhom týţdni bola otvorená škôlka na Nábreţí A. Stodolu. Celkovo materské 
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škôlky na území nášho mesta navštevuje 860 detí. Mikulášskej samospráve sa 

darí uspokojiť záujem rodičov o umiestenie v materských škôlkach. Najväčší 

záujem je o škôlky v strede mesta. 

Deti Materskej škôlky na Nábreţí 4. apríla odmenili v júni primátora mesta Jána 

Blcháča medovníkovým srdcom. Primátor navštívil škôlku v rámci Týţdňa 

rozprávkových prekvapení, ktoré pripravil pre škôlkarov, kolektív pedagógov. 

Tematicky sú zamerané na tradičné slovenské rozprávky. Primátor navštívil deň 

medovníkovej chalúpky.  

V októbri zase Materská škôlka na Nábreţí 4. apríla na nádvorí usporiadala 

veľkú jesennú súťaţ. V rámci súťaţe babka s dedkom ťahali repu. Deti zo 

zemiakov a gaštanov vyrobili obrysy stromov, na ktoré vkladali jablká, hrušky, 

slivky a tak zmenili škôlku na záhradku. Pripomenuli si tak Deň zdravia.  

V októbri 19 detí zo súkromnej materskej škôlky Stonoţka navštívili 

primátora mesta. Najviac sa páčilo primátorské kreslo päťročnému Dominikovi, 

ktorý sa prišiel Jána Blcháča opýtať, aká náročná je jeho práca. Deti navštívili 

mestský úrad v rámci vzdelávacieho programu pod názvom Stonoţka medzi deťmi. 

V rámci týchto aktivít deti spoznávali mesto, historické budovy a inštitúcie. Deti 

počas exkurzie si pozreli rozprávku PAT a MAT, objavili zákutia primátorovej 

pracovne a odovzdali mu vlastnoručne vyrobené leporelo s obrázkami historických 

budov mesta. 

Výrobou jablkových koláčov, maľovaním jabĺčok, či inými prácami s týmto 

chutným ovocím, si 13. novembra pripomenuli deti z MŠ na Nábreţí Dr. A. Stodolu 

Deň jablka. Viac ako stovka detí odtláčala maľované jabĺčka na výkresy, vyrábali 

ovocné šťavy či napichovali piškóty na kúsky jabĺčok, ktorými núkali rodičov 

a hostí. Primátor Ján Blcháč dostal červené jablko a kus jablkového koláča zo 

šľahačkou. S formou predmetu „jesennej prvouky“ prišli učiteľky uţ po druhý raz. 
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Na konci januára a začiatku februára zasiahla hlavne školopovinné deti 

v regióne Liptova chrípková epidémia. Z toho dôvodu boli v treťom ročníku na ZŠ 

M. R. Martákovej predĺţené polročné prázdniny, keďţe počet absentujúcich ţiakov 

dosiahol takmer 40%. V ostatných školách na území mesta chrípkové prázdniny 

vyhlásené neboli.  

Chrípková epidémia pokračovala aj v polovici februára, hlavne medzi ţiakmi 

základných škôl, ale postihla aj pedagógov. Z tohto dôvodu sa nevyučovalo 

v dvoch triedach na ZŠ Janka Kráľa a v jednej triede na ZŠ v Okoličnom.  

Ţiaci piateho ročníka ZŠ Janka Kráľa spríjemnili fašiangový čas starým ľuďom v 

Domove dôchodcov, domove sociálnych sluţieb pre dospelých a útulku na 

Podbrezinách. S učiteľkami slovenského jazyka a hudobnej výchovy nacvičili 

pásmo s vinšmi, riekankami a ľudovými pesničkami. Na sebe mali karnevalové 

masky, veľkú časť z nich tvorili kostýmy čertov, stríg a čarodejných bytostí.  

Koncom septembra prišli ţiaci a učitelia na ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej 

v bielom. Rozprávali sa o mlieku a v školskom klube kreslili a vyrábali výrobky 

z mlieka. Z mliečnych obalov vytvorili veľkého bieleho hada. 

V máji sa ZŠ Okoličianska stala víťazom okresného kola Na bicykli bezpečne, 

ktorú organizuje OR PZ SR. Ţiaci zvládli teoretické vedomosti z dopravy, znalosti 

dopravných značiek, jazdu zručnosti na bicykli, ako aj poskytnutie prvej pomoci. 

Zaviesť projektové vyučovanie na Základnej škole Janka Kráľa má pomôcť 

nenávratný finančný príspevok vo výške 60 808 eur. Počas 19 mesiacov škola 

zrealizuje štyri aktivity. Východiskovou bude vzdelávanie pedagógov. Do projektu 

sa zapojí 110 ţiakov prvého ročníka a sto ţiakov piateho ročníka. Škola v rámci 

projektu dostala novú didaktickú techniku a moderné učebné pomôcky. Prváci by 

mali vytvoriť leporelo strašidiel, naštudovať strašidelnú hru, piataci sa zapoja do 

projektu Po stopách dejín Liptovského Mikuláša očami ţiakov 5. ročníka. 

Medzi úspešných ţiadateľov o finančné prostriedky na projekt, ktorého cieľom 

je premena tradičnej školy na modernú, je ZŠ na Okoličianskej ul. v Liptovskom 

Mikuláši. Zámerom projektu je vzbudiť u ţiakov záujem o vyučovací proces 

a nastaviť u nich podmienky učenia, čím sa skvalitnia výstupy vzdelávania pre 

potreby trhu práce. 
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Do prvých ročníkov do siedmich škôl na území mesta vstúpilo 297 prvákov, 

z čoho bolo 134 dievčat. Najmenej ţiakov nastúpilo na ZŠ Demänová, naopak 

najviac 62 prvákov zasadlo do lavíc na ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej  

V septembri oslávila Základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách uţ svoje 

dvadsiate narodeniny. Slávnostná akadémia sa konala v Dome kultúry. Pri tejto 

príleţitosti udelil primátor mesta pamätné plakety za zásluhy o rozvoj školstva 

súčasnému riaditeľovi Júliusovi Lichardusovi a bývalej riaditeľke Anne Krevovej. 

Školu pred 18 rokmi navštevovalo 1 113. ţiakov v 37 triedach, v súčasnosti je to 

len 458 ţiakov v 20 triedach. 

ZŠ na ulici Československej brigády navštívili v októbri primátor mesta Ján 

Blcháč, predseda ŢSK Juraj Blanár a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 

Viera Tomanová. Deti pre návštevu pripravili malý kultúrny program. Malí 

prváčikovia ukázali návštevníkom svoje zošity a spolu spontánne debatovali. 
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. L. BELLU 

Na pozvanie mikulášskej ZUŠ pricestoval hudobný súbor Zora z Chorvátska, 

ktorý mal 5. januára koncert v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša, kde 

prezentoval chorvátske náboţenské piesne s dôrazom na tradičné prvky. 

Prvého apríla sa uskutočnil Koncert absolventov ZUŠ v Liptovskej galérii Petra 

Michala Bohúňa. Dňa 5. apríla ţiaci ZUŠ J. L. Bellu, konkrétne divadlo PIKI zahrali 

v Dome kultúry divadelné predstavenie PIPI. Dňa 7. apríla sa uskutočnil v Dome 

kultúry verejný koncert ZUŠ J. L. Bellu. 

V mesiaci máj sa uskutočnili koncerty ţiakov a absolventov ZUŠ J. L. Bellu 

v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Dňa 4. júna sa uskutočnilo v Dome kultúry 

tanečné predstavenie ţiakov I. stupňa ZUŠ J. L. Bellu pod názvom ČÍM BUDEM. 

Dňa 9. júna sa v dome kultúry uskutočnilo predstavenie ţiakov II. stupňa ZUŠ pod 

názvom TANEC VO FILME – FILM V TANCI. Dňa 16. júna sa v Dome kultúry 

predstavili ţiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ s divadelnou hrou RODINNÝ 

OBRÁZOK. 

Pred vianočnými sviatkami odohrali ţiaci ZUŠ dva koncerty v Liptovskej galérii 

P. M. Bohúňa. Dňa 13. decembra v rámci adventných koncertov vystúpili 

v Evanjelickom kostole vo Vrbici pedagógovia ZUŠ zdruţení v KT LAETO ANIMO.  

Spojená evanjelická škola vytvorila projekt Bez slov – na získanie finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu školských priestorov. Začal prezentovaním 

informácií na regionálnej úrovni. Vzápätí bol projekt prostredníctvom neziskovej 

organizácie Sírius rozšírený aj na celoslo-venskú úroveň, keď naň mohli darcovia 

prispieť formou SMS správy. Projekt bol podporený 10. marca benefičnou školskou 

besiedkou v Dome kultúry v L. Mikuláši a 22. marca benefičným koncertom 

v evanjelickom kostole. 
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŢE 

V Centre voľného času je pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná 

formou záujmových útvarov (krúţkov, klubov, súborov a kurzov). Celkove bolo 

prihlásených v útvaroch 3 604 detí. Pri CVČ pracuje Detský folklórny súbor 

ĎUMBIER, ktorý sa zúčastňuje postupových súťaţí v oblasti ľudového spevu, 

hudby a tanca, Súbor vystupuje na folklórnom festivale vo Východnej, či na 

celoslovenskej prehliadke DFS v Likavke. V CVČ pracujú krúţky moderných 

a spoločenských tancov, klub hip- hopu a brejkového tanca. Pracuje tu aj Klub 

mamičky (na materskej dovolenke) s deťmi, v ktorom prebiehajú hry, cvičenia, 

zdravoveda a vzdelávanie. Ďalej tu pôsobia mladí výtvarníci, škola šachu, klub 

filatelistov, kurzy cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský), venujú 

sa tu športovej činnosti, environmentálnej a prírodovednej výchove. Dobré 

výsledky CVČ zaznamenáva v oblasti šachovej školy, klubu filatelistov, 

zberateľstve, oblasti tradičnej ľudovej kultúry, športu v plávaní a v karate, stolnom 

tenise a v chovateľstve, ako aj v modelárstve.  

V sobotu 14. marca bol v Centre voľného času Deň otvorených dverí, ktorý 

CVČ zorganizovalo s Olympijským klubom Liptova. Návštevníci si mohli vyskúšať 

a bliţšie spoznať aktivity, ktoré CVČ ponúka, ako napríklad športový trenaţér, hru 

na súťaţných šachovniciach, stolný tenis a posilňovňu, ktorú predstavil vicemajster 

sveta a majster Európy v kulturistike Ľuboš Maliňák. Súčasťou podujatia boli aj 

besedy o športovaní.  

V druhej polovici marca sa detský folklórny súbor Ďumbier zúčastnil na 

medzinárodnom stretnutí vítania jari Na Gregorievo v slovinskom meste Rogaška 

Slatina. Na festivale sa okrem domácich súborov predstavili i súbory z Chorvátska 

a Maďarska. Konal sa pod záštitou miestneho ţupana Branka Kidriča, ktorému Ján 

Blcháč poslal pozdravný dar. Na vystúpenie Ďumbiera reagovali domáci 

usporiadatelia tým, ţe ich pozvali aj na budúci rok.  

Dňa 5. júna sa uskutočnila v Dome kultúry prehliadka tanečníkov 

neprofesionálov v súťaţi HIP- HOP. 

V dňoch 19. - 26. júna sa uskutočnil Detský šachový festival V4, ktorého 

hostiteľom boli deti z Liptovskej šachovej školy, ktorá pracuje pri CVČ. 
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STREDNÉ ŠKOLY 

Počas 16. – 21. februára prebiehali oslavy 90. výročia začiatku vyučovania 

v slovenskom jazyku na gymnáziu. Oficiálne vyučovanie v slovenčine bolo 

zahájené 15. februára 1919, kedy začala škola pouţívať aj názov Hodţovo štátne 

reálne gymnázium. Pri príleţitosti osláv bola 18. februára v Múzeu Janka Kráľa 

otvorená výstava o Jaroslavovi Ţákovi, ktorý na gymnáziu učil a ktorého preslávilo 

sfilmovanie jeho humoristických próz zo študentského prostredia. Výstava bola 

doplnená prezentáciou portrétov známych osobností absolventov gymnázia, 

hlavne z literárnej oblasti, podľa výberu učiteľky z gymnázia A. Kuchárekovej. 

Dňa 20. februára prezentovali študenti gymnázia pásmo Obrázky z histórie, 

podľa scenára Petra Vrlíka na námet a v réţii Mgr. Emila Hiţnaya, ktoré ilustrovalo 

udalosti vzniku gymnázia z rokov 1912 aţ 1919. Popoludní bolo gymnázium 

otvorené verejnosti. Bývalí študenti a ostatní návštevníci si tu mohli trochu 

zaspomínať a nakuknúť do výučby a ţivota súčasného gymnázia. Nasledovala 

slávnostná akadémia v Dome kultúry. Pre TV Liptov tu bola natáčaná diskusia 

Stolovanie s.. o perspektívach gymnázia so súčasným riaditeľom Jozef Škorupom, 

bývalým riaditeľom Jaroslavom Kubincom, primátorom Jánom Blcháčom 

a podpredsedom ŢSK Jozefom Grapom. V hudobnom programe vystúpil spevokol 

Tatran a Art collegium Nicolaus, ktorý prezentoval Rúfusovu báseň Requiem za 

Pavla Štraussa zhudobnenú Ľubomírom Rašim. Programu sa zúčastnila aj 

riaditeľka odboru školstva ŢSK Dana Weichselgärtner, ministerstvo školstva 

zastupoval Igor Galus. Kultúrny program doplnili študenti gymnázia hudbou, 

tancom i športovými číslami. Na záver vystúpil spevokol druţobného gymnázia 

z Kroměříţa, ktorého zástupcovia sa tieţ zúčastnili osláv. Gymnáziu M. M. Hodţu 

počas slávnostného večera odovzdal primátor Ján Blcháč pamätnú medailu, 

predseda dozornej rady Matice slovenskej Jozef Lukáč daroval gymnáziu pamätný 

list Matice slovenskej. Oslavy končili 21. februára neformálnym stretnutím v Dome 

kultúry. Stretli sa tu bývalí absolventi a tí, ktorých ţivot sa s gymnáziom nejakým 

spôsobom spája. A tých, ktorí zaţili spoločnú skúsenosť štúdia a ţivota na 

liptovsko-mikulášskom gymnáziu je v tomto meste veľa.  

Počas 31. 3. a 1. 4. sa v Obchodnom učilišti na Ul. J. Alexyho v L. Mikuláši 

konala súťaţ zručnosti v učebnom odbore obchodná prevádzka so zameraním na 

sluţby a domáce práce. Zúčastnilo sa jej šesť dievčenských druţstiev zo 

slovenských odborných učilíšť a ministerstvo financií ju podporilo dotáciou takmer 

2 000 eur. Dievčatá súťaţili v teoretickom teste i v praktických disciplínach ako šitie 
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zástery a varenie bryndzových halušiek. Porota nakoniec prvé miesto udelila 

domácemu druţstvu.  

Pamätný list pri príleţitosti odovzdania maturitných vysvedčení odovzdal 

primátor mesta Ján Blcháč 52 študentom Spojenej školy na Demänovskej ceste. 

Za vynikajúce študijné výsledky si ocenenie prebralo osem študentov. Tento rok je 

na strednej škole výnimočný tým, ţe posledný raz tu maturujú ţiaci v odbore 

elektronik a po prvý raz študenti v odbore technológia ochrany a tvorby ţivotného 

prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL M. R. ŠTEFÁNIKA 

Od januára do apríla došlo v akadémii k prepúšťaniu 38 zamestnancov na 

postoch administratívy a obsluhy. 

Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika prijala v roku 2009 do 

denného štúdia 200 študentov, 50 študentov – poručíkov študovalo diaľkove na 

druhom stupni. Vzdelávanie prebiehalo v odborných kurzoch, v kariérnych kurzoch 

a v medzinárodných kurzoch pre niţších dôstojníkov. Tieto kurzy navštevovali 

študenti z Albánska, Macedónska, Ukrajiny, Gruzínska, ale aj z Nemecka. Na tejto 

vysokej škole v našom meste sa preberajú predmety ako národná bezpečnosť, 

manaţment vojenských systémov, výzbroj a technika a vojenské komunikačné 

a informačné technológie. 

V lete sa v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika stretlo viac ako 30 

profesionálov na IV. ročníku Letnej školy pre mladých profesionálov. Séria 

odborných prednášok sa začala začiatkom júla a zúčastnili sa na nej absolventi 

z Ukrajiny, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Macedónska, Albánska 

a Kosova. Prvá časť Letnej školy sa uskutočnila v našom meste a druhá 

pokračovala na Ukrajine. Účastníci preberali štátnu správu, výskumnú činnosť, 

politické vedy, medzinárodné vzťahy.  
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VI. KULTÚRA, UMENIE, ZÁBAVA, MÉDIÁ 

 

KULTÚRNE INŠTITÚCIE 

DOM KULTÚRY 

Počas 8. a 9. januára sa v Dome kultúry v L. Mikuláši konal 2. ročník 

festivalu tanca a spevu Liptovská vločka, na ktorom sa zúčastnili deti a mládeţ 

z Ukrajiny a Liptova. Liptovské deti získali prvé miesto zo 16 kategórií 9 krát. 

Najlepšie obstál klub Jessy, ďalej ţiaci ZUŠ J. L. Bellu, súbory Ďumbier 

a Pramienok a skupina Styx. Liptovskí mladí umelci podľa poroty zaujali hlavne 

zdatným, radostným pohybom a skupinovým zladením. Organizátormi podujatia 

boli cestovná kancelária LiMit spolu s partnerskou spoločnosťou na Ukrajine 

a mesto L. Mikuláš. Projekt zahŕňa aj spracovanie filmu z festivalu pre 

medzinárodný kanál Inter+. 

Začiatkom roku bola čiastočne zrekonštruovaná bábková sála Domu kultúry. 

Boli postavané šatne pre účinkujúcich, vyvýšené javisko, doplnené zásteny 

a vymenená opona. Vznikol tak autentickejší divadelný priestor pre rozvoj aktivít 

klubovej scény. 

Dňa 12. marca sa v Dome kultúry uskutočnila vernisáţ výstavy o histórii 

lyţovania v Nórsku Príbeh lyţí – Snehové stopy z Nórska. Otvorila ju 

veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Brit Lovsethová. Mesto zastupoval 

viceprimátor Pavol Bobák. Liptovský Mikuláš bol vybraný ako prvé mesto 

na Slovensku, kde nórska ambasáda túto výstavu prezentovala. Piatim 

vyţrebovaným účastníkom vernisáţe sa ušla termoska a kniha o Nórsku 

v angličtine. Záujemcovia si výstavu mohli bezplatne pozrieť do 1. apríla. 

Počas 22. aţ 25. marca sa v Dome kultúry konal V. ročník festivalu Súhvezdie 

hôr. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 200 detí zo Slovenska a 250 detí z Ukrajiny, 

Ruska, Maďarska, Poľska, Izraela a Portugalska. Domáce mesto zastupovali 

folklórne súbory Ďumbier a Pramienok a ZUŠ J. L. Bellu. Festival otvoril primátor 

Ján Blcháč, na slávnostnom otvorení bol prítomný aj honorárny konzul Ukrajiny 

Petro Tokač. Súťaţilo sa v kategóriách tanca, hudby a spevu. 

Počas celého roka Dom kultúry pripravoval podujatia pre deti. Veľkej pozornosti 

sa v nedeľu tešili detské divadelné predstavenia a nedeľné premietanie filmov pre 

deti pod názvom nedeľný Filmáčik. Za všetky filmové prestavenia spomeňme 
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KUNG FU PANDA (apríl), AUTÁ (máj), HĽADÁ SA NEMO (jún), MEDVEDIE 

SRDCE (september), RODINKA ÚŢASNÝCH (október), BLESK (november). 

Z detských divadelných predstavení pripomeňme: O vlkovi ktorého rozboleli zuby 

(máj), O deviatich mesiačikov (september), Aladínova zázračná lampa (október), 

Tri prasiatka (november), Prefíkaná líška (december). Pozornosti sa tešili aj 

vystúpenia známeho slovenského míma Miroslava Kaszpryka ktoré sa 

uskutočňovali v Dome kultúry kaţdý mesiac. 

Dom kultúry hostil aj známych slovenských interpretov populárnej hudby ako aj 

významných divadelníkov Slovenska a Čiech. Za všetkých spomeňme: Lenku 

Filipovú (máj), Cigánski diabli (máj), Laci Strike and STREET DANCE AKADEMY 

(jún), Radošinské naivné divadlo s hrou NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ 

(september), bruselská tanečná skupina LES SLOVAKS DANCE COLLECTIVE 

(október), SENZUS, LÚČNICA (november). 

V Dome kultúry sa uskutočnili aj iné významné podujatia ako napríklad NOC 

BOJA III. stretnutie najlepších z Magic kickbox proti výberu Slovenska(apríl), 

GALAVEČER, na ktorom sa predstavili členovia Liptovského tanečného centra 

(jún), KALO ČANGALO 2009, premietanie Filmov s rómskou tematikou 

(september), KÚZELNÉ FANTÁZIE, módna prehliadka Zuzany Kubányiovej 

(október), KRAJINA SLNKA, prehliadka detského interpretačného prejavu 

rómskych detí (november). 

V rámci výstavby a obnovy Domu kultúry sa v roku 2009 uskutočnili 

bezbariérové úpravy objektu. Primátor mesta odovzdal výťah a a sociálne 

zariadenia na treťom poschodí ktoré budú slúţiť vozičkárom.  
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KINO NICOLAUS 

Veľkú divácku návštevnosť v liptovskomikulášskom kine, podobne ako v iných 

mestách na Slovensku, zaznamenal film Vlada Balka Pokoj v duši, ktorý 

produkovala spoločnosť Forza. Počas siedmich premietaní len v mesiaci február 

zhliadlo tento nový slovenský celovečerný film viac ako dvetisíc divákov. 

Celoslovenskú premiéru v našom kine mala aj česká rozprávka PEKLO 

S PRINCEZNOU na ktorej sa osobne zúčastnil hlavný predstaviteľ, známy český 

herec Jiří Mádl. Film bol uvedený v apríli 2009. 

Celoslovenskú premiéru mal v našom kine aj veľkofilm JÁNOŠÍK PRAVDIVÝ 

PRÍBEH, ktorého uvedenie bolo v októbri 2009. Premiéra tohto filmu bola pre 

značnú časť liptovského publika veľkým sklamaním. Hlavne ho porovnávali 

s filmom Jánošík reţiséra Friča, z roku 1935, kde hlavného hrdinu stvárnil 

nezabudnuteľný Paľo Bielik. 

Pozornosti mikulášskych divákov neušli ani tieto tituly, na ktorých bolo najviac 

divákov: ANJELI DÉMONI (máj), DOBA ĽADOVÁ III. – ÚSVIT DINOSAUROV, 

HARY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC (júl), NORMAL (október), 

BRATISLAVAFILM (november), 2012 (december).  
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KLUB MLADÝCH 

Od začiatku roka Klub mladých pomáhal Karanténnej stanici, kde nachádzajú 

útočisko vyhodené domáce zvieratá, hlavne psy. Prostredníctvo svojej sekcie na 

webstránke Domu kultúry a portálu Psia duša prinášal informácie o moţnosti 

adopcie nechcených zvierat, vďaka čomu našlo mnoho psíkov svoj nový domov. 

Klub mladých kaţdý mesiac uskutočňoval tematické prednášky v KLUBE 

JEDEN SVET. V rámci tohto klubu sa uskutočnili tieto akcie: premietnutie filmu 

NICHOLAS G. WINTON – SILA ĽUDSKOSTI o záchrane 669 detí 

z Československa v roku 1939, LEPŠIE JE ŢIŤ. Film o zúfalom osude mladých 

rodičov nakazených HIV (apríl),  

V máji v rámci Klubu jeden svet bol premietnutý nemý film JÁNOŠÍK z roku 

1921. V júni sa uskutočnila beseda na tému PEVNOSŤ EURÓPA 
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LIPTOVSKÁ GALÉRIA P. M. BOHÚŇA 

1.3.2009 - 31.3.3009 Michal Gabriel, Dorota Sadovská - výstava v spolupráci 

s GAMB v Trenčíne, vernisáţ sa uskutočnila 12.3.2009 o 16.30 hod.  

Dňa 6.4. sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konalo spomienkové stretnutie na 

výtvarníka Alfonza Gromu pri príleţitosti jeho nedoţitých 85. narodenín. 

Predchádzalo mu poloţenie kvetov na jeho hrob v Trstenom. Spomienkovej 

slávnosti sa okrem galérie zúčastnilo vedenie mesta, zástupcovia Múzea J. Kráľa 

a Matice slovenskej. V kultúrnom programe vystúpil miestny komorný spevokol 

Laeto animo. 

Dňa 20. mája sa uskutočnil spomienkový program k 130. výročiu úmrtia 

romantického maliara Petra Michala Bohúňa, ktorý pôsobil aj v našom meste.         

19.6. – 31.8. MAGICKÁ ZÁHRADA-Výstava svetelných objektov v záhrade 

galérie 

3. 7. 09 Vernisáţ výstavy ARTSHAKE, street art fotografie s medzinárodnou 

účasťou 

8.7. – 13.9. SELF IDENTITY 

Výstava v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, autorov súčasnej 

fotografie. 

Dňa 18. 9. 2009 sa v Liptovskej galérie P. M. Bohúňa uskutočnila vernisáţ 

výstavy TRIENÁLE TEXTILU, ktorá bola zároveň aj medzinárodnou súťaţnou 

prehliadkou textilných výtvarníkov. 

Dňa 20. novembra sa v galérii uskutočnil program k ţivotnému jubileu 

akademickej maliarky, dcéry významného slovenského výtvarníka rodáka z Bodíc 

Zoltána Palugyaya Evy Ricottiovej  

Dňa 3. decembra sa uskutočnila vernisáţ výstavy súčasného výtvarníka Juraja 

Oravca pod názvom: O POCITOCH III. 

V dňoch 7.12. – 28.2. 2010 prebiehalo podujatie pod názvom GALÉRIA BEZ 

BARIÉR. Je to výstava detí s mentálnym a telesným postihnutím prezentujúca 

výsledky celoročného projektu LGPMB s praktickou školou pri OU v Liptovskom 

Mikuláši. 
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O tri dni neskôr 10.12. sa uskutočnilo otvorenie výstavy pod názvom ČIERNA 

SKRINKA, výstava o kľukatých cestách slovenského dizajnu, návrhy dizajnérov 

ktoré neboli nikdy realizované. 

 

12.02.09 CENTRUM KOLOMANA SOKOLA 

29.03.09 PF 09 PRE KOLOMANA SOKOLA 

- 5. ročník projektu Spoločnosti K. Sokola v rámci cyklu Pocta Kolomanovi  

        Sokolovi. Aktuálne PF slovenských výtvarníkov.  

- Vernisáţ sa uskutoční 12.2.2009 o 16.00 hod. 

12.02.09 

29.03.09 LIPTOVSKÍ ŠĽACHTICI V PORTRÉTNEJ TVORBE 

Výstava zo zbierok slovenských galérií a Múzeí.  

- Vernisáţ sa uskutoční 12.2.2009 o 16.00 hod. 

Dňa 5. marca sa v Centre Kolomana Sokola uskutočnil krst knihy Vidiecke 

šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Autor Tomáš Janura v nej zachytáva 99 

kaštieľov a kúrií na území Liptova. Knihu s primátorom Jánom Blcháčom pokrstil 

riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Ţiline Miloš Dudáš, ktorý ocenil podporu 

pri vydávaní knihy malých dejín. Publikáciu vydala Liptovská galéria Petra Michala 

Bohúňa v spolupráci s Historickým ústavom SAV. Mesto na ňu prispelo sumou 

2 490 eur. Ján Blcháč vyslovil ţelanie, aby sa táto publikácia stala nástrojom akejsi 

kaštieľnej turistiky rozširujúca ponuku turistom.  

V apríli boli v Centre Kolomana Sokola inštalované dve výstavy, prvá bola 

z diela rodáka z Liptovského Mikuláša Dana Janeca, vystavujúceho bronzové 

plastiky, ktoré komunikovali s dielom Kolomana Sokola. Ďalšou výstavou bola 

výstava autorov Michala Gabriela a Doroty Sadovskej, ktorá bola zrealizovaná 

v spolupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

V júni sa v centre otvorilo zaujímavé podujatie pod názvom DIALÓG JÚLIA 

SABOVÁ – CAROL TOWNSEND, prekvapivo príbuzenské autorské denníky 

(koláţe a asámbláţe ) dvoch autoriek, ktoré sa navzájom nepoznali.  

Dňa 17.12. sa uskutočnila vernisáţ výstavy pod názvom MEXICKÁ GRAFIKA, 

grafické kresby mexických autorov zapoţičala Galéria Mesta Bratislavy.  
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V Centre Kolomana Sokola sa konali aj tvorivé dielne ako maľovanie na 

hodváb, keramické dielne, kde sa účastníci učili pracovať s hlinou, vyrábať misy, 

dekoratívne predmety. Záujem bol aj o plstenie a výrobu vianočných dekorácii. 

 

01.03.09 DOM FOTOGRAFIE   

1.03.09 DANIELA KAPRÁLOVÁ - ZUZANKA  

- Fotopríbeh inšpirovaný tvorbou starenky,  

- vernisáţ sa uskutoční 12.3.2009 o 16.00 hod. 

14.5. 2009 ZÓNA OKRAJA 

Fotografie vystavovali Petra Bošanská, Jana Hojstričová, Silvia Separová 

V júli prebiehala 13. LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE kde boli 

vystavené práce z letnej fotoškoly a uskutočňovali sa workshopy, prezentácie, 

večerné prednášky a konzultácie portfólií. 

V decembri sa v Dome fotografie uskutočnila zaujímavá výstava pod názvom 

JAROSLAV MALÍK – PRVNÍ VEČEŘE PÁŇE, bol unikátny projekt českého 

fotografa z nájdených negatívov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

LIPTOVSKÁ KNIŢNICA G. F. BELOPOCKÉHO 

Dňa ? sa v Liptovskej kniţnici G. F. Belopotockého uskutočnilo autorské 

čítanie Ján Cígera, vedúceho Literárneho klubu Mädokýš z Martina. Jeho 

vystúpenie sprevádzal hrou na fujaru a píšťalky Ivan Broska zo Závaţnej Poruby. 

V marci sa čitatelia mohli zapojiť do súťaţe Táto kniha, to je ono!, ktorú 

vyhlásila Kniţnica G. F. Belopotockého pri príleţitosti Svetového dňa knihy. 

Záujemcovia mali vyplniť anketový lístok, kde sa mohli podeliť o svoj čitateľský 

záţitok.  

V roku 2009 si kniţnica pripomenula dvojité výročie Gašpara Fejérpataky 

Belopotockého (1794 - 1874) zakladateľa prvej slovenskej poţičovne kníh. V deň 

výročia jeho smrti poloţili pracovníci kniţnice spolu so zástupcami kultúrnych 

inštitúcii veniec k soche tohto významného národovca na Námestí osloboditeľov.  

Dňa 5. júna sa v priestoroch Liptovskej Kniţnice G. F. Belopotockého zišli 

mladí autori, ktorí sa zúčastnili literárnej súťaţe RÁZUSOVIE VRBICA. Odborná 

porota v zloţení Peter Vrlík, spisovateľ, publicista a Mgr. Marcela Feriančeková, 

riaditeľka kniţnice hodnotili poéziu a prózu nádejných autorov. Najlepší dostal 

Cenu Martina Rázusa. 

Dňa 12. júna sa v priestoroch kniţnice konala beseda s básnikom Ivanom 

Šobáňom, tento telesne postihnutý autor je vnímavým pozorovateľom ţivota, zatiaľ 

mu vyšli básnické zbierky ako Prichádzam nepoznaný (1995), Kolovrátok (001), 

Rozpravy do ticha (2003), Okom duš (2008), Rozjímanie (2009). 

Básnik a esejista Ivan Štrpka bol 16. júna hosťom v Liptovskej kniţnici. Tento 

osobný priateľ nášho mikulášskeho básnika Ivana Laučíka si zaspomínal na časy, 

keď spolu pôsobili v literárnej skupine Osamelí beţci. Ivan Štrpka vyštudoval 

slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako 

redaktor a šéfredaktor v časopisoch Mladá tvorba, Kultúrny ţivot, Mladé rozlety 

a Literárny týţdenník. V súčasnosti je šéfredaktorom časopisu pre literatúru 

a umeleckú komunikáciu Romboid. 

Dňa 19. júna bolo vyhodnotenie literárnej súťaţe, ktorú kaţdoročne vyhlasuje 

Liptovská kniţnica G.F.Belopotockého a nesie názov KRÍDLA IVANA LAUČÍKA. 

Súťaţ je venovaná mladým začínajúcim autorom. 
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V našej kniţnici sa tešia aj podujatia typu KNIŢNIČNÝ JARMOK, kde si čitatelia 

a návštevníci kniţnice môţu za minimálnu sumu nakúpiť vyradené knihy. Tohto 

roku jarmok prebiehal v období od 2. do 7. novembra. 

Dňa 25. novembra sa v kniţnici uskutočnilo spomienkové podujatie pri 

príleţitosti 180. výročia zaloţenia prvej verejnej kniţnice na Slovensku. Podujatia 

sa zúčastnili predstavitelia miestnych kniţníc Liptova, hostia z kniţníc z Oravy, 

Kysúc, predstavitelia samosprávy. Riaditeľka kniţnice Mgr. Marcela Feriančeková 

odovzdala niektorým kultúrnym pracovníkom ďakovné listy. Matičiari uviedli 

hudobno-slovné pásmo zo ţivota Gašpara Fejérpataky Belopotockého pod 

názvom ŢIVOT V UTRPENÍ alebo DENNÍK ANNY ZUZANY FEJÉRPATAKYOVEJ. 
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LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

LKS so sídlom v L. Mikuláši v spolupráci s OZ Art Studio a mestom L. Hrádok 

zorganizovalo na 27. – 28. februára uţ 12. ročník celoštátnej súťaţe amatérskych 

filmov so zahraničnou účasťou Rodinné video. Z Mikulášanov získal 2. cenu 

v kategórii slide-show mladý Ľuboš Trizna za dielo Navţdy spolu, ktorý aspoň 

trochu vyváţil rady zväčša starších účastníkov súťaţe. 

Dňa 22. februára sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konalo spomienkové 

stretnutie na dlhoročnú osvetovú pracovníčku Liptova Jolanu Trombauerovú pri 

príleţitosti jej nedoţitých 91. narodenín. Na slávnosti bola do ţivota uvedená aj jej 

zbierka Nezábudky, ktorá je súborom jednoduchých básní, ktoré autorka venovala 

blízkym kultúrnym pracovníkom a osobnostiam Liptova. Sprievodný program 

pripravili pracovníčky LKS v spolupráci s kultúrnymi organizáciami mesta, hudobný 

sprievod zabezpečilo zoskupenie Art Nicolaus zo ZUŠ J. L. Bellu. 

Dňa 14. marca bol slávnostne otvorený jubilejný XX. ročník Jarného salónu, 

regionálnej súťaţe neprofesionálnych výtvarných umelcov. Na výstavu, ktorú si 

návštevníci mohli v Posádkovom klube pozrieť do 13. apríla, bolo vybraných 115 

prác. Hlavnú cenu porota udelila Ľubici Uličnej z L. Petra za dielo s názvom Veky 

vekov vytvorené batikovanou a kombinovanou technikou. Z Mikulášanov boli 

ocenení Juraj Kostka v kategórii do 25 rokov, Viera Bodická v kategórii nad 25 

rokov a Ateliér dospelých zo ZUŠ J. L. Bellu pod vedením Milice Podstrelencovej. 

Na oslave poďakovala dlhoročná organizátorka tejto súťaţe Judita Feňvešová 

všetkým osvetovým pracovníkom a zainteresovaným výtvarníkom. Kultúrny 

program doplnili hudbou Tomáš Fašiang z tunajšej ZUŠ a fujarista Ivan Broska.  

Na 23. a 24. marca zorganizovalo LKS okresné kolo 55. ročníka recitátorskej 

súťaţe Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v priestoroch Centra voľného času. 

Zúčastnilo sa na ňom 114 ţiakov základných a stredných škôl. Z mesta L. Mikuláš 

zvíťazili v I. kategórii v próze Dominika Babničová zo ZŠ M. R. Martákovej, v poézii 

Paula Štofčíková z Evanjelickej spojenej školy, v V. kategórii poézie zvíťazila Anna 

Bobáková a v próze sa na celoštátnej súťaţi Kalinčiakovo Záturčie zúčastnia Etela 

Trégerová a Ida Potočková. 

Na 28. marca zorganizovalo LKS 42. ročník súťaţnej prehliadky regionálnej a 

krajskej amatérskej filmovej tvorby Neprofesionálny film v Liptove 2009. S 22 

filmami sa súťaţe zúčastnilo 15 autorov. Cenu za hraný film Ľudový liečiteľ získal 

Ján Kuska a cenu za réţiu za film Majstrovstvá sveta po slovensky získali spolu 
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Ján Kuska, Jaro Chomo a Peter Rybín z Nicolausfilmu L. Mikuláš. Z Mikulášanov 

boli ešte ocenení Rasťo Hatiar za videoklip o Liptove rodina Matonohovcov za film 

o cyklistickom výlete. 

DIVADLO DEŤOM (18.3.2009 o 8.30 hod.) - regionálna súťaţná prehliadka 

detských divadelných súborov a divadiel, hraných pre deti. 

LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA – VI. ROČNÍK (marec 2009) regionálna 

postupová súťaţná prehliadka ochotníckych divadelných súborov a divadla 

mladých 

V apríli LKS pripravilo dve výstavy v Posádkovom klube a to prehliadku 

výtvarných prác rómskych detí pod názvom MAĽUJEM SVOJ SVET (16.3. – 13.5.) 

a výstavu neprofesionálnych fotografov AMFO 2009 (18.4. -13.5.) 

22. apríl 2009. LKS organizovalo regionálnu prehliadku detských folklórnych 

súborov z Liptova pod názvom PRI PRAMEŇOCH KRÁSY 

Liptovské kultúrne stredisko bolo organizátorom celoštátnej súťaţnej prehliadky 

dedinských folklórnych úborov pod názvom. NOSITELIA TRADÍCII, ktorá sa konala 

v Dome kultúry v našom meste v dňoch 23. – 24. mája. 

Liptovské kultúrne stredisko je kaţdoročne hlavným garantom súťaţe 

v prehliadke v prednese poézie prózy pod názvom RÁZUSOVIE VRBICA. 

V rôznych kategóriách súťaţia deti z liptovských škôl ktoré sú hodnotené odbornou 

porotou. Víťaz si odnáša Cenu Márie Rázusovej – Martákovej. Táto prehliadka sa 

konala začiatkom júna. Dňa 21. júna LKS zorganizovalo POPOLUDNIE SO 

SPEVOKOLMI LIPTOVA, festival zborového spevu. 

Veľkou výzvou pre pracovníkov LKS je uţ tradičné podujatie začiatkom júla 

MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ, tohto roku to uţ bol  

55. ročník. Dňa 3. júla pripravilo LKS vystúpenie folklórnych súborov z Arménska, 

Chorvátska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republiky na Námestí osloboditeľov 

v Liptovskom Mikuláši. 

V dňoch 1.10. – 30.10 v priestoroch klubovej miestnosti LKS vystavovali šiesti 

liptovskí fotografi svoje fotografie pod názvom ŠESTKA 2009 

Dňa 9. októbra sa v klubovej miestnosti LKS konala regionálna postupová 

súťaţ mladých moderátorov pre školy SÁROVA BYSTRICA 

Dňa 24. októbra LKS pripravilo v Dome kultúry krajskú postupovú prehliadku 

hudobného folklóru pre dospelých pod názvom VERUŢE MI ZAHRAJ 
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V dňoch 20.11. 20.12 v Klubovej miestnosti LKS vystavovali svoje obrazy Juraj 

Kostka a Lucia Porubänová  

Dňa 20. decembra pripravilo LKS v rámci IV Adventného koncertu 

v Evanjelickom kostole v našom meste vystúpenie EGT VOICE z Tisovca. 
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SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA 

11.12.08- 12.01.09 NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA 2008 

Podujatie sa uskutoční na Ul. Školskej 4. - 6. ročník celoštátnej súťaţnej 

výstavy najzaujímavejších kalendárov od slovenských vydavateľov, orga-

nizovaná v spolupráci s Klubom fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte 

novinárov Slovenská Ľupča. Hlavným tematickým zameraním sú prírodné motívy, 

kultúrno-historické klenoty a tieţ história slovenských miest a obcí.  

 

11.12.08 - 12.01.09 PRÍRODA NAŠIMI OČAMI VI. 

Ul. Školská 4, 6. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarných prác s prírodným 

motívom detí s mentálnym postihnutím. 

20.01.09 - 28.02.09 SRNČIA ZVER, Ul. Školská 4 

Výstava prezentuje srnca lesného, jeho rozšírenie a globálny pohľad z hľadiska 

ekológie, etológie, potravných vzťahov, tvorba a anomálie paroţia, poľovníctvo, 

výsledky výskumu stredoeurópskeho inštitútu pre výskum ekológie zveri so sídlom 

vo Viedni 

19. 02. 09 - 31.03.09 LOKALITY SVETOVÉHO PRÍRODNÉHO 

DEDIČSTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Cieľom výstavy je oboznámiť návštevníkov s lokalitami svetového prírodného 

dedičstva v Slovenskej republike (Jaskyňami Slovenského krasu, Ochtinskou 

aragonitovou jaskyňou, Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Karpatským bukovými 

pralesmi), ich prírodnými hodnotami, zaujíma-vosťami a prispieť k oboznámeniu 

verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie  

02.03.09 - 31.03.09 BIONIKA II.  

Výstava Bionika II. je voľným pokračovaním výstavy BIONIKA, ktorá bola 

prezentovaná v SMOPaJ v roku 2008. Výstava Bionika II: pochádza z dielne 

Technického Múzea a predstavuje na paneloch praktické vyuţitie „prírodných 

patentov“ najmä v mechanike a v letectve od najstarších čias po súčasnosť a tieţ 

je doplnená trojrozmernými exponátmi, zapoţičanými z TM Košice – Letisko 

Košice  
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18.03.09 EKOPODUJATIE: AJ VO VODE JE ŢIVOT 

o 15.00 hod  -  22.3 – Svetový deň vody.  

- Povrchové vody ako významný biotop semiakvatických ţivočíchov, druhy 

priamo naviazané na ţivot vo vodnom prostredí. História a súčasnosť rybolovu na 

Liptove, negatívne vplyvy na akvakultúru. Liptovská Mara ako samostatný 

biologický organizmus. Základné prvky environmentalistiky.  

Prednáša Tibor Ilavský, rybársky hospodár, vodná nádrţ Liptovská Mara  

24.03.09 PREBÚDZANIE JARI – REMESELNÍCKE VARIÁCIE 

V Čase od 10.30 do 18.00 hod) - Ukáţky vytvárania a zdobenia rôznych 

druhov veľkonočných ozdôb a doplnkov. Zruční remeselníci Vám ukáţu zdobenie 

veľkonočných kraslíc rôznymi technikami, drotárske výrobky, výrobky zo šúpolia, či 

zdobenie veľkonočných medovníkov a iné. Podujatie je spojené s predajom týchto 

veľkonočných ozdôb a výrobkov.  

V apríli boli v Múzeu otvorené dve výstavy RASTLINY NAŠICH LESOV, (2.4. -

15.5.), výstava oboznamovala s kvitnúcimi skvostami našej prírody. V tomto 

mesiaci bola otvorená aj výstava ECCE HOMO (AJHĽA ČLOVEK) ktorá bola 

sprístupnená od 1. 4. do 31. 5, bola to výstava ekoplagátov, tak ako ich tvoria 

študenti propagačnej grafiky  

Pri príleţitosti Medzinárodného dňa Múzeí sa uskutočnilo v Múzeu podujatie 

TAJOMSTVO JASKÝŇ 

V júni boli sprístupnené dve výstavy a to FRAGMENTY Z PRÍRODY (2.6. - 

19.7) výstava bola venovaná slabozrakým a nevidiacim, ktorí mali moţnosť 

dotknúť sa vystavovaných exponátov a všetky popisy boli v Braillovom písme. 

Výstava DETI A DEŇ ZEME bola venovaná deťom a ich prácam zo Svetového dňa 

zeme. 

Dňa 5. júna sa v priestoroch Múzea uskutočnili prednášky a tematické 

podujatia pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţivotného prostredia. 

V septembri otvorili v Múzeu výstavu pod názvom BIOINDIKÁTORI 

ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA. 

V novembri mohli návštevníci Múzea vidieť výstavu EKOFOTOGRAFIA 2009, 

ktorá bola zároveň aj súťaţná a zúčastnili sa jej fotografi z európskych krajín 
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MÚZEUM JANKA KRÁĽA 

Dňa 18. februára bola za účasti zástupcov mesta a mikulášskeho gymnázia 

v Múzeu Janka Kráľa otvorená výstava „Cesta do hlubin študákovy a kantorovy 

duše – pedagóg a spisovateľ Jaroslav Ţák“. Výstava zapoţičaná z Pedagogického 

Múzea J. A. Komenského v Prahe prezentovala ţivot českého pedagóga, 

známeho svojimi humoristickými textami zo študentského prostredia, ktorého 

preslávili ich filmové spracovania a ktorý v 30. rokoch učil na Gymnáziu v L. 

Mikuláši. Výstava bola otvorená pri príleţitosti osláv 90. výročia začiatku 

vyučovania v slovenskom jazyku na gymnáziu. 

Dňa 17. apríla sa uskutočnila v priestoroch Múzea vernisáţ výstavy AUREL 

STODOLA – otec parných turbín a priekopník moderného strojárstva. Pracovníci 

pripravili túto výstavu pri príleţitosti 150. výročia tohto svetoznámeho vedca  

V rámci podujatí pri príleţitosti Medzinárodného dňa Múzeí sa v priestoroch 

Múzea uskutočnila nočná prehliadka, kde ţiaci Literárno-dramatického odboru 

ZUŠ J. L. Bellu pod vedením Jána Kompiša zahrali dramatickú kompozíciu pod 

názvom Gašpar výročný - nočný venovanú významnej osobnosti nášho mesta G. 

F. Belopotockému.  

Výstavu o evanjelickom spevníku a jeho autorovi Jurajovi Tranovskom, pod 

názvom CITHARA SANCTORUM, otvorili v priestoroch Múzea 20. mája 2009.- 

Od 24. júna do 30. septembra mohli návštevníci Múzea Janka Kráľa vidieť 

zaujímavú výstavu venovanú 100. výročiu narodenia Ester Martinčekovej – 

Šimerovej (1909-2005) prvej dámy slovenského maliarstva. Verejnosť tak mohla 

po prvý raz vidieť väčšiu časť umeleckej pozostalosti tejto významnej osobnosti, 

ktorá 51 rokov preţila v našom meste. Celkovo pozostalosť tvorí 302 umeleckých 

diel a 241 kníh. Pôvodne boli súčasťou ateliéru výtvarníčky na Rumanovej ulici. Jej 

umeleckú tvorbu predstavujú oleje, koláţe, kresby širokého tematického spektra. 

V pozostalosti sú jej detské kresby, maľby z paríţskeho obdobia. Medzi dielami 

nachádzame prírodné aj civilizačné motívy, figurálne kompozície, zátišia, návrhy 

divadelných kostýmov, ilustrácie detských kníh, návrh monumentálnych 

a dekoratívnych diel na Bratislavskom hrade a Zvolenskom zámku. Samostatnou 

etapou jej tvorby sú kamey ktoré autorku preslávili. Sú to štukovo plastické 

maľované objekty inšpirované francúzskymi básnikmi. Do pozostalosti patria aj 

diela jej kolegov Ľudovíta Fullu, Jozefa Jankoviča, Jána Kudličku, Milana Paštéka, 

Miroslava Ksandra, či Jána Hrnčiarika. Zvlášť blízka jej bola tvorba priateľky 
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uznávanej keramikárky akademickej sochárky Júlie Kováčikovej – Horovej, 

kolegyne z čias, keď spolu učili na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Táto 

výstava predstavila návštevníkom známe a menej známe rozmery tvorby tejto 

významnej slovenskej umelkyne.  

Začiatkom októbra bola v priestoroch Múzea otvorená výstava fotografií 

mikulášskeho fotografa Gabriela Liptáka pod názvom ČIERNE SVETLO. Autor na 

svojich fotografiách zachytil čarovné zákutia našej prírody. Krajinu tu predstavil na 

26 farebných i čiernobielych snímkach. Boli tu fotky z vrcholov hôr, ale aj 

fotografie z miest ktoré sú nám osobne blízke. Lipták uţ vystavoval v Berlíne, 

Budapešti, vo viacerých poľských mestách a určite je to jeden zo známych 

umelcov ktorý ţije v našom meste a ktorého tvorba je spojená s Liptovom. 

Začiatkom decembra bola v Múzeu Janka Kráľa otvorená výstava pod 

názvom KDE SA DOBRE VARÍ. Výstava nám priblíţila časy nášho detstva, svet 

našich starých mám. Vyšívané nástenky v našich domácnostiach, ktoré sa 

vynímali nad pecami vţdy vzbudzovali našu pozornosť. 

LIPTOVSKÉ MÚZEUM O NEZNÁMOM ĽUDE (00:00, 15.01.09-31.03.09)  

- Výstava tradičnej ľudovej tvorby v Kašubách, Poľsko 

01.02.09 - 28.02.09 FAŠIANGOVÉ MASKY 

Tvorivé dielne pre školy - výroba masiek 

Dňa 3. apríla sa v Múzeu uskutočnilo podujatie pod názvom VEĽKONOČNÉ 

ZVYKY A TRADÍCIE. V rámci tejto akcie si deti základných škôl mohli vypočuť 

rozprávanie o tradičných veľkonočných a jarných zvykoch na Liptove. Mohli vidieť 

zdobenie veľkonočných vajíčok, ktoré si mohli aj sami vyskúšať, pletenie 

korbáčikov a košíkov, aranţovanie veľkonočných ikebán a kytíc, zdobenie 

perníkov, a moli si prezrieť výstavu kraslíc. 

V apríli bola otvorená aj zaujímavá výstava pod názvom EMIL HOLUB 

A OBJAVENIE AFRIKY. Súčasťou výstavy boli aj reprodukcie obrázkov z kníh 

ktoré pochádzali zo 16. – 17. storočia a zobrazovali výjavy z Afriky.  

Koncom apríla sa v Múzeu uskutočnil EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU. Deti 

základných škôl prvého stupňa sa zapojili do tvorivej dielne pod názvom „Dajme 

veciam druhú šancu“, kde deti robili predmety z odpa-dového materiálu. Pre deti II. 

stupňa bola pripravená prednáška o kategóriách a funkciách lesa, rozdelenie 

lesov, a o škodlivých činiteľoch v lesoch. 
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V polovici mája bola otvorená výstava z depozitných zbierok Liptovského 

Múzea pod názvom DETI V POLOVICI 20. STOROČIA 

Začiatkom júna bola v Múzeu inštalovaná výstava detí a ţiakov pod názvom 

DETI A DEŇ ZEME. Od 12.6. 2009 boli vystavené aj práce ţiakov zo Spojenej 

školy J. Rumana. Práce vystavovali aj mentálne a postihnuté deti. 

V Liptovskom Múzeu prebiehali rôzne prednášky pre ţiakov základných škôl. 

Prednášky sa venovali najmä prírode ako napríklad Z poľovníckej kapsy, Srnčia 

zver, Jeleň - kráľ lesov, Zvieratá v lese, Veľké šelmy, Malé šelmy, Apríl mesiac 

lesov, Hrabovce - Lesné kury, Hrabovce- Poľné kury, Po stopách našej zveri, 

Diviačia zver 

Pre ţiakov boli organizované vyučovacie hodiny na historické témy Remeslá 

a cechy za bránami Múzea, Ako sa súdilo v stredovekom Uhorsku, Po stopách 

kráľa Ondreja II., Jánošík – zbojnícky kapitán, Čo ukrývajú obrazy svätých, Vítajte 

v archeológii. 

Dňa 27. novembra sa uskutočnilo v Múzeu podujatie pod názvom VIANOCE 

V LIPTOVE. Ţiaci mikulášskych škôl si mohli vypočuť rozprávanie o vianočných 

zvykoch a tradíciách, ale aj uvideli ako sa zdobia vianočné perníky, pečivo, 

zhotovovanie vianočných ozdôb rôznymi technikami. 

Liptovské Múzeum organizovalo počas celého roka aj tvorivé dielne na ktorých 

sa deti učili vyrábať krepové kvety, papierové košíky, modrotlač, koţené ozdoby, 

drôtené ozdoby, drevené ozdoby, šúpolienky, handričkové bábiky, venovali sa aj 

práci s papierom, kartónom, práci s textilom a vyrábali aj korálky 
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MATICA SLOVENSKÁ 

Dňa 10. januára slávnostne otvorili Dom Matice slovenskej. Budovu na Nábreţí 

Aurela Stodolu Matica dostala od mesta do prenájmu za symbolickú korunu na 

dobu 50 rokov. Z pokladnice mesta bolo na jej rekonštrukciu z rozpočtu 

uvoľnených viac ako 92 tisíc eur. Na jej otvorení sa zúčastnil predseda Matice 

slovenskej Jozef Markuš aj primátor Ján Blcháč, ktorý sa vyjadril, ţe národné 

aktivity do Liptovského Mikuláša vţdy patrili a budú patriť. Dom spoločne vysvätili 

rímsko-katolícky dekan V. Saniga a evanjelický zborový farár M. Bochnička. Jozef 

Markuš na slávnosti odovzdal Jánovi Blcháčovi Zlatú medailu, najvyššie ocenenie 

Matice slovenskej. 

Dňa 18. februára sa v Dome MS konal spomienkový večer pri príleţitosti 

oslavy 125. výročia narodenia Miloša Janošku, ktorého ţivot bol spätý s Liptovom. 

V roku 1911 napísal v slovenčine prvého turistického sprievodcu po Tatrách, bol 

spoluzakladateľom Tatranského spolku, iniciátorom budovania vysokohorských 

chodníkov a chát, ale aj školským inšpektorom a aktívnym účastníkom bojov 

Slovenského národného povstania. Túto osobnosť Liptova prítomným predstavili 

Ivan Bubelíny a Peter Vrlík, autentické spomienky na Miloša Janošku doplnila jeho 

dcéra pani Oľga Kostková. Slávnosti sa zúčastnil predseda Klubu slovenských 

turistov M. Herchl aj štátny tajomník ministerstva ţivotného prostredia J. Jaduš. 

O hudobnú vloţku sa postaralo trio harmonikárov zo ZUŠ J. L. Bellu.  

Dňa 20. februára bola v Dome Matice slovenskej v L. Mikuláši do ţivota 

uvedená kniha Petra Vrlíka Povesti z Liptova. Umeleckú podobu knihy doplnil 

Peter Mišák, ilustroval ju Jaroslav Uhel. Knihu slávnostne uviedol riaditeľ 

vydavateľstva Matice slovenskej S. Muntág s primátorom Jánom Blcháčom. 

Koncom apríla 2009 sa v Dome MS uskutočnila vernisáţ výstavy ZBOHOM 

KORUNA – VÍTAJ EURO. Výstava ukázala vývoj našej korunovej meny na 

Slovensku. 

Dňa 11. marca sa v priestoroch Domu MS konala členská schôdza MO MS na 

ktorej boli prerokované vnútromatičné otázky. Členskej schôdze sa zúčastnilo viac 

ako 50 matičiarov, ktorí zastupovali 140 člennú členskú základňu. 

Nezvyčajný projekt realizovali matičiari z Literárno-hudobno- dramatického 

odboru ktorý pracoval pri Miestnom odbore MS. Pri príleţitosti 120. výročia úmrtia 

významného lekára, národovca Jonáša Bohumila Guotha nacvičili v spolupráci 

s Divadlom Kolomana Ondreja Urbana v Ľubeli a s ochotníkmi z Hýb divadelnú hru 
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Petra Vrlíka pod názvom LEKÁR TELA I DUŠE. Projekt bol zameraný tak, ţe 

ochotníci z Ľubele zahrali Guothovu mladosť, divadelníci z Liptovského Mikuláša 

jeho pôsobenie počas rokov 1848-49 a ochotníci z Hýb jeho starobu. Premiéra hry 

bola v Ľubeli, potom ju zahrali v rámci XXXV. ročníka Belopotockého Mikuláša 

a nakoniec v Hybiach. 

Dňa 12. mája si mikulášski matičiari pri hrobe básnika Ivana Laučíka, 

spomenuli na svojho člena, ktorý bol zároveň a členom Výboru MO MS. Podujatie 

pripravili spoločne s Liptovskou kniţnicou G. F. Belopotockého. Na túto nevšednú 

osobnosť si zaspomínali jeho bratia, priatelia, ktorí ho mali radi a ktorí si ho váţili 

ako výraznú osobnosť našej kultúry. 

V máji matičiari zorganizovali aj pietnu spomienku na 161. výročie vyhlásenia 

Ţiadostí slovenského národa. Tieto oslavy matičiari organizujú kaţdoročne spolu 

s mestom Liptovský Mikuláš. 

Miestny odbor MS úzko spolupracuje s Liptovskou kniţnicou G. F. 

Belopotockého. Pri príleţitosti jeho 205. výročia narodenia a 134. výročia úmrtia 

nacvičili dramatickú kompozíciu z jeho ţivota pod názvom ŢIVOT V UTRPENÍ, 

postavu Belopotockého stvárnil Milan Stromko, predseda MO MS a jeho 

manţelku Annu Zuzanu si zahrala Ivona Salajová. Vo vedľajších úlohách sa 

predstavili autor kompozície Peter Vrlík, Ladislav Dráb, riaditeľ Domu MS a Saška 

Poliaková. 

Dňa 23. júna sa v Dome MS konala vernisáţ výstavy RENESANČNÝ 

ČLOVEK JOZEF G: CINCÍK. Výstavu o tejto nevšednej osobnosti teoretika 

umenia, výtvarníka, kultúrneho organizátora zorganizoval Dom MS v spolupráci so 

Slovenskou národnou kniţnicou v Martine. Na vernisáţi prehovoril zástupca 

generálneho riaditeľa SNK Mgr. Peter Cabadaj, ktorý výstavu zároveň aj otvoril. 

Cincík udrţiaval priateľské vzťahy s mnohými Liptákmi ako boli: Ľudovít Fulla, 

Koloman Sokol, Jozef Hanula, ale aj s básnikom Jánom Okáľom. 

Dom Matice slovenskej a Mesto Liptovský Mikuláš pripravili slávnostný večer pri 

príleţitosti štátneho sviatku SR Dňa ústavy. Dňa 3. septembra sa uskutočnilo 

stretnutie matičiarov a obyvateľov nášho mesta pred Lipou ústavy, ktorá je 

zasadená pred Domom MS. Po príhovore primátora mesta Jána Blcháča 

a predsedu MO MS Milana Stromku bola odhalená pamätná doska na ţulovej 

skale pred Lipou ústavy. Odhalená bola pri príleţitosti 15. výročia zasadenia Lipy 

ústavy. V Dome MS potom prehovoril riaditeľ DMS Ladislav Dráb na tému: Ústava 
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SR – pilier našej štátnosti, na záver vystúpila operná speváčka Bc. Miroslava 

Pučková. 

V dňoch 11. - 13. septembra sa uskutočnilo významné podujatie pri príleţitosti 

165. výročia zaloţenia kultúrneho a národného spolku TATRÍN. Miestny odbor MS 

v spolupráci so Slovenskou národnou kniţnicou a Múzeom Janka Kráľa pripravili 

11. septembra odborný seminár pod názvom TATRÍN PREDCHODCA MATICE 

SLOVENSKEJ pre študentov stredných škôl. Seminár ako aj oslavy sa konali pod 

záštitou primátora mesta Jána Blcháča, ktorý predniesol aj úvodné slovo. Seminár 

uvádzal Peter Vrlík, podpredseda MO MS. Ako prvý vystúpil I. podpredseda MS 

Dr. Miroslav Bielik. Po ňom sa k prítomným prihovoril PhDr. Michal Eliáš CSc. 

s príspevkom Tatrín a jeho význam v slovenských dejinách. O osobnostiach 

Tatrína prednášal Dr. Pavol Parenička CSc. zo Slovenskej národnej kniţnice. 

Pracovníčka Múzea Janka Kráľa, literárna historička Mgr. Daniela Fiačanová si 

pripravila príspevok na tému Tatrín a Liptovský Mikuláš, nakoniec vystúpil riaditeľ 

Domu MS Ing. Ladislav Dráb s príspevkom Syn Tatry kedysi a dnes. Dňa 13. 

septembra sa v Evanjelickom chráme Boţom konali slávnostné sluţby Boţie, ktoré 

viedol ev. a. v. zborový farár ThMgr. Marián Bochnička. Po skončení bohosluţieb 

sa pred starou farou, kde bol Tatrín zaloţený, zhromaţdili účastníci osláv 

a vypočuli si príhovory primátora mesta Ing. Jána Blcháča PhD. a prvého 

podpredsedu MS Dr. Miroslava Bielika. Potom boli poloţené vence a účastníci sa 

odobrali na Vrbický cintorín, kde poloţili veniec k hrobu prvého predsedu Tatrína 

Michala Miloslava Hodţu. 

Dňa 22. septembra sa stretli členovia MO MS, mladí matičiari, ochotníci aby 

zaloţili MATIČNÚ DIVADELNÚ OCHOTNÍCKU SCÉNU (MADOS). Toto umelecké 

teleso pozostáva z troch súborov – Poetického, Estrádneho a Divadelného súboru. 

Celkove má do 30 členov, ktorí pripravujú hudobno-slovné pásma, jednoaktovky, 

ale aj divadelné hry. Umeleckým vedúcim súboru je skúsený a významný 

ochotnícky reţisér Mgr. Emil Hiţnay a organizačným vedúcim Peter Vrlík. 

Niektoré základné školy na území nášho mesta sú zamerané na propagáciu 

a znalosť osobností Liptovského Mikuláša. V dňoch 19. 20. a 22. októbra pripravil 

Ivan Bubelíny, hospodár Výboru MO MS a zanietený turista a športovec, výstavku 

a prednášky pre ţiakov ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej o Milošovi Janoškovi 

propagátorovi Tatier a slovenskej turistiky. Na Základnej škole Janka Kráľa 

v spolupráci s pedagógmi školy pripravil projekt PO STOPÁCH MILOŠA 

JANOŠKU. Pripravil prednášku o tejto osobnosti, a so ţiakmi navštívili 
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Demänovské jaskyne, absolvovali výstup na Rohačku, návštevu Expozície Tatrínu 

a navštívili aj dcéru Miloša Janošku pani Oľgu Kostkovú. 

Dňa 25. októbra sa vo veľkej sále Domu kultúry konalo stretnutie seniorov pri 

príleţitosti Mesiaca úcty k starším. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 250 seniorov 

a jubilantov. Matiční divadelníci uviedli scénickú kompozíciu pod názvom AKO 

VRBIČANIA O MATICU PRIŠLI. Herci Milan Stromko, Peter Vrlík, Vincent Urban 

a Ladislav Dráb rozohrali skutočnú udalosť kedy Vrbica ponúkla sídlo MS vo 

svojom mestečku. Vtipné dialógy a niekedy aj komické výstupy rozosmiali 

obecenstvo, ktoré sa výborne zabávalo. Herecké výstupy svojím prednesom básni 

Janka Kráľa dopĺňali Etela Trégerová a Boris Vacek. Spev a hudbu zabezpečila FS 

CHABENEC z Dúbravy. 

Tradičné kaţdoročné podujatie bolo venované 90. výročiu znovu o 

ţivotvorenia MS. Predvianočné stretnutie sa uskutočnilo 17. decembra. So 

slávnostným príhovorom vystúpil Peter Vrlík, predseda MO MS Milan Stromko 

zhodnotil činnosť MO MS za rok 2009. Matičiarom sa za ich prácu poďakoval 

viceprimátor Ing. arch. Pavol Bobák CSc. Potom uţ scéna patrila mladým 

matičiarom a ich vystúpeniu, ktoré pozostávalo z poézie štúrovských básnikov. 

Vystúpila aj operná speváčka Mirka Pučková. 

Pri Miestnom odbore MS pôsobí aj Historický klub ktorý pripravuje hlavne 

prednášky z histórie nášho regiónu. V roku 2009 sa uskutočnili tieto prednášky: 

Liptovské roky meruôsme (február), Praveký Liptov (marec), Vaţec v minulosti 

(apríl), Význam kráľovského mesta Hybe pre Liptov (máj), Počiatky liptovskej 

šľachty (jún), Šľachta v Liptovskej stolici v 14. storočí (júl), Zemania a liptovská 

vojna (september), Cudzia šľachta v Liptove v 16. storočí (október), Liptovská 

šľachta v nepokojnom 17. storočí (november), Úpadok a zánik liptovskej šľachty 

(december). 

Uţ tri roky pracuje aj Klub Odboru mladých matičiarov, ktorý pripravuje rôzne 

akcie. V roku 2009 pripravili tieto podujatia: podieľali sa na príprave programu pri 

otvorení DMS, pripravovali program k 90. výročiu Gymnázia M. M. Hodţu, podieľali 

sa na príprave súťaţe Poznaj svoje mesto, pripravili podujatie Posedenie na 

matičnej chate, zúčastnili sa Národného zrazu matičnej mládeţe na Šírave, 

zrealizovali prípravu programu z tvorby štúrovských básnikov. 

 

 



95 

 

 

INÉ KULTÚRNE UDALOSTI 

Jana Profantová z Liptovského tanečného centra zvíťazila v kategórii 

jednotlivcov vo videoclipdancing na medzinárodnej tanečnej súťaţi Grand Prix 

Slovakia, ktorá sa 21. marca konala v Ţiline za spoluúčasti mladých českých 

a poľských tanečníkov. Ako najlepšia bola ohodnotená aj jej choreografia so 

skupinou Freedom. 

V júli 2009 sa uskutočnil AMBIENT EXTERIOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2009. 

Umelci z viacerých štátov ako Američan Stephen Holm, Poliak Marian Jarzemski, 

Slováci Miroslav Trnovský, Pavel Petráš a Michal Hanula pracovali priamo na 

námestí nášho mesta V tomto prostredí vytvárali svoje umelecké diela. 

Folklórny súbor VÁH oslávil v tomto roku 30. narodeniny. Tento súbor 

reprezentuje naše mesto na rôznych domácich aj zahraničných festivaloch. 

V novembri uviedol svoj program VODAMI VÁHU PRINESENÉ. Toto pôsobivé 

tanečné divadlo, umocnené spevom liptovských piesní si získalo srdcia divákov 
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MÉDIÁ 

V druhej polovici februári došlo k osemdňovému výpadku vysielania TV 

Liptov, čím vyvrcholili opakujúce sa výpadky zapríčinené poruchami vysielača. 

Podľa šéfredaktora K. I. Dvořáka sa opravy spomaľovali z toho dôvodu, ţe podľa 

uzavretej zmluvy môţu byť náhradné diely objednávané len z krajiny výrobcu 

vysielača, teda zo Slovinska. Na ochranu vysielača bolo zakúpené zariadenie za 3 

tisíc eur. 

Televízia Liptov sa od 1. júna stala členom veľkej rodiny regionálnych 

a lokálnych televízii z celého sveta, ktoré spoločne vytvárajú program slovenskej 

spravodajskej televízie PATRIOT.  

Dňa 1. októbra 2009 začalo vysielať aj regionálne rádio L –RÁDIO. 

Generálnym riaditeľom rádia sa stal Ján Pillár. Toto rádio sa orientuje na 

poslucháčov nad vekovou hranicou 25 rokov. Z jeho éteru znejú piesne 70. – 80. 

rokov a aktuálne hudobné novinky. 

V našom meste vychádza aj informačný mesačník pre obyvateľov pod názvom 

MIKULÁŠ. Prináša správy o činnosti samosprávy, aktuality z kultúrneho 

a športového ţivota, informuje obyvateľov nášho mesta o investičných projektoch. 

Na príprave sa podieľa viacero osôb, ich prácu koordinuje hovorkyňa mesta 

Viktória Čapčíková. 
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VII. ZDRAVOTNÍCTVO 

 

LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

Dňa 21. januára sa vedenie mesta stretlo so zástupcami ŢSK, ktorí v rámci 

oddlţenia pripravovali transformáciu nemocnice, čo sa stretlo v minulom roku 

s odmietavým postojom lekárov, ktorí spísali petíciu a videli v tom snahy 

o nadvládu a obohacovanie sa jednotlivcov. Dlhy boli v tomto období vyčíslené na 

viac ako 4 milióny eur. Vedenie mesta na rokovaní trvalo na tom, aby mala 

nemocnica zachovanú právnu subjektivitu, čo bolo na rokovaní aj prisľúbené. 

Samospráva poskytla nemocnici návratnú pôţičku a dohodla sa s novým 

povereným riaditeľom nemocnice Jánom Vyšňanom na splátkovom kalendári.  

V máji 2009 bola uverejnená správa ţe zo štyroch nemocníc v pôsobení 

Ţilinského samosprávneho kraja bola najlepšia mikulášska nemocnica. Hodnotila 

ju jedna poisťovňa ktorá zohľadňovala tieto aspekty: spádovosť, operovanosť, 

plánovanosť, opakované hospitalizácie, úmrtnosť a priemernú dĺţku hospitalizácie, 

regionálna dôleţitosť, spokojnosť pacientov, sluţby pre pacientov, komplexnosť. 

Z 59 hodnotených nemocníc na Slovensku sa naša umiestnila na 4. mieste, v roku 

2008 to bolo na 5. mieste. 

V októbri Nemocnicu navštívil šéf rezortu minister zdravotníctva Richard Raši. 

Spolu s primátorom hovorili o problémoch ktoré musí nemocnica riešiť, nakoniec 

sa priznal, aký vzťah má k nášmu mestu, jeho otec sa v Liptovskom Mikuláši 

narodil. 

Do konca októbra navštívili zamestnanci štatistického úradu asi päťtisíc 

vybraných domácností s cieľom zistenia zdravotného stavu obyvateľstva. Išlo 

o štatistické zisťovanie a výsledky budú porovnateľné s ostatnými krajinami 

Európskej únie. Prieskum v liptovskomikulášskych domácnostiach bude kľúčovým 

zdrojom údajov o zdravotnom stave, rozsahu vyuţívania sluţieb zdravotnej 

starostlivosti, ako aj faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách EÚ. 
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

V januári bol plne vyuţívaný útulok na Nábreţí A. Stodolu a zaplnená bola aj 

nocľaháreň v Komunitnom centre v Hlbokom. Situácia sa zmenila oproti koncu 

predošlého kalendárneho roku, kedy bola nocľaháreň vyuţívaná minimálne. 

Bezdomovci tu po negatívnej skúške na alkohol a poplatku 15, - Sk mohli 

prenocovať a vyuţiť hygienické zariadenie s kuchynkou i odborné rady sociálnej 

terénnej pracovníčky. Ľudia bez domova mali túto moţnosť do konca apríla.  

Počas jarných prázdnin sa mládeţ z Klubu Komunitného centra 

v Hlbokom spolu so svojimi koordinátorkami zúčastnila trojdňového výletu 

do Veľkého Slavkova, súčasťou ktorého bola aj túra na Štrbské pleso a beseda a 

o škodlivosti fajčenia. V rámci výletu do Popradu sa deti zapojili do hudobno-

speváckeho workshopu s Jody Winchester a členmi skupiny C. I. T. Zúčastnili sa 

prednášky o šikanovaní a kurzov pečenia. 

Do 20. mája sa mohli občania v rámci občianskeho monitoringu vyjadriť, alebo 

poslať svoje návrhy a poţiadavky pre hendikepovaných spoluobčanov. Monitoringu 

sa zúčastnili organizácie zdravotne postihnutých, ale aj občania ktorí sú telesne 

znevýhodnení. Mesto sa snaţí o to aby boli odstránené rôzne bariéry pre chodcov, 

vchodov do úradov a kultúrnych zariadení. Je spracovaná mapka bezbariérovosti.  

Liptovský Mikuláš sa za pokrok na poli bezbariérovosti ocitol v prvej päťke 

nominovaných v súťaţi Oskár bez bariér 2008. Táto súťaţ bola zameraná na 

pomoc zdravotne postihnutým občanom, na rozvoj ţivotných podmienok občanov 

so zdravotným postihnutím a napomáhaniu ich integrácie do spoločnosti. 

Na území nášho mesta uţ 15 rokov pracuje Klub vojenských dôchodcov, ktorí 

sa stretávajú v posádkovom klube. Ich činnosť ocenilo aj mesto keď v máji 

viceprimátor mesta Ing. arch. Pavol Bobák CSc. ocenil 30 členov klubu. 

Poskytnúť ţenám priestor na vzájomnú komunikáciu v čase keď preţívajú 

náročné obdobie materstva a podporiť matky na materskej dovolenke chce 

Komunitné centrum v Hlbokom prostredníctvom projektu MAMIČKOVO. Pre 

mamičky sú pripravené besedy, kurzy, stretnutia, športové aktivity. Pri MsÚ pracuje 

aj Komisia pre riešenie rómskych záleţitosti ktorá sa sústavne tejto problematike 

venuje. 
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V septembri bola zaloţená a začala pracovať Rada osôb so zdravotným 

postihnutím. Predsedom rady sa stal Dr. J. Tlamka. rada zdruţuje členov 

organizácii, občianskych zdruţení, klubov na území mesta ktorých členovia majú 

zdravotné problémy. 

V jeseni 2009 občianske zdruţenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov dala 

vyplniť dotazník v ktorom zisťovala medzi rómskou komunitou príčiny dlhodobej 

nezamestnanosti, nedostatočné vzdelanie. Vypracovali aj koncepciu práce 

s občanmi so zdravotným postihnutím. Toto občianske zdruţenie pomáha vytvárať 

podmienky a hľadať spôsoby pomoci občanom v núdzi a chudobe. 

Začiatkom novembra sa ľudia bez domova mohli ubytovať v mikulášskej 

nocľahárni, ktorej prevádzkovateľom je Komunitné centrum v Hlbokom. Zariadenie 

dostalo nový nábytok, vymenili staré postele, pribudli nové nočné stolíky. 

Nocľaháreň má kapacitu dvanásť lôţok. Príjem klientov má na starosti nočný 

vrátnik, ten dozerá na bezpečnosť a poriadok. Za noc sa v nocľahárni platí 50 

centov. Klienti môţu pouţiť sprchu, kuchynku, alebo práčovňu. 

Koncom roku 2009 zasadal prípravný výbor Druţstva výroby, obchodu 

a sluţieb Rómov Liptova, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč. 

Iniciátorom tohto projektu bol Vladimír Čonka. Byť členom druţstva znamená 

dosiahnuť, aby na hospodárskych výsledkoch bola zainteresovaná celá rodina. 

Rómovia by chceli pracovať v stavebníctve, v lesnom hospodárstve, chovať kone, 

a ošípané. 
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ČERVENÝ KRÍŢ 

Československý Červený kríţ zaloţila Alica Masaryková 1. februára 1919. V L. 

Mikuláši sa začal formovať počas bojov s maďarskou armádou v rovnakom roku v 

podobe zbor dobrovoľníkov, ktorého členovia sprevádzali pri prevoze zranených 

vojakov. V súčasnom období na území mesta pôsobí Miestny spolok Slovenského 

Červeného kríţa L. Mikuláš 2, ktorý má 86 členov, z ktorých je skoro 30 

imobilných. Jeho hlavnou činnosťou je výpomoc v zdravotných a opatrovateľských 

sluţbách či vzdelávacie akcie na školách a verejných podujatiach.  

Dňa 27. februára sa v Dome kultúry v L. Mikuláši konala akadémia pri 

príleţitosti osláv 90. výročia vzniku Červeného kríţa na Slovensku. Prezidentka 

Slovenského Červeného kríţa Helena Kobzová s Michalom Kotianom na slávnosti 

pripomenula históriu činnosti dobrovoľníkov tejto organizácie. Následne odovzdala 

ocenenia Slovenského Červeného kríţa vybraným členom Územného spolku 

Liptov. Okrem iných ocenení boli odovzdané aj Ocenenia Za humanitu, obetavosť 

a dobrovoľnú sluţbu I. stupňa, ktoré dostali Zdenka Holubčíková, Michal Kotian, 

Dušan Červeň a Juraj Sedláček. Súčasťou oslavy bol kultúrny program, v ktorom 

vystúpil spevácky zbor Senior a detský folklórny súbor Ďumbier. 

Plakety profesora Jana Janského udeľovali 15. mája v Liptovskej galérii P. M. 

Bohúňa. Medaily udelili takmer 70 bezpríspevkovým darcom krvi z okresu 

Liptovský Mikuláš. Za 10 bezplatných odberov dostalo bronzovú plaketu 26 darcov, 

za 20 odberov získalo 19 darcov striebornú plaketu, ţenám za 30 a muţom a za 

40 odberov odovzdali 19. zlatých plakiet. Pri príleţitosti Svetového dňa červeného 

kríţa boli za svoje činy ocenení dobrovoľní členovia SČK. Dvanásti dostali 

Vyznamenanie za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť druhého stupňa. Osem 

pracovníkov sa zapísalo do Knihy cti.  
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VIII. ŠPORT A TELOVÝCHOVA 

 

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 L. MIKULÁŠ 

Po 25. januári sa skončila základná časť hokejovej extraligy. Muţstvo MHK si 

udrţiavalo svoju dobrú výkonnosť a po 46. kole bolo na štvrtom mieste so ziskom 

80 bodov, čo bolo jedno z najlepších umiestnení za posledné roky. Ďalej hralo 

spolu s prvými šiestimi tímami systémom kaţdý s kaţdým.  

Piatok 13. februára pred extraligovým zápasom so Slovanom Bratislava 

odovzdal primátor Ján Blcháč Cenu mesta A-muţstvu MHK 32 za štvrté miesto po 

základnej časti súťaţe. Podľa primátora hokejisti robili mestu najlepšiu reklamu. 

Cenu za tím prevzal kapitán Juraj Halaj. V samotnom zápase liptovskomikulášsky 

tím porazil Slovan 5:4 a svoj prvý gól v súťaţi seniorov zaznamenal ešte len 

sedemnásťročný dorastenec Dominik Kadura. 

Kapitán muţstva MHK 32 Juraj Halaj nastúpil 17. februára na domáci súboj 

s Trenčínom na svoj jubilejný 700. zápas v najvyššej slovenskej hokejovej súťaţi. 

Pred zápasom mu prezident klubu V. Poliak s prednostom mestského úradu R. 

Urbanovičom odovzdali pamätný dres s číslom 700. V samotnom zápase zdolal 

mikulášsky tím Trenčín 4:3 a Juraj „Haluška“ Halaj v ňom prihrával na dva góly. 

Po nadstavbovej časti obsadili hráči MHK 32 piate miesto a vo vyraďovacích 

bojoch play-off sa stretli s tímom Zvolena, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste. 

MHK najskôr viedol 1:0 i 2:1 na zápasy. Zlomový sa ukázal štvrtý zápas série, keď 

na domácom ľade viedol MHK po prvej tretine 2:0 a zranil sa zvolenský brankár. 

Napriek tomu však zvolenský tím v predĺţení v tomto zápase zvíťazil a v sérii 

vyrovnal na 2:2. Vzápätí vyhrali Zvolenčania ďalšie dva zápasy, a tak v šiestich 

zápasoch podľahol tím MHK 32 Zvolenu 2:4 na zápasy a v slovenskej extralige 

obsadil konečné piate miesto. Napriek nepostúpeniu do semifinále malo muţstvo 

veľa vďačných fanúšikov a počas súťaţe vládla v meste hokejová atmosféra 

a nadšenie, keďţe konečné umiestnenie prekročilo očakávania pred začiatkom 

sezóny. 

V lete sa výber OLD BOYS z Liptovského Mikuláša zúčastnil na 

hokejovom turnaji v americkom meste Florida Palms. Konal sa uţ 29. ročník 

tohto turnaja a zúčastnilo sa ho 18 tímov z celého sveta. Naši hokejoví veteráni sa 

umiestili na peknom treťom mieste.  
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Po dvojmesačnej letnej príprave čakalo hokejové muţstvo MHK 32 určité 

zmeny. Bratia Richard a Róbert Hunovci zakotvili v bratislavskom Slovane 

a obranca Denis Rehák vo Vítkoviciach. Muţstvo sa muselo spoľahnúť na mladých 

hráčov. Sezóna hokejovej extraligy začala pre naše muţstvo naozaj dobre – 

zvíťazilo nad reprezentačnou dvadsiatkou 4:2. V ďalšom dueli prehrali s Popradom 

1:5. Potom nasledovala jedna prehra za druhou vo Zvolene 5.2, so Skalicou 3:4. 

Neúspešný september zakončili v Martine prehrou 8:3. Útočník vystúpenie 

mikulášskych hokejistov zhodnotil slovami: Súperi tvrdo trestajú naše chyby, ktoré 

na ľade robíme. Do svedomia si musí vstúpiť kaţdý hráč.“ 

V septembri hostil mikulášsky Zimný štadión medzinárodný turnaj 

O POHÁR PRIMÁTORA mesta Liptovský Mikuláš. Predstavili sa na ňom hráči 

ôsmich ročníkov športových hokejových tried z Liptovského Mikuláša, Vsetína, 

Noweho Targu a bratislavského Slovana, Košíc a výberu Západu. Víťazom turnaja, 

ktorý sa hral systémom kaţdý s kaţdým, sa stal Vsetín, ktorý v záverečnom 

zápase zdolal Liptovský Mikuláš 4:2. Druhý skončil Slovan a na treťom mieste sa 

umiestnili domáci hráči z MHK 32. 

September sa našim hokejistom nevydaril, október sa niesol 

v pozitívnejšom smere. Na trénerské miesto si po Mojmírovi Trličíkovi 

zasadol Ján Šterbák. Vrátil sa na pozíciu ktorá mu bola dôverne známa. 

Výsledky hokejových fanúšikov v našom meste uspokojili: LM- Košice 4:2, Ţilina 

LM 2:1, LM – Nitra 3:4, Trenčín –LM 5:3, LM – B. Bystrica 3:5, Spiš. Nová Ves – 

LM 4:5, LM – Poprad 4:3, Slovan – LM 6:1, LM – Zvolen 3:0, Skalica - LM 3: 4. 

Liptáci sa z poslednej priečky dostali na desiate miesto.  

November odštartovali naši hokejisti víťazstvom 4:3 na skalickom ľade. 

Potom na domácom ľade zvíťazili nad Martinom 3:1, vstup na tento zápas bol 

bezplatný a veľké mnoţstvo fanúšikov motivovalo našich hráčov k víťazstvu. 

Naopak nevyšiel im zápas s Košicami kde prehrali vysoko 11:3. Hokejistom MHK 

32 sa nedarilo ani na domácom ľade keď Košiciam podľahli 2:3. Tieto prehry 

odčinili na ľade v Nitre kde zvíťazili 2:1. Aj druhý zápas na domácom ľade 

v Liptovskom Mikuláši sa skončil víťazstvom nad Trenčínom v pomere 5:3. potom 

naši hokejisti hrali v Banskej Bystrici kde prehrali 4:3. Kanonier Marek Bartánus 

prejavil svoje kvality na domácom ľade, keď vsietil dva góle do bránky Spišskej 

Novej Vsi a MHK 32 doma vyhrali 4:2. V decembri prehrali Mikulášania na 

popradskom ihrisku 4:2. Mikulášanom patrilo deviate miesto v tabuľke Extraligy. 
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MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB TATRAN AOS L. MIKULÁŠ 

Dňa 7. februára sa po dvoch rokoch konala konferencia klubu. Jej súčasťou 

bola aj voľba prezidenta MFK. Stal sa ním Rudolf Urbanovič, ktorý pred 

odstúpením predchádzajúceho prezidenta Milana Mikušiaka pôsobil ako 

viceprezident. Za svoje priority po zvolení označil prácu s mládeţou. Z tohto 

dôvodu bola vytvorená aj nová funkcia manaţéra mládeţe, ktorým sa stal Jozef 

Olejár. Ako generálny manaţér pôsobil Milan Bezák, športovým riaditeľom bol 

Ľubomír Stanko. Vo funkciách viceprezidentov pôsobili Jozef Sališ, Igor Repa 

a Tibor Dzúrik. Nový prezident Urbanovič, ktorý v tomto čase pôsobil aj ako 

prednosta mestského úradu, tieţ predniesol správu o činnosti klubu a zdôraznil 

podporu mesta. Podľa plánu má mesto v roku 2009 dať klubu čiastku viac ako 86 

tisíc eur, čo je o 10 tisíc eur viac ako vlani, a pridať ešte čiastku 83 tisíc na 

výstavbu sociálnych zariadení pri umelom trávniku. Na schôdzi členovia okrem 

vyhlásenia najlepších futbalistov za rok 2008 odsúhlasili nový názov klubu na 

Mestský futbalový klub Tatran AOS, keďţe Národná akadémia ozbrojených síl 

zanikla a zostala len Akadémia ozbrojených síl. Upravený názov mohol podľa 

pravidiel vstúpiť do platnosti po ukončení súťaţného ročníka.  

Pred začatím jarnej časti sa liptovskomikulášsky klub posunul v tabuľke na 

druhé miesto, so stratou len jedného bodu na Dolný Kubín, keďţe prvý Ţiar nad 

Hronom zo súťaţe odstúpil v dôsledku straty sponzorov vplyvom hospodárskej 

krízy. MFK pred jarnou časťou posilnili tvorca hry Škuta, útočník Tomko a brankár 

Vreštiak. Podľa slov nového prezidenta klubu bolo cieľom do ďalšej časti sezóny 

hrať pekný futbal, ktorý by na domáci štadión pritiahol veľa divákov. 

Po celkom úspešnom apríli malo A muţstvo MFK Tatran napriek stabilným 

výkonom striedavé výsledky z troch stretnutí 1 výhra, 1 remíza a 1 prehra. Za 

pozornosť stojí remíza 1:1 s víťazom súťaţe Dolným Kubínom a výhra nad „B“ 

Prešova. Súboj o druhé miesto v tabuľke sa stal zaujímavejším, o dosiahnutie II 

miesta sa snaţilo aţ päť muţstiev a to Spišská Nová Ves, B. Bystrica B, Čadca, 

Vranov nad Topľou. Nakoniec sa z druhého miesta v tabuľke II. ligy tešilo naše 

muţstvo MFK Tatran, kedy Humenné zo súťaţe odstúpilo, a naši futbalisti postúpili 

do I. ligy. Je to historicky postup a svedčí o tom, ţe naše mesto tomuto športu 

venuje patričnú pozornosť. Veď radnica zvýšila svoju podporu takmer trojnásobne, 

vybudoval sa umelý trávnik s osvetlením a nové šatne. Futbalová verejnosť sa 

s postupu naozaj úprimne potešila. 
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Mikulášania si v I. lige sa darilo. Čakali ich v auguste tieto výsledky – Šaľa – L. 

Mikuláš 2: 1, Liptovský Mikuláš – Ruţomberok B 2:1, Michalovce – L. Mikuláš 1:1. 

Po týchto zápasoch futbalisti MFK Tatran zakotvili na siedmej priečke v tabuľke I. 

ligy. 

Začiatkom augusta čakala na hráčov MFK Tatran AOS prekáţka prvého kola 

Slovenského pohára. Naši futbalisti narazili na silné muţstvo Dolného Kubína, 

ktoré zdolal v 68. minúte gólom Tomko a zaslúţil sa tak o naše víťazstvo 1:0. Naši 

hráči však prehrali s Rimavskou Sobotou 1.3 a zo Slovenského pohára vypadli. 

Ako úspešný sa javil pre mikulášskych futbalistov mesiac september. Výsledky 

o tom nasvedčovali: L. Mikuláš – Dolný Kubín 2:0, Zlaté Moravce – L. Mikuláš 3:1, 

L. Mikuláš Trenčín 0:0. V I. lige sa nováčik uţ etabloval a patrilo mu šieste miesto. 

V mesiaci október si toto miesto v tabuľke uhájil, keď zo šiesteho klesol len na 

siedme po výsledkoch: Lučenec – L. Mikuláš 3:1, L. Mikuláš – Rimavská Sobota 

3:0, Prievidza – L. Mikuláš 1:2. Naši futbalisti vyhrali všetky tri zápasy a čo je 

dôleţité priniesli cenné body aj zvonku. Nováčik ligy naberá v druhej najvyššej 

futbalovej súťaţi na Slovensku cenné skúsenosti a mestu robí čoraz lepšiu 

reklamu. 

Latku výkonnosti si nasadili futbalisti naozaj vysoko. Posledné štyri zápasy pred 

zimou sa niesli v znamení dvoch víťazstiev, jednej remízy a jednej prehry. 

Výsledky: L. Mikuláš – Púchov 4:2, L. Mikuláš – Michalovce 1:0, Ruţomberok B – 

L. Mikuláš 3:0, L. Mikuláš – Šaľa 0:0, FKM Prievidza L. Mikuláš 1:2. Spomedzi 

jedenástich tímov je umiestnenie nováčika na štvrtej priečke v druhej najvyššej 

futbalovej súťaţe na Slovensku veľkým úspechom.  

Vzkriesenie mikulášskeho futbalu je názov publikácie ktorú v novembri 

slávnostne uviedli do ţivota v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Autor Milan 

Mikušiak, bývalý prezident MFK Tatran, venoval knihu dlhoročnému 

okoličianskemu futbalovému funkcionárovi Milanovi Janekovi. , ktorý ho zasvätil do 

práce športového funkcionára.  
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FUTBAL 

Dňa 14. marca začali prebiehať v športovej hale v Ráztokách zápasy vo 

futsale, teda v sálovom futbale. Týmito zápasmi začala liptovskomikulášska 

futsalová liga, ktorá zdruţuje desať miestnych tímov. Záujem o súťaţ prejavili ešte 

aj ďalšie tímy. Po štyroch rokoch sa tak obnovila tradícia tohto u nás populárneho 

halového športu. V minulosti bolo futsalové muţstvo L. Mikuláša účastníkom 

najvyššej slovenskej súťaţe, pred štyrmi rokmi hralo druhú ligu. Prezident 

liptovskomikulášskeho futbalu Pavol Baláţik vyslovil ţelanie, aby sa v budúcom 

roku mohol tím zastupujúci L. Mikuláša znovu stať účastníkom druhej ligy. 
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LIPTOV ARÉNA 

Dňa 15. februára sa v Liptov aréne konal futbalový turnaj ţiakov O pohár 

primátora. V kategórii starších a mladších chlapcov zvíťazili futbalisti z Námestova. 

Cenu im odovzdal primátor mesta, ktorý vyjadril spokojnosť nad podujatím 

Dňa 28. februára sa v Liptov aréne v Ráztokách konal deň otvorených dverí 

s cieľom motivovať ľudí k návštevnosti tohto novovybudovaného športového 

stánku. Na podujatie zavítalo asi 600 návštevníkov, ktorí mohli zhliadnuť 

basketbalový zápas juniorov, exhibíciu moderných gymnastiek a zápasy v tenise. 

Kultúrny program doplnilo vystúpenie kapely Ploštín punk na parkovisku pred 

halou.  

Dejiskom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v speed badmintone 

SPEEDMINTOM MAGIC OPEN 2009 sa stala 16. mája multifunkčná športová hala 

Liptov aréna v Liptovskom Mikuláši. Turnaj sa konal za medzinárodnej účasti 

piatich krajín – Anglicka, Nemecka, Maďarska, Srbska, Slovenska a zúčastnilo sa 

ho spolu 47 súťaţiacich. Medzi muţmi v kategórii do 45 rokov získal prvenstvo 

Rene Lewicki, zo ţien sa na prvom mieste umiestnila Slovenka Kristína Hešková 

a v kategórii veteránov obsadil prvú priečku Slovák Anton Siaţik. Táto dynamická 

hra je kombináciou bedmintonu, tenisu a squashu. Zrodila sa v Berlíne v roku 2002 

a je to naozaj mladý šport. 

Tohtoročné majstrovstvá SR v modernej gymnastike sa po prvý raz uskutočnili 

v športovej hale Liptov Aréna. Prvý júnový víkend (13. – 14. 6. 2009) sa tu stretlo 

viac ako 70 pretekárok z celého Slovenska. Majstrovstvá jednotlivkýň realizovali 

usporiadatelia v šiestich kategóriách. Z 11 súťaţiacich v kategórii mladších nádejí 

získala prvenstvo Sarah Hajdúková z gymnastického klubu Charm Prešov, 

spomedzi starších nádejí zvíťazila Xénia Kiliánová zo Športového osemročného 

gymnázia (ŠOG) v Nitre. V kategórii mladšie a staršie ţiačky sa na prvej priečke 

umiestnili Kristína Pritzová s klubu Sokol Bratislava a Alena Rozsypalová z ŠOG 

Nitra. Najlepšie hodnotenie medzi kadetkami získala Sanja Krajčovičová zo Sokola 

Bratislava a medailu s pohárom za prvé miesto v kategórii dorasteniek si odniesla 

Katarína Michrinová z ŠOG Nitra. Domáci klub ŠK liptovský Mikuláš získal v silnej 

konkurencii dve druhé a jedno tretie miesto. Majstrovstvá SR v modernej 

gymnastike organizoval Športový klub L. Mikuláš pod záštitou primátora mesta 

a v spolupráci so Slovenským zväzom modernej gymnastiky. 
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MAGIC KICKBOX KLUB 

Pretekári tohto klubu priebeţne potvrdzovali popredné pozície na Slovensku. 

V 5. kole Slovenského pohára v marci v Trnave zo štrnástich pretekárov klubu 

získali siedmi medaily. Toto podujatie bolo zároveň záverečným pretekom sezóny 

juniorov, ktorí v celoslovenskom rebríčku obsadili štvrtú priečku, čo bolo oproti 

minulému roku posun o štyri miesta nahor. Podľa hlavného trénera Petra Navrátila 

mohlo byť umiestnenie ešte lepšie v prípade moţnosti štartu väčšieho počtu 

pretekárov závisiace od rozpočtu klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA 

Dňa 31. januára usporiadala Liptovská šachová škola v priestoroch Centra 

voľného času veľkú cenu Slovenska v šachu štvorčlenných druţstiev a turnaj 

jednotlivcov v kategórii do 11 rokov. Druţstvá LŠŠ obsadili prvé a tretie miesto. 

Medzi jednotlivcami v A súťaţi obsadili prvé tri miesta domáci v poradí Gaţík, 

Loviška, Mojš. Medzi dievčatami do 8 rokov obsadili domáci prvé dve miesta, 

v poradí Husárová, Slanicajová 

V dňoch 19. – 25. 6. 2009 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil Detský šachový 

festival V 4. Detskí šachisti ukázali na ňom svoje majstrovstvo v tejto kráľovskej 

hre. 

Dňa 6. augusta prichystala Liptovská šachová škola pre obyvateľov mesta 

zaujímavú atrakciu. Na Námestí osloboditeľov sa hrali ţivé šachy. Šachové figúrky 

predstavovali ţiaci a rodičia Liptovskej šachovej školy. Táto šachová udalosť sa 

konala na počesť manaţéra LŠŠ Juraja Ivana, ktorý sa doţil 50. narodenín.  
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BEH NA LYŢIACH 

V druhej časti majstrovstiev Slovenska v behu na lyţiach ktoré sa konali prvý 

marcový víkend v Skalke pri Kremnici dosiahli výborné výsledky pretekárky a 

pretekári klubu Jasná L. Mikuláš. Katarína Garajová medzi ţenami v šprinte voľnou 

technikou zvíťazila a najlepšia bola aj v skiatlone. Peter Iľanovský bol v šprinte 

prvý medzi staršími dorastencami a v skiatlone získal bronz. V kategórii starších 

ţiačok obsadila v šprinte Vanda Hošeková druhé miesto. V kategórii mladších 

a starších ţiačok voľnou technikou zvíťazili H. Lešťanová a V. Hošeková, Anetta 

Smerčiaková bola tretia. 
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PLÁVANIE 

Dňa 12. marca sa v mikulášskej plavárni uskutočnili majstrovstvá v plávaní 

ţiakov základných a stredných škôl Ţilinského kraja. Predstavilo sa na nich viac 

ako 120 súťaţiacich. Najlepšie výsledky dosiahli mladí plavci zo Ţiliny. Z domácich 

si najlepšie počínala ţiačka ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Terézia 

Roháčová, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila na majstrovstvá 

Slovenska. Súťaţ zorganizovalo Centrum voľného času v L. Mikuláši v spolupráci 

s mestským plaveckým klubom Delfín, pod patronátom mesta Liptovský Mikuláš a 

Slovenskej asociácie športu na školách. 
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VODNÝ SLALOM 

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka je po celý rok plne vyuţitý. Spomeňme 

len niektoré akcie, ktoré sa tu v priebehu roka 2009 odohrali V dňoch 17.4.- 

19.4.2009 sa konali Medzinárodné liptovské slalomy. V dňoch 8. – 10.5.2009 

sme hostili uţ tradične účastníkov pretekov vo vodnom slalome Tatranský slalom 

s účasťou aj zahraničných pretekárov. Uskutočnil sa uţ jeho 61. ročník. Michal 

Martikán potvrdil svoje kvality, keď sa umiestnil na I. mieste v kategórii C1. Dňa 

26. – 28. júna sa v tomto areáli konali Majstrovstvá SR a Slovenský pohár dorastu 

v slalome, zjazde a šprinte. Začiatkom júla sa uskutočnila zaujímavá akcia pre 

milovníkov adrenalínových športov pod názvom Raftária, zjazd na nafukovacích 

člnoch. 

Najväčšou športovou akciou však boli Majstrovstvá Európy vo vodnom 

slalome pre juniorov vo veku 18 a 23 rokov. Zúčastnilo sa ho 365 športovcov, 

podujatia sa zúčastnil aj prezident slalomovej komisie Medzinárodnej kanoistickej 

federácie Jean Michel Proma a viceprezident Európskej kanoistickej federácie 

Miroslav Haviar. Slováci na tomto podujatí získali 5 medailí.  
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TENIS 

Dňa 1. septembra sa uskutočnil Memoriál Karola Česala. Išlo uţ o 13. ročník 

a ukončila sa nim sezóna Liptovského tenisového klubu. Memoriálu sa zúčastnili 

tenisti od 12 rokov do 40 rokov.  

Turnajom mladých tenisových nádejí ukončil Liptovský tenisový klub sezónu. 

Stalo sa tak začiatkom októbra. Turnaja sa zúčastnilo asi 40 hráčov. Predseda 

Liptovského tenisového klubu ocenil hlavne prácu trénerov Pavla Baláţika, Michala 

Trnečku a Jána Kustru, ktorí sa venujú práci s mládeţou. 

Koncom októbra sa na kurtoch pri plavárni uskutočnil turnaj ţien v squashi. 

Vyhrala ho Zuzana Majdeková, druhá bola Saška Pokrievková, tretia Aďa 

Paţítková z Ruţomberka. 
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ŠPORTOVÉ AKTIVITY  

14. 3. 2009 – Majstrovstvá Slovenska nádejí. Interpretačné korčuľovanie pre rok 

2009, Memoriál E. Skákalu. Podujatie sa uskutočnilo na Zimnom štadióne. 

V dňoch 21. – 22. 3. 2009 sa uskutočnila Veľká cena Liptova 

v krasokorčuľovaní, súťaţ bola na Zimnom štadióne. 

Dňa 11. 4.2009 sa na SOU Vrbická uskutočnil basketbalový maratón pod 

názvom Veľkonočná 24- hodinovka. 

Dňa 9. mája sa pribliţne 350 účastníkov absolvovalo míľový pochod. Podujatie 

známe pod názvom Míľa pre mamu. Súčasťou míľovej prechádzky matiek s deťmi, 

s kočíkmi bola aj verejná zbierka, ktorá mala byť podporou odstránenia bariér na 

chodníkoch. Tradičné celoslovenské podujatie pripravilo Materské centrum 

Zornička v Liptovskom Mikuláši. Sprievodným podujatím bolo aj vystúpenie DFS 

Cindruška z Liptovského Hrádku, liptovskomikulášskeho bábkového súboru KUK 

a detí z CVČ. 

MTB DOWUHIL (BMX) – pod týmto názvom sa skrýval Slovenský pohár 

v bikrose. Pre zrozumiteľnosť zjazd na horskom bicykli. Športové podujatie sa 

uskutočnilo na cyklodráhe v mestskej časti Vitálišovce. 

Dňa 22. augusta vyštartoval cyklomaratón PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA. 

Najstarším účastníkom maratónu bol Ondrej Štetka a toto podujatie absolvoval uţ 

šesťkrát tohto roku vo veku 70 rokov. Trať merala od rodného domu M. Rázusa vo 

Vrbici do Brezna, Banskej Bystrice a späť do Liptovského Mikuláša 182 km. 

V auguste sa uskutočnil aj 18. ročník netradičného 15 km pochodu pod názvom 

Pivárska desiatka. Účastníci musia prejsť desať pohostinstiev, reštaurácii a vypiť 

desať pív. Hlavnými organizátormi sú chlapci z voľného zdruţenia DENASAKO 

(sacie komando), alebo demänovsko-nábreţanská samorodá koalícia. Hlavným 

organizátorom je Marián Bukovinský, Tohto roku účastníci pochodu vyzbierali 700 

eur, ktoré venovali Klubu kickboxeristov v našom meste. 

Masovým podujatím ktoré sa uskutočňuje kaţdoročne 1. októbra je Deň 

chôdze, ktorý sa v našom meste koná pod názvom Hore Váhom – dolu Váhom. 

Toto podujatie je zamerané na propagáciu pohybu a zdravého ţivotného štýlu. 

Trasa pochodu viedla z Okoličného aţ po most do Palúdzky a merala 4 300 

metrov, bolo na nej šesť registračných miest. Účastníci nemuseli prejsť celú trasu. 

Mohli sa pridať kdekoľvek a prejsť ľubovoľný úsek. Nešlo o rekordy, ale o radosť 
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z pohybu. Pre ţiakov stredných a základných škôl, ako aj pre malé detičky 

z materských škôl boli pripravené rôzne súťaţe a aktivity, ako liptovský pltník 

s vílami, ukáţka zručnosti mestských policajtov a hasičov, boli tu mladí zdravotníci, 

ochranári, prírodovedné súťaţe, proste kaţdý si mohol vybrať z devätnástich aktivít 

ktoré ponúkala Matica slovenská, Stredná zdravotná škola, OZ TATRY, Slovenské 

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Boli tu aj členovia Zväzu telesne 

postihnutých, Kardioklub, Olympijský klub Liptova, Kaneoklub a mnoho ďalších.  

Tradičné preteky v modernej gymnastike pod názvom POHÁR LIPTOVA sa 

uskutočnil v našom meste. 14. novembra 2009. Zúčastnilo sa ho 50 mladých 

gymnastiek zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovinska. Oddiel modernej 

gymnastiky má v našom meste 50 členov a vedie ho Vlasta Fialová.  

Dňa 14. novembra sa konal aj 29. ročník Liptovského maratónu a 5. ročník 

polmaratónu. Z muţov najlepší bol Tomáš Gazdarica z Ruţomberka a zo ţien 

Košičanka Zuzana Korotvičková. V polmaratóne zvíťazil Kysučan Michal Fáber, zo 

ţien najlepšia bola Zuzana Blaţeková z Banskej Bystrice. 
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IX. HISTORICKÉ OKIENKO 

VÝZNAMNÉ VÝROČIA 

15. januára 1939 bol zaloţený Klub slovenských turistov. Jeho ústredie malo 

sídlo v našom meste. (70. výročie) 

20. januára 1884 sa v našom meste narodil Pavol Gallo učiteľ, ktorý 

s nevšednou láskou viedol spevokol TATRAN. (125. výročie)  

25. januára 1894 sa v našom meste narodil akademický maliar, spisovateľ, 

národný umelec Janko Alexy. (115. výročie) 

8. februára 1849 prichádza do mesta výprava slovenských dobrovoľníkov na 

čele s Bloudkom a Zachom. (160. výročie) 

12. februára sa v našom meste konalo národné zhromaţdenie, z balkóna na 

Ţupnom dome rečnil Jozef Miloslav Hurban. (160. výročie) 

29. apríla 1884 je v Liptovskom Mikuláši zaloţená sekcia turistického 

Uhorského karpatského spolku. (125. výročie) 

1 mája 1554 boli obyvateľom Liptovského Mikuláša ustanovené urbárske 

povinnosti práva. (455. výročie) 

6. mája 1884 je v meste zaloţený Hasičský spolok (125. výročie) 

11. mája 1859 sa v našom meste narodil významný vedec svetového mena 

Aurel Stodola. (150. výročie) 

19. júna 1939 bola v našom meste zriadená továreň na výrobu pančúch. (70. 

výročie) 

1. júla 1609 kráľ Matej II. vydáva vo Viedni listinu ktorou konfirmuje výsady 

udelené Vrbici panovníkom Ţigmundom (400. výročie) 

13. júla 1924 sa konali cyklistické preteky na trati Liptovský Mikuláš- 

Ruţomberok a späť. (85. výročie) 

5. augusta 1964 zomiera spisovateľka Mária Rázusová- Martáková. (45. 

výročie) 

6.-7. augusta 1899 sa v našom meste uskutočnilo zhromaţdenie slovenskej 

mládeţe – hlasistov. (110. výročie) 

9. augusta 1929 zomrel básnik Andrej Guoth. (80. výročie) 
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26. – 28. augusta 1844 sa v našom meste stretli slovenskí národovci a zaloţili 

národný a kultúrny spolok TATRÍN. (165. výročie) 

28. augusta 1944 partizáni obsadzujú mesto, v meste vypuklo Slovenské 

národné povstanie. (65. výročie) 

1. októbra 1949 sa zriaďuje v našom meste Koţušnícky a brašnársky kombinát, 

prvý podnik miestneho hospodárstva v našom meste (60. výročie) 

20. októbra 1829 je Liptovskou ţupou odsúdený na trest smrti zbojník Matej 

Tatarka, ktorého o dva dni neskôr popravili na východnom okraji mesta, kde svoju 

púť pred vyše sto rokmi skončil Juraj Jánošík, bol to posledný zbojník popravený 

v našom meste.(180. výročie) 

1. novembra 1829 zaloţil Gašpar Fejérpataky- Belopotocký Slovenskú 

poţičiavaciu bibliotéku. Bola to prvá slovenská verejná kniţnica. (180. výročie) 
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PRED 585 ROKMI ZÍSKALO MESTO TRHOVÉ PRÁVO 

Trhy boli miesta určené na predaj a kúpu tovarov. Od 11. storočia sa pravidelne 

konali na kriţovatkách ciest, pod významnými hradmi, v blízkosti centier štátnej 

a cirkevnej moci. Liptovom prechádzali trasy dvoch krajinských ciest z juhu na 

sever a zo západu na východ. Tá mala juţnú a severnú trasu. Juţná viedla od 

Revúcej popri Svätom Michale cez Paludzu brodom k Liptovskému Svätému 

Mikulášu a Vrbici na pravú stranu Váhu. Táto cesta bola známa ako Magnum via. 

Severná trasa prechádzala od Teplej, Svätej Mary, Sielnice k Svätému Mikulášu. 

Odtiaľ viedla cez Dovalovo, Hybe, Štrbu aţ na Spiš. A práve blízkosť bohatého 

Spiša a obchodný duch nemeckých patricijských rodov viedla zemepanských 

majiteľov Pongrácovcov k tomu, aby poţiadali o právo trhu pre svoje mesto. 

Trhové mesto Svätý Mikuláš sa začalo formovať okolo dominanty kostola Svätého 

Mikuláša. 

Najstaršie trhové výsady Mikuláša zhoreli pred rokom 1355, spomínajú sa 

v obnovenom privilégiu kráľa Ľudovíta I. veľkého z roku 1360. Uţ v roku 378 sa 

Svätý Mikuláš pokladá za trhové a súdne stredisko rovnoprávne so Svätou Marou. 

Pongrácovci získali potvrdenie privilégií na týţdenný trh v utorok a udelenie práva 

na dva krajinské jarmoky v nedeľu pred Turícami a na sviatok sv. Mikuláša. Tieto 

privilégia im potvrdil kráľ Ţigmund Luxemburský pred 585 rokmi v roku 1424. V 

roku 1443 dal majiteľ mestečka opevniť kostol Svätého Mikuláša a vo vnútri 

opevnenia postavil kúriu. Význam mestečka vzrástol, lebo bolo opevnené. 

Trhy usporiadavali raz do týţdňa. Bývali aj v nedeľu, pre odpor cirkvi však ich 

termín presunuli na všedný deň. Termíny výročných i týţdenných trhov určovali 

tak, aby nenarušovali termíny susedných trhov. Výročné trhy sa konali v deň 

patrónov miestnych kostolov. V našom meste to bolo 6. decembra na deň Svätého 

Mikuláša. Bohuţiaľ dnešné trhy sa nedajú porovnať s trhmi z minulosti. Často sa 

predáva podradný tovar, pochybnej kvality. V minulosti to tak nebolo, na jarmokoch 

predávali svoj tovar remeselníci a uţ ich meno bolo zárukou kvality. Medovnikári, 

kušnieri, obuvníci, krajčíri, debnári, kolári, dbali na svoju povesť. Boli si vedomí 

toho, ţe len kvalitný výrobok sa predáva. Známe a vyhľadávané boli aj dobytčie 

trhy, u nás sa tieto trhy konali pri Váhu na miestach kde dnes stojí hotel Jánošík. 

Výkladné alebo remeselnícke trhy bývali v strede mesta. Trhy neboli príleţitosťou 

nielen pre remeselníkov. Na svoje si prišli aj roľníci z okolitých obcí. Mohli predávať 

svoje poľnohospodárske prebytky - kapustu, zemiaky, zeleninu, vajcia, med, 

maslo, slaninu. V súčasnosti sa to bez rôznych prísnych hygienických potvrdení 
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a povolení uţ nedá. Domáce klobásky, alebo čerstvo namútené maslo môţeme 

našim predkom len závidieť. 
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SLOVO KRONIKÁRA NA ZÁVER 

V roku 2009 začal kroniku mesta písať pracovník Múzea Janka Kráľa Mgr. art. 

Ján Kompiš. Pretože s Múzeom rozviazal pracovnú zmluvu, bol som poverený aby 

som pokračoval v písaní kroniky. Dovoľte mi záverom aby som sa predstavil.  

Volám sa Peter Vrlík. Narodil som sa 26. februára 1964 v Liptovskom Mikuláši, 

detstvo som prežil v obci Okoličné, kde som začal chodiť aj do základnej školy. 

Dnes je táto obec už súčasťou nášho mesta. Po asanácii nášho domu sme sa 

v roku 1973 presťahovali do Liptovského Mikuláša, kde bývam doteraz na Nábreží 

Dr. Aurela Stodolu 1799/64. Školu som vychodil v našom meste a pokračoval som 

v štúdiu na Strednom odbornom učilišti v Kežmarku, kde som sa vyučil v odbore 

chladiarenský mechanik. Do zamestnania som nastúpil v roku 1982 na Strojovú 

a traktorovú stanicu. Potom som vystriedal rôzne zamestnania. V roku 1991 som 

nastúpil ako technicko-organizačný pracovník do Domu MS. Po zrušení Domu MS 

som pracoval v bezpečnostnej službe a od 1. januára 2009 som zamestnaný ako 

administratívno-technický zamestnanec znova v Dome MS. S našou najstaršou 

kultúrnou a národnou organizáciou Maticou slovenskou som spojil svoj život od 

roku 1989. Pracoval som v rôznych funkciách ako člen Výboru Miestneho odboru 

MS, od roku 2004 ako tajomník výboru a od roku 2007 ako podpredseda výboru. 

Pôsobil som aj vo funkcii predsedu Rady matičnej mládeže Slovenska v rokoch 

1991-1993, som spoluzakladateľom Odboru mladých matičiarov a v rokoch 1993-

1996 som bol podpredsedom odboru, potom až do roku 1999 členom výboru. 

Už od mladosti som sa venoval literárnej tvorbe. Založil som na základnej škole 

časopis SIGNÁL, písal som scénky, výstupy, scenáre. Vyšli mi knihy Z liptovskej 

truhlice (2004 (spoluautor Peter Vítek), LIPTOV (spoluautor, 2005), Rozprávanie 

o Kriváni (spoluautor L. Dráb, 2008), Jonáš Bohumil Guoth – lekár slovenskej duše 

(spoluautor L. Dráb, 2009), Povesti z Liptova (spoluautor P. Mišák, 2009). Venujem 

sa aj dramatickej tvorbe, napísal som divadelné hry ako Ploštínsky súd bosoriek, 

Ploštínske pokazené Vianoce, Čierny mních, Piťo hraj, Lekár tela i duše, ako aj 

množstvo dramatických pásiem.  

Ako spisovateľ som uvedený v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 

a preto som s radosťou prijal ponuku aby som písal kroniku nášho mesta, bola to 

výzva a zároveň aj veľká česť pre mňa, že môžem písať jeden z dôležitých 

dokumentov nášho mesta. Kronika mesta zostáva pre našich potomkov ako 

svedectvo nášho života, a našich činov. 

                                                                                          PETER VRLÍK 
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ZOZNAM SKRATIEK 

AOS – Akadémia ozbrojených síl 

CVČ – centrum voľného času 

EU – Európska únia 

HZ – hasičský zbor 

LKS – Liptovské kultúrne stredisko 

MFK – mestský futbalový klub 

MHK – mestský hokejový klub 

MS – Matica slovenská 

MŠ – materská škola 

OZ – občianske zdruţenie 

PZ – policajný zbor 

SAV – Slovenská akadémia vied 

SR – Slovenská republika 

VPS – verejnoprospešné sluţby 

ZŠ – základná škola 
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