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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 20. 12. 2018 čĺslo 12018

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

Mestské zastupitel‘stvo

I. Schval‘uje

1. vzmysle Čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie Cena mesta Liptovský Mikuláš
pre rok 2018 -jednotlivci.

a) Ing. arch. Vladimírovi Bátikovi, Ploštín 165134, 031 OJ Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti mesta
Liptovský Mikuláš.

b) Mgr. Darine Beťkovej, Hlavná 211, 031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

c) Ing. Helene Hiadlovskej, Bellova 1947I11, Liptovský Mikuláš — Okoličné
pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti mesta
Liptovský Mikuláš.

d) Máru Hrabinskej, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1686I10, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v
meste Liptovský Mikuláš

e) Mgr. Elene Chovanovej, Jilemnického 643114, 031 OJ Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v
meste Liptovský Mikuláš

f) Ing. Dušanovi Kováčovi, Kokavcova 13, 031 OJ Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva
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g) Ing. Jozefovi Stanovskému, Za vodou 10013, 031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

h) finančnú odmenu pre každého oceneného vbodoch J.a),1.b),1.c),1.d),1.e), 1.f),1.g) vo
výške 400 eur pre každého oceneného

2. v zmysle Čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie Cena mesta Liptovský Mikuláš
pre rok 2019 — kolektív.

a) Detský folklórny súbor Ďumbier
za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

b) finančnú odmenu pre oceneného v bode 2a) vo výške 400 eur pre oceneného

Ing. Ján BIcháč, PhD.,
primátor

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Důvodová správa

CENA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2018 - JEDNOTLIVCI.

Ing. Vladimír Bátik

Narodil sa 18. 1. 1953 v Ploštíne v rodine stavebných technikov. Zákiadnú a strednú školu
absolvoval v Liptovskom Mikuláši, štúdium ukončil na Slovenskej Vysokej škole technickej
v Bratislave na fakulte architektúry v roku 1977.
Architektúru od začiatku tvorby považoval za verejne sledovanú sféru, ktorú všetci vnímame
ako prostredie, v ktorom bývame, pracujeme, trávime voľný čas. Plody jeho práce sa
prejavilí už v roku 1985v podobe získania 7. ceny vX. ročníku sút‘aže Hľadáme dokonalé
projekty za architektonické stvárnenie komplexu Bocian v Liptovskom Mikuláši. Za to isté
dlelo mu bola v roku 1986 ako prvému architektovi v histórii udelená umeiecká celoštátna
cena v oblasti Architektúra. Postupne počas jeho dlhodobej práce pribúdali projekty
realizovaných stavieb po celom Slovensku i v zahraničí. V rámci regiónu sú verejnosti
najznámejšie tieto stavby: bytové domy na Kollárovej ulici, penzión Bowling v Liptovskom
Mikuláši, VIA Mara v Liptovskom Trnovci, supermarket Hypernova, Areál vodného slalomu
— Lodenica v Liptovskom Mikuláši. V spoluautorstve supermarket Billa na Podbrezinách,
Stop Shop v Liptovskom Mikuláši, hotel FIM v Demánovskej doline, v súčasnosti dostavba
Zimného štadióna. Ako autor dopinku územného plánu v Demánovskej doiine 50 svojim
kolektívom pripravuje viacero projektov chát, penziónov a hotelových komplexov.
V rámci voľného času sa intenzívne venuje športu. Aktívne už od prvých rokov práce na
Lignoprojekte ho k vrcholovému Powerliftingu priviedol nestor tohto športu na Liptove, jeho
bývalý kolega Ján Beťko. Najväčším úspechom v začiatkoch súťaženia Vladimíra Bátika
bob vít‘azstvo družstva PWL Prešov v celoštátnej, ešte federálnej sútaži, 5. miesto na
Majstrovstvách Európy v trojboji v Bratislave. V posledných rokoch v kategórii masters
dosahuje mimoriadne úspechy vjednotlivých disciplínach trojboja: vicemajster a majster
sveta v tlaku na lavičke v Rakúsku, majster sveta a vy[vorenie svetového rekordu v tlaku na
lavičke v Prahe, majster Európy v tlaku na lavičke v Mad‘arsku, strieborná medaila na
majstrovstvách Európy v tlaku na Iavičke v Rakúsku, majster sveta a nový svetový rekord
v mřtvom t‘ahu v Prahe, majster sveta a vytvorenie dvoch svetových rekordov v Trnave
vtomto roku.
Okrem aktívnej športovej činnosti vykonáva funkciu prezidenta slovenskej Asociácie silných
mužov /Strongman/, kde po dobu výkonu tejto funkcie organizoval trikrát Svetový pohár
Strongman, Európsky a Stredoeurópsky pohár Strongman a viacero ročníkov
Československého pohára Strongman. Medzi zaujímavé akcie, ktoré organizoval či na
organizácii ktorých sa podieľal, patrí športovo kuitúrne stretnutie za účasti špičkových
hokejistov NHL, významných umelcov v 90 rokoch či Mikulášska pohoda v Ploštíne.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Ing. Vladimírovi Bátikovi pri príležitosti
životného jubilea za prínos v oblasti stavebníctva a v športovej oblasti mesta
Liptovský Mikuláš.

Mgr. Darina Bet‘ková

Narodila sa 17. 5. 1941 v Ploštíne. Základné vzdelanie získala v Liptovskom Mikuláši.
Maturovala v r. 7958 na 71-ročnej strednej škole.
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V štúdíu chcela pokračovat‘ na Ekonomickej škole v Martine, jej žiadosť však bola pre
vetký záujem zamietnutá. Naskytla sa jej možnost‘ pracovať na Základnej škole pre
slabozrakých v Liptovskom Jáne. Nastúpíla tam ako vychovávateľka, učiteľka. Po ukončení
školského roku sa prihlásila na Pedagogický inštitút v Martine. Po úspešných prijímacích
pohovoroch ukončila svoje štúdium štátnou záverečnou skúškou s aprobáciou chémia,
prírodopis, pestovateľské práce v roku 7963.

Po ukončení štúdia pracovala osem rokov ako učiteľka a jeden školský rok ako
zástupkyňa riaditeľa na Základ ne] škole vo Vlachoch.

V tejto funkcii nastúpila v šk. roku 1972/73 na Základnú školu na Nábreží, nakoľko
Základná škola vo Vlachoch bola vyňatá zo siete šköl. Pri škole fungoval súbor Dumbier,
ktorý bol založený na 7. Základ ne] deväťročnej škole v Liptovskom Mikuláši. Darine
Bet‘kovej pripadla funkcia organizačne] vedúce] súboru, ktorú vykonávala až do odchodu zo
školy. 10 rokov účinkovala ako členka spevokolu.

Rok 7990/7 991 bol v živote Dariny Bet‘kovej prelomový. Zo školy odíšla pracovat‘ na
Okresný národný výbor - odbor školstva ako školská inšpektorka. Nakoľko sa organizačný
systém v nových politických podmienkach menil, stala sa vedúcou správy a riadenia šköl
v okrese Liptovský Mikuláš. Po výmene pracovníkov sa rozhodla odíst‘. Ako zástupkyňa
ríaditeľky školy odišla zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách v roku 7997 do
dóchodku.

Ako döchodkyňa vyučovala na Evan]elickej škole na ul. Juraja Janošku tri školské
roky. V dóchodkovom veku bola pri založení Klubu döchodcov v Ploštíne. Stala sa kultúrnou
referentkou vo výbore. Starala sa o programy schödz či návštevy kultúrnych podujatí.
V nemalej miere počas celých 10 rokov prispievala písaním a nácvikom programov
k podujatiu Sami sebe či pri zostavovaní programu pri JO. výročí klubu.

Je spoluautorkou vydania “Ploštínske nárečie“ z roku 2074, v roku 2077 vyšla malá
knižka spomienok, ktorú vydali z lásky k nášmu učiteľovi Jánovi Kubínovi.

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

Ing. Helena Hiadlovská

Narodila sa 7. 3. 7948 Zlatná na Ostrove, okr. Komárno. Po ukončení vzdelávania
pracovala vo viacerých podnikoch, neskór v školskej správe. V roku 1994 sa osamostatnila
a začala podnikat. Jej hlavným zameraním je inžinierska činnosť v stavebníctve, čo
predstavu]e všetky aktivity spojené s prípravou stavby, cez stavebné konanie, dozorovanie
a kolaudáciu. Kjej stavbám vybudovaným za ostatné roky patrí napríklad LIDL
v Liptovskom Mikuláši (dve stavby), v Liptovskom Hrádku, Ružomberku, Námestove,
Terchovej, dozorovala bytovku na Stúrovej ul. v Liptovskom Mikuláši, rekonštrukciu
Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši či v Martine.

Celý život sa aktívne venuje športu a možno práve preto k jej hlavným stavbám patrí
výstavba lanoviek. V Jasnej dozorovala stavby Priehyba — Chopok /Funitel/, Lúčky, -

Vyhliadka, Záhradky — Rovná hoľa a Záhradky — Priehyba, Kosodrevina — Chopok, Krupová
— Kosodrevina. V Tatranskej Lomnici si móže pripísat‘ na svo] účet lanovku Tatranská
Lomnica — Start, Start — Skalnaté pleso a Tatranská Lomnica — Buková hora.

Víac ako 50 rokov je členkou Športového klubu v Liptovskom Mikuláši, od roku 1999
]e jeho predsedníčkou. Zaslúžila sa o navrátenie budovy vteda]šej Sokolovne do rúk
športového klubu.

V klube začínala ako aktívna volejbalistka, neskör trénerka volejbalu. Pod je]
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vedením vyrástlo niekotko generácií dievčat.
V marci toho roku dovtšíla vek 70 rokov a napriek tornu je aktívnou športovkyňou,

predsedníčkou Športového klubu a stará sa hlavne o jeho obnovu. Jej zásluhou má svoj
priestor aj úspešný oddiel rnodernej gymnastiky.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Ing. Helene Hiadlovskej pri príležitosti životného
jubilea za prínos v oblasti stavebnhctva a v športovej oblasti mesta Liptovský
Mikuláš.

Mária Hrabinská

Narodila sa 9. 8. 7928 Bystříce pod Lopeníkom (Česká republika). Je zakladateľkou
Klubu seniorov 1 a Základnej organizácie 2 Jednoty déchodcov Slovenska. Obetavo pracuje
v oblasti kultúry, za výsledky v práci jej boll udelené dve čestné uznania a dva dakovné
listy. Ako rezbárka sa so svojimi prácarni zúčastnila na viacerých výstavách v Liptovskom
Mikuláši, Liptovskom Hrádku, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Jej umelecké výrobky sú
prínosom pre tudovú architektúru, sú súčasťou amfiteátra vo Východnej. Nájderne ich aj
v Múzeu ľudovej kultúry v Bratislave, ale aj na mých miestach na Slovensku.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Máru Hrabinskej pri príležitosti životného jubilea
za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

Mgr. Elena Chovanová

Narodila sa 27. 1. 1943 Závažná Poruba. Maturovala na Gymnáziu M. M. Hodžu
v Liptovskorn Mikuláši v roku 1961. Prvý vysokoškolský diplom získala na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici ako učiteľka prvých až štvrtých ročníkov základných škól. Neskör
si odbornú spčsobilosť rozšírila o aprobáciu slovenský jazyk—telesná výchova pre piate až
deviate ročníky základných škól. V roku 7984 získala titul Mgr. art. po štúdiu na VSMU ako
tanečný pedagóg. Svoju pedagogickú dráhu začala na základnej škole. Viac než 30 rokov
pösobila ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Liptovskom
Mikuláši. Vychovala stovky tanečníkov a desiatky tanečných pedagógov, ktorí pósobia
v divadlách i na základných umeleckých školách po celorn Slovensku. V Liptovskom
Mikuláši založila súbor moderného scénického tanca Mladosť. Viedla ho viac ako 20 rokov.
Súbor často účinkoval na ptíležitostných akciách mesta Liptovský Mikuláš. Vyhral viacero
celoslovenských sútaží. Učinkoval aj v zahraničí. Elena Chovanová je zakladateľkou
scénického tanca na Slovensku. Devät‘ rokov pösobila ako zástupkyňa riaditeľa Okresnej
školskej správy v Liptovskom Mikuláši. Ako vedúci školský pracovník sa usilovala
o vytváranie krúžkov pohybovej a estetickej výchovy na základných školách v meste. Týmto
záujmovýrn útvarom poskytovala metodickú pomoc. Pracovala aj pre Centrum voľného
času, kde viedla tanečno — pohybové krúžky a víedla i kurzy anglického jazyka. Po odchode
na döchodok aktívne pösobila v Jednote dóchodcov v mestskej časti Palúdzka. Odborne
i organizačne viedla tanečnú skupinu döchodkýň. V súčasnosti sa zapája do kultúrno
osvetových akcií, ktoré organizuje mesto Liptovský Mikuláš: folklórne podujatia, vianočné
koncerty, fašiangy v meste, sút‘aže tanečných skupín Jednoty dóchodcov Slovenska.
Tanečné umenie vníma ako úžasnú silu, ktorá má v sebe pösobivú hudobnú, výtvarnú
i pohybovú zložku. Pre mesto Liptovský Mikuláš vo svoje] odbornosti odviedla obrovské
množstvo kultúrno — osvetovej, organizačnej a rnetodickej práce. Vytvorila veľa príťažlivých
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tanečných choreografií, ktoré tu zostávajú ako posolstvo a autentická výpoveď jej tvorivého
ducha.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Mgr. Elene Chovanovej pri príležitosti životného
jubilea za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

Ing. Dušan Kováč

Narodil sa 1. 5. 7958 Liptovský Mikuláš. Po absolvovaní Vysokej školy lesníckej
a drevárskej vo Zvolene nastúpíl ako lesný inžinier v Státnych lesoch, závod Liptovský
Hrádok. Po niekotkoročnej lesníckej praxi pracuje až dodnes na Okresnom úrade
v Liptovskom Mikuláši a v jeho kompetencíi je poľovníctvo v našom okrese. Poľovníctvo na
vysokej úrovni, tvorba poľovných revírov či dotknutých zákonov sú zásluhou aktivít Dušana
Kováča.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Ing. Dušanovi Kováčovi prí príležitosti životného
jubilea za prínos v oblasti pol‘ovníctva.

Ing. Jozef Stanovský

Narodil sa 27. 2. 7940 v Prešove. Jeho rodičia pochádzajú z Liptovského Mikuláša,
spoznali sa pri práci v Tranosciu a v roku 7948 sa odst‘ahovali do Prešova, kde založili
evanjelické kníhkupectvo.

Po ukončení vysokej školy technickej začal pracovať vo vodárňach. Po revolúcii
založil spolu s kolegami firmu Hydroteam, s.r.o., podieľali sa aj na príprave niekoľkých
projektov v Tatrách.

Do Iľanova sa vrátil až na döchodku, ale svojou aktívnou službou je vzorom mnohým
Mikulášanom. Dnes sa vo svojich 79 rokoch pustil spolu s miestnymi cirkevníkmi do
projektu zborovej miestnosti, ktorá by sa mala využívať všestranne pre všetky generácie,
spoločne so svojim bratom zakúpil hodiny do kostola a vybavil a finančne zabezpečil nový
organ. Spolupracoval aj na projekte revitalizácie námestia v ltanove. Inicioval a financoval
vydanie kníh Nad Iľanovom vyšla dúha a Bieda šitá sladkou niťou. Uzko spolupracuje
s urbárom.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Ing. Jozefovi Stanovskému za aktívnu kultúrnu
a spoločenskú činnost‘ v meste Liptovský Mikuláš.

CENA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2019 — KOLEKTÍV.

Detský folklórny súbor Ďumbier
Sídlo: Nábrežie, Dr. A.Stodolu 7932, Liptovský Mikuláš.
Staturárny zástupca: Dagmar Chvojková

Detský folklórny súbor Ďumbier vznikol v roku 7968 pri Základnej škole Čsl. brigády, neskór
pracoval aj pri Základnej škole A. Stodolu a jeho súčasným zriaďovateľom je Centrum
votného času v Liptovskom Mikuláši. Zakladatetkou súboru a zároveň choreografkou bola
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pani učiteľka Ľudmíla Štrkolcová, ktorá bola jeho umeleckou vedúcou až 50 rokov. Pod jej
vedením súbor vychoval víac ako tisíc tanečníkov, spevákov a muzikantov. Mnohí z nich
svoju zanietenosť pre folklór deklarujú nad‘alej či už v profesionálnom alebo súkromnom
živote.
Detský folklórny súbor prezentuje detské hry, tradícíe a zvyky prevažne stredného Liptova.
Deti zo súboru rozdávajú radosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Ďumbieráci precestovali 78
krajín sveta (Bulharsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Grécko, Ukrajina, Taliansko, Poľsko,
Bielorusko, turecký lnstanbul, Srbskom Francúzsko, Česko).
V súčasnosti súborzdružuje približne 720 detívo veku 5 ažl5 rokov. Tanečníci sú rozdelení
do troch vekových skupín. Prípravka - deti vo veku 5 až 7 rokov, stredná skupina - deti vo
veku 7až 70 rokov a veľká skupina - deti vo veku 70 až 15 rokov.
Súbor nahral niekoľko filmov a pásiem pre Slovenskú televíziu (Junácka pasovačka, Pod‘te
s nami, Detský rok — Zima, Leto, Eniky — beniky, Kamera mladých, Vandrovali hudci), ako
aj pre Slovenský rozhlas (Hrajteže mi, hrajte...). Vydali magnetofónové kazety, CD Cestička
k domovu. V roku 2009 súbor prezentoval región Liptov v Raňajkách s STV, natáčal do
televíznej relácie Kapurka. V roku 2076 sa prezentovali v televíznom spravodajstve TV JOJ
v meste Liptovský Mikuláš, v roku 2018 súbor oslavoval svoje 50. výročie v Teleráne v TV
Markíza. V krajských a celoštátnych sút‘ažiach získal Detský folklórny súbor Ďumbier za
jednotlivé programové pásma viaceré ocenenia.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Detskému folklórnemu súboru Ďumbier pri
príležitosti 50. výročia vzniku za aktívnu kultúrnu a spoločenskú činnost‘ v meste
Liptovský Mikuláš.

Návrhy na ocenenia boll doručené na základe výzvy na zasielanie nominácií od obyvaterov

mesta Liptovský Mikuláš.

Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spösobom na Novoročnom koncerte

dňa 6.januára 2019.
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