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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021 číslo 12021

K bodu: Návrh na udelenie mestského vyznamenania „Verejné uznanie za zásluhy“
pre genmjr. Jána ll‘anovského v.v.

Mestské zastupiteľstvo:

I. kcnštatuje, že

1. v zmysle Štatůtu mesta Liptovský Mikuláš. či. 52 m6že primátor mesta alebo mestské

zastupitefstvo udeliť aj ině vyznamenania a ceny. Primátor mesta navrhuje mestskému

zastupiteľstvu schváliť a udelit‘ mestské vyznamenanie „Verejně uznanie za zásluhy“

generálmajorovi Jánovi lfanovskému, yv.

2. súčasťou vyznamenania je aj mimoriadna finančná odmena, udelená laureátovi

doživotna To znamená, že finančná odmena bude poskytovaná každoročne (počnúc

rokom 2021) na úhradu spoluúčasti laureáta na služby opatrovatelky a to vo výške 3.500«.

eur. Výška úhrady bude každý rok prirodzene valorizovaná v zmysle platnej legislativy.

II. schvaľuje

1. v zmysle Čl. 52 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie mestského vyznamenania

„Verejné uznanie za zásluhy“ pre rok 2021 generálmajorovi Jánovi lľanovskému

yv. pri priležitosti dožitia 99 rokov

2. finančnú odmenu, ktorá bude poskytovaná každoročne (počnúc rokom 2021) na pokrytie

finančnej spoluúčasti laureáta na služby opatrovateľky a to vo výške 3.500,-- eur. priČom

výška úhrady bude každý rok prirodzene valorizovaná v zmysle platnej legislativy.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021



Důvodová správa

V zmysle čl 52 časti XIV, štatútu mesta mĎže primátor mesta alebo mestské zastupiteístvo udelit aj mé
vyznamenania a ceny. Život prináša rózne životné udalosti, bežné aj mimoriadne. Mimoriadnou udalosfou pre
naše mesto. ale i Slovensko, je významné životné jubileum, 99 rokov, ktorého Sa dňa 21. apríla 2021 dožil
náš čestný občan, generálmajor Ján líanovský, yv.

Vzhľadom k neoceniteľným zásluhám laureáta pri oslobodzovacich bojoch počas 2. svetovej vojny, jeho
neutichajúcej angažovanosti v odkaze budúcim generáciám, navrhuje primátor mesta mestskému
zastupiteľstvu schválit a udelit „Verejné uznanie za zásluhy‘ generálmajorovi Jánovi líanovskěmu, yv.,
ktorého súčastou je aj mimoriadna finančná odmena, udelená laureátovi doživotne. To znamená, že fmnančná
odmena bude poskytovaná každoročne na úhradu spoluúčasti laureáta na služby opatrovate[ky a to ve výške
3.500,-- eur. Výška úhrady bude každý rok prirodzene valorizovaná v zmysle platnej legislatívy.

Generálmajor Ján l[anovský, v.v. (1Prácu si vykaneť zodpovedne a nedaťsa odradit‘ ž/ednou prekážkou v baji
za slobodu‘) sa narodil sa 21. apríla 1922 v Závažnej Porube. Základné faktografické údaje zo života
generálmajora:

• Vyučil sa za inštalatéra — kúrenára.

• 1. októbra 1942 nastúpil na základnú vojenskú službu v Liptovskom Mikuláši.
• 15. marca 1943 bol pridelený k rýchlej divízii slovenskej armády na východný front v zálohe 150

mužov.

• Po štrnástich dňoch bojov sa spolu s ďalšimi vojakmi neváhal pridat na stranu sovietskej armády a
neskór k vznikajúcim československým odbojovým jednotkám.

• V Jefremove absolvoval školenie paradesant.

• Školil výsadkárov.

• Zúčastnil sa oslobodzovania Dukly.

• Už v oktábri 1944 sa dostal na územie stredného Slovenska a pridal sak oslobodzovacim bojom na
Malohonte, pri oslobodzovanĺ Liptovského Mikuláša a bojov na Prahu.

Zranenie utrpel keď bojoval proti fašistom, hoci pčvodne ho ako vojaka slovenskej armády 18. marca 1943
odvelili na východný front bojovať po boku Nemcov. Dva týždne nato zbehol. Syn vojnového invalida z prvej
svetovej vojny, rodák zo Závažnej Poruby a vyučený inštalatér malvo svojich názorech jasno.

V rámci 2. čs. paradesantnej brigády dostal výsadkársky výcvik. Po bojoch na Dukle priletel 6. októbra 1944
so svojou jednotkou na letisko Tri duby. S2. batériou protitankového oddielu parabrigády prešiel bojmi o Jamů,
Hronskú Dúbravu či Tisovec. Bol odvážny, dokázal prenikat‘ cez frontovú líniu, preto pósobil ako styčný
poddóstojník medzi jednotkami a veliteľstvami. V Podbrezovej, kam mal priniesV tajný rozkaz, ho sice zajali,
ale na treti deň sa mu podarilo ujst. Predtým do krvava zbili Keď utekal, mohol len potichu, preto proti
nepriateľovi použil bodák — inak by zahynul...

Po potlačení Povstania ostal s partizánmi. Okrem spravodajských úloh pomáhal v prospech partízánskych
jednotiek A. S. Jegorova a Martina Kučeru organizovat zásobovanie liekmi a potravinami. Keď sa k
Liptovskému Mikulášu priblížili vojská 1. čs. armádneho zboru, odvážny Ján ll‘anovský opat prešiel front ana
veliteístvo priniesol cenné informácie o veíkej sile nepriateía, vrátane vyznačenia jeho postaveni na mapách.

Generálmajor v v Ján lľanovský bol v bojoch pat‘krát ranený, je vdovec, má tri deti, teší sa z vnúčat a je mu
trochu ľúto, že už sa musel rozlúčiť se svojou záhradkou.

Prezident Slovenskej republiky hov máji 2014 povýšil do hodnosti brigádnického generála vo výslužbe.

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš získal 9. februára 2017.

Prezidentka Slovenskej republiky ho dňa 29. augusta 2019 pri priležitosti 75. výročia Slovenského národného
povstania povýšila do hodnosti generálmajor.
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