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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠi 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02. 06. 2022 čfslo /2022 

K bodu: Návrh na udelenie ocenenia "Cena mesta Liptovský Mikuláš" za rok 2022 
kolektív 

Mestské zastupitel'stvo: 

I. konitatuje, že 

1. v zmysle Statútu mesta Liptovský Mikuláš, el. 47, ods. 1 Cenu mesta Liptovský Mikuláš 
mOže mestské zastupiterstvo udeliť obyvaterom mesta s trvalým pobytom na území mesta 
Liptovský Mikuláš a kolekllvom za mímoriadne výsledky pri zveraďovani a rozvoji mesta, 
šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky voblasti vedy, kultúry 
a športu, vzdelávania, spoloeenského a duchovného života, v hospodárstve, 
zdravotnlctve, ochrane životného prostredia a publicistike. 

2. a.) d~a 05.11 .2021 bol primátorovi mesta Liptovský Mikuláš od Obeianskeho združenia 
Liptovskej nemocnice dorueený návrh na udelenie ceny pre kolektív COVID oddelenia 
a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Liptovskej nemocnice 
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. 

b.) pri prlležitosti ukoneenia einnosti oddelenia reprofilizovaných IOžok (COVID oddelenia) 
ku d~u 01.05.2022 navrhuje primátor mesta Liptovský Mikuláš udeliť v zmysle štatútu 
mesta ocenenie .Cenu mesta Liptovský Mikuláš" kolektívu COVID a OAIM oddelenia. 
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II. schval'uje 

1. a.) v zmysle čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia .. Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre kolektív COVID oddelenia a oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Liptovskej nemocnice s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. 

b.) finančnú odmenu vo výške 3000,- €, ktorá bude vyplatená formou bankového 
prevodu 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2022 



Dôvodová správa 

V zmysle Statútu mesta Liptovský Mikuláš, čl. 47, ods. 1 uderuje mestské zastupiterstvo Cenu mesta 
Liptovský Mikuláš obyvaterom mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a kolektívom za 
mimoriadne výsledky pri zveraďovani a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce 
výsledky v oblasti vedy, kultúry a športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v hospodárstve, 
zdravotníctve, ochrane životného prostredia a publicistike. Cenu mesta Liptovský Mikuláš uderuje mestské 
zastupiterstvo najviac siedmím jednotlivcom a jednému koiektivu ročne. 

Kolektív COVID oddelenia a oddelení a anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Liptovskej 
nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 

Počas prebiehajúcej pandémie ochorenia koronavlrusom COVID oddelenie pod vedenim MUDr. Martina 
Skutu a MUDr. Tatiany Fiolekovej a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) pod vedením 
MUDr. Viktora HegedGša preukázali mimoriadnu obetavos!' v službe pacientom postihnutým touto zákernou 
chorobou. Ich obetavá práca prispela k záchrane mnohých životov a tiež k úrave utrpenia mnohých chorých. 
COVID oddelenie vzniklo 20.10.2020 v priestoroch interného oddelenia. Aj napriek tomu, že nebola vyhlásená 
pracovná povinnos!', sa zdravotníci z celej nemocnice, či už z lôžkových oddeleni alebo JZS, rozhodli 
dobrovorne prihlásil' a pracoval' na tomto náročnom oddeleni. Mnohl z nich svoje rozhodnutie pomáhat' 
pacientom s ochorením COVID-19 učinili aj na základe svojej osobnej skúsenosti. 
Kolektívy COVID oddelenia a OAIM Liptovskej nemocnice odliečili a pomohli veľkému množstvu pacientov 
nielen z Liptova, ale aj z oblasti Kysúc, Turca a iných regiónov Slovenska. Najväčši obdiv si zaslúžia za svoje 
každodenné nasadenie vo fyzicky ale aj psychicky náročných podmienkach. Respirátor, ochranný štll, overal 
a nepriedušné rukavice sa stali ich každodennou súéas!'ou. Častokrát sa stretávali s bezmocnos!'ou 
a beznádejou pri pacientoch s naj!'ažšlm priebehom ochorenia. Vzhradom na všetky okolnosti sa tieto 
kolektívy nevzdávali a rok a pol každý deň nastupovali do svojej práce s odhodianim pomáhal' a liečil' všetkých 
pacientov, ktorí to potrebujú. 
Po náročnom obdobi spoločného "boja" proti pandémii bolo k 01.máju 2022 oddelenie reprofilizovaných lôžok 
(COVID oddelenie) zrušené a personál sa vrátil na svoje pôvodné pracoviská. 
Za výkon ich práce, ktorá je pre nich posianim, si zaslúžia náš rešpekt, obdiva verké poďakovanie . 

Súéasl'ou ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 3000,- €. 
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