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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02. 06. 2022 čislo 12022 

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

Mestské zastupiteľstvo: 

I. konitatuje. že 

1. v zmysle Statútu mesta liptovský Mikuláš, čl. 47, ods. 1 Cenu mesta liptovský Mikuláš 
môže mestské zastupitelstvo udelil' obyvatelom mesta s trvalým pobytom na územi mesta 
Liptovský Mikuláš a kolektIvom za mimoriadne výsledky pri zveladovani a rozvoji mesta, 
šlreni dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry 
a športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v hospodárstve, 
zdravotnlctve, ochrane životného prostredia a publicistike. 

2. a . ) dňa 05.05.2022 bol primátorovi mesta liptovský Mikuláš od Občianskeho klubu v 
Ploštíne a od Občianskeho združenia SAPO Ploštín doručený návrh na udelenie ceny 
pre p. Máriu Grajciarovú (adresa trvalého pobytu: Hlavná 104/74, 031 01 Liptovský 
Mikuláš) a pre p. Jána Cupku (adresa trvalého pobytu: Hlavná 112/27, 031 01 liptovský 
Mikuláš) 

b.) pri prlležitosti 100. výročia ochotnlckeho divadla v Plošllne a dožitia sa životného 
jubilea 60 rokov navrhuje primátor mesta liptovský Mikuláš udelil' v zmysle štatútu mesta 
ocenenie .Cenu mesta liptovský Mikuláš· pre p. Máriu Grajciarovú za aktivny a dlhoročný 
rozvoj spoločenského a kultúrneho diania v mestskej časti Plošlln. 

c. ) pri prlležitosti 100. výročia ochotnlckeho divadla v Ploštíne a dožitia sa životného 
jubilea 60 rokov navrhuje primátor mesta liptovský Mikuláš udelil' v zmysle štatútu mesta 
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ocenenie "Cenu mesta Liptovský Mikuláš" pre p. Jána Čupku za dlhoročný pri nos 
v športovej, kultúrnej a spoločenskej oblasti v mestskej časti Ploštín. 

3. a.) dňa 25.05.2022 bol primátorovi mesta Liptovský Mikuláš od Mestského hokejového 
klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. doručený návrh na udelenie ceny pre p. Mareka Urama 
(adresa trvalého pobytu: Palúčanská 684/105,03101 Liptovský Mikuláš) a p. Vlastimila 
Škanderu (adresa trvalého pobytu: Palúčanská 613/67,031 01 Liptovský Mikuláš). 

b .) pri priležitosti 20. výročia zisku titulu Majstrov sveta v ľadovom hokeji navrhuje 
primátor mesta Liptovský Mikuláš udelil' v zmysle štatútu mesta ocenenie "Cenu mesta 
Liptovský Mikuláš" pre p. Mareka Urama za vynikajúce výsledky v oblasti športu a šírenie 
dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí. 

c. ) pri priležitosti 90. výročia vzniku liptovskomikulášskeho ľadového hokeja navrhuje 
primátor mesta Liptovský Mikuláš udelil' v zmysle štatútu mesta ocenenie "Cenu mesta 
Liptovský Mikuláš" pre p. Vlastimila Škanderu za dlhoročnú aktívnu činnosI' v oblasti 
športu a rozvoj ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláší. 

4. a.) dňa 25.05.2022 bol primátorovi mesta Liptovský Mikuláš od Občianskeho združenia 
Živé námestie doručený návrh na udelenie ceny pre p. Mariána Bochničku (adresa 
trvalého pobytu: Juraja Janošku 354/1, 031 01 Liptovský Mikuláš) a p. Stanislava Culku 
(adresa trvalého pobytu: Štefana Moyzesa 662/3, 031 01 Liptovský Mikuláš). 

b.) pri priležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje primátor mesta Liptovský Mikuláš 
udelil' v zmysle štatútu mesta ocenenie "Cenu mesta Liptovský Mikuláš· pre p. Stanislava 
Culku za dlhoročné aktivne pôsobenie v meste Liptovský Mikuláš a osobitný prínos 
v duchovnej oblastí. 

c. ) primátor mesta Liptovský Mikuláš navrhuje udelil' v zmysle štatútu mesta ocenenie 
"Cenu mesta Liptovský Mikuláš· pre p. Mariána Bochničku za dlhoročnú vynikajúcu 
spoluprácu s mestom Liptovský Mikuláš, za pri nos v duchovnej oblasti a v oblasti 
vzdelávania. 

II. schval'uje 

1. a.) v zmysle čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Máriu Grajciarovú za aktívny a dlhoročný 
rozvoj spoločenského a kultúrneho diania v mestskej časti Ploštín. 

b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanej vyplatená formou 
bankového prevodu 

2. a.) v zmysle čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Jána Čupku za dlhoročný prínos v športovej, 
kultúrnej a spoločenskej oblasti v mestskej časti Ploštín. 

b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanému vyplatená formou 
bankového prevodu. 

3. a.) v zmysle čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Mareka Urama za vynikajúce výsledky 
v oblasti športu a šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí . 
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b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanému vyplatená formou 
bankového prevodu 

4. a.) v zmysle čl. 47 Statútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Vlastimila Skanderu za dlhoročnú aktivnu 
činnost' v oblasti športu a rozvoj radového hokeja v Liptovskom Mikuláši . 

b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanému vyplatená formou 
bankového prevodu 

5. a.) v zmysle čl. 47 Statútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
Liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Stanislava Culku za dlhoročné aktivne 
pôsobenie v meste Liptovský Mikuláš a osobný prinos v duchovnej oblasti. 

b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanému vyplatená formou 
bankového prevodu 

6. a.) v zmysle čl. 47 Statútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia "Cena mesta 
liptovský Mikuláš" pre rok 2022 pre p. Mariána Bochničku za dlhoročnú vynikajúcu 
spoluprácu s mestom Liptovský Mikuláš, za prínos v duchovnej oblasti a v oblasti 
vzdelávania. 

b.) finančnú odmenu vo výške 1000,- €, ktorá bude navrhovanému 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 územ í mesta Liptovský Mikuláš a kolektívom za 
mimoriadne výsledky pri zveraďovaní 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, 
zdravotnlctve, ochrane životného prostredia a publicistike. Cenu mesta Liptovský Mikuláš udeľuje mestské 
zastupiteľstvo najviac siedmim jednotlivcom a jednému kolektívu ročne. 

Mária Grajciarová 

Pani Mária Grajciarová sa dlhé roky aktívne zapája do spoločenského a kultúrneho diania v mestskej časti 
Ploštín, najma v oblasti udržiavania ľudových tradíciI. Je predsedníčkou občianskeho združenia Folklórny 
plamienok, ktoré organizuje v mestskej časti Plošlln detský folklórny festival s medzinárodnou účasťou . Dlhé 
roky pracuje v Občianskom klube mestskej časti Plošlln a výbore TJ SNAHA Ploštín. Angažuje sa však najma 
v oblasti amatérskeho divadla. Začínala v roku 1981 prácou v bábkarskom súbore, neskôr spolupracovala ako 
hosťujúca amatérska herečka s rôznymi divadelnými súbormi na Liptove. V roku 1997 založila detský 
divadelný súbor, ktorý bol úspešný na rôznych súťažiach . Vo vornom čase pracovala aj ako vedúca 
divadelného krúžku v CVČ v Litovskom Mikuláši. V roku 2004 pomáhala sformovať súčasný divadelný súbor 
SAPO Ploštín zo stále aktívnych starších divadelníkov a detského divadelného súboru, ktorého členovia už 
nespadali vekom do kategórie divadla hrajúceho deťmi. Tento pod jej vedením pracuje od roku 2004 doposiaľ. 

Za 18 rokov existencie DS SAPO, uviedol v réžii Márie Grajciarovej, okrem prlležitostných tematických 
vystúpení, devatnásť inscenácií rôznych žánrov a autorov (napr.: Vrlik, Timrava, Urbánek, Moliere, Astrid, 
Gogoľ, Barč-Ivan, Opálený, Mitana, Henneguion ... ), s ktorými sa zúčastňoval regionálnej súťažnej prehliadky 
ochotníckych divadiel. Jedenásťkrát súbor postúpil na krajskú súťažnú prehliadku a dvakrát celoslovenskú. 
Na rôznych celoštátnych súťažných prehliadkach, okrem individualnych ocenení , získal súbor raz tretie a 
trikrát prvé miesto. Pod vedením Márie Grajciarovej dosiahli ploštínski ochotníci najvačší úspech vo svojich 
dejínach, ked boli v roku 2021 s inscenaciou J. G. Tajovského Matka, vybratí účínkovat' na Scénickej žatve v 
Martine a neskôr s tou istou inscenaciou zvit'azili na celoštatnej sút'ažnej prehliadke neprofesionalneho divadla 
Belopotockého Mikuláš. Získali hlavnú cenu v kategórii Prúdy tradičného divadla, s priamym postupom na 
Scénickú žatvu Martin - 2022 a festival TvorBA 2022 do Bratislavy. 

Súčast'ou ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- €. 

Ján Čupka 

Pán Ján Čupka sa dlhé roky aktívne zapaja do športového, spoločenského a kultúrneho života v mestskej 
časti Ploštín. V TJ SNAHA Ploštín najskÔr ako aktívny futbalista, neskôr dlhoročný člen výboru . Je členom 
Dobrovorného hasičského zboru v Ploštíne a občianskeho združenia Folklórny plamienok od jeho vzniku , kde 
je neodmysliternou súčasťou organizovania folklórneho festivalu a jeho zabezpečovania po technickej stranke. 
Veľkou mierou sa podieľa na udržiavani rudových tradícii a organizovani všetkých podujatí v mestskej časti 
Ploštín. Je aktívnym členom Občianskeho klubu a spravcom kultúrneho domu v Ploštíne. Od detstva sa 
angažuje v ochotnickom divadle, hral v historicky najvýznamnejšom divadelnom predstavenl ploštínskych 
ochotníkov Starosvetská svadba. Od vzniku DS SAPO Ploštín je jeho aktívnym členom . Účinkoval v 
šestnastich inscenáciach a výraznou mierou sa podieľal na dosiahnutých úspechoch. Stvárnenie jeho postavy 
sluhu v Kamennom chodničku, v Ďurovi Dandinovi a mnohých dalších postav je nezabudnuteľné . Účinkuje aj 
v najúspešnejšej inscenácii Matka, ktorá aj jeho prispením zvít'azila v roku 2021 na celoštátnej sút'ažnej 
prehliadke neprofesionálneho divadla Belopotockého Mikuláš. 

Súčast'ou ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- €. 
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Marek Uram 

Pán Marek Uram sa narodil v Liptovskom Mikuláši 8. septembra 1974. S hokejom začlnal v MHK 32 
Liptovský Miku1M, v sezóne 1993/94 debutoval v slovenskej extralige. Ročník 1997/98 odohral v Poprade, po 
ňom sa vrátil do Liptovského Mikuláša. V priebehu sezóny 1999/00 prestúpil do Znojma, kde vytvoril 
produktivnu dvojicu s ďalším slovenským hokejistom Petrom Pucherom. V ročníku 2000/01 sa stal najlepšim 
strelcom českej extraligy. V klube zotrval až do sezóny 2005/06, v závere ktorej bol vymenený do Vítkovic za 
Juraja Štefanku. Po skončení pôsobenia v tomto klube podpísal trojročnú zmluvu so Slovanom Bratislava. 

Po základnej časti prvej sezóny v Slovane bol s 31 gÓlmi najlepšim strelcom sút'aže. Svoje ofenzívne 
schopnosti potvrdil aj v play-off (zaznamenal 12 gólov a 9 asistencií v 14 zápasoch) a vybojoval svoj prvý 
klubový majstrovský titul. V stretnuti proti HC Košice 20. novembra 2007 si poškodil meniskus v pravom kolene 
a niekorko týždňov vynechal. Slovan zdolal vo finále play-off Košice 4:3 na zápasy a obhájil majstrovský titul. 

Dňa 24. júna 2009 podpísal zmluvu s MHC Martin, v mužstve pôsobil dva roky. V sezóne 2011/12 kvôli 
zraneniu odohral len tri zápasy v 1. SHL za MHK 32 Liptovský Mikuláš. Oalší ročník hralopat' za Znojmo, 
tentoraz v rakúskej lige. V sezóne 2013/14 hral za Ice Tigers Nové Zámky v MOL lige. 

Ked pred 20 rokmi získalo Slovensko na svetovom šampionáte vo Švédsku historické zlato, útočník Marek 
Uram bol pri tom . Dvojnásobný slovenský šampión s bratislavským Slovanom je ako posledný z partie 
majstrov sveta z roku 2002 stále aktívnym hráčom . Hoci mu už t'ahá na 50-ku, stále hrá 2. najvyššiu sút'až v 
Kežmarku a popritom odovzdáva na plný úvazok svoje skúsenosti mladým talentom. Je totiž trénerom 
siedmakov a asistentom pri dorastencoch mikulášskeho hokeja. Má takmer takú dlhú kariéru ako legendárny 
Jaromír Jágr. 

SÚČ8St'OU ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- E. 

VlastímII Škandera 

Pán Vlastimil Škandera Narodil sa v Liptovskom Mikuláši 16. januára 1961, je ženatý a má dve deti. Popri 
absolvovaní gymnázia v Liptovskom Hrádku a Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pôsobil ako hokejový 
brankár v slovenských kluboch. Do 20-tich rokov pôsobil v domácom hokejovom klube v Liptovskom Mikuláši, 
následne v Ekonóme Bratislava, HC Skalica, Slovan Bratislava, ZTK'Zvolen a hokejovú kariéru ukončil v roku 
1993 v mužstve Iskra Smrečina Banská Bystrica. 
Športovú funkcionársku kariéru začinal ako športový riaditer vo futbalovom klube TATRAN Okoličné . Od roku 
1994 do roku 2015 pôsobil nepretržite 21 sezón v MHK 32 Liptovský Mikuláš vo funkciách tajomník pre 
športovú činnost', vedúci zimného štadióna, generálny manažér, riaditer, predseda a podpredseda 
predstavenstva. Od roku 1995 aktívne pôsobil aj vo funkciách Slovenského zvazu radového hokeja ako 
viceprezident, člen správnej rady a predseda dozornej rady Združenia oddielov a klubov Extraligy Slovenska. 
V PRO - HOKEJ, a.s. zastával funkciu člena predstavenstva a predsedu dozornej rady. Do roku 2015 pôsobil 
aj ako člen komisie pre rozvoj radového hokeja. 
V roku 2006 bol predsedom IIHF René Fasselom ocenený za aktivny rozvoj hokeja na Slovensku. 
Od sezóny 2020 zastáva v liptovskomikulMskom klube funkciu športového riaditera a ako člen dozornej rady 
Asociácie profesionálnych hokejových klubov Slovenska. 

SÚČ8St'OU ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- E. 
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Stanislav Culka 

Pán dekan Mgr. Ing. Stanislav Culka sa narodil 19. 5. 1962 a v týchto dňoch sa dožil významného životného 
jubilea - 60 rokov. Ako 34 ročný bol ordinovaný, aby následne rok pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni. Jeho 
ďalšlm pôsobiskom sa v roku 1997 na 15 rokov stala Lisková. Farárom Rimskokatolíckej cirkvi, farnost' 
Liptovský Mikuláš je od 12. 7. 2012. O svoju farnost', Farský kostol Sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši a 
Rímskokatolícky kostol Najsvatejšieho Srdca Ježišovho v Liptovskej Ondrašovej sa vzorne stará. 
V rámci dobrej spolupráce s mestom Liptovský Mikuláš, občianskym združenlm "Živé námestie" 
a Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš svojimi činmi významnou mierou prispieva k rozvoju 
cestovného ruchu v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš. Konkrétne uvádzame prehliadky Farského 
kostola Sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši, aktívnu spoluprácu na realizácii projektu Historický kompas a pod. 

Súčast'ou ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- €. 

Marián Bochnička 

Pán Marián Bochnička sa narodil 24.06.1973 v Liptovskom Mikuláši. V cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš pôsobí od roku 2000. V súčasnosti zastáva 
funkciu predsedajúceho zborového farára. Pod cirkevný zbor patria aj mestské časti lľanovo, Ploštín, 
Liptovská Ondrašová, Okoličné, Podbreziny, Stošice, Vitálišovce a Demänová. 
Pán Mgr. Marián Bochnička sa spolu s bratom farárom, sestrou farárkou, s bratom dozorcom a presbytermi 
stará o cirkevný zbor po duchovnej i hospodárskej stránke. Aktívne sa podieľa na spolupráci s mestom 
Liptovský Mikuláš, Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš a občianskym združen Im "Živé námestie", 
čím príspíeva k rozvoju mesta a cestovného ruchu v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš. 
Za jeho pôsobenia sa uskutočnila generálna oprava Evanjelického kostola a.v. na Tranovského ulici, areálu 
Betánie na Janoškovej ulici, či prlstavba pri kostole v lľanove. Aktívne sa venuje práci s mládežou a to tak po 
duchovnej stránke, ako aj v rámci športových aktivit. Rozsiahla je jeho pedagogická činnost', vyučuje 

náboženstvo na cirkevných aj štátnych základných a stredných školách. 
V rámci svojich možností vie vždy podat' pomocnú ruku kedykoľvek a komukoľvek je to potrebné. Mal pod 
patronátom 12 utečencov z Ukrajiny, ktorí boli ubytovaní v ubytovni cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
Liptovský Mikuláš - v Ploštíne. 
Spolupracuje aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi, ako i Bratskej jednoty baptistov. 

Súčast'ou ocenenia bude aj vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1000,- €. 
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