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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptvovský Mikuláš na roky 2015 - 2022
(ďalej len “PHSR”) nadväzuje na predošlý dokument PHSR a je spracovaný pre potrebu zohľadnenenia nových
požiadaviek pri stanovení a realizácií strategických zámerov mesta Liptovský Mikuláš. Program je vypracovaný v
súlade so zákonom č. 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja. Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť
orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na
koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.
Spracovanie dokumentu zabezpečili zodpovední zamestnanci Mestského úradu pod vedením
oddelenia projektového manažmetu v spolupráci s partnermi z verejného, súkromného a mimovládneho
sektora uplatnením dvojstupňovejriadiacej štruktúry: riadiaci tím a štyri odborné pracovné skupiny.
Spracovanie PHSR trvalo takmer rok (január – december 2015) a prebiehalo v niekoľkých fázach v súlade s
metodikou pre vypracovanie PHSR vydanou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Cieľom rozvojového dokumentu je na základe sociálno – ekonomickej analýzy mesta vytvoriť program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým
dokumentom na podporu regionálneho rozvoja a súhrnom cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a
sociálneho rozvoja na úrovni mesta Liptovský Mikuláš.
Dokument navrhnuje systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na
realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja,
resp. štátnej regionálnej politiky. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele, definuje aktivity
a prvoradé potreby pre zabezpečenie rozvoja jednotlivých rozvojových oblastí. Ciele a úlohy harmonizuje tak,
aby prinášali všestranný rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
je strednodobý plánovací dokument na obdobie 7 rokov s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. Je
otvoreným a živým dokumentom, ktorý bude podľa potreby aktualizovaný. Význam a využitie tohto dokumentu
pri usmerňovaní rozvoja mesta je v tom, že je spracovaný na základe čiastkových odborných koncepcií (dopravy
a verejnej zelene, životného prostredia, tepelnej energetiky, školstva, sociálnych vecí, mládeže, športu, kultúry,
cestovného ruchu, podnikania, cezhraničnej spolupráce) za spoluúčasti miestnych aktérov a odborníkov, ktorí
sú informovaní o problémoch a rozvojových potrebách mesta a napomáha k pochopeniu regionálnych špecifík
záujmového územia a zároveň k maximálnemu absorbovaniu zdrojov Európskej únie pre mesto Liptovský
Mikuláš.
Pri zostavení rozvojových priorít bol dôležitým zdrojom informácií prieskum názorov občanov mesta,
ktorým boli občania upozornení na prebiehajúci proces strategického plánovania rozvoja mesta a zapojení do
plánovacieho procesu. Výsledky prieskumu poskytli podklady pre rozhodovanie o smerovaní prác na
strednodobom strategickom pláne. Prieskum zisťoval sociálno-ekonomické charakteristiky respondentov,
podmienky bývania a spôsoby riešenia bytovej situácie, názory miestnych obyvateľov rôznych vekových
kategórii na kvalitu života v meste, služby a samosprávu, kladné a záporné stránky rozvoja mesta, možnosti a
prekážky rozvoja a predstavy o prioritných oblastiach rozvoja.
Tento dokument je podľa metodiky na spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
previazaný s aktuálnymi operačnými programami prioritných odvetví v novom programovom období , ako aj s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Pri
vypracovaní programového dokumentu boli zohľadnené aj priority Partnerskej dohody Slovenskej republiky na
roky 2014 – 2020.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš sa stane podkladovým
materiálom, ktorý umožní orientáciu v smerovaní trvaloudržateľných aktivít rozvoja mesta. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom
Mikuláši, ktoré bude s podporou Mestského úradu napĺňať stanovené ciele, vykonávať kontrolu, monitorovanie
a hodnotenie realizácie tohto programu.
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PRÍHOVOR PRIMÁTORA
Vážení obyvatelia Liptovského Mikuláša,
dovoľte, aby sme vám predstavili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030. Program je výsledkom takmer rok trvajúcej práce
mnohých zamestnancov radnice, kooperácie a diskusií s obyvateľmi mesta, záujmovými združeniami
a platformami, ktoré tvoria, pôsobia a rozvíjajú činnosť v rozličných sférach. Vypracovali sme ho na základe
poznania minulosti, súčasného stavu, sledovania trendov a predpokladaného vývoja potrieb a očakávaní
obyvateľov Liptovského Mikuláša.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš nadväzuje na predošlý
strategický dokument spracovaný na roky 2007-2013 a ďalej rozvíja víziu Mesta pre všetkých. Našou
neutíchajúcou snahou je pozdvihnúť Liptovský Mikuláš, z definovaných priorít chceme budovať mesto ako
prirodzené historické, kultúrne a turistické centrum regiónu. Verím, že ľudia žijúci v Mikuláši začnú postupne
vnímať pozitívne zmeny, ktoré budeme, vychádzajúc z Programu, realizovať a prispejú k zlepšeniu úrovne
života v našom meste.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2015 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2030
Názov dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš
na roky 2015 – 2022.
Forma spracovania
Spracovanie dokumentu bude zabezpečené internými zamestnancami
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a externými odborníkmi pracujúcich v 4
pracovných skupinách. Počas celej doby prípravy sa ku spracovávaným kapitolám
bude vyjadrovať aj odborná verejnosť, pracujúca v mestských komisiách,
podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie aktívne pôsobiace na území
mesta.
Dôvodom na aktualizáciu PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 sú
zmeny v legislatíve a strategických dokumentoch vyššieho stupňa, ktoré sa týkajú
oblasti regionálneho rozvoja:
 Vláda SR schválila Aktualizáciu Národnej stratégie regionálneho
rozvoja SR, ktorá je základným dokumentom na podporu regionálneho
rozvoja na národnej úrovni.
 Slovenská republika uzavrela s Európskou komisiou Partnerskú
dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v
rokoch 2014- 2020, ktorá definuje stratégiu a priority pre efektívne a
účinné investície.
 Od 1.1.2015 je účinná novela zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Na základe § 18a
novelizovaného zákona sú VÚC a obce povinné uviesť programy rozvoja
a ich aktualizácie, schválené pred 1.1.2015, do súladu s ustanoveniami
zákona do 31.12.2015.
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle
novely zákona č. 539/2008 uverejnilo na svojej webovej stránke
Metodiku na vypracovanie PHSR.
Riadenie procesu
spracovania

Obdobie spracovania

Financovanie spracovania

Vedením mesta bol zostavený riadiaci tím, ktorý koordinuje celý proces
spracovania. Tím počas celej doby prípravy spolupracuje s členmi pracovných
skupín (najmä s vedúcimi, ktorí riadili svojich interných a externých odborníkov).
4 pracovné skupiny boli zostavené podľa zamerania :
PS 1: DOPRAVA, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PS 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY, BÝVANIE, BEZPEČNOSŤ
PS 3 : VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS, MLÁDEŽ
PS 4 : CESTOVNÝ RUCH, MARKETING, PODNIKANIE, MODERNÁ SAMOSPRÁVA
Mestskému zastupiteľstvu a mestským komisiám budú predkladané jednotlivé
časti dokumentu priebežne. Gestorom spracovania dokumentu sa stal primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Pracovný tím sa stretáva na pravidelnej týždennej
báze, čím sa zabezpečí kontinuita plnenia úloh.
V priebehu spracovania a aktualizácie PHSR je použitá dvojstupňová riadiaca
štruktúra: riadiaci tím a odborné pracovné skupiny. Riadiaci tím zabezpečuje
celkové spracovanie strategického dokumentu. Členmi riadiaceho tímu sú najmä
zamestnanci oddelenia projektového manažmentu. Pracovné skupiny s riadiacim
tímom úzko spolupracujú pripravujú potrebné podklady v zmysle zadania a
poskytujú odborné informácie a stanoviská. Komunikácia v rámci pracovných
skupín prebieha najmä mailom, resp. osobne na koordinačných stretnutiach.
Verejnosť bude do procesu zapojená prostredníctvom verejného prieskumu,
v ktorom bude mať možnosť vyjadriť svoj názor na kľúčové otázky rozvoja mesta.
Spracovanie aktualizácie PHSR sa uskutoční v období január – december 2015.
Finálna verzia dokumentu musí byť v zmysle zákona č. 309/2014Z.z. schválená v
termíne do 31.decembra 2015.
Predpokladané náklady na prípravu a spracovanie aktualizácie PHSR sú vo výške
6000 EUR.
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LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE
Spracovanie PHSR Mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 sa z metodického hľadiska riadilo najmä:
1. Zákonom č.309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja.
2. Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle
novely zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej Vládou SR 18.júna 2014) + Povinné prílohy,
plánovacie a podporné dokumenty k Metodike na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC. Verzia k 31.júlu
2014.
3. Metodickou príručkou Strategické plánovanie samosprávy, praktický poradca na ceste k úspešnému
rozvoju obcí, miest a regiónov vydanou Dagmar Weisovou a Magdalénou Bernátovou.
4. Zákonom č.302/2001, Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.
5. Zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6. Zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
7. Zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8. Zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
POSLANIE DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 spolu s
územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania
situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľských subjektov, záujmových skupín a ďalších subjektov v
území a formuluje predstavu o jeho budúcnosti.
Cieľom analytickej časti je audit súčasnej situácie a identifikovanie rozvojových faktorov a disparít mesta
Liptovský Mikuláš v 12 strategických oblastiach :
1. školstvo, vzdelávanie a mládež
2. kultúra
3. šport
4. sociálne služby
5. bývanie
6. bezpečnosť
7. cestovný ruch a marketing
8. podnikanie
9. územný rozvoj a tvorba kvalitného mestského prostredia
10. doprava
11. životné prostredie
12. moderná samospráva a komunikácia
Vízia mesta bude napĺňaná 12 strategickými cieľmi, ktoré prispievajú k plneniu jednotlivých strategických
oblastí. Strategické ciele sú detailnejšie rozpracované v špecifických cieľoch a aktivitách. Komplený prehľad
poskytne programová časť dokumentu, ktorá sa skladá zo zoznamu indikatívnych opatrení, vytvárajúcich rámec
pre plnenie strategických a špecifických cieľov. Tento rámec je následne užšie špecifikovaný súborom
konkrétnych aktivít v časti akčný plan. V tejto časti dokumentu je každá aktivita detailne rozpracovaná spolu s
definíciou finančných zdrojov a merateľnými ukazovateľmi jej dosiahnutia.
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ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV V PROCESE PRÍPRAVY PHSR
názov dokumentu
platnosť dokumentu
úroveň
zdroj
dokumentu
Národná stratégia regionálneho
2014 - 2030
národná
www.mindop.sk
rozvoja SR (NSRR)
Partnerská dohoda 2014 - 2020
2014 - 2020
národná
www.partnerskadohoda.gov.sk
Program
hospodárskeho
a
sociálneho rozvoja Žilinského
2007-2013
regionálna
www.regionzilina.sk
samosprávneho kraja pre roky
2014-2020
Stratégia rozvoja cestovného
ruchu Žilinského samosprávneho
2007-2013
regionálna
www.regionzilina.sk
kraja pre roky 2007 -2013
Rámcová stratégia Žilinského
regiónu pre oblasť inovačného
od roku 2006
regionálna
www.regionzilina.sk
rozvoja
Lokálna stratégia komplexného
od roku 2008
lokálna
www.mikulas.sk
prístupu
Komunitný
plán
sociálnych
služieb mesta Liptovský Mikuláš
2010 -2015
lokálna
www.mikulas.sk
na obdobie 2010 -2015
Koncepcia
rozvoja
mesta
Liptovský Mikuláš v oblasti
od roku 2006
lokálna
www.mikulas.sk
tepelnej energetiky
Plán odpadového hospodárstva
mesta Liptovský Mikuláš na roky
2011-2015
lokálna
www.mikulas.sk
2011-2015
Územný generel dopravy mesta
od roku 2008
lokálna
www.mikulas.sk
Liptovský Mikuláš
Územný plán mesta Liptovský
od roku 2010
lokálna
www.mikulas.sk
Mikuláš
Prístupy pri tvorbe PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022
Návrh metodiky riešenia a postupu prác plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš možno charakterizovať ako interaktívny proces na princípe partnerstva. Použitá metóda je v podstate
kontinuálna interakcia medzi zástupcami mesta, občanmi, vytvorenými odbornými pracovnými skupinami a
realizačným tímom, pričom sa využila kombinácia odborných konzultácií, analytických a koncepčných prác,
prieskumov a tematicky zameraných plánovacích workshopov.
METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI
Metóda
TLAČENÉ MATERIÁLY
Internetové stránky, vrátane
verejných pripomienok
VYUŽITIE EXISTUJÚCICH MÉDIÍ
Zverejňovanie
informácií
v
miestnej tlači
Tlačové konferencie
STRETNUTIA
Verejné stretnutia
Verejné semináre
ROZHOVORY A PRIESKUMY
Dotazník pre širokú verejnosť

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie názorov
verejnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
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Tematické workshopy
PORADNÉ SKUPINY
Odborné poradné skupiny
Pracovné skupiny
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské služby

x
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x

x

x
x
x

x
x
x

RIADIACI TÍM A PRACOVNÉ SKUPINY
Gestor

Ing. Ján Blcháč, PhD.

Koordinátor

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.

Metodik

Mgr. Branislav Zacharides

Členovia riadiaceho tímu

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc., Ing. Martina
Kapitáňová, Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Lucia
Cukerová, Ing. Jana Kormaníková, RNDr.
Michaela Schlegerová , Mgr. Marcela
Paukovčeková
PS 1: DOPRAVA, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vedúci pracovnej skupiny

Ing.arch.Tatiana Bachtíková

Interní odborníci
Útvar hlavného architekta

Ing.arch.Tatiana Bachtíková

Oddelenie životného prostredia a dopravy

RNDr. Mária Lošonská

Oddelenie životného prostredia a dopravy

Ing. Gabriel Lengyel

Externí odborníci
predseda komisie životného prostredia

Bc. Miroslav Neset

predseda komisie dopravy a verejného poriadku

Jaroslav Grešo

predseda komisie územného rozvoja a výstavby

Ing.arch. Pavel Bobák, CSc.

Verejno - prospešné služby

Ing. Dušan Grešo

Liptovská vodárenská spoločnosť

Ing. Peter Hán

PS 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY, BÝVANIE, BEZPEČNOSŤ
Vedúci pracovnej skupiny

Mgr. Erika Sabaková

Interní odborníci
Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Bc. Valéria Hromádková

Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Mgr. Antónia Majerová

Oddelenie ŠFRB

Mgr. Miroslav Kašák

Mestská Polícia

JUDr. Marián Jančuška

Externí odborníci
predseda komisie sociálnej a bytovej

MUDr. Marta Voštináková

Občianske združenie JESKO

Mgr. Dušan Plaček

Klinický psychológ
Pálkovo centrum - Krízove stredisko

PhDr. Kata Piačková
Peter Huťan

PS 3 : VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS, MLÁDEŽ
Vedúci pracovnej skupiny
Interní odborníci

PhDr. Dana Guráňová

PHSR mesta Liptovský Mikuláš
Oddelenie škôl a školských zariadení

PaedDr. Zuzana Pavelicová

Oddelenie škôl a školských zariadení

PhDr. Oľga Magerčiaková

Centrum voľného času

PhDr. Roman Králik
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Externí odborníci
predseda komisie školstva a mládeže

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

predseda komisie športu

Karol Székely

Dom Kultúry

Mgr. René Devečka

Múzeum Janka Kráľa

Mgr. Zuzana Nemcová

riaditeľka ZŠ M. R. Martákovej

Mgr. Alena Ridzoňová

PS 4 : CESTOVNÝ RUCH, MARKETING, PODNIKANIE, MODERNÁ SAMOSPRÁVA
Vedúci pracovnej skupiny

Bc. Jana Piatková

Interní odborníci
Oddelenie marketingu a podnikania

Ing. Soňa Višňovská

Oddelenie marketingu a podnikania

Ing. Michaela Mlynčeková

Občianske združenie "Živé námestie"

Ing. Marta Jančoková

Oddelenie informatiky

Ing. Dušan Močarník

Prednostka Msú

Ing. Martina Kapitáňová

Externí odborníci
Predseda komisie cestovného ruchu a podnikania

Ing. Matej Géci

Oblastná organizácia cestovného ruchu

Ing. Darina Bartková

LIPTOUR cestovná kancelária

JUDr. Bohuš Palovič

analýza vnútorného
prostredia so
zameraním na 12
strategických oblastí

vízia mesta do roku
2022

hlavné smery, priority
a ciele rozvoja mesta
na roky 2015 -2022

program

analýza vonkajšieho
prostredia

stratégia

analýza

ŠTRUKTÚRA PHSR MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2015 - 2022

indikatívne opatrenia
podporujúce
naplnenie
stanovených cieľov v
12 strategických
oblastiach
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1. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.1 ANALÝZA VONKAJŠÍCH FAKTOROV
Analýza vonkajšieho prostredia slúži na identifikáciu hlavných vonkajších faktorov vplývajúcich na celkový
rozvoj územia. Pre komplexnú analýzu sa v regióne sledujú zmeny jeho stavu, správania a štruktúry ovplyvnené
na jednej strane vnýtornými prvkami a na druhej strane vonkajším prostredím.
Pri spracovaní analýzy vonkajších faktorov je dôležité zohľadniť vplyv STEEP faktorov, t. j. faktorov zo sociálnej,
technologickej, ekonomickej a politickej oblasti. Jedná sa o zovšeobecnenie problémov na celoštátnej či
nadnárodnej úrovni, ktoré majú vplyv na miestny rozvoj. Jednotlivé faktory sú vzájomne previazané a nemožno
ich posudzovať oddelene. Celá spoločnosť prechádza neustálymi zmenami, ktoré majú dopad na jej
spoločenský a ekonomický status a pri plánovaní rozvoja mesta ich treba zobrať do úvahy. STEEP analýza tak
charakterizuje prostredie, ktoré podmieňuje spôsob a metódy rozvoja mesta a celého regiónu. Analýza
vonkajšieho prostredia okrem toho obsahuje analýzu väzieb územia.
1
Charakteristiky vonkajších faktorov sú uvedené podľa Veissovej a Bernátovej , nasledovné:
I.

SOCIOLOGICKÉ FAKTORY

Na vývoj spoločnosti majú v súčasnosti najväčší vplyv: demografické zmeny znižovanie celkového počtu
obyvateľov, znižovanie počtu detí a zvyšovanie počtu seniorov, zvyšovanie priemerného veku obyvateľov,
odchod obyvateľov v produktívnom veku do zahraničia za prácou a kariérou, zmeny v životnom štýle, rýchle
životné tempo, viac stresu a menej pohybových aktivít, konzumný spôsob života, nárast kriminality a
drogových závislostí, zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie, množstvo informácií, vplyv techniky a
médií, oslabovanie tradičných ľudských hodnôt, zhoršovanie medziľudských vzťahov a komunikácie,peniaze
ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu rozvodov a detí narodených mimo manželstva, na druhej
strane sa posilňujú skupiny oživujúce tradície a tradičné hodnoty, ktoré sa týkajú stravovania (hnutie slow food
a pod.), bývania (ekologické domy), separovania odpadu. K sociologickým faktorom patrí aj trend oživovania a
revitalizácie verejných priestranstiev a medzinárodná imigrácia.
II.

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY

Rýchle tempo inovácií v technológiách, najmä informačných, podstatne zvyšuje produktivitu i kvalitu
výroby, umožňuje ľahší prístup k zdrojom a službám, zlepšujú sa formy spolupráce na diaľku. Z technologického
hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov, s tým však súvisí aj nárast financií
potrebných na ich získanie, prevádzku a údržbu. Postupná informatizácia spoločnosti spôsobuje, že informácie
z akejkoľvek oblasti sú šírené a dostupné. Medzi vonkajšie technologické faktory patrí zavádzanie a efektívne
využívanie Egovernmentu, prepájanie informačných systémov (aj pre zlepšovanie dopravy). Ohrozením môže
byť negatívny vplyv technológií (civilizačné odcudzenie) a prudký vývoj informačných a komunikačných
technológií, vyžadujúci neustále investície na predchádzanie zaostávaniu.
III.

EKONOMICKÉ FAKTORY

Až do roku 2008 sme zaznamenávali pozitívny makroekonomický vývoj a rast životnej úrovne obyvateľov.
V posledných rokoch na Slovensku, ako aj v Európe a inde vo svete postihla ekonomiku kríza. Týka sa oblasti
výroby, dopravy, obchodu, finančného kapitálu, spotreby. Obdobie krízy nepriaznivo vplýva na podniky,
podnikateľov, verejný sektor, neziskový sektor, ako aj samotných obyvateľov. Rozpočty samospráv sú
zasiahnuté ekonomickou krízou v podobe nižších príjmov v rámci podielových daní. Žilinský kraj aj predtým
patril z hľadiska výkonnosti ekonomiky medzi slabšie kraje v SR, a to vo všetkých ukazovateľoch – regionálny
hrubý domáci produkt, priemerné mzdy, výška investícií a prírastok pracovných miest. Znižuje sa spotreba a
tým aj dopyt.

1

Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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POLITICKÉ FAKTORY

Z medzinárodného hľadiska možno považovať za najvýznamnejšie politické faktory poslednej dekády
najmä vstup SR do NATO (29.3.2004), EÚ (1.5.2004) a Schengenského priestoru (21.12.2007), zavedenie eura
(1.1.2009), globalizáciu ekonomiky a životného štýlu. V oblasti vnímania politiky v SR je možné pozorovať nízku
dôveryhodnosť v oblasti justície, korupčného správania verejnej správy a čerpania eurofondov. Medzi
príležitosti patrí meniace sa postavenie a prístupy verejnej správy v EÚ, prenos participatívnych zahraničných
postupov a harmonizácia s európskym právom v oblasti participácie občanov.
1.2
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Ekologické
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osobný rast

“EKO” trend

1.3 Región Liptov – stručná charakteristika regiónu
Región Liptov sa rozkladá na ploche 1987 km2 v Liptovskej kotline, ktorá tvorí západnú časť Podtatranskej
kotliny. Liptovská kotlina je odvodňovaná riekou Váh a obkolesená je na severe Vysokými Tatrami, Západnými
Tatrami, Chočskými vrchmi a na severozápade Malou Fatrou, na juhu Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou na
juhozápade. Región bol v stredoveku spolu s Oravou a Turcom súčasťou Zvolenskej župy a od 30. rokov 14.
stor. tu bola vytvorená samostatná Liptovská stolica, ktorá existovala až do 20. stor. Dnes je región rozdelený
na dva okresy. V regióne žilo v r. 2013 viac ako 130 tis. obyvateľov v 3 mestách a 78 obciach. Demografický
vývoj v dekáde 2005 – 2014 poukazuje na postupný úbytok obyvateľstva regiónu najmä v jeho západnej časti,
čo môže byť zapríčinené aj nezamestnanosťou dlhodobo prevyšujúcou priemer kraja.
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V regióne sú dve prirodzené regionálne centrá, okresné mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Obe mestá sú
z hľadiska platnej koncepcie územného rozvoja SR klasifikované ako centrá osídlenia druhej úrovne ležiace na
žilinsko – podtatranskej rozvojovej osi 1. stupňa. Spolu s mestom Dolný Kubín na Orave tvoria
liptovskomikulášsko – ružombersko – dolnokubínske ťažisko osídlenia druhej úrovne.
Región Liptov je špecifický najmä svojou atraktivitou z hľadiska rozvoja cestovného ruchu postaveného
najmä na možnostiach zimnej turistiky s najvýznamnejším slovenským lyžiarskym areálom v Jasnej, v
kombinácii s kúpeľným turizmom, ktorého rekreačnú stránku zabezpečujú dva aquaparky v Bešeňovej a
Liptovskom Mikuláši s medzinárodnou klientelou a liečebnú stránku dopĺňajú tiež Liptovské liečebné kúpele
Lúčky a v menšej miere aj Železnô a Ľubochňa. Centrom letnej turistiky sú masívy hôr obkolesujúce Liptovskú
kotlinu, ako aj vodná nádrž Liptovská Mara, ktorá poskytuje výborné podmienky na vodné športy a rybolov.
Prírodná atraktivita pre turistov sa prirodzene odzrkadľuje aj v bohatstve a vzácnosti prírodných prvkov, flóry a
fauny, ktorú treba chrániť. Vyše 70% územia regiónu patrí pod veľkoplošné chránené územia, z ktorých do
regiónu zasahujú až štyri národné parky.
Súčasťou prírodného bohatstva sú aj bohaté vodné zdroje, ktoré vytvárajú predpoklad dostatočného
zásobovania územia pitnou vodou, pričom potreba doriešiť najmä odkanalizovanie územia Liptova a
modernizáciu systémov čistenia odpadových vôd je stále aktuálna. Obdobne aktuálne sú tiež výzvy v oblasti
ďalšieho rozvoja systému zberu, separovania a likvidácie odpadov. Napriek rozľahlým plochám chránených
prírodných oblastí sa na Liptove nachádzajú lokality so zníženou kvalitou ovzdušia. Ide najmä o mesto
Ružomberok a jeho okolie, kde je potrebné v budúcnosti realizovať opatrenia na zníženie škodlivých látok v
ovzduší, vrátane tuhých emisií (PM10 a PM2,5).
Ekonomický rozvoj územia Liptova je mimo veľkej rozlohy chránených území determinovaný najmä
potrebou dobudovania diaľnice D1, ako hlavnej dopravnej tepny prepájajúcej región východo – západným
smerom s jeho okolím. Vo výstavbe je úsek Hubová – Ivachnová, úsek Turany – Hubová je v príprave, pričom až
jeho dobudovanie bude znamenať skutočné diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc. Neexistencia nadradenej
cestnej infraštruktúry presúva dopravné výkony na cesty I. triedy (najmä I/18), ako aj na cesty II. a III. triedy,
najmä tie, ktoré zabezpečujú pripojenie územia na sieť TEN – T, čo vedie k rapídnemu poklesu ich kvality. V línii
základnej dopravnej siete TEN – T vedie Liptovom tiež železničná trať č. 105, pričom jej plánovaná
rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti ako aj s cieľom zvýšenia podielu železničnej
dopravy na verejnej osobnej doprave je žiaduca. Pre tento účel je potrebné, osobitne v hlavných centrách
regiónu, vyriešiť tiež moderné napojenie na verejnú osobnú dopravu a vytvoriť podmienky pre kombináciu
využitia individuálnej automobilovej dopravy a nemotorovej dopravy pri zabezpečovaní podmienok
každodennej migrácie obyvateľstva. Prepojenia sú dôležité aj v zmysle zvyšovania atraktivity územia pre jeho
návštevníkov (prepojenie na cyklotrasy a turistické chodníky).
Zdravé roky života obyvateľstva SR pri narodení (muži-52,4, ženy-52,1), výrazne zaostávajú za hodnotami
priemeru krajín OECD (muži-61,9, ženy-62,7). Obyvatelia Liptova vykazujú vyššie percento hospitalizácie než
ostatné regióny Žilinského kraja, čo znamená, že aj v tomto regióne je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
ďalším opatreniam na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva vrátane opatrení na prevenciu chorôb, resp.
ich včasnú diagnostiku. Oblasť zdravotníctva je významná najmä pre okres Ružomberok aj z hľadiska tvorby a
udržania pracovných miest, keďže medzi najväčšími zamestnávateľmi figurujú aj viacerí zamestnávatelia z
tohto sektora. Prirodzené starnutie populácie sa nevyhýba ani tomuto územiu, čo bude vytvárať dopyt nielen
po náraste výkonov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj po sociálnych službách, ktoré v
regióne poskytuje regionálna samospráva, miestne samosprávy aj neverejní poskytovatelia.
Prítomnosť marginalizovaných rómskych komunít je vyššia na východe regiónu a v okresných mestách. V
regióne pôsobí Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu pri Hotelovej akadémii v
Liptovskom Mikuláši. Škola sa stala centrom pre služby a gastronómiu najmä vďaka skutočnosti, že je
lokalizovaná v regióne so silne rozvinutým cestovným ruchom.
V roku 2015 budú v regióne otvorené 2 nové centrá – Centrum odborného vzdelávania pre drevárstvo pri
Strednej odbornej škole drevárskej v Liptovskom Hrádku a Centrum odborného vzdelávania pre lesníctvo pri
Strednej odbornej škole lesníckej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Kým v západnej časti regiónu Liptov má
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medzi výrobnými podnikmi výraznú dominanciu výroba celulózy a papiera reprezentovaná jedným silným
zamestnávateľom, v okrese Liptovský Mikuláš sa medzi poprednými zamestnávateľmi držia viacerí aktéri z
oblasti elektrotechnického priemyslu a jemu príbuzných odvetví, ktoré si vyžadujú vysokú schopnosť reagovať
na inovácie vo svete.
V porovnaní s ostatným územím Žilinského kraja do popredia tiež viac vystupujú zamestnávatelia, ktorých
tovary a služby sú viac či menej naviazané na cestovný ruch. Jeho rozvoj v regióne prioritne podporuje
atraktivita pohorí obkolesujúcich tento región so širokými možnosťami na lyžiarske vyžitie, bohatstvo
termálnych vôd využívaných na podnikateľskú činnosť v cestovnom ruchu, ale aj kultúrny potenciál prejavujúci
sa v množstve kultúrnych pamiatok, vysokom počte pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón a širokej
ponuke kultúrno – spoločenského vyžitia. Takmer 50% obyvateľov Liptova žije na vidieku, ktorého ekonomika v
spojitosti s nadpriemerným rozvojom cestovného ruchu pri ďalšom zaktivizovaní miestnych komunít môže
viesť k tvorbe nových resp. udržaniu existujúcich pracovných miest. Aktivizovaniu vidieka a spolupráce v oblasti
podpory cestovného ruchu sa na Liptove venuje aj jedna miestna akčná skupina a dve oblastné organizácie
cestovného ruchu, z ktorých jedna je členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.
Okres Liptovský Mikuláš
S rozlohou 1 341,03 km2 je okres Liptovský Mikuláš najrozsiahlejším okresom Žilinského kraja, pričom
jeho rozloha zaberá 19,7% kraja. Demografický potenciál v r. 2013 mal okres Liptovský Mikuláš 72 592
obyvateľov. To ho radí medzi ľudnatejšie okresy Žilinského kraja s podielom 10,5% na celkovej populácii tohto
regiónu. Avšak v pomere k rozlohe okresu je toto číslo nízke, čo sa odzrkadľuje v druhej najnižšej hustote
zaľudnenia v kraji na úrovni iba 54,1 obyvateľov/km2. Obyvatelia okresu žijú v dvoch mestách a päťdesiatich
štyroch obciach. Z hľadiska veľkostných kategórií obcí nemá ani jedna výraznejšiu prevahu nad ostatnými.
Mestské obyvateľstvo okresu tvorí 54,2% obyvateľov. V prvej polovici dekády 2005 – 2014 sa počet obyvateľov
okresu znižoval, v druhej polovici jeho stav stagnuje, čo je spôsobené prirodzeným úbytkom obyvateľstva a
nestabilným migračným saldom.
Ekonomická analýza
V okrese Liptovský Mikuláš bolo v r. 2013 evidovaných 1 984 podnikov, čo bol 11,3% podiel na počte
všetkých podnikov v Žilinskom kraji. V prepočte na tisíc obyvateľov vychádza v tomto okrese 27,3 podnikov, čo
je nadpriemerná hodnota voči priemeru Žilinského kraja na úrovni 25,4 podnikov na tisíc obyvateľov. 1 876 z
nich (93,6%) má 1 - 19 zamestnancov, 2 podniky patria do veľkostnej kategórie 500 - 999 zamestnancov.
Doprava
Okresom Liptovský Mikuláš prechádza dopravný koridor základnej siete TEN – T, Koridor Rýn – Dunaj.
Hustota cestnej siete v r. 2013 je 4,847 km/tis. obyvateľov, čo je nadpriemerná hodnota voči celokrajskému
priemeru na úrovni 2,94 km/tis. obyvateľov.
Cestovný ruch
V okrese Liptovský Mikuláš sa v r. 2013 ubytovalo 364 822 hostí, čo bol až 45,8% podiel zo všetkých
návštevníkov Žilinského kraja. Počet prenocovaní dosiahol až 1 085 tis., čo bol nielen najlepší výsledok v
Žilinskom kraji, ale aj druhý najvyšší podiel v SR. V porovnaní s r. 2012 došlo v Žilinskom kraji k nárastu
návštevnosti o 8,2%, v okrese Liptovský Mikuláš došlo k nárastu návštevnosti až o 14,2% stavu z
predchádzajúceho roka. V prepočte na tisíc obyvateľov okresu pripadalo 5 025,7 hostí. Počet hostí na tisíc
obyvateľov Žilinského kraja bol v tomto roku 1 186,3. Kým podiel zahraničných návštevníkov v r. 2013 z
celkového počtu hostí Žilinského kraja bol 35,5%, podiel zahraničných hostí zo všetkých hostí okresu Liptovský
Mikuláš činil až 38,8%. Index počtu domácich návštevníkov okresu Liptovský Mikuláš v porovnaní s rokom 2012
dosiahol hodnotu 111,1, kým v prípade Žilinského kraja sa u domácich hostí dosiahla hodnota 104,3. Index
počtu zahraničných návštevníkov okresu Liptovský Mikuláš v porovnaní s rokom 2012 dosiahol hodnotu 119,8,
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kým v prípade Žilinského kraja sa u zahraničných hostí dosiahla hodnota 107,8. V Žilinskom kraji, ako aj v
okrese Liptovský Mikuláš, bol priemerný počet prenocovaní 2,9 nocí. Priemerný počet prenocovaní v kraji dvíha
najmä výsledok okresu Turčianske Teplice (8,0), pričom väčšina okresov vykazuje hodnoty medzi 2 až 3 nocami
na jedného návštevníka, takže okres Liptovský Mikuláš patrí medzi okresy s vyššou hodnotou dosiahnutia
sledovaného ukazovateľa.
Kultúrne dedičstvo
V okrese Liptovský Mikuláš sa nenachádza pamiatková rezervácia. V okrese sa nachádza mestská
pamiatková zóna Liptovský Ján, mestská pamiatková zóna Partizánska Ľupča, mestská pamiatková zóna
Liptovský Mikuláš vyhlásené v r. 1991 a mestská pamiatková zóna Liptovský Hrádok vyhlásená v r. 1994.
Nachádza sa tu tiež vidiecka pamiatková zóna Hybe, vidiecka pamiatková zóna Nižná Boca a vidiecka
pamiatková zóna Východná, všetky vyhlásené v r. 1991.
1.4 Analýza väzieb územia
Mesto Liptovský Mikuláš svojou veľkosťou patrí medzi stredne veľké mestá slovenského osídlenia.
Východiskom pre hodnotenie postavenia mesta Liptovský Mikuláš v systéme osídlenia Slovenska je Územný
plán VÚC Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov. Mesto Liptovský Mikuláš sa v ňom hodnotí na základe
zastúpenia vybraných druhov zariadení sociálnej infraštruktúry ako centrum osídlenia druhej skupiny a prvej
podskupiny. Prvú podskupinu tvoria mestá, ktoré sú všetky sídlami súčasných okresov a ich veľkosť sa
pohybuje v rozmedzí 30 000 až 50 000 obyvateľov. Sú to mestá, ktoré sú v zásade nadregionálneho až
celoštátneho významu, často podporené špecifickými funkciami medzinárodného významu.
Mesto leží na rozvojovej osi prvého stupňa Žilina – Martin – Poprad – Prešov, prepájajúcej centrá osídlenia
prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny.
Z pohľadu štruktúry ťažísk osídlenie je mesto Liptovský Mikuláš zaradené do druhej úrovne. V druhej úrovni sú
zaradené ťažiská osídlenia, ktoré sú tvorené okolo stredne veľkých miest (v zásade okolo centier druhej
skupiny), pri ktorých sa v menšej miere prejavujú aglomeračné väzby medzi centrami a voči okolitým obciam
prevládajú viac polarizačné (dostredivé) účinky jadier týchto ťažísk osídlenia. V Žilinskom kraji to je
liptovskomikulášsko – ružombersko – dolnokubínske ťažisko osídlenia.
Okres Liptovský Mikuláš tvorí 54 obcí a 2 mestá - Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. V Liptovskom
Mikuláši žilo k 31.12.2001 33 007 obyvateľov a v Liptovskom Hrádku 8 191 obyvateľov. Mestá Liptovský
Mikuláš a Liptovský Hrádok vytvárajú hospodársko-správnu a vybavenostnú aglomeráciu. V okrese sa
nachádzajú dve obce, ktoré majú nad 2 000 obyvateľov /Važec a Východná/ a 2 obce s počtom obyvateľov nad
1 500 /Bobrovec
a Hybe/. Obcou s najmenším počtom obyvateľov (53) sú Liptovské Beharovce. Sídlom okresu je mesto
Liptovský Mikuláš. Je hospodárskym a kultúrnym centrom a významným cieľovým miestom cestovného ruchu.
Je prirodzeným centrom regiónu Horný Liptov s kvalitným krajinným a prírodným potenciálom.
Mesto Liptovský Mikuláš má zároveň veľmi intenzívne väzby vo svojom bezprostrednom zázemí. Centrom
tejto aglomerácie je vlastné mesto, ktoré je reprezentované kompaktne zastavanou časťou zahŕňajúcou aj
mestské časti Palúdzka a Okoličné. Priestorovo oddelené sídelné jednotky v bezprostrednej väzbe na toto
centrum majú rovnaké alebo veľmi podobné charakteristiky medzisídelnej deľby práce. Z hľadiska funkčných
charakteristík a prevádzkových prejavov fungovania mestskej aglomerácie sa prejavujú rovnako bezohľadu na
to, či sú mestskými časťami mesta Liptovský Mikuláš alebo samostatnými obcami. Preto je potrebné v úvahách
o koncepcii budúceho vývoja mesta uvažovať v celom sídelnom komplexe tak, ako sa historicky vyvinul.
Zdroj: ÚPN mesta Liptovský Mikuláš 2010
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2. CHARAKTERISTIKA MESTA
2.1 Fyzicko – geografická poloha mesta
Mesto Liptovský Mikuláš je hospodárskym a kultúrnym centrom a významným cieľovým miestom
cestovného ruchu. Z pohľadu dlhodobého rozvoja má vysoký rozvojový potenciál.
Mesto je sídlom okresu Liptovský Mikuláš a prirodzeným centrom regiónu Horný Liptov s kvalitným
krajinným
a prírodným potenciálom.
Mapa 1 Fyzicko-geografická
poloha mesta

Územie mesta Liptovský Mikuláš leží na severe stredného
Slovenska (576 m.n.m.) , uprostred Liptovskej kotliny na hlavnej
trase zo Žiliny do Vysokých Tatier. Je obklopené Západnými
Tatrami na severe, Nízkymi Tatrami na juhu a Chočskými vrchmi
na severozápade. Je východiskovým bodom do Západných a
Nízkych Tatier. Rozprestiera sa prevažne na pravom brehu rieky
Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara.
Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ - západ).
Zdroj: www.wikipedia.org

Administratívne členenie: Mesto Liptovský Mikuláš sa skladá z päťnástich mestských častí (Andice, Benice,
Bodice, Demänová, Iľanovo, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ploštín, Podbreziny, Stošice, Vitálišovce,
Vrbica – Nábrežie, Staré mesto a Svätý Štefan )
Bezprostredné okolie: Liptovská Mara, aquapark Tatralandia, Liptovský Trnovec, Žiarska dolina,
Demänovská dolina, Jánska dolina.
Mesto Liptovský Mikuláš susedí s katastrálnymi územiami nasledujúcich obcí. Na západe to sú Liptovský
Trnovec, Galovany a Svätý Kríž. Na južnej hranici ležia Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Závažná Poruba a
Liptovský Ján. Z východu mesto ohraničujú územia obcí Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jamník a Konská. Na
severe Liptovský Mikuláš susedí s obcami Veterná Poruba, Smrečany, Žiar, Trstené a Bobrovec.
2.2 Symboly mesta
Erb mesta tvorí v modrom štíte striebrovlasý a striebrobradý svätý Mikuláš v zlatých topánkach,
striebornej albe, striebornom zlatolemom ornáte a striebornom plášti, pravicou pred sebou držiaci striebornú
knihu s troma zlatými guľami a v ľavej ruke drží zlatú ľavošikmú privrátenú berlu.
Svätý Mikuláš, patrón obchodníkov a námorníkov, sa stal aj patrónom tunajšieho kostola z 13. storočia
postavenom pri obchodnej ceste smerom na Spiš. Stal sa pečatným a erbovým symbolom tejto lokality.
Doložený je od najstaršej mestskej pečate zo 14. storočia. Podoba svätca sa v detailoch menila, napr. začiatkom
17. storočia je svätec zobrazený nezvyklo sediaci. V písomnostiach z 19. storočia sa zobrazuje už ako stojaci so
svojimi obvyklými atribútmi. V takejto kompozícii svoj erb mesto používa dnes. Výtvarne ho spracoval
akademický sochár Alfonz Groma.
Erb mesta

Pečať mesta

Vlajka mesta
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2.3 Z histórie mesta Liptovský Mikuláš
História mesta siaha do mladšej doby bronzovej o čom svedčí nález bronzových predmetov. Bolo tu
objavené kostrové radové pohrebisko z 11.-12. storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1286. Liptovský
Mikuláš sa najprv vyvíjal ako zemepanské mestečko. Prvé písomné výsady získal v 14. a 15. storočí, keď mu
bolo udelené právo výročných a týždenných trhov. V roku 1677 sa Liptovský Mikuláš stal trvalým sídlom
Liptovskej stolice, v roku 1713 tu popravili Juraja Jánošíka. V polovici 19. storočia sa mesto stalo centrom
slovenského národného života. Nadviazalo sa pritom na staršie kultúrne tradície, napríklad na pôsobenie Juraja
Tranovského (Tranoscia) v 17. storočí. Pôsobili tu Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, Michal M. Hodža, Matúš
Blaho a ďalší. Štúrovci tu založili roku 1844 literárny a vydavateľský spolok Tatrín. Koncom 19.a začiatkom 20.
storočia sa rozvíjal čulý kultúrny život (spolky, divadlá, vydavateľská činnosť). Národný pohyb vyvrcholil
10.5.1848 prijatím a vyhlásením Žiadostí slovenského národa. Na pozdĺžnom námestí sa nachádzajú
meštianske domy zo 16.a 17. storočia (Pongrácovská kúria, Seligovský dom - dnes Múzeum Janka Kráľa), župný
dom a rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša. Kostol bol postavený okolo roku 1280 na mieste staršieho objektu.
V priebehu 2. polovice 15. storočia ho rozšírili a zaklenuli, v 18. storočí bol čiastočne zbarokizovaný, ale po
požiari 1883 ho generálne opravili. Sú tu zachované gotické klenby, okná, portály, pastofórium a časť
pôvodného zariadenia. Hlavný oltár je neogotický s pôvodnými gotickými maľovanými krídlami z rokov 15001510 a gotickou sochou svätca. V rokoch 1783-1785 bol v meste postavený evanjelický klasicistický kostol s
neskorománskou fasádou. Bol postavený ako tolerančný, v rokoch 1833-1885 bol opravený, keď pristavili k
nemu aj vežu. V meste sa tiež nachádza klasicistická synagóga (postavená 1842-1846, obnovená 1906), pomník
Janka Kráľa a galéria P.M. Bohúňa.
Kultúrne pamiatky:
Kostol sv. Mikuláša je najznámejšou dominantou mesta. Stojí v južnej časti Námestia osloboditeľov.
Evanjelický kostol stojí na Tranovského ulici v susedstve bývalej evanjelickej fary a galérie. Bol
postavený ako tolerančný kostol v klasicistickom slohu v rokoch 1783-1785. Fasáda je neorománska,
kostol bol opravovaný v rokoch 1883-1885.
Židovská synagóga sa nachádza na Hollého ulici pri Dome kultúry.
Bývalý Župný dom bol postavený v centrálnej časti Námestia osloboditeľov. Bol vybudovaný v období
po roku 1713 a rozšírený v druhej polovici 18. storočia. Nadstavaný a prefasádovaný bol v druhej
polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Z roku 1960 pochádza farebná sklenená výplň od E.
Šimerovej-Martinčekovej. Pred reorganizáciou štátnej správy na Slovensku tu sídlil okresný úrad.
Pongrácovská kúria v juhozápadnej časti Námestia osloboditeľov vznikla pôvodne v renesančnom
slohu. V roku 1713 bola stavebne upravená, v roku 1961 kompletne zrenovovaná. V 17. a začiatkom
18. storočia bola budova sídlom Liptovskej župy.
Bývalý jezuitský kláštor na Školskej ulici je objekt z roku 1760. Je to poschodová baroková budova,
ktorá bola v minulosti prestavaná a adaptovaná. Dnes tam sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva.
Čierny orol je budova so štvorcovým pôdorysom s cenrálnym nádvorím a nachádza sa na rohu ulíc
1.mája, Bellova a Garbiarska. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, na priečelí sa nachádza
bronzová tabuľa L. Majerského z roku 1928. Na nádvorí Čierneho orla sa 1. mája 1918 uskutočnila
manifestácia robotníkov, na ktorej bola po prvýkrát verejne proklamovaná požiadavka vytvorenia
československého štátu.
Bývalý Katolícky dom stojí v severnej časti Belopotockého ulice v blízkosti kostola sv. Mikuláša. Do
užívania ho odovzdali v decembri roku 1929 a slúžil pre kultúrne potreby rímsko-katolíckej cirkvi v
meste. Na jeho mieste stála stará katolícka fara ako aj rodný dom J. Levoslava Bellu. Na priečelí
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budovy sú umiestnené pamätné tabule J. L. Bellu a J. Bartoša.
Secesná budova Gymnázia M. M. Hodžu patrí medzi architektonicky najvýraznejšie stavby
v Liptovskom Mikuláši. Postavili ju v rokoch 1914 – 1916 na základe projektu budapeštianskych
architektov Zoltána Bálinta a Lajosa Jámbora.
Počiatky Kaštieľa Vranovo v Palúdzke siahajú do obdobia okolo roku 1500, keď bol malou pevnosťou
s vodnou priekopou. Neskôr ho prestavali do renesančnej podoby. Kaštieľ sa do dejín zapísal ako
miesto, kde bol v zime roku 1713 väznený legendárny zbojník a ľudový hrdina Juraj Jánošík.
Gotický Kostol sv. Petra z Alkantary je dominantou východnej časti mesta Liptovský Mikuláš mestskej
časti Okoličné, ktoré bolo kedysi samostatnou obcou. Na brehu Váhu vyrástol v rokoch 1476 - 1492.
Meštianske domy na Námestí osloboditeľov a na priľahlých uliciach (najmä Štúrova, 1. mája)
pochádzajú z obdobia renesancie, baroka i klasicizmu. Sú to pôvodne obytné budovy mikulášskych
mešťanov, ktoré sú zväčša dvojposchodové .
Ostatné kultúrne pamiatky sú uvedené v prílohe - Zoznam kultúrnych pamiatok mesta.
Tabuľka 1 Základné údaje o meste Liptovský Mikuláš
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Prvá písomná zmienka o obci – meste - rok
Celková výmera územia obce (km²)
Hustota obyvateľstva na km ²

510262
Liptovský Mikuláš
Žilinský
mesto
031 01
1286
701
55
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3. SITUAČNÁ ANALÝZA
Geologické podmienky
Hlavný chrbát Nízkych Tatier je zväčša trávnatý a poskytuje úchvatné výhľady do dolín a na okolité pohoria.
Nízke Tatry sú charakteristické viacerými bočnými hrebeňmi – rázsochami, pod ktorými sa nachádzajú dlhé a
hlboké doliny. Najmä severné rázsochy a doliny Nízkych Tatier vynikajú pestrosťou povrchových tvarov.
Spôsobuje to geologické podložie, v ktorom dominujú vápence a dolomity (početné terasy, kaňony, priepasti,
jaskyne, skalné brány a veže). Severnú hranicu Liptova tvoria spolu so Západnými Tatrami Chočské vrchy. Úzke
pásmové pohorie budujú predovšetkým vápence a dolomity. Vysoké a Nízke Tatry sú jadrovými pohoriami. Ich
jadrá sú tektonickými pochodmi vyzdvihnuté do geomorfologicky výrazných foriem. Tieto jadrá sú tvorené
prvohornými kryštalickými /magmatickými a metamorfovanými/ horninami. Na svahoch Vysokých a Nízkych
Tatier sú uložené tektonické príkrovy druhohorných karbonátových hornín. Tieto dosahujú hrúbky niekoľko 100
metrov. Depresia Liptovskej kotliny je vyplnená treťohornými flyšovými vrstvami. Mocnosť týchto súvrství
presahuje 1 500 metrov. Pod nimi sa nachádzajú útržky karbonátových príkrovov a hlbšie pod nimi prvohorné
kryštalické horniny. Liptovská kotlina patrí k centrálnym karpatským vnútorným kotlinám. Na geologickej stavbe
regiónu Liptova sa podieľajú horniny krištalinika, mezozoika, paleogénu a kvartéru.
Údolnú nivu Liptovskej kotliny tvoria fluviálno-nivné sedimenty na flyšoidných sedimentoch s prevahou
ílovcov, slienovcov a bridlíc. Územné časti horstiev tvoria nesúvislé plytké stráňové a podstráňové sedimenty a to
prevažne na masívnych karbonatických horninách s intenzívnymi krasovými procesmi a na litologických
menlivých karbonatických až nekarbonatických komplexoch hornín s lokálnym výskytom krasových procesov.
Vodstvo a hydrogeologické pomery
Územím mesta preteká rieka Váh, ktorá sa na západnom okraji intravilánu vlieva do vodnej nádrže
Liptovská Mara, ktorej plocha hladiny dosahuje 21,6 km2. V meste postupne priberá viaceré prítoky: Stošianka
(P) s prítokom Brôdok, Okoličianka (P), Smrečianka (P), Iľanovianka (Ľ) s prítokom Lažtek, Ploštínka (Ľ),
Demänovka (Ľ). Okrem toho ústia do Liptovskej Mary ďalšie prítoky: Jalovský potok (P) s prítokmi Ondrašovianka
a Mútnik, Benický jarok (Ľ) a Andický potok (Ľ).
Najväčšou vodnou plochou v meste je vodná nádrž Liptovská Mara, ktorej východná časť je súčasťou
katastrálneho územia. Na brehu priehrady, medzi priehradou a železničnou traťou, sa nachádzajú tri štrkoviská,
dve západne od Palúdzky a jedno severne od Beníc. Okrem toho tesne za východnou katastrálnou hranicou,
južne od Stošíc na pravom brehu Váhu, ležia dva rybníky, ktoré sú hojne využívané obyvateľmi východnej časti
mesta v lete (rybolov) i v zime (korčuľovanie).
Región Liptov je bohatý na minerálne a termálne vody. Minerálne pramene sa koncentrujú pozdĺž
tektonických zlomov na okraji Liptovskej kotliny. Pri niektorých z nich vyrástli kúpeľné strediská (Liptovský Ján s
najväčším zdrojom termálnej minerálnej vody s výdatnosťou 35 l/s) a aquapark Tatralandia (v lokalite Ráztoky v
katastrálnom území Liptovský Mikuláš).
Klimatické pomery
Územie Liptova je členité, s väčšími teplotnými rozdielmi. Nižšie položená časť region v doline Váhu patrí
do mierne teplej klimatickej oblasti s priemernou júlovou teplotou okolo 16°C a januárovou okolo -3°C. Okrajové
a vyššie položené časti patria do chladnej klimatickej oblasti, kde sa priemerná júlová teplota pohybuje od 10 do
16°C, v najvyšších polohách Západných a Nízkych Tatier neprevyšuje 10°C. Priemerná januárová teplota vo
vyšších polohách dosahuje hodnotu v intervale od -4°C do -7°C a vo vrcholových častiach pohorí až okolo -10°C.
Klimatické pomery v Liptove vhodne charakterizuje i počet letných dní do roka (počet dní s maximálnou teplotou
vzduchu 25°C a viac je v kotline len niečo vyše 30) a počet dní so snehovou prikrývkou (v Liptovskom Mikuláši
135, v pohoriach 160 -180). Množstvo zrážok sa mení z miesta na miesto v závislosti od nadmorskej výšky a
expozície svahu. Vo všeobecnosti platí, že so stúpajúcou nadmorskou výškou sa zvyšuje aj hodnota ročného
zrážkového úhrnu. Výnimku tvorí centrálna časť Liptovskej kotliny. Keďže leží v tieni vysokých pohorí, ako sú
Veľká Fatra a Chočské vrchy. Najviac zrážok v Liptovskom Mikuláši napadne v júni v priemere 88 mm, v júli 90
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mm, v auguste je to tretí najvyšší úhrn v priemere 77 mm. Najvyššie časti pohorí majú ročný zrážkový úhrn 1 500
mm. Najviac zrážok spadne v mesiacoch júl a august.
Flóra a fauna
Charakteristickým znakom územia Liptova je pestrosť flóry a usporiadanie rastlinstva do niekoľkých
výškových vegetačných stupňov. Oblasť polí a lúk, tzv. podhorský vegetačný stupeň sa nachádza v nadmorskej
výške 400 až 800 m. Vo vyšších polohách podhorský stupeň strieda bukový a najmä smrekový stupeň.
Kosodrevinový vegetačný stupeň siaha do nadmorskej výšky 1 800 až 1 850 m. Nad ním sa nachádza subalpínsky
a alpínsky vegetačný stupeň. V extrémnych podmienkach alpínskych lúk rastie asi 300 druhov drobných odolných
rastlín. Floristicky najbohatšie sú alpínske lúky na vápencoch Západných Tatier. Na začiatku jari kvitne napríklad
poniklec slovenský, neskôr prvosienka holá a horec Clusiov. Z letných druhov sa za najkrajšie považuje ľalia
zlatohlavá, astra alpínska a plesnivec alpínsky. Na jeseň rozkvitá cyklámen európsky a najcharakteristickejší
jesenný kvet – jesienka obyčajná.
Prírodné podmienky a činnosť človeka ovplyvnili aj v Liptove druhovú skladbu živočíšstva. Pre podhorský
stupeň sú charakteristické druhy, ktoré tu hniezdia (napr. jarabica poľná, škovránok poľný), a dravce (napr.
jastrab obyčajný, myšiak hôrny). V hustých lesoch žije veľa srnčej a jelenej zveri, diviakov, líšok, jazvecov, divých
mačiek a drobných hlodavcov. Z väčších šeliem možno v Nízkych Tatrách stretnúť medveďa hnedého. Vodná
nádrž Liptovská Mara vytvorila nové podmienky pre život niektorých druhov rýb a vodného vtáctva.
4. DEMOGRAFIA
4.1 Obyvateľstvo
Mesto Liptovský Mikuláš patrí medzi stredne veľké mestá SR, plní funkciu administratívneho,
hospodárskeho, kultúrneho centra okresu.
Územie mesta Liptovský Mikuláš tvorí od 1.7.2014 15 mestských častí: Andice, Benice, Bodice, Demänová,
Iľanovo, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ploštín, Podbreziny, Stošice, Vitálišovce, Vrbica – Nábrežie,
Staré mesto a Svätý Štefan.
Tabuľka 2 Počet obyvateľov podľa
mestských častí k 1.7.2014
mestská časť

k 1.7.2014

Andice

139

Benice

151

Bodice

430

Demänová

958

Iľanovo

508

Liptovská Ondrašová

1622

Okoličné

1071

Palúdzka

3359

Ploštín

508

Podbreziny

8521

Stošice

155

Vitálišovce

151

Vrbica-Nábrežie

8100

Staré Mesto

6038

Svätý Štefan
0
Zdroj: interná databáza Msú.
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Graf 1 Počet obyvateľov podľa mestskýh častí k 1.7.2014
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Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1970 žilo na území mesta 20 038 obyvateľov. V nasledujúcom desaťročí sa
počet obyvateľov zvýšil o 4 482, t.j. o 22,37%. K najdynamickejšiemu rozvoju mesta dochádza v období 1980 –
1991, kedy bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov – o 7 205, t.j. o 29,38%.
Pri Sčítaní ľudu, domov a bytov (SĽDB) k 3.3.1991 malo mesto Liptovský Mikuláš 31725 obyvateľov, čo
tvorilo 33,62% pôvodného okresu Liptovský Mikuláš. Od roku 1991 do roku 2001 dochádza k miernemu rastu
počtu obyvateľstva (o 4,04% ).
Tabuľka 3 Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš od roku 1869:
Rok
Počet obyvateľov

1869
4975

1890
4172

1910
7614

1930
9220

1948
8226

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
r. 2011

r. 2001

r. 1991

r. 1980

r. 197 0

r. 1948

r. 1930

r. 1910

r. 1890

r. 1869

0

1970
20038

1980
24520

1991
31725

2001
2011
33007 32093
Zdroj: SODB 2011

Koncom 90. rokov dochádza k
nárastu počtu obyvateľstva, ktorý
dosiahol vrchol v r. 1999 – 33 844 a
odvtedy
mesto
zaznamenáva
každoročný mierny pokles. Pri
poslednom sčítaní ľudu, domov a
bytov v roku 2011 žilo v meste 32
093 obyvateľov, čo je 44,19 %
okresu. K 1.1. 2015 malo mesto 31
596 obyvateľov.

Graf 2 Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš od roku 1869

Tabuľka 4 Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš v období 2008 – 2015
rok

spolu

muži

ženy

podiel žien %

2008

32698

15706

16992

51,97%

2009

32526

15626

16900

51,96%

2010

32178

15439

16739

52,02%

2011

32093

15371

16722

52,10%

2012

32002

15331

16671

52,09%

2013

31855

15266

16589

52,08%

2014

31633

15149

16484

52,11%

2015

31596

15127

16469

52,12%
Zdroj: Interné spracovanie

Okres Liptovský Mikuláš patrí k okresom s najvyšším podielom ženskej populácie v Žilinskom kraji (r. 2014:
Žilinský kraj – 50,89% žien; okres Liptovský
muži
ženy
Mikuláš – 52,11% žien) a zároveň mierne
prevyšuje aj podiel žien v rámci celej SR
18000
(51,26%). V r. 2013 mal okres Liptovský
Mikuláš 72 592 obyvateľov. To ho radí medzi
16000
ľudnatejšie
okresy
Žilinského
kraja
s podielom 10,5% na celkovej populácii tohto
14000
regiónu. Avšak v pomere k rozlohe okresu je
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
toto číslo nízke, čo sa odzrkadľuje v druhej
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Graf 3 Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš v období 2008 –
2015 podľa pohlavia
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najnižšej hustote zaľudnenia v kraji na úrovni iba 54,1 obyvateľov/km².
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Graf 4 Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš v období 2008 – 2015

4.2 Prirodzený pohyb obyvateľstva
Demografický vývoj na Slovensku je od konca 80. rokov 20. storočia charakterizovaný postupným
spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva, najmä zásluhou znižovania pôrodnosti. Tento trend sa prejavuje aj v
okrese a meste Liptovský Mikuláš, kde
dochádza neustále k poklesu prirodzeného
prírastku obyvateľstva.
330
V sledovanom období r. 2008 – 2013
320
miera pôrodnosti v meste Liptovský Mikuláš
presiahla hranicu 10‰ (10,03‰) len v roku
310
2011, kedy zároveň v dôsledku nízkej miery
300
úmrtnosti bola dosiahnutá najvyššia miera
290
reprodukcie
obyvateľstva
(1,65‰).
280
Rozhodujúcimi faktormi, ktoré významnou
270
mierou ovplyvňujú úmrtnosť sú: veková
260
štruktúra obyvateľstva a spôsob nášho života
r. 2008 r. 2009
r. 2010 r. 2011
so sústavným zhoršovaním kvality životného
r. 2012 r. 2013
prostredia. Úmrtnosť obyvateľstva sa v meste
Liptovský Mikuláš v sledovanom období r.
počet narodených
počet zomrelých
2008 – 2013 pohybovala v rozpätí 8,38 ‰(
Graf 5 Prirodzený pohyb obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš
r.2010) - 9,63‰ (r. 2011).
Tabuľka 5 Prirodzený pohyb obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš
prirodzený prírastok
abs.
‰

rok

počet
narodených

natalita ( ‰)

2008

316

9,66

280

8,56

36

1,13

2009

314

9,65

289

8,88

25

0,77

2010

316

9,81

310

9,63

6

0,18

2011

322

10,03

269

8,38

53

1,65

2012

298

9,31

286

8,93

3

0,38

2013

271

8,51

278

8,72

-7

-0,21

počet zomrelých mortalita( ‰)
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Tabuľka 6 Porovnanie prirodzeného pohybu obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš, okresu, Žilinského kraja a
SR v r. 2013:

rok 2013
Mesto Liptovský Mikuláš
Okres Liptoský Mikuláš
Žilinský kraj
SR

natalita ( ‰)
8,51
9,05
10,08
54,986

mortalita( ‰)
8,72
9,91
9,49
52,089

prirodzený
prírastok /
úbytok (‰)
-0,21
-0,86
0,59
2,897
Zdroj : ŠÚSR

Aj napriek nižšej miere pôrodnosti oproti okresu Liptovský Mikuláš (9,05 ‰) a Žilinskému kraju (10,08 ‰) má
mesto relatívne nízku úmrtnosť (8,72 ‰). V porovnaní z roku 2013 má mesto najnižší prirodzený prírastok
(- 0,21‰).
4.3 Migračný a celkový pohyb obyvateľstva
Ekonomické a sociálne zmeny výrazne ovplyvňujú migráciu obyvateľstva. Oproti miernemu nárastu
obyvateľstva prirodzenou obmenou, je v meste Liptovský Mikuláš nepriaznivá situácia v migračnom pohybe
obyvateľstva. V sledovanom období r. 2008 – 2013 možno pozorovať príležitostný nárast prírastku obyvateľstva
sťahovaním, no zároveň výraznejší úbytok obyvateľstva vysťahovaním najmä v roku 2010. Mesto Liptovský
Mikuláš vykazovalo v období rokov 2008 – 2013 každoročne pasívne migračné saldo, pričom najvyššiu hodnotu
dosiahlo v roku 2010 (-8,89 ‰).
V konečnom dôsledku sa migračný úbytok a veľmi nízky prirodzený prírastok v posledných rokoch
negatívne odrazil v celkovom vývoji obyvateľstva.
Tabuľka 7 Migračný pohyb a celkový pohyb obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš
priťahovalí

vysťahovalí

Rok

abs.

‰

abs.

‰

2008

387

11,56

483

2009

327

10,52

473

2010

311

9,66

2011

422

2012
2013

migračné saldo celkový prírastok
abs.

‰

abs.

‰

14,77

-96

14,54

-146

-3,21

-60

-2,08

-4,02

-121

-3,25

597

18,55

-286

-8,89

-280

-8,71

13,15

495

15,42

-73

-2,27

-20

- 0,62

395

12,34

468

14,62

-73

-2,28

-70

-1,9

371

8,50

464

14,57

-93

-6,07

-100

-6,28
Zdroj : ŠÚSR

Tabuľka 8 Porovnanie migračného a celkového pohybu obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš, okrese,
Žilinskom kraji a SR v r. 2013

rok 2013
Mesto Liptovský Mikuláš
Okres Liptoský Mikuláš
Žilinský kraj
SR

prisťahovalí
0,371
0,503
2,220
5,149

vysťahovalí
0,464
0,440
2,319
2,770

celkový
migračné saldo prírastok/úbyto
(‰)
k (‰)
-0,093
-0,100
0,063
0,004
-0,099
0,324
2,379
5,276
Zdroj : ŠÚSR
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4.4 Veková štruktúra obyvateľstva
Pri pokračujúcom zhoršovaní reprodukčných charakteristík, t.j. pri dlhodobom znižovaní počtov narodených
detí spolu so zmenami v úmrtnostných pomeroch sa v rámci celej republiky menia aj hlavné tendencie vo
vekovom zložení obyvateľstva. Vo vývoji vekovej skladby obyvateľstva pozorujeme pokles detskej zložky v
prospech
kategórie
produktívneho
a
poproduktívneho
veku.
100%
Okres Liptovský Mikuláš patrí v rámci
Žilinského kraja k okresom s najmenej
80%
priaznivou vekovou štruktúrou obyvateľstva,
čo je zrejmé aj v meste Liptovský Mikuláš, kde
60%
v uplynulom období došlo k transformácii
40%
vekovej pyramídy obyvateľstva z vysoko
progresívneho typu na regresívny. Kým v roku
20%
1991 predstavoval pomer detskej a
poproduktívnej zložky obyvateľstva v meste
0%
Liptovský Mikuláš 26,4%: 14,4% v roku 2013
r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013
je to 12,94 %: 25,27%. V súčasnosti je
priemerný vek občana mesta 42 rokov (muži
60 + M, 55 + Ž 15 -59 M, 15 -54 Ž 0-14
40 a ženy 44 rokov).
Zdroj : ŠÚSR
Graf 6 Vývoj vekovej štruktúry v meste Lipt. Mikuláš v r. 2008-2013

Tabuľka 9 Vývoj vekovej štruktúry v meste Liptovský Mikuláš v r. 2008-2013
0-14

15 -59 M, 15 -54 Ž

60 + M, 55 + Ž

Rok

abs.

abs.M

abs.Ž

abs.M

abs.Ž

2008

4124

10989

9965

2192

4593

2009

4067

10865

9767

2278

4717

2010

4027

10620

9505

2386

4864

2011

4007

10449

9292

2479

5035

2012

3983

10295

9152

2589

5205

2013

3914

10115

8974

2730

5321
Zdroj : ŠÚSR

V budúcnosti sa v celej republike predpokladá ďalšie zhoršovanie vekovej skladby obyvateľstva, a to nielen
vo vidieckych, ale aj v mestských sídlach, ktoré ešte donedávna profitovali zo značnej migrácie mladších
vekových skupín z vidieckych sídiel.
4.5 Národnostná štruktúra a náboženské vyznanie obyvateľstva
Okres Liptovský Mikuláš sa vyznačuje špecifickým národnostným zložením obyvateľstva. Podľa SODB v r.
2011 bol v okrese dosiahnutý najvyšší percentuálny podiel občanov slovenskej (87,63 %), rómskej (1,99%), českej
(1,31%) a maďarskej národnosti (0,22%). Charakteristokou okresu je najvyššia koncentrácia Rómov v Žilinskom
kraji ( 54% Rómov celého kraja).
V meste Liptovský Mikuláš žilo v r. 2011 28061 obyvateľov slovenskej národnosti, čo predstavuje 87,43 %.
Najväčšiu minoritu v meste tvoria Rómovia (641), podiel ktorých od r. 2001 klesol z 2,30 % na 1,99%. Nasledujú
občania českej národnosti (421), podiel ktorých tiež poklesol z 2,10% na 1,31%. U týchto obyvateľov, podobne
ako u občanov moravskej národnosti (40; t.j. 0,12%) platí značná asimilácia s občanmi slovenskej národnosti.
Podľa SODB 2011 bolo žilo na území mesta Liptovský Mikuláš aj 70 obyvateľov maďarskej národnosti,
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ktorých početnosť klesla oproti roku 2001o 0,07 %. Ostatné národnostné menšiny (poľská, ukrajinská, rusínska a
nemecká) predstavujú len zanedbateľný podiel.
Tabuľka 10 Národnostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš (najviac zastúpené národnosti) v r.
2001 a 2011
2001
Národnosť
Slovenská
Česká
Moravská
Rómska
Maďarská
Poľská
Ukrajinská
Nemecká
Rusínska

2011

abs.
31049
694
47
759
91
17
15
12
17

%
94,07
2,10
0,14
2,30
0,28
0,05
0,05
0,04
0,05

abs.
28061
421
40
641
70
20
14
18
30

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mesto LM

Okres LM

Bez vyznania
Jehovovi svedkovia
Evanjelické (augs. vyznania)
Rímsko-katolícke

Žilinský kraj

Pravoslávni
Evanjelické (metodistické)
Grécko - katolícke

%
87,63
1,31
0,12
1,99
0,22
0,06
0,04
0,06
0,09
Zdroj : SODB 2001 a 2011

Okres Liptovský Mikuláš sa vyznačuje aj
špecifickou štruktúrou obyvateľstva podľa
náboženského vyznania, nakoľko tu žije
pomerne vysoký podiel obyvateľov evanjelickej
cirkvi (31,50 %). Posledné sčítanie ale
deklarovalo najvyššie zastúpenie rímsko –
katolíkov (34,09%). Pri sčítaní roku 2001 bolo
dokázané, že v okrese Liptovský Mikuláš ako v
jedinom zo Žilinského kraja prevažujú evanjelici
nad katolíkmi ( 37,01 ku 36,77). Okres Liptovský
Mikuláš dosahuje zároveň najvyšší podiel
obyvateľov inklinujúcich k svedkom Jehovovím
(0,58%).

Zdroj : ŠÚSR
Graf 7 Porovnanie štruktúry obyvateľ stva podľa náboženského
vyznania

Tabuľka 11 Porovnanie štruktúry obyvateľ stva podľa náboženského vyznania - mesto Liptovský Mikuláš,
okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, SR (r. 2011) - najviac zastúpené cirkvi
Mesto LM

Okres LM

Žilinský kraj

SR

Rok

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Rímsko-katolícke

9592

29,89

24756

34,09

483008

70,12

3 347 277

62,02

Grécko - katolícke

259

0,81

445

0,62

2016

0,03

206 871

3,83

Evanjelické (augs. vyznania)

7190

22,40

22875

31,5

61537

8,93

316 250

5,86

Evanjelické (metodistické)

132

0,41

310

0,43

1213

0,18

10328

0,19

Jehovovi svedkovia

313

0,98

420

0,58

1113

0,16

17222

0,31

Pravoslávni

63

0,20

120

0,17

785

0,11

49133

0,91

Bez vyznania

9534

29,70

15384

21

75483

11,00

725362
13,44
Zdroj : ŠÚSR
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Skupina bez náboženského vyznania predstavuje takmer 1/3 obyvateľov, čo viacnásobne prekračuje priemer
kraja i SR.
4.6 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Z celonárodných štatistík vyplýva, že v ostatných troch dekádach sa výrazne zvýšila vzdelanostná úroveň
obyvateľov Slovenska (najmä vysokoškolsky vzdelaného). Najväčšie rozdiely sú vo vzdelanostnej úrovni
majoritného etnika a rómskeho obyvateľstva, ktoré dosahuje veľmi nízky podiel stredoškolského vzdelania a
takmer nulový podiel vysokoškolského vzdelania.
Okres Liptovský Mikuláš patrí v rámci Žilinského kraja k okresom s najvyššou vzdelanosťou s viac ako 18%ným podielom vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. Vzhľadom k tomu, že v mestách sa sústreďuje
obyvateľstvo s vyšším stupňom vzdelania ako vo vidieckych sídlach, je preto samozrejmé, že úroveň vzdelania v
meste Liptovský Mikuláš dosahuje vyššiu úroveň v porovnaní s okresným, krajským i celoslovenským priemerom.
Podiel vysokoškolárov sa zvýšil aj vďaka etablovaniu 2 detašovaných pracovísk vysokého školstva (Bankovního
institutu a Žilinskej Univerzity) na území mesta.
Oproti SĽDB v r. 2001 sa do roku 2011
zmenila vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
mesta Liptovský Mikuláš – poklesol podiel
obyvateľstva so základným vzdelaním (z
18,85% na 11,53%) i stredného bez maturity (
z 28,29% na 21,36 %), či stredného s
maturitou (z 36,97 % na 27,98 %) a naopak
vzrástol podiel obyvateľstva s vyšším
vzdelaním (z 0,77% na 1,56%). Ľudí bez
vzdelania spolu s deťmi do 16.rokov poklesol.
V roku 2001 ich bolo 19,52 % celkového počtu
a v roku 2011 o 1,15 %
menej.

r. 2001

bez vzdelania

r. 2011
VŠ
vyššie
stredné s maturitou
stredné bez maturity
základné

0

2000 4000 6000 8000 10000
Zdroj : ŠÚSR

Graf 8 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský
Mikuláš

Tabuľka 12 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš v r. 2001 a 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

2001

2011

abs.

%

abs.

%

základné

4958

18,85

3714

11,53

stredné bez maturity

7442

28,29

6857

21,36

stredné s maturitou

9735

36,97

8981

27,98

vyššie

204

0,77

502

1,56

VŠ

3944

15

6002

18,7

bez vzdelania ( spolu s deťmi do 16 r.)

6442

19,52

5865

18,37
Zdroj : ŠÚSR

4.7 Prognóza vývoja počtu obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš
Pri stanovovaní výhľadového počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš je potrebné zohľadniť očakávané
dlhodobé trendy demografického vývoja na Slovensku. Tieto boli spracované vo Výskumnom demografickom

PHSR mesta Liptovský Mikuláš

Verzia 1.0 31
2015- 2022

centre pri INFOSTAT-e v práci Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050.
Hlavné závery tejto práce sú zhrnuté takto:
 V prvej polovici 21. storočia sa bude znižovať celkový prírastok obyvateľstva a obyvateľstvo bude
starnúť.
 Celkový prírastok obyvateľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejaké obdobie stagnovať a v
priebehu 15-20 rokov začne obdobie trvalejšieho úbytku obyvateľstva, ktoré sa zastaví najskôr ku koncu
storočia.
 V roku 2050 sa predpokladá, že Slovensko bude mať 4 880 189 obyvateľov, k roku 2100 je reálny pokles
počtu obyvateľov SR až na hranicu 4 miliónov osôb.
 Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať.
Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 sa predpokladá, že okres Liptovský Mikuláš bude
mať v rokoch 2010, 2015, 2020 a 2025 nasledujúci počet obyvateľov:
 r. 2010 73 444 obyvateľov,
 r. 2015 73 603 obyvateľov,
 r. 2020 73 674 obyvateľov,
 r. 2025 73 582 obyvateľov
Na základe tejto prognózy sa odhaduje v okrese Liptovský Mikuláš nárast obyvateľstva do r. 2025 o 293
osôb v porovnaní s r. 2008 (od SODB 2001 pokles o 402 osôb zo 73 984 obyvateľov na 73 582 v r. 2025).
Výhľadový počet obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš k roku 2030 sme stanovili v dvoch variantoch riešenia –
na 33 553 obyvateľov podľa realistického variantu (variant č. 1) a na 36 496 obyvateľov podľa optimistického
variantu (variant č. 2), čo oproti súčasnému stavu predstavuje prírastok 866 osôb v prvom variante a 3 809 osôb
v druhom variante. Do výhľadu 2030 predpokladáme vo variante č. 1 potrebu nových bytov v počte 1 979 b.j., z
ktorých 1 342 bytov pokryje nároky súčasného obyvateľstva mesta pri dosiahnutí odhadovanej obložnosti 2,70
obyv./byt a ostatných 637 bytov je určených pre prisťahované obyvateľstvo. Vo variante č. 2 predpokladáme
potrebu 3 069 nových bytov, z ktorých bude rovnako ako v prvom variante 1 342 určených pre súčasné
obyvateľstvo pri dosiahnutí predpokladanej obložnosti 2,70 obyv./byt a ostatných 1 727 bytov je vyhradených
pre prisťahované obyvateľstvo.
Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 (INFOSTAT, VDC, november 2008) sa v
okrese Liptovský Mikuláš k roku 2025 predpokladá nasledujúci počet obyvateľov a jeho veková štruktúra:
Tabuľka 13 Veková štruktúra obyvateľstva okresu Liptovský Mikuláš v roku 2025
rok
2025
rok
2025

spolu
73582

0-14
10063

spolu
100

0-14
13,7

počet obyvateľov (abs.)
15-44
26181
počet obyvateľov (%)
15-44
35,6

45-64
21635

65+
15703

45-64
65+
29,4
21,3
Zdroj : Územný plán mesta (2010)

Skladbu vekovej štruktúry obyvateľstva mesta do výhľadového obdobia predpokladáme v relatívnom
zastúpení invariantne pre obidve riešenia návrhu a približne v tom istom zložení, ako je okresný priemer k roku
2025. V Liptovskom Mikuláši predpokladáme k roku 2030 nasledujúci počet obyvateľov v ekonomických
vekových skupinách:
Tabuľka 14 Veková štruktúra obyvateľstva okresu Liptovský Mikuláš v roku 2030
obyvateľstvo v roku 2030
veková skupina
0-14 rokov
15-64 rokov

VARIANT 1
abs.
4463
22346

%
13,3
66,6

VARIANT 2
abs.
4854
24306

%
13,3
66,6
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65+ rokov
spolu

6744
33553

20,1
100
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7336
20,1
36496
100
Zdroj : Územný plán mesta (2010)

Veková štruktúra obyvateľstva k výhľadovému roku 2030 sa vyznačuje znižovaním podielu najmladšieho
obyvateľstva (0-14 ročných). Ich zastúpenie klesá z 13,9 % v roku 2008 na 13,3 % v roku 2030. Naďalej zostáva
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku, aj keď veková hranica sa posúva. V produktívnom veku by malo
byť v roku 2030 22 346 resp. 24 306 osôb, čo predstavuje 66,6 % z celkového počtu obyvateľstva Liptovského
Mikuláša. Obyvateľstvo v poproduktívnom veku resp. nad 65 rokov bude zastúpené 20,1 %, čo znamená v
absolútnom vyjadrení 6 744 osôb podľa variantu č. 1 a 7 336 osôb podľa variantu č. 2.
Predpoklady o vývoji počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš vychádzajú z demografického potenciálu
vlastného mesta a jeho vidieckeho zázemia i zo súčasných poznatkov o vývoji hospodárskej základne mesta.
Okrem toho, v optimistickom prípade zohľadňujú tendencie k postupne sa zvyšujúcemu prirodzenému prírastku
obyvateľstva (najmä k nárastu pôrodnosti), a tiež lokalizáciu administratívno-správnych, obchodnoobslužných,
športovo-rekreačných, technicko-výrobných funkcií, s tým súvisiaci vznik nových pracovných priležitostí,
zlepšenie podmienok a kvality bývania, predovšetkým zvýšenie atraktivity mesta ako kultúrneho a turistického
centra regiónu Liptova a zaujímavé prírodné prostredie môžu viesť k zvýšeniu celkovej atraktivity mesta.
Toto môže byť podnetom k rastu pracovnej i geografickej mobility obyvateľstva a prírastku obyvateľstva
sťahovaním. Keďže vo vekovej štruktúre migračného salda prevažuje najmä mladé obyvateľstvo, možno očakávať
aj vyšší vlastný prirodzený prírastok.
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5. EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA A ZAMESTNANOSŤ

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa výberového zisťovania pracovných síl zahŕňa všetky osoby vo veku od
15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených
zložiek. Miera ekonomickej aktivity vyjadruje podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva k počtu obyvateľov v
produktívnom a poproduktívnom veku. Na jej výšku vplývajú aj faktory, ako sú šedá ekonomika, odchod časti
obyvateľstva za prácou do zahraničia a pod. Za jednotlivé sídla sa sleduje štruktúra ekonomicky aktívneho
obyvateľstva podľa odvetvia hospodárstva iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
Za mesto Liptovský Mikuláš sú uvedené údaje za jednotlivé sektory národného hospodárstva, ako aj podľa
odvetvia hospodárstva, na základe podkladov Štatistického úradu SR zo SODB v r. 2011.
trvalo
bývajúce
obyvateľs
tvo spolu

pracujúci
( okrem
dôchodc
ov)

pracujú
ci
dôchod
covia

osoby na
materskej
a rodičovskej
dovolenke

nezam
estnaní

študenti
strednýc
h škôl

študenti
vysokých
škôl

dôchod
covia

deti do
16.
rokov

z toho
ekono
micky
aktívni

Mesto LM

31921

12762

771

720

2234

1247

1112

6316

4581

15902

Okres LM

72627

28635

1375

1837

5301

3053

2174

15563

10824

35680

územie

Zdroj: Štatistiky ÚPSVR
Tabuľka 15 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v okrese Liptovský Mikuláš podľa pohlavia (VZPS)
ukazovateľ
Liptovský
Mikuláš

2008

2009

2010

2011

2012

2013

muži

20 957

21 536

21 772

21 075

21 844

20 013

ženy

16 551

17 085

17 023

17 013

16 915

15 513

spolu

37 508

38 621

38 795

38 088

38 759

35 526

Zdroj: Štatistiky ÚPSVR
V nasledujúcej tabuľke sme vyčlenili tie odvetvia ekonomickej činnosti, ktoré sú z hľadiska počtu
zamestnancov najvýznamnejšie. Podľa údajov SODB 2011 v Žilinskom kraji dochádza za prácou mimo svojho
bydliska 273 671 ekonomicky aktívnych obyvateľov z celkového počtu 332 502 EAO, čo predstavuje vyše 82 %.
V okrese Liptovský Mikuláš je situácia podobná a za prácou dochádza tiež vyše 81 % obyvateľov. V obidvoch
prípadoch sa potvrdilo, že ekonomicky aktívnych mužov je vo všetkých odvetviach viac ako žien.
Tabuľka 16 Porovnanie počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo vybraných odvetviach a dochádzky za
prácou v Žilinskom kraji a okrese Liptovský Mikuláš (SODB 2011)
Odvetvie ekonomickej
činnosti

Ekonomicky aktívne osoby ZILINSKY KRAJ

Ekonomicky aktívne osoby OKRES
LM

muži

ženy

spolu

z toho
dochádza do
zamestnania

muži

ženy

spolu

z toho
dochádza
do
zamestnan
ia

Pestovanie plodín a chov
zvierat, poľovníctvo a
služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva

5 979

3 428

9 407

6 644

967

499

1 466

1 067

2 781

1 010

3 791

3 016

397

151

548

448

Výroba potravín

2 260

2 871

5 131

3 872

346

538

884

739

Spracovanie dreva a
výroba výrobkov z dreva a
korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo
slamy a prúteného
materiálu

5 063

1 212

6 275

5 044

647

178

825

691
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Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov
a zariadení
Výroba elektrických
zariadení
Výroba strojov a zariadení
i. n.
Výroba motorových
vozidiel, návesov a
prívesov
Výstavba budov

7 040

2 041

9 081

7 435

571

218

789

616

2 313

1 975

4 288

3 544

207

166

373

305

7 998

3 189

11 187

9 671

326

111

437

334

6 493

4 037

10 530

9 086

203

115

318

210

9 175

1 459

10 634

8 662

754

182

936

754

Inžinierske stavby

3 705

762

4 467

3 599

255

77

332

247

Špecializované stavebné
práce
Veľkoobchod a
maloobchod a oprava
motorových vozidiel a
motocyklov
Veľkoobchod, okrem
motorových vozidiel a
motocyklov
Maloobchod okrem
motorových vozidiel a
motocyklov
Pozemná doprava a
doprava potrubím
Činnosti reštaurácií a
pohostinstiev
Verejná správa a obrana;
povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie

17 238

2 073

19 311

16 341

1 001

169

1 170

948

2 873

864

3 737

3 109

351

91

442

377

8 509

6 526

15 035

12 574

857

702

1 559

1 286

8 934

16 728

25 662

21 110

1 073

1 827

2 900

2 414

7 776

2 407

10 183

8 721

749

203

952

793

2 856

5 042

7 898

6 370

380

486

866

688

11 781

11 688

23 469

20 315

1 413

1 368

2 781

2 406

6 690

16 788

23 478

20 966

751

1 881

2 632

2 334

Zdravotníctvo

3 885

11 210

15 095

13 649

367

1 021

1 388

1 249

276

143

419

373

33

23

56

48

183
368

149
134

332
502

273 671

19 131

16 549

35 680

28 930

Zamestnávateľ v zahraničí
...
Spolu

Zdroj : SODB 2011
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike aj v Žilinskom kraji v dekáde 2004 – 2013 je možné rozdeliť do
dvoch časových úsekov. V prvej polovici
tejto dekády do r. 2008 nezamestnanosť
klesala.
Súviselo
to
s celkovou
15
konjunktúrou hospodárstva v Európe, na
13
ktorej vnútorný trh vstúpila v r. 2004 aj
11
Slovenská republika. Príchod zahraničných
investorov, štrukturálne reformy v krajine
9
a ambícia vstúpiť v čo najskoršom termíne
7
do eurozóny tomuto vývoju tiež
5
napomáhali. Príchod hospodárskej krízy
v druhej polovici roku 2008 sa prudko
prejavil na náraste nezamestnanosti už
v nasledujúcom roku. Hoci sa trend nárastu
miery
evidovanej
nezamestnanosti
Žilinský kraj

Okres LM

Graf 9 Miera evidovanej nezamestnanosti v Žilinskom kraji a okrese
Liptovský Mikuláš
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(vypočítanej ako pomer disponibilných evidovaných uchádzačov o zamestnanie z ekonomicky aktívneho
obyvateľstva) v nasledujúcich rokoch postupne utlmil, až v r. 2013 dochádza k jej postupnému poklesu.
Žilinský kraj počas sledovaného obdobia viac menej kopíroval celoslovenský vývoj, pričom jeho výsledok bol
vždy o cca 2% lepší v porovnaní s celoslovenským priemerom, ku ktorému sa viac priblížil v r. 2013.
V prvej polovici desaťročia 2004 – 2013 sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Liptovský Mikuláš
pohybovala okolo priemeru Žilinského kraja, od r. 2011 ale rastie oveľa rýchlejšie a za sledovanú dekádu
vykázala nárast o 1,9%, čo bol vyšší rast než priemer Žilinského kraja vo výške 1,4%. Miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese sa v sledovanej dekáde v priemere pohybovala na úrovni 0,5 % nad priemerom
Žilinského kraja.
Tabuľka 17 Miera evidovanej nezamestnanosti v Žilinskom kraji a okrese Liptovský Mikuláš
územie/rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Žilinský kraj
Okres LM

9,3
9,35

7
7,49

5,6
5,49

6,2
6,51

10,9
11,07

10,9
11,18

11,9
12,8
12,5
12,5
12,67
13,92
13,84
12,58
Zdroj: ŠÚ SR (podľa údajov ÚPSVR)

Z hľadiska vývoja nezamestnanosti bol pre okres Liptovský Mikuláš najkritickejší rok 2001, kedy sa miera
nezamestnanosti blížila k úrovni 16 %. Najnižšiu mieru nezamestnanosti 5,49 % okres dosiahol v novembri
2007. Od začiatku roka 2009 vplyvom hospodárskej krízy bol opäť zaznamenaný kontinuálny nárast
nezamestnanosti. Hlavnými príčinami sú sektorové ťažkosti v textilnom a kožiarskom priemysle (ukončenie
textilnej výroby v akciovej spoločnosti Velvetex, ukončenie činnosti odštepného závodu Gabor), pokles
návštevnosti v odvetví cestovného ruchu o cca 30 %.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad celkového počtu uchádzačov o zamestnanie štruktúrovaných podľa
vekových skupín v okrese Liptovský Mikuláš.
Tabuľka 18 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) podľa veku za okres LM
ukazovateľ
Do 20 rokov
20 až 24 rokov
25 až 29 rokov
30 až 34 rokov
35 až 39 rokov
40 až 44 rokov
45 až 49 rokov
50 až 54 rokov
55 až 59 rokov
60 rokov a viac

Štruktúra UoZ podľa veku
2009
209
671
641
539
551
542
522
563
599
83

2010
207
672
642
536
552
543
523
564
601
86

2011
226
731
699
584
601
590
569
614
654
94

2012
248
803
768
641
661
649
625
674
719
103

2013
2014
233
122
755
737
722
679
603
538
621
582
610
557
588
549
634
553
676
620
97
94
Zdroj: ŠÚ SR, ÚPSVAR LM

Z grafického zobrazenia jasne vyplýva, že najvyšší počet uchádzačov je vo vekovej kategórií 20 – 24, resp.
stále vysoký je aj v kategórii 25 – 29 rokov - mladí ľudia. Pri ostatných vekových kategóriách vidieť pokles.
Krivka sa následne zvyšuje v kategórií 55 – 59 rokov.
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Graf 10 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) podľa veku za okres LM
Zdroj: ŠÚ SR, ÚPSVAR LM
Na základe podkladov z ÚPSVAR Liptovský Mikuláš možno konštatovať, že najpočetnejšou skupinou
uchádzačov o zamestnanie sú UoZ so stredným odborným vzdelaním, resp. úplným stredným odborným
vzdelaním (s maturitou). Druhou najpočetnejšou skupinou sú UoZ so základným vzdelaním. Kontinuálne stúpa
aj počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Tabuľka 19 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) podľa vzdelania za okres LM
ukazovateľ
Neukončené základné vzdelanie
Základné vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

2009
95
1211
24
1621
1347
126
10
84
391
11

2010
97
1212
24
1623
1348
125
9
85
391
12

Štruktúra UoZ podľa vzdelania
2011
2012
105
116
1319
1450
26
29
1766
1941
1467
1613
136
150
10
11
92
101
426
468
13
14

2013
2014
109
96
1363
1259
27
98
1825
1498
1516
1270
141
147
10
62
95
109
440
480
13
12
Zdroj: ÚPSVAR LM

Hlavné problémy v oblasti demografie a ekonomickej aktivity obyvateľstva
 nižšia pôrodnosť v porovnaní s krajským a celoslovenským priemerom
 regresívny typ popopulácie s pomerne nízkym indexom vitality a výrazným nárastom priemerného
veku
 migračný úbytok obyvateľstva v dôsledku čoho dochádza k celkovému úbytku obyvateľstva
 okres Liptovský Mikuláš má najvyšší podiel rómskej národnostnej menšiny v rámci Žilinského kraja,
pričom približne polovica Rómov žije v meste Liptovský Mikuláš
 nárast skupín obyvateľov, ktorá má problém s uplatnením na trhu práce
 nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v potrebných odvetviach
 odchod ľudí s vyšším vzdelaním do hospodársky rozvinutejších regiónov alebo do ekonomicky
silnejších krajín

PHSR mesta Liptovský Mikuláš

Verzia 1.0 37
2015- 2022

6. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Mesto Liptovský Mikuláš je významným centrom vzdelávania s pomerne širokou sieťou škôl a školských
zariadení, ktoré sa vyznačujú dostatočnou kapacitou, dobrou dostupnosťou a špecializáciou na rôzne kategórie
detí a žiakov a formy štúdia. V Liptovskom Mikuláši sú zastúpené verejné, cirkevné i súkromné školy a školské
zariadenia. Sieť stredných škôl ponúka rôzne možnosti štúdia, od všeobecného po odborné. V meste
v súčasnosti pôsobia tri vysoké školy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá má
v regióne dlhoročnú tradíciu, od roku 2002 aj Detašované pracovisko Elektrotechnickej fakulty Žilinskej
univerzity, ktoré bolo v roku 2012 premenované na Inštitút Aurela Stodolu Elektronickej fakulty Žilinskej
univerzity a Bankovní institút, vysoká škola Praha, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš.
6.1 Štruktúra škôl a školských zariadení
Sieť škôl a školských zariadení k 01.09.2015:
 12 materských škôl ( z toho 11 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 SMŠ Stonožka),
 8 základných škôl (z toho 6 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2 cirkevné ZŠ, 1 spojená špeciálna
škola v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK),
 2 gymnázia ( z toho 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 1 bilingválne cirkevné)
 6 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 1 odborné učilište internátne a praktická škola v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 2 základné umelecké školy (1 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 súkromná - alokované pracovisko
z Lipt. Hrádku)
 1 centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 4 poradenské centrá (Centrum pedagogicko-psychologickéhop poradenstva a prevencie, Centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva – obe v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Žilina,
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + logopedická poradňa – zriaďovateľ Špeciálna škola
Jamník,
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Slniečko – súkromný zriaďovateľ.







Súčasťou vyššie uvedených základných a stredných škôl sú:
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
Školské kluby detí v počte 9, z toho 6 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
Školské internáty v počte 1
Školské účelové zariadenia
Školské jedálne 8 z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 4
Školské výdajné jedálne 11, všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

V rokoch 2004 – 2005 sa uskutočnila zmena zabezpečovania stravovania žiakov základných škôl a detí
materských škôl. Boli zrušené školské jedálne. V MŠ 8, v ZŠ 3, ktoré nahradili výdajné školské jedálne. Zmena
nepriniesla očakávanú úsporu finančných prostriedkov, neprispela ani k zvýšeniu kvality jedál a bývalé
priestory kuchýň sú neprerobené, nevyužité, chátrajú a neustále vyžadujú finančné prostriedky na údržbu.
(Okrem ZŠ s MŠ Demänová, ktorá bola prerobená s fondov EÚ).
6.2 Prognóza demografického vývoja v meste
Počet obyvateľov je výsledkom populačnej dynamiky – pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie. Približne do roku
2015 prognózy predpokladajú /ÚIPŠ/, že celkový ročný prírastok obyvateľstva bude narastať. Po roku 2015 sa
začne celkový prírastok obyvateľstva znižovať. Horizont prognózy je zároveň predpokladaným začiatkom
obdobia poklesu počtu obyvateľov Slovenska. Prudký pokles prirodzeného prírastku, podľa prognózy, sa
očakáva po roku 2020. V meste Liptovský Mikuláš sa počet narodených detí znižuje už od roku 2010.
Podľa demografických prognóz v materských a základných školách celkový počet detí bude mať klesajúci
charakter.
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počet
narodených
detí
314
282
301
271
243

rok
r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014

320
270
220
r. 2010 r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014

počet narodených detí

Zdroj: evidencia obyvateľstva MÚ
Liptovský Mikuláš

Graf 11 Počet narodených detí v r. 2010 - 2014

Tabuľka 20 Predškolská výchova - prehľad počtu detí v materských školách na území mesta
školský rok
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

počet detí
856
849
850
881
895
893
901

počet tried
40
42
42
42
42
42
42

priemer na triedu súkromný zriaďovateľ
21,40
20,21
20,23
20,97
21,3
21,26
63 detí
21,45
62 detí
Zdroj : interné materiály MsÚ 2015

Tabuľka 21 Materské školy - Prehľad počtu detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku
2014/2015 k 15.9.2015
P.Č.

MŠ

Spolu

z toho
predškoláci

menej
ako 3

3
roky

4
roky

5
rokov

6
rokov

7
rokov

triedy

priemer

1

Agátová

148

41

4

54

37

37

16

7

21.14

2

Kláštorná

63

23

6

17

16

16

8

3

21.00

3

A. Stodolu

111

34

11

31

22

27

20

5

22.20

4

140

43

15

37

34

37

17

6

23.33

5

Nábrežie 4.
apríl
Cs. Brigády

183

53

3

52

52

51

24

8

22.87

6

Komenského

71

23

0

17

23

24

7

3

23.66

7

Palúčanská

38

15

0

7

10

15

6

2

19.00

8

Vranovská

77

26

9

17

18

26

7

4

19.25

9

Ondrašovská

46

13

0

14

11

14

7

2

23.00

10

Demänovská

41

16

4

9

9

15

4

2

20.25

11

Okoličianska

38

8

7

11

7

9

3

1

2

19.00

Spolu

956

295

59

266

239

271

119

2

44

21.72

59

12

21

15

1

Stonožka

8

9

1

6

3

19.66

Zdroj : interné materiály MsÚ 2015
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Tabuľka 22 Prehľad počtu žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
školský rok
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

počet žiakov
2528
2458
2430
2376
2390
2389
2368

počet tried
priemer na triedu
119
21,24
121
20,31
123
19,76
125
19,00
124
19,27
120
19,91
117
20,23
Zdroj : interné materiály MsÚ 2015

Tabuľka 23 Základné školy - Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2014/2015 k 15.9.2015
počet
špec. Nultý
tried roč.

Škola

Počet
žiakov

Počet
tried

ZŠ Janka Kráľa

397

19

0

ZŠ s MŠ Okoličianska

327

18

ZŠ Čs. Brigády

422

ZŠ A. Stodolu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ŠKD

0

41

65

43

46

38

36

49

39

40

140

0

0

33

24

32

24

47

53

34

47

33

75

20

0

0

54

47

48

63

48

39

50

33

40

185

166

10

2

15

20

18

19

13

16

14

12

17

11

47

ZŠ M.R. Martákovej

541

25

0

0

69

69

68

66

59

60

52

40

58

221

ZŠ Demänovská

470

22

0

0

58

66

59

61

50

44

40

43

49

200

Spolu školy

2323

114

2

15

275

289

269

273

258

246

237

219

231

868

Zdroj : interné materiály MsÚ 2015
V školskom roku 2014/2015 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovalo 228 žiakov s trvalým
pobytom mimo mesta.
Iný zriaďovateľ
Počet žiakov
ZŠ A. Pavla
Evanjelická Základná Škola Biskupa Jura Janošku

148
259
Zdroj : interné materiály MsÚ 2015

6.3 Stav stredných škôl
V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a jedného cirkevného zriaďovateľa pôsobí
na území mesta 8 stredných škôl a jedno odborné učilište, čo predstavuje dobrú nadväznosť po ukončení
základnej školy na ďalšie vzdelávanie a v meste je zabezpečená optimálna sieť stredných škôl. Počet študentov
stredných škôl má taktiež klesajúci charakter.
Tabuľka 24 Stav študentov k 15.9.2014
Počet študentov
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Gymnázium M. M. Hodžu
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola zdravotnícka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola polytechnická

255
424
183
207
24
546
151
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Stredná odborná škola stavebná
Odborné učilište internátne

407
102

Zdroj: UIPŠ
6.4 Vysoké školstvo na území mesta Liptovský Mikuláš
6.4.1 Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou. Pripravuje
intelektuálnych vodcov ozbrojených síl a odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany. Jej hlavným poslaním je
vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania.
Akademický rok
Počet študentov
Počet absolventov
Predpokladaný
počet do 1. roč.
Pokles/nárast
Počet št. odborov
Počet št. skupín
6.4.2

2008/09
278
84
0

2009/10
240
150
0

2010/11
257
193
50

-105
6
20

-38
7
18

+17
8
18

2011/12
220
99
50

2012/13
278
115
60

2013/14
289
61
65

2014/15
363
65

-37
+58
+11
+74
7
7
7
7
17
25
28
38
Zdroj: Pavlína Adamíková, študijné oddelenie AOS

Inštitút Aurela Stodolu Elektronickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši

Inštitút Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty ŽU je štátnou vysokou školou. Zabezpečuje výučbu
bakalárskeho študijného programu Digitálne technológie, študijný odbor Telekomunikácie. Študijný program je
zameraný na digitálne spracovanie, prenos a uchovávanie dát, prevádzku a služby digitálnych zariadení
systémov a digitálnu bezpečnosť. Výučba prebieha v modernizovaných priestoroch a laboratóriách
vybudovaných aj s prispením štrukturálnych fondov EÚ.
Akademický rok
Počet študentov
Počet absolventov
Predpokladaný
počet do 1. roč.
Pokles/nárast
Počet št. odborov
Počet št. skupín
6.4.3

2008/09
262
53
80

2009/10
174
28
80

2010/11
182
35
80

2011/12
145
38
80

-34
1
9

-51
1
8

-72
2
8

-47
2
7

2012/13
116
32
80

2013/14
95
16
80

2014/15
77
80

-32
-27
-3
2
1
1
8
5
4
Zdroj: študijné oddelenie Žilinskej univerzity

Bankovní institut vysoká škola Praha, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš

Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) vznikla na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a
telovýchovy ČR v roku 1999 a stala sa tak jednou z prvých súkromných vysokých škôl v Českej republike. V roku
2008 získala BIVŠ rozhodnutím MŠ VVaŠ SR oprávnenie poskytovať na území SR vysokoškolské vzdelanie
ako zahraničná vysoká škola so sídlom v Banskej Bystrici. V súčasnosti poskytuje škola možnosť
vysokoškolského štúdia v prezenčnej (dennej) a kombinovanej (externej) forme vo svojom sídle v Banskej
Bystrici a taktiež v konzultačných strediskách v Galante a Liptovskom Mikuláši.
Akademický rok

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Počet študentov

507

588

597

551

392

214

161

Počet absolventov

150

166

172

212

276

97

130
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Predpokladaný
počet do 1. roč.

150

Pokles/nárast

130

100

80

70

60

0

+81

+11

-46

-159

-178

-53

Počet št. odborov

5

5

5

4

3

3

3

Počet št. skupín

12

12

11

8

8

7

4

Zdroj: RNDr. Mária Jurečková, PhD., zástupca prorektora pre Liptovský Mikuláš
6.5 Riadenie školstva
V posledných rokoch došlo v oblasti školstva vplyvom legislatívnych úprav k výrazným zmenám, a to
najmä v systéme organizácie, riadenia a financovania školstva. Dôležité zmeny v organizácii a riadení školstva
z pohľadu mesta nastali s účinnosťou od 01.07.2002, kedy prešli niektoré kompetencie v oblasti školstva
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Na odborné zabezpečenie činnosti spojených
s preneseným výkonom štátnej správy v školstve bol k 01.07.2004 zriadený školský úrad, ktorý je organizačne
včlenený do odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ. V tom čase malo mesto v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti 3 372 žiakov. ( K 15.09.2014 bol počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta 2 368).
V roku 2005 mesto pristúpilo k racionalizácii škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Hlavným dôvodom racionalizácie siete bol normatívny spôsob financovania škôl. V tomto období
boli vyradené, zrušené alebo splynuté:
 Zrušená k 01.09.2005 MŠ Okoličianska
 Zrušená k 30.06.2007 MŠ Ul. T. Vansovej
 Splynutá ZŠ s MŠ Ul. J.P.Kerna k 01.01.2006
 Zrušená ZŠ s MŠ Ul. J.P.Kerna k 31.08.2012V roku
 Splynutá ZŠ s MŠ Demänovská ulica k 01.09.2012
 Splynutá ZŠ s MŠ Okoličianska 404/C k 03.09.2015
Na základe uznesenia MsZ číslo 6/2014 zo dňa 30.01.2014 mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie
novej Materskej školy Okoličianska 821, do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2015 v priestoroch ZŠ
Okoličianska 404/C.
V roku 2005 bol spracovaný strategický materiál Prognóza vývoja škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš do roku 2012 s prognózou do roku 2025, kde bol
zaznamenaný predpokladaný pokles žiakov základných škôl.
Tabuľka 25 Porovnanie očakávaného a skutočného stavu počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Školský rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Očakávaný stav

Skutočný stav

2692
2639
2592
2565

2528
2458
2430
2367

Zameranie základných škôl podľa školského vzdelávacieho programu
Základné školy

ZŠ, Janka Kráľa

ZŠ, Okoličianska








Zameranie výchovno-vzdelávacieho programu
profilácia školy zameraná na cudzie jazyky
orientácia na tvorivo- humanitnú výchovu
spolupráca školy, rodiny a inštitúcií na území mesta
posilňovanie role učiteľa, zvyšovanie jeho kompetencií a
motivácie
športové triedy, futbalová príprava
realizácia integrovaného tematického vzdelávania
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ZŠ, Ul. čs. brigády

ZŠ a MŠ, Demänovská ulica





ZŠ, M. Rázusovej Martákovej








ZŠ, Aurela Stodolu
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v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní
bloková výučba
pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti
rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných
predmetov
regionálna výchova
rozšírená komunikácia v cudzom jazyku
environmentálna výchova
rozvoj informačno-komunikačných kompetencií
environmentálna výchova ako motivácia a prostriedok
rozvíjanie komunikačných schopností žiakov
pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením a podporu
nadaných žiakov
realizácia činností v súlade so zásadami zdravotného štýlu
zahrnutie predmetov žiakom 1. Ročníka – regionálna
výchova, anglický jazyk
zahrnutie predmetu žiakom 5a6 ročníka – regionálna
výchova
športové triedy, hokejová príprava
vyučovanie anglického jazyka od 1. Ročníka
vytváranie optimálnych podmienok pre psychický
a fyzický rast začlenených aj nadaných žiakov
regionálna výchova - Liptov je náš domov
projekty o edukácii Rómov
celodenný výchovný systém

Zapojenie škôl do projektov v rokoch 2007-2015
Základné školy
ZŠ, Janka Kráľa

ZŠ, Okoličianska

Projekty
Enviroprojet – Prírodná záhrada pri ZŠ Janka Kráľa
Vodný svet

1 676 €

Elektronizácia vzdelávacieho systému

4 992 €

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

9 228 €

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

12 114,55 €

Realizácia úpravy športoviska ZŠ
Integrované tématické vzdelávanie v primárnom a nižšom
sekudárnom vzdelávaní

1 399 362 Sk

Tenis škôl
Projekt Erasmus
ZŠ, Ul. čs. brigády

67 954,48 €
500 €
6 010 €

Otvorená škola 2008- šport

50 000 Sk

Comenius-

21 000 Sk

Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie
ZŠ a MŠ, Demänovská ulica

Podporené v
sume
2 800 €

2 530 €

Otvorená škola 2007 – oblasť športu

95 000 Sk

Multimediálna škola

200 000 Sk

Otvorená škola 2008 – Jump!

50 000 Sk

Jazykové laboratória pre ZŠ 2008
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského
stravovania

48 000 Sk
277 000 Sk

Brána do sveta vzdelávania

100 000 Sk

PHSR mesta Liptovský Mikuláš
ZŠ, M. Rázusovej
Martákovej

13 900 Sk
Zem pre ľudí, ľudia pre zem
Syntetické klzisko – dotácia MŠ SR
Nadácia COOP jednota- Nech sa nám netúlajú

145 057,43 Sk
45 000 Sk

Elektonizácia a revitalizácia knižníc

95 000 Sk

Dotácia mŠ SR- podpora športových tried

330 000 Sk

Otvorená škola – šport- lezecká stena I

1 660 €

ÚPSVaR- Práca s interaktívnou tabuľou

11 569,41 €

VÚB nadácia – Lezecká stena II.-

1 880 €

T-mobile – Poteším mamičku

1 366 €

Kinderiáda 2010

ZŠ, Aurela Stodolu
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Kinderiáda 2012
Vzdelávanie pedagogických zamestnacov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít

1 344,60€
1 344 €
70 037,34 €

Tablety

2 700 €

Domček, domček, kto v Tebe číta

3 100 €

Učebnice anglického jazyka
Výchovný poradca

528 €
1 072,00 €

6.6 Financovanie regionálneho školstva
Z rozpočtovej kapitoly MŠVV a Š SR sú financované:




Školy všetkých zriaďovateľov (KŠÚ, VÚC, obce, cirkevní, súkromní zriaďovatelia), v ktorých sa
vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie),
Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ,
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ

Financovanie je postavené na normatívnom princípe a legislatívne ho upravuje zákon č.597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenie
vlády SR č.630/2008 Z. z.; ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:






V zmysle zákona č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.; o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov od 1.1.2005 materské školy, základné umelecké
školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC,
V zmysle zákona č. 596/20003 Z. z.; o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov od 1.1.2007 materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.
(Zdroj:http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=305)

Mesto Liptovský Mikuláš každoročne zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov
pridelených Krajským školským úradom v Žiline pre školy, ktorých je zriaďovateľom a tiež rozpis finančných
prostriedkov z podielových daní pre základné školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti sa prispieva aj na
spolufinancovanie schválených projektov.
Z podielových daní mesta sa na základe žiadosti poskytujú zriaďovateľom cirkevných a súkromných ZŠ a
MŠ na území mesta dotácie na mzdy a prevádzku podľa počtu detí do 15 rokov. Výšku a spôsob použitia
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dotácie sa určuje všeobecne záväzným nariadením.
6.7 Modernizácia a rekonštrukcia školských objektov v rokoch 2007-2014
Na modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov v rokoch 2007 – 2014 mesto Liptovský Mikuláš
vynaložilo finančné prostriedky vo výške 5 529 76 EUR, z toho eurofondy a dotácie 3 835 553 EUR.
ROK 2014 Kapitálové výdavky
P.č.
Škola
MŠ nábr. 4.apríla
1.
MŠ nábr. 4.apríla
2.
MŠ Nábr. A.Stodolu
3.
4.

MŠ ul. Komenského
MŠ ul. Kláštorná

5.
MŠ ul. Agátová
6.
7.
8.

MŠ ul. Ondrašovská
MŠ ul. Palúčanská
MŠ ul Vranovská

9.
ZŠ ul. Okoličianska
10.
11. ZŠ Čsl.brigády
ZŠ Okoličianska
12.
ZŠ a MŠ Demänovská ul.
13.
14. ZŠ J. Kráľa
ZŠ J. Kráľa
15.
ZŠ J. Kráľa, ZŠ M.R.Martákovej. MŠ
16. Čs,brigády, MŠ Ul. Vranovská

Názov prác
Stavebné úpravy – hygienické zariadenia
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
Stavebné úpravy – vonkajšie terasy
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
Stavebné úpravy – hygienické zariadenie
Stavebné úpravy – hygienické zariadenie
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
Stavebné úpravy – výmena výplňových
konštrukcií
PD - rekonštrukcia elekto rozvodov
PD – Stavebné úpravy základnej školy na
materskú školu ul. Okoličianska

suma €
6 178,87
28 115,88
21 634,55
11 869,39
12 435,27
25 437,39
3 954,54
4 800,00
21 086,28
125 857,48
5 700,00
9 000,00
23 696,30

Rekonštrukcia strechy telocvičňa
Technologické zariadenia do ŠJ
Stavebné úpravy - drevená podlaha v
telocvični

14 829,60
49 865,00
20 000,00

Doplnenie technologického zariadenia do ŠJ
Celkom:

384 460,55

ROK 2013 Kapitálové výdavky
P.č.
1.
2.
3.

Škola
MŠ Nábr.4.apríla

ZŠ Čsl.brigády
ZŠ Nábr. A.Stodolu
4 ZŠ Okoličianska

Názov prác
Rekonštrukcia strechy
Rekonštrukcia plynovej kotolne
úprava PD - stavebné úpravy ZŠ
PD výmena okien a zateplenie budovy
Celkom:

suma €
9 939,60
168 537,94
5 400,00
3 200,00
187 077,54

ROK 2012 Kapitálové výdavky
P.č.
1.

Škola
MŠ Nábr.4.apríla

Názov prác
Rekonštrukcia strechy

suma €
9 928,30

ROK 2011 Kapitálové výdavky
P.č.

Škola

Názov prác

suma €
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1.

ZŠ a MŠ Demänová

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov
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ROK 2010 Kapitálové výdavky
P.č.

Škola

Názov prác

1.

MŠ Ondrašová

Rekonštrukcia strechy

2.
3.

MŠ Vranovská

Vchod do hospodárskej budovy
Rekonštrukcia strechy

4.
5.
6.

MŠ Agátová
ZŠ Čsl.brigády
ZŠ a MŠ Demänová
ZŠ Čsl.brigády
ZŠ Čsl.brigády

PD Rekonštrukcia plynovej kotolne
PD plynofikácia
Energetický audit budovy
Rekonštrukcia skladu na sklad náradia k
ihrisku

ZŠ a MŠ Demänová

Rekonštrukcia okien

7.
8.

ZŠ J. Kráľa
9.
10. ZUŠ J.L.Bellu
11. ŠJ MŠ čsl. brigády
12. ŠJ ZŠ J. Kráľa

suma €
32 762,16
3 651,36
24 171,64
11 498,97
118,5
2 750,00
7 730,24
4 124,96

Meranie a regulácia ÚK
Rekonštrukcia okien tan. odbor
Rekonštrukcia vzduchotechniky
Rekonštrukcia vzduchotechniky
Celkom:

13 501,66
16 044,96
20 142,48
88 797,64
225 294,57

ROK 2010 - 2012 Kapitálové výdavky - eurofondy
P.č.

Škola

Názov prác

1.

ZŠ Janka Kráľa

Stavebné úpravy ZŠ J.K. L.Mikuláš

2.

ZŠ Dem. cesta

Stavebné úpravy ZŠ Dem. cesta L.Mikuláš

3.

ZŠ M.R.Martákovej

stavebné úpravy ZŠ M.R.Martákovej L.Mikuláš

4.

MŠ Čs.brigády

Stavebné úpravy MŠ Čs.brigády L.Mikuláš
Celkom:

suma €
1 193 183,68
887 320,56
1 045 696,85
468 031,81
3 594 232,90

ROK 2009 Kapitálové výdavky
P.č.

Škola

Názov prác

suma €

1.

ZŠ Okoličné

Rekonštrukcia WC

18 010,21

2.

ZŠ M.R.Martákovej

Rekonštrukcia VZT v ŠJ

44 931,60

3.

ZŠ Čs.brigády

Rekonštrukcia kanal. šachty

7 676,00

4.

ZŠ Okoličné

PD-rekonštr.školy-fondy EU

13 118,00

5.

MŠ 4,apríla

Rekonštrukcia strešnéhp plášťa pav B

6.

MŠ Nábr. A.Stodolu

Rekonštrukcia striech

36 258,67

7.

MŠ Komenského

Rekonštrukcia okien

55 371,80

8.

MŠ Vranovská

Rekonštrukcia kotolne

12 185,23

9.

MŠ Agátová

PD-rekonštr.školy-fondy EU

11 895,00

PD-rekonštr.školy-fondy EU

11 293,70

10. ZUŠ JLB

Celkom:

8 771,00

219 511,21

ROK 2008 Kapitálové výdavky
P.č.
1.

Škola
ZŠ M.R.Martákovej

Názov prác
Umývacia linka na kuch. riad

suma €
6 233,95
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2.

ZŠ M.R.Martákovej

Krájač zeleniny

5 237,73

3.

ZŠ M.R.Martákovej

Syntetické klzisko

45 475,67

4.

ZŠ M.R.Martákovej

PD doprac.-rekonštr.školy-fondy EU

13 362,21

5.

ZŠ Čs.brigády

PD doprac.-rekonštr.školy-fondy EU

6 565,11

6.

ZŠ J.Kráľa

PD doprac.-rekonštr.školy-fondy EU

8 165,70

7.

ZŠ J.Kráľa

Plynová panvica

5 527,42

8.

ZŠ Dem.cesta

PD - rekonštrukcia školy - Fondy EU

9.

MŠ Palúčanská

Rekonštrukcia kotolne

20 414,26
5 640,48

10. MŠ Čs.brigády

Plynofikácia kotolne

173 670,53

11. MŠ Čs.brigády

PD-rekonštr.školy-fondy EU

7 900,15

12. MŠ Kláštorná

PC zostava

1 130,20

13. MŠ Ondrašová

PC zostava

1 130,20

14. MŠ Komenského

PC zostava

1 130,20

15. MŠ Palúčanská

PC zostava

1 130,20

16. MŠ 4,apríla

Dopracovanie PD - rekonštr.školy-fondy EU

4 542,59

18. MŠ Ondrašová

Plynofikácia kotolne

14 892,67

19. ZŠ A.Pavla

Rekonštr. výdajňa stravy

43 152,09

Spolu:
Celkom dotáciami:

316 506,31
365 301,38

ROK 2007 Kapitálové výdavky
P.č.

Škola

Názov prác

suma €

1.

ZŠ Okoličianska

Úprava športoviska

46 471,49

2.

ZŠ M.R.Martákovej

Syntetické klzisko

3.

ZŠ M.R.Martákovej

PD - rekonštrukcia školy - Fondy EU

10 090,95

4.

ZŠ Čs.brigády

Rekonštrukcia WC

13 277,57

5.

ZŠ J.Kráľa

PD - rekonštrukcia školy - Fondy EU

11 583,02

6.

CVČ

Rekonštrukcia budovy

7.

MŠ Čs.brigády

PD-rekonštr.školy-fondy EU

8.

MŠ 4,apríla

PD - rekonštrukcia školy - Fondy EU

132 775,68

Spolu:
Celkom s dotáciami:

247 820,70
9 875,19
11 850,23
291 220,11
483 744,82

PD –projektová dokumentácia

Zdroj : interne materiály Msú
6.8 Základná umelecká škola J. Bellu
je významná výchovno – vzdelávacia inštitúcia , ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie. Tým , že
zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie umožňuje rozvinúť prirodzený talent mladej generácie
i dospelých v tanečnom, hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Štúdium sa organizuje ako
individuálne a skupinové, končí sa záverečnou skúškou a zákonní zástupcovia žiakov prispievajú na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiou podľa platného VZN. Je potrebné zamerať sa na obnovu a rekonštrukciu
budovy, v ktorej ZUŠ sídli. Špecifické potreby zákonných zástupcov v tejto oblasti vypĺňajú súkromní
poskytovatelia.
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6.9 Centrum voľného času, Nábrežie A. Stodolu 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš
sa nachádza v zrekonštruovanej budove, plní jednu z najdôležitejších úloh výchovy mimo vyučovania.
Centrum riadi, koordinuje a zastrešuje nielen záujmové aktivity v meste, ale aj vedomostné a športové súťaže
celého horného regiónu Liptova, na základe poverenia Okresného úradu Žilina. Podľa úspešnosti žiakov
v týchto súťažiach a zapojenosti škôl, sa každoročné vyhodnocuje Škola roka v rámci celého horného regiónu
Liptova. Taktiež sú vyhodnocovaní aj najúspešnejší žiaci, ktorí ďalej postupujú do krajských súťaží. V školskom
roku 2014/2015 pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch navštevovalo 854 členov do 15 rokov a 38 členov
nad 15 rokov. 129 členov je z okolitých obcí. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. má obec povinnosť prispievať
na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 až 15 rokov. Keďže financie na záujmové vzdelávanie čerpajú aj obce,
ktoré nemajú zriadené CVČ a tieto financie nie sú účelovo viazané, problémom ostáva spolufinancovanie
a prispievanie okolitých obcí, ktorých deti s trvalým pobytom na ich území sa zapájajú do činnosti CVČ
v Liptovskom Mikuláši.
6.10 Klub mladých
Klub mladých je otvoreným priestorom a platformou pre rozvíjanie intelektu a potenciálu mladých ľudí
žijúcich na Liptove a súčasne sa snaží spájať predstaviteľov aktívnych občianskych združení a neziskových
organizácií z Liptovského Mikuláša a okolia.
Projekty Klubu mladých:
FESTIVAL JEDEN SVET - Klub mladých sa zapája do celosvetového festivalu dokumentárnych filmov a prináša tak
domácemu publiku to najlepšie z tejto oblasti v spolupráci s o.z. Človek v ohrození a o.z. danubeStory.
DOBROVOĽNÍCTVO - v spolupráci s organizáciou Ymca LM sa zúčasťnuje na motivačno-informačných
stretnutiach na stredných školách, ktoré sa venujú šíreniu myšlienok dobrovoľníctva, ponúkajú možnosti
dobrovoľníctva v regióne a vo svete a vysvetľujú výhody dobrovoľníckej činnosti.
RADA MLADÝCH – spolupráca na projektoch študentského parlamentu, ktorý v tomto období prebieha
štatutárnymi zmenami, avšak pravidelne organizuje podujatia pre mladých (napr. Stredoškolský bál).
BAMBIRIÁDA - Klub mladých spolupracuje s Radou mládeže Žilinského kraja na podujatí, ktorého cieľom je
združovať miestne organizácie zaoberajúce sa prácou s mládežou a uľahčiť im zdieľanie skúseností
FILMOVÝ KLUB s diskusiou - pravidelne organizovanie filmových projekciína aktuálne témy, ktoré nútia divákov
všetkých vekových skupín rozmýšľať a diskutovať o súčasných spoločenských otázkach.
FOTOKLUB – stretnutia pre všetkých nadšencov fotografie
Od septembra 2015 nemá Klub Mladých zamestnanca, ktorý by sa plnohodnotne venoval jeho programovej
náplni. Snahou je oživiť činosť klubu formou absolventskej praxe.
Hlavné problémy v oblasti školstva a mládeže :










nedostatočné využívanie školských objektov v odpoludňajších hodinách a počas prázdnin
zlý technický stav a vybavenosť objektov
vysoké prevádzkové náklady
vandalizmus a ničenie vonkajších školských objektov a ihrísk
školské stravovanie, (len 2 ZŠ a 2 MŠ majú školské jedálne, 3 ZŠ a 8 MŠ majú len školské výdajné
jedálne – dovážanie stravy, 1 ZŠ – žiaci sa stravujú na strednej škole)
chátrajúce priestory bývalých školských kuchýň
nespojené základné školy s materskými školami
nedostatok učiteľov na vyučovanie prírodovedných predmetov
nefungujúci Klub mladých
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pasivita mladých ľudí na verejnom dianí - mladí sa nezaujímajú, nezapájajú, sú neinformovaní, starší im
nedôverujú

Priority v oblasti školstva a mládeže:







optimalizovať spoluprácu materských a základných škôl s CVČ a ZUŠ, a tak podporovať prepojenosť
vzdelávacích a voľnočasových aktivít s efektívnym využívaním školských budov a školských areálov.
podporovať zo strany zriaďovateľa, aby sa školy a školské zariadenia zapájali do projektov na
získavanie mimorozpočtových zdrojov.
zvyšovať kvalitu školských vzdelávacích koncepcií.
zapájať školy a školské zariadenia do spoločenského diania v meste a v regióne.
rozvíjať spoluprácu škôl a školských zariadení s kultúrnymi a športovými inštitúciami na území mesta
podporovať mládežnícke aktivity, rozvíjať spoluprácu s vyškolenými mládežníckymi lídrami a angažovať
mládež do verejného života

Technické nedostatky:
Základné školy

Potrebné technické zásahy




ZŠ, Janka Kráľa



ZŠ, Okoličianska






ZŠ, Ul. čs. brigády

ZŠ a MŠ, Demänovská ulica

ZŠ, M. Rázusovej Martákovej

ZŠ, Aurela Stodolu












otázka a riešenie výdajných kuchýň
výmena(vyčistenie vzduchotechniky v priestoroch ŠKD
oprava kanalizácie dažďového zvodu; oprava WC v telocvični(je
odstavené a nefunkčné); prasknuté potrubie teplej a studenej vody
v pavilóne F – odborné učebne
výmena nefunkčných radiátorových ventilov v pavilónoch
A,B,C.D,E,G
oprava zatekajúcej strechy na pavilóne C a aj MŠ(najneskôr október
2015); oprava prasknutej vpušti v pavilóne C
dokončiť výmenu okien na pavilóne A;B; zateplenie budovy školy
pavilón D – telocvičňa, okrem fasády vymeniť aj okná, riešiť výmenu
sanity a obkladov v šatniach a sprchách
rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne B, rekonštrukcia
deregulačnej stanice/plynomerne/
oprava riní, oprava striech- sklady, výmena rádiátorov, oprava
podláh a schodíšť, stavebné práce, oprava vovovodu
úplná rekonštrukcia- plastové okná, okná, elektroinštalácia- nové
rozvody, rekonštrukcia toaliet, vybudovanie cvičebne z bývalých
skladov SSŠ
celková rekonštrukcia podlahy – palubovky v telocvični
atletický areál a jeho generálna rekonštrukcia
rekonštrukcia oplotenia areálu
v pavilóne A výmena podlahy na chodbách
rekonštrukcia strechy na MŠ
likvidácia Turianskeho baraku – je schátralý
rekonštrukcia elektroinštalácie
nutné riešiť bezdomovcov areáli školy +mládež, ktorá sa zdržiava vo
večerných hodinách v areáli školy





prioritne 3 asistentov učiteľa
výmena okien a zateplenie budovy; vybudovanie športového ihriska
na 1 deň v týždni príslušníka policajného zboru



vybavenie školskej jedálne nerezovými stolmi s policami- zápis
z RÚVZ – oddelenie hygieny a detí
potrebná realizácia bezpečnostne nevyhovujúcich bleskozvodov
nevyhnutná oprava terás na školskom dvore z hľadiska bezpečnosti
detí – vytŕča dlažba
v kuchyni výmena dlažby a obkladov, oprava omietok, rekonštrukcia
elektroinštalácie v tretej triede(stonožka)+podlaha;, výmena okien

Materské školy
Ondrašovská




Nábrežie A. Stodolu
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Nábrežie 4. Apríla





Materské školy
Komenského

Kláštorná

Agátová

Vranovská

na severnej strane,
obnova prístupových asfaltových chodníkov a chodníkov na
školskom dvore
výmena okien 1. pavilón, výmena dlažby medzi pavilónmi
maľovanie vnútorných priestorov
vonkajšie cokle na budovách

Problémy a nedostatky



Čsl. Brigády
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zatekanie strešnej krytiny, (skratovanie elektriny), rekonštrukcia
elektroinštalácie, oprava obvodových múrov budovy MŠ, oprava
pavlače
rekonštrukcia vonkajšej terasy 6. Triedy
rekonštrukcia umyvárky a WC 5. triedy
nevyhovujúce záhradné vybavenie
nevyhovujúci prístupový chodník
poškodená vstupná terasa, aj terasa MŠ
poškodená fasáda budovy
značne poškodené oplotenie
pretekajúca strecha
výmena okien
nová strecha v dvoch pavilónoch
výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte
doplniť telocvičné náradie do tried
obnova terás
výmena okien na hospodárskej budove

7. KULTÚRA
Liptovský Mikuláš - mesto v krajine. V krajine do ktorej vstúpil človek a zanecháva za sebou dodnes stopy,
ktoré sú nezmazateľné pre súčasné i budúce generácie. Nie sú preň charakteristické len obdivuhodné
pamiatkové objekty svetských či sakrálnych stavieb, ale je miestom s rozsiahlou žánrovou ponukou kultúrnych
aktivít (okrem množstva profesných inštitúcií pôsobí na území mesta 37 záujmových združení).
Centrum mesta bolo v roku 1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Kostol sv. Mikuláša osudovo predurčil
existenciu a osídľovanie mesta. Sídli tu i druhá najstaršia budova Pongrácovská kúria, prvý stoličný dom
(dnešné Múzeum Janka Kráľa). Župný dom na Námestí osloboditeľov je v súčasnosti centrom kultúrneho diania
celoročných aktivít. Mesto je priam posiate architektonicko-historickými objektmi - evanjelický kostol na
Námestí Žiadostí slovenského národa, Stará evanjelická fara (súčasná expozícia Tatrína a Žiadostí slovenského
národa), Jezuitský kláštor (dnes po výraznej modernej rekonštrukcii Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva), históriu robotníckeho hnutia pripomínajúca budova Čierneho orla, monumentálna klasicistická
synagóga, secesná budova gymnázia. Dominantou mestskej časti Okoličné je Kostol sv. Petra z Alkantary,
neskorogotický komplex, Kaštieľ Okoličániovcov, Kaštieľ Vranovo (Jánošíkovo väzenie).
Snáď už svojou polohou medzi horami súvisiacou s určite ťažšími existenčnými podmienkami obyvateľov,
bolo a je predurčené naše mesto k dianiu najvýznamnejších, ale i najťažšie sa rodiacich udalostí v živote nielen
mesta, ale i Slovenska. Už v I. polovici 19. storočia sa stalo mesto vďaka G. F. Belopotockému centrom
slovenského kultúrneho a národného života otvorením prvej verejnej knižnice na Slovensku, položením
základov slovenského ochotníckeho divadla. Na Hodžovej evanjelickej fare sa stretávali popredné osobnosti
štúrovskej generácie, kde založili prvý celonárodný kultúrno-osvetový spolok Tatrín a spísali historický
dokument Žiadosti slovenského národa. Počas 2. svetovej vojny sa tu odohrávali 2. najťažšie oslobodzovacie
boje svedkom ktorých je najväčší vojnový cintorín Slovákov a Čechov nielen na Slovensku, ale i v rámci
bývalého Československa. To, že sa mesto Liptovský Mikuláš stalo centrom kultúrno-spoločenského života je
zásluhou známych rodákov a osobností tu pôsobiacich, ale i rozvojom v hospodárskej oblasti. Garbiarstvo
poznačilo smerovanie mesta i rozvoj robotníckeho hnutia.
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Čím je teda naše mesto výnimočné? Stopami, ktoré tu zanechali naši predchodcovia. Prajme si, aby nohy
návštevníkov, ktoré tu vkročia nemali potrebu kráčať ďalej.
7.1 Liptovské múzeum v Ružomberku s NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši
Expozícia: poľovníctvo a rybárstvo v Liptove
Rozsah činnosti:
propagácia poľovníctva, rybárstva a ľudovej kultúry v regióne. Nezamerané len na dospelého návštevníka, ale i
na mládež a deti z mesta i blízkeho okolia. Organizované podujatia, sú vhodným doplnením vyučovacieho
procesu v školách. Na tvorivých dielňach deti majú možnosť rozšíriť si svoje teoretické vedomosti o praktické
ukážky, prejaviť svoju vlastnú tvorivosť. Tvorivé dielne sú doplnkovým programom každej výstavy.
Štatistika návštevnosti NKP Čierny orol

Čierny orol Liptovský Mikuláš
Počet návštevníkov






Návštevnosť za rok 2014
Celkom
12 027

Platiaci
10 372

Neplatiaci
1 655
Zdroj : Interné spracovanie
prednášky: Tatranský národný park, Ryby, rybky, rybičky, Z poľovníckej kapsy, Srnčia zver, Jeleň – kráľ
lesov, Veľké šelmy, Malé šelmy, Apríl mesiac lesov atď.
príležitostné výstavy: Fašiangové masky, Ľudové kožuchy, Liptovská keramika, Modrotlač v Liptove,
Sakrálne umenie Liptova
vyučovacie hodiny dejepisu formou multimediálnej prezentácie: autormi a lektormi sú odborní
pracovníci múzea: Ako sa súdilo v stredovekom Uhorsku, Po stopách kráľa Ondreja, Úvod do
archeológie, Odkiaľ prišli Kelti, Jarné zvyky Slovanov
podujatia: Veľkonočné zvyky a tradície, Vianoce v Liptove, Nádvorie patrí deťom a Mikuláš na nádvorí

7.2 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Múzeum Janka Kráľa je súčasťou kultúrneho diania, vzdelávacieho procesu i turistického ruchu
v Liptovskom Mikuláši. Rozsahom zbierok a počtom expozícií sa radí k najväčším mestským múzeám na
Slovensku. V rebríčku návštevnosti sa medzi 109 registrovanými slovenskými múzeami každoročne umiestňuje
v jeho prvej polovici. V roku 2013 na 46. mieste a s ohľadom na vybrané vstupné na 39. mieste. Za posledných
dvadsať rokov prešlo jeho expozíciami 440 917 návštevníkov.
Návštevníkom ponúka štyri stále expozície: Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš (1994), Mikulášska
mučiareň (1999), Tatrín a Žiadosti slovenského národa (1987) a Rodný dom Rázusovcov (1993) vo Vrbici;
krátkodobé výstavy a v letnej sezóne aj prehliadku synagógy. Eviduje takmer 37 500 kusov zbierkových
predmetov vo fonde histórie, literárnej histórie, etnografie a výtvarného umenia. Múzeum je sídlom
občianskych združení Spolok Martina Rázusa (2002) a Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa (2003).
Rozsah činnosti:
prieskumná, výskumná, zbierkotvorná - akvizičná činnosť, edičná a publikačná činnosť, prezentácia výsledkov
svojej práce (výstavy, expozície, prednášky, kultúrno-výchovné podujatia pre školy i širokú verejnosť);
spolupráca na podujatiach kultúrno-spoločenského, cirkevného i politického diania
Tabuľka 26 Návštevnosť MJK v rokoch 2008 – 2014
rok
2008
2009
2010
2011

Kapitoly
5 300
4 021
4 773
4 768

Mučiareň
5 543
3 731
4 871
4 916

Tatrín
1 902
2 184
2 072
1 740

Rázusovie
dom
1 171
1 120
1 201
1 556

Synagóga
2 345
95
1 413
1 531

Výstavy
11 151
3 920
4 459

KVČ
3 000
4 063
3 560
vo výstavach

Spolu
19261
15 214
21 810
18 970
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2012
2013
2014
SPOLU

4 659
6 078
6 470
31 410

4 847
5 939
7 843
32 843

1 326
1 590
1 945
11 433

1 289
1 541
620
6 089

1 359
1 600
1 948
8 932

3 085
3 537
3 950
27 017
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vo výstavach
vo výstavach
2 318
12 941

16 565
20 285
25 094
137 199

7.3 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky.
Nachádzajú sa tu dve expozície: Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska, ktorá sa člení na Zem,
miesto pre človeka a Človek, hory, NATURA 2000.
Rozsah činnosti:
Múzeum usporadúva výstavy, prednášky, workshopy, besedy, eko podujatia, speleo podujatia,
zabezpečuje prednášky pre Univerzitu 3. veku v Liptovskom Mikuláš s tematikou ochrany prírody a
jaskyniarstva.
Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a špecializovaný verejný archív.
7.4 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prevádzkuje:




Liptovskú galériu P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,
Dom Jána Halu s drevenicou vo Važci (DJH),
Centrum Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši (CKS).

Rozsah činnosti:
na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne
spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia najmä regionálneho a celoslovenského
významu. Tie sprístupňovať a využívať vo verejnom záujme.
Stále expozície LGPMB:




Staré umenie
Slovenské výtvarné umenie 19. storočia
Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

Stála expozícia Centrum Kolomana Sokola:


Koloman Sokol

Stála expozícia Dom Jana Halu:



Život a dielo Jana Hálu
Drevenica (NKP)

Výstavná činnosť:
Okrem stálych expozícií LGPMB realizuje pravidelne dočasné výstavy regionálnych, slovenských a zahraničných
výtvarníkov všetkých disciplín výtvarného umenia.
LGPMB:




veľká výstavná sieň,
malá výstavná sieň,
komunikačné priestory.
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CKS:


prízemie Centra Kolomana Sokola

DJH vo Važci:


časť Domu Jana Hálu

Iná činnosť:




buduje a sprístupňuje odbornú knižnicu na odborné účely,
realizuje kultúrno – spoločenské podujatia,
reštauruje diela, ktoré sú majetkom LGPMB.

7.5 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši je kultúrna inštitúcia s pôsobnosťou pre občanov
regiónu Liptov, zahŕňajúca okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok a ich okolie, nevynímajúc klientelu turistov,
ktorí náš región vnímajú ako jedno zo zaujímavých turistických centier Slovenska. Je príspevkovou kultúrnou
inštitúciou Žilinského samosprávneho kraja. Sídli v prenajatých priestoroch kultúrneho objektu, ktorý je
súčasťou historickej budovy – Čierny orol v správe Liptovského múzea v Ružomberku.
Od mája 2014 má v prenájme priestory slúžiace na realizáciu remeselných dielní na Okresnom úrade
v Liptovskom Mikuláši, ktoré poskytlo mesto Liptovský Mikuláš. Iné vlastné priestory nemá.
Na základe záujmu a potrieb občanov regiónu Liptovské kultúrne stredisko plní nasledovné poslanie:













napomáhať k rozvoju a obohateniu kultúrneho života v podmienkach regiónu a jeho okolia
realizovať, zabezpečovať vlastnú výkonnú kultúrnu činnosť (príprava regionálnych, krajských a
celoštátnych, medzinárodných podujatí)
poskytovať možnosti vzdelávania pre amatérsku základňu ZUČ, posilniť a podporiť jej činnosť a
prezentáciu v obciach a mestách regiónu (krúžky, súbory, občianske združenia, kluby mládeže, kluby
dôchodcov)
zabezpečovať metodickú a odborno-inštruktážnu pomoc vo všetkých žánroch kultúry a umenia,
vzhľadom na generačné výmeny lídrov kolektívov
podporovať vznik nových subjektov s nadväznosťou na vzdelávacie a výchovné aktivity
poskytovať kultúrno - spoločenský servis pre všetky vekové kategórie občanov
pružne reagovať na ponuky a možnosti realizácie celoštátnych, cezhraničných a medzinárodných
podujatí v regióne
podieľať sa na príprave a spoluorganizovaní tradičných podujatí v mestách a obciach regiónu
dbať na vkus a záujmy diváka, návštevníka vhodným výberom a ponukou podujatí a programov
rozvíjať špecifické aktivity pre zdravotne postihnutých spoluobčanov
dostupnými formami vplývať na rómskych spoluobčanov a usilovať sa o pozdvihnutie ich kultúrneho
života

Súčasťou poslania a činnosti LKS sú:








archivačná a dokumentačná činnosť
uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie hodnôt tradičnej kultúry
oživovanie tradičnej remeselnej výroby a umeleckej tvorby
výchovno-vzdelávacie podujatia, školiteľské aktivity, odborné semináre
tvorivé dielne
poskytovanie informačného servisu
edičná činnosť (programové bulletiny, zborníky výrazných osobností regiónu, metodické materiály,
odborné publikácie)

PHSR mesta Liptovský Mikuláš


Verzia 1.0 53
2015- 2022

budovanie databázy a evidencie kolektívov, súborov a jednotlivcov

7.6 Knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Rozsah činnosti:
budovanie a výpožičky knižničného fondu; poskytujú kompletné knižničné a informačné služby;pôsobia
ako koordinačné, metodické a vzdelávacie centrá pre verejné knižnice v okresoch; poskytujú bibliografické,
rešeršné a odborné informácie; poskytujú špecializované služby zdravotne postihnutým občanom.
V roku 2014 sa v knižnici zaregistrovalo 3554 používateľov, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles
o 35. Z okresného sídla – t.j. mesta Liptovský Mikuláš sa zaregistrovalo 2216 používateľov, čo predstavuje
nárast o 87 osôb. Z celkového počtu obyvateľov mesta tvoria títo čitatelia 11,19%.
Z hľadiska veku používateľov sa do knižnice zaregistrovalo 1331 detí do 15 rokov, čo je o 52 viac
a z celkového počtu používateľov tvoria deti do 15 rokov včítane 37,45%.
Zvýšenie počtu používateľov vo vekovej hranici detí do 15 rokov možno pripísať dôslednej individuálnej
práci knihovníčok detského oddelenia, ktoré využívajú všetky spôsoby a formy práce s detským čitateľom
zamerané na to, aby si deti vypestovali už v mladom veku čitateľské návyky a pravidelne chodili do knižnice.
Každoročne tiež oslovujú všetky školy v meste a v priľahlých obciach a informujú pedagógov o kolektívnych
podujatiach, ktoré môžu pre školopovinné deti urobiť. Sú to predovšetkým informatická príprava a exkurzia po
knižnici, besedy o knihách, zážitkové čítania, súťažné kvízy, tvorivé dielne, besedy so spisovateľmi a podobne.
V celkovej vekovej skladbe používateľov najnižšie percento vykazujeme v počte mládeže vo veku 16-19
rokov. Študenti stredných škôl málo využívajú na zaplatenie členského poplatku v knižnici kultúrne poukazy
a zo strany pedagógov (alebo učebných osnov) nie sú motivovaní k tomu, aby čítali aspoň doplnkovú
literatúru. Nezanedbateľným zdrojom informácií pre túto kategóriu používateľov je internet. Počet dospelých
používateľov je v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilizovaný.
Návštevníci
V roku 2014 fyzicky navštívilo knižnicu celkovo 75912 návštevníkov, čo predstavuje pokles o 15643 osôb.
Pod tento celkový pokles sa výraznou mierou podpísalo niekoľko skutočností. V prvom rade to je možnosť pre
čitateľov vyhľadávať si dokumenty v online katalógu knižnice, predlžovať si vypožičané knihy alebo si
momentálne nedostupné dokumenty rezervovať priamo z domova bez osobnej návštevy knižnice. Celkovo má
však využívanie internetu už niekoľko rokov klesajúcu tendenciu z dôvodu jeho dostupnosti doma i v školách a
veľa ľudí už má internetovú aplikáciu v mobilnom telefóne. Zaznamenali sme aj zníženie počtu návštevníkov na
kolektívnych podujatiach.
Zníženie počtu priemernej dennej návštevnosti priamo súvisí s celkovým znížením počtu fyzických
návštevníkov v knižnici. Napriek tomu si myslíme, že priemer 310 osôb denne je vysoké číslo. Aj návštevnosť
počas sobôt vypovedá o tom, že medzi používateľmi je určitá skupina takých, ktorí sa pre pracovnú
zaneprázdnenosť alebo rôznych iných osobných dôvodov počas pracovného týždňa do knižnice nedostanú
a využívajú možnosť prísť práve a len v sobotu. Niektorí používatelia, najmä deti, prichádzajú do knižnice
v sprievode rodičov, ktorí sú zachytení v systéme návštevníkov ako anonymní, ale do priemeru návštevníkov sa
započítavajú.
Tabuľka 27 Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť
Ukazovateľ

Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
počet účastníkov
z toho
podujatí
počet návštevníkov
internetu v knižnici

r. 2013

r. 2014

Rozdiel

91 555
13 638

75 912
12 980

- 15 643
- 658

Medziroč.
nárast
v%
- 17,09
- 4,82

6 428

3 903

- 2 525

- 39,28
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priemerná denná návštevnosť
Priem. denná návštevnosť včítane sobôt
Priem. denná návštevnosť – soboty
maximálna denná návštevnosť
Návštevníci online služieb spolu
www stránka knižnice
online katalóg – počet
prístupov*
elektronické referenčné
služby
ostatné elektronické služby
/napr. počet návštev
Facebook stránky/
Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
a návštevníkov online služieb spolu
v tom
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368
318
54
543

310
268
44
491

- 58
- 50
- 10
- 52

- 15,76
- 15,72
- 18,52
- 9,58

140 220
84 185
55 537

103 139
69 399
33 274

- 37 081
- 14 786
- 22 263

- 26,44
- 17,56
- 40,09

183

181

-2

- 1,09

315

285

- 30

- 9,52

231 775

179 051

- 52 724

- 22,75

7.7 Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši
Rozsah činnosti:
vytváranie podmienok pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta,
sprístupňovanie umeleckých hodnôt, vytváranie podmienok pre organizovanie a zabezpečovanie
voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých. Organizačne a obsahovo zabezpečovať pre potreby mesta
oslavy a spoločenské podujatia, vzdelávacie a výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové
skupiny občanov.
Zvyšovanie kultúrnej úrovne obyvateľov a návštevníkov, prehlbovanie ich estetického cítenia,
podnecovanie a prehlbovanie ich záujmov, vytváranie podmienok na rôzne kultúrne aktivity, sprostredkovanie
umeleckých hodnôt, organizovanie spoločenského života, zabezpečovanie kultúrnej rekreácie a relaxácie,
podporovanie činnosti záujmových krúžkov a útvarov a podľa možností vytváranie podmienok na ich činnosť.
V roku 2015 bola vďaka cezhraničnej spolupráci s poľským mestom Jaslo zrealizovaná rekonštrukcia
hlavnej sály, interiérového vybanenia, javiskovej techniky , vzduchotechniky a vykurovania.
Realizáciou projektu sa podarilo vymeniť osvetlenie hlavnej sály, dobudovať interný rozhlas a dokúpiť
profesionálnu tanečnú podlahu.
Hlavné problémy v oblasti kultúry:













absencia centralizovanej elektronickej ponuky kultúrnych podujatí s možnosťou prístupu pre všetkých
organizátorov kultúrnych aktivít (každoročne spracované kalendárium je statické a z jedného zdroja)
nedodržiavanie zákona o oznamovacej povinnosti zo strany organizátorov verejných kultúrnych
podujatí realizovaných na území mesta a s tým súvisiaca nedostatočná informovanosť a aktualizácia
kalendária
nevyhovujúci technický stav kultúrnych domov v mestských častiach
absencia letného amfiteátra s väčšou kapacitou pre obyvateľov a návštevníkov
slabšia všeobecná kvalifikácia pracovníkov - práca s PC, cudzie jazyky
nadmerná ponuka aktivít v oblasti kultúry, často nie vždy v požadovanej kvalite
nedostatočná dostupnosť kultúry (mestské časti) vo väčšej vzdialenosti od centier
absentuje ponuka vlastnej tvorby Domu kultúry v meste a mestských častiach
nie je zabezpečený bezbariérový prístup do všetkých kultúrnych zariadení na území mesta
nedostatočné využívanie viaczdrojového financovania v kultúrnych zariadeniach mesta na rozšírenie
ponuky vlastných aktivít (mimo investičných aktivít realizovaných mestom)
poddimenzované financovanie kultúry všeobecne
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Priority v oblasti kultúry :







kultúra ako jeden z hlavných ukazovateľov vyspelosti a prosperity mesta
bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo (hnuteľné i nehnuteľné pamiatkové objekty, nehmotné
kultúrne dedičstvo)
formovanie kultúrnych potrieb a dopytu po kultúre
funkčný systém financovania kultúry - široká platforma na podporu kultúry v rôznych oblastiach
spoločnosti
výchovou ku kultúre v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
moderné technológie v kultúre a možnosť prístupu pre širokú verejnosť bez rozdielu veku
a zdravotného stavu

8. ŠPORT
Mestu je blízky aj šport. Vyrástlo tu mnoho vrcholových športovcov, ktorí šíria dobré meno Liptovského
Mikuláša i Slovenska - vodní slalomári, hokejisti, kulturisti, bikrosári. K špičke patria olympijskí medailisti Michal
Martikán a Elena Kaliská, vďaka ktorým sa mesto hrdí prívlastkom "mesto olympijských víťazov".
8.1 Športová vybavenosť
pre pozemné športy:








športový areál v Palúdzke (s dvomi futbalovými ihriskami)
futbalové ihrisko v Ondrašovej
futbalový štadión Tatran v Podbrezinách s ihriskom a umelým trávnikom
futbalové ihrisko pri Hlbokom, v zanedbanom stave
futbalové ihriská v Demänovej, Ploštíne, Iľanove
strednoplošné ihrisko v rámci zariadenia Fitness v Podbrezinách,
tenisové dvorce (6), Nábrežie J. Kráľa + ihrisko pre skateboard, tenisový dvorec v Iľanove,

školské športové areály (ihriská, telocvične):













ZŠ Janka Kráľa,
ZŠ v Palúdzke na Demänovskej ul.,
ZŠ M. R. Martákovej,
ZŠ na Sídlisku A. Stodolu (napojenie na centrum voľného času),
ZŠ na Podbrezinách na Smrečianskej ul.,
ZŠ Okoličianska ul.,
Gymnázium na Hodžovej ulici,
Evanjelické spojené školy,
Obchodná akadémia,
Spojená škola, Demänovská cesta,
Hotelová akadémia,
tenisové dvorce (6), Nábrežie J. Kráľa + ihrisko pre skateboard, tenisový dvorec v Iľanove.

kryté zariadenia:







bývalá Sokolovňa na Vajanského nábreží,
športová hala Liptov Aréna (viacúčelová až do veľkosti pre futbal), pri Tatralandii,
tenisová hala Relax – tenis klub, Nábrežie J. Kráľa,
squash hala (2 kurty), Starohorská ul.,
bowling hala (4 dráhy), Starohorská ul.,
ihriská pre deti aj mládež (väčší počet, najmä na sídlisku Podbreziny)
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pre vodné športy:






krytá plaváreň, Vajanského ul.,
Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka, na Váhu, lodenica,
areál Aquapark Tatralandia, Ráztocká cesta,
vodné plochy pri Váhu pri Stošiciach, už mimo územie mesta, živelne
navštevované,

pre zimné športy na ľade a svahoch:




krytý zimný štadión, Partizánska ul.,
otvorené klzisko – možnosť využitia ihrísk pri Fitness, Podbreziny, pri ZŠ Palúdzka,
lyžiarske svahy – Vitálišovce s LV, Ploštín – Stankovo s LV, Iľanovo – Košútovo.

ostatné netradičné športy:







jazdecký areál Epona – Mútnik s nadväznou jazdeckou dráhou,
jazdecký areál Gazdačík – Vitálišovce, len cvičisko,
areál PAINT BALL, Vitálišovce (bývalá strelnica),
bicrossová dráha na Nábreží Váhu
paragliding na Rohačke, Ploštín,
kartcentrum (motokáry)

Špecifickou plochou v meste je areál Vojenskej akadémie v Demänovej so športovou vybavenosťou, ktorá je
však verejnosti neprístupná.
8.2 Športová hala Liptov
Liptov Aréna je multifunkčná športová hala, situovaná v nádhernom prostredí Liptovského Mikuláša, v
blízkosti Aquaparku Tatralandia a Liptovskej Mary. Umožňuje celoročné využitie 3 ihrísk súčasne, poskytuje
možnosť športového vyžitia v nasledovných športových odvetviach: tenis, bedminton, volejbal, basketbal,
sálový futbal, florbal, gymnastika, stolný tenis, speedminton. Hala o ploche 1 900 m2 /taraflex/ je vhodná na
organizovanie firemných, podnikových hier a súťaží, ďalej je vhodná aj na organizovanie koncertov, výstav,
prehliadok a iných
kultúrno - spoločenských podujatí Pre návštevníkov haly je k dispozícii bezplatné parkovisko s kapacitou
600 parkovacích miest, parkovacie priestory s vyhradenými miestami pre zdravotne postihnutých, bezbariérový
prístup do priestorov haly.
8.3 Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka
Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka leží na juhovýchodnom okraji mesta Liptovský Mikuláš. Je situovaný na
ľavom brehu rieky Váh. Do prevádzky bol spustený v roku 1978 a jeho autorom bol pán Ondrej Cibák.
Začiatok tvorí privádzací kanál zakončený štartovacím bazénom v dĺžke 680 metrov. Z toho sú vedené dve
samostatné trate, ktoré sa približne v strede spájajú a ďalej pokračujú spolu späť do rieky Váh. Ľavá trať s
ľahšou obtiažnosťou sa volá ”Váh” a pravá kratšia, ale zato náročnejšia sa volá ”Orava”. Napriek tomu, že bol
kanál umelo vyhĺbený, brehy vyložené oblými kameňmi pozvoľna klesajúce do koryta mu dávajú prírodný
charakter. Oddychový charakter mu dodáva aj zatrávnené okolie, zatrávnené stupňovité tribúny a množstvo
mostíkov, cestičiek a lavičiek. Areál je v prevažnej miere využívaný vodnými slalomármi, ale svoje miesto si tu
nachádzajú aj raftery a ródeisti. Divoké vody tohto areálu môže využiť aj verejnosť vďaka športovej agentúre,
ktorá tu prevádzkuje komerčný rafting a požičovňu vodáckej výstroje. Areál je napájaný odrazenou vodou z
rieky Váh. Tým je ovplyvnená výška vodnej hladiny v areáli od množstva vody pretekajúcou v rieke Váh.
Najlepšie podmienky sú v jarných mesiacoch pri topení sa snehu (máj, jún).
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8.4 Športová zóna
Územie v juhozápadnej časti centra mesta sa nachádza pri ohybe Váhu v tvare trojuholníka ohraničené
ulicami: Vajanského – Starohorská – Nábrežie J. Kráľa s prevahou športových zariadení celomestského
významu. Návštevník tu nájde krytú plaváreň, zimný štadión, squash halu Liptov, bowlingovú a tenisovú halu, 6
tenisových dvorcov, ihrisko pre skateboard, lodenicu, Sokolovňu.
8.5 Budovy pre športové účely a športové areály vo vlastníctve mesta
Školské športové ihriská na území mesta Liptovský Mikuláš:
I.

Základná škola M. R. Martákovej





atletický areál s bežeckým oválom, ktorý svojim technickým stavom v súčasnosti vyhovuje
podmienkam na organizovanie atletických športových disciplín ale rozmermi nevyhovuje atletickým
štandardom,
ihrisko so syntetickou ľadovou plochou v areáli školy,
veľká a malá telocvičňa, posilňovňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ so zameraním na hokejovú prípravu v rámci školského
vyučovania, tréningová príprava mládežníckych žiackych kategórií v ľadovom hokeji a lyžovaní. V areáli ZŠ sú
realizované atletické súťaže materských aj základných škôl, v telocvični volejbalové a floorbalové turnaje.
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: Do atletického areálu s antukovým povrchom je nevyhnutné investovať
formou zámeny antukového povrchu (náročná údržba antuky, značenie čiar, prašnosť, v prípade dažďa
nevyhovujúci podklad) za ovál s tartanovým povrchom. Údržba športového areálu je nákladná z dôvodu jeho
neustáleho znehodnocovania vzhľadom k lokalite, kde je umiestnený. Areál nie je možné uzamykať nakoľko je
prechodovým miestom v severo-južnej trase Nábrežia 4. apríla. Hokejové ihrisko so syntetickým povrchom - v
súčasnosti sa nevyužíva pre potreby hokejového klubu z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. V
budúcnosti je nevyhnutné uvažovať o jeho prestrešení, resp. odpredaji s cieľom zamedziť ďalšiemu
znehodnocovaniu z dôvodu poveternostných vplyvov.
II.

Základná škola s materskou školou Okoličianska



malé futbalové ihrisko s umelou trávou,
veľká a malá telocvičňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ Okoličianska so zameraním na futbalovú prípravu v rámci
školského vyučovania, tréningová príprava mládežníckych žiackych kategórií z futbalových tried ZŠ
Okoličianska, futbalové, volejbalové a basketbalové turnaje. V priestoroch telocvične sú realizované aktivity
mimoškolského charakteru - futbalové súťaže od najnižších až po regionálne, športová a moderná gymnastika,
volejbal.
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: Nevyhovujúci technický stav telocvične a hygienického zázemia.
III.

ZŠ Janka Kráľa



multifunkčné ihrisko (futbalové a volejbalové), atletická rovinka s umelým povrchom,
telocvičňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ Janka Kráľa v rámci školského vyučovania, organizovanie
mestských a regionálnych podujatí vo volejbale a basketbale - domovská telocvičňa Mestského basketbalového
klubu, organizácia basketbalových súťaží regionálneho aj nadregionálneho charakteru.
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: Nie je vhodný pre organizáciu vyšších mestských a regionálnych atletických
športových súťaží z dôvodu nevyhovujúcich technických podmienok pre usporiadanie tohto druhu súťaží,
absentuje bežecký ovál. Nevyhovujúci stav hygienických zariadení pri telocvični.
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ZŠ Aurela Stodolu - trávnatý atletický ovál , telocvičňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ v rámci školského vyučovania, priestory telocvične sú
využívané v rámci voľnočasových aktivít CVČ na futbalové, volejbalové a basketbalové turnaje, stolný tenis
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: areál nespĺňa technické a bezpečnostné štandardy pre organizovanie tréningového a
súťažného procesu v rámci atletiky, investícia do údržbových prác v rámci atletického areálu
V.

ZŠ s MŠ Demänovská ulica - malé futbalové ihrisko, atletický ovál, telocvičňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ s MŠ Demänovská ulica, organizácia futbalových,
volejbalových a basketbalových súťaží.
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: nedostatočný technický stav interiérových aj exteriérových priestorov pre športové
aktivity
VI.

ZŠ, Ul. Československej brigády - multifunkčné ihrisko s umelou trávou, malá telocvičňa

VYUŽITIE: výuka telesnej výchovy žiakov ZŠ v rámci školského vyučovania
PROBLÉMY NA RIEŠENIE: Multifunkčné ihrisko je v značne zdevastovanom stave nevyhovujúcom pre jeho ďalšie
využitie, nakoľko dochádza k jeho permanentnému poškodzovaniu neprispôsobivými občanmi z blízkeho okolia.
Mestská plaváreň: plavecké výcviky a súťaže
V objekte plavárne sa nachádza 25 m plavecký bazén, neplavecký bazén, telocvičňa, lezecká a
boulderingová
stena,
bar,
v
lete
možnosť
využitia
ihriska
na
plážový
volejbal.
Na území Mesta Liptovský Mikuláš sú aj ďalšie športoviská, ktoré sú situované v areáloch škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mimo Mesta Liptovský Mikuláš a to Gymnázium M. M. Hodžu,
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Hotelová akadémia, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola
stavebná, Stredná odborná škola polytechnická, Stredná zdravotnícka škola, Evanjelická Základná Škola Biskupa
Jura Janošku a Základná škola Apoštola Pavla.
Hlavné problémy v oblasti športu






nevyhovujúci technický stav športových areálov na území mesta
absencia atletického areálu so štandardizovaným tartanovým oválom
nedostatočná spolupráca futbalových klubov na území mesta
veľké množstvo záujmových združení s predmetom činnosti šport na území mesta (156 občianskych
združení, 3 neziskové organizácie)
nemožnosť využiť športoviská v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika pre verejnosť,
resp. športové kluby na území mesta

Priority v oblasti športu









obnovovať a rekonštruovať športové areály v majetku mesta prístupné verejnosti
obnovovať a rekonštruovať školské športové areály
modernizovať a rozširovať stávajúce športoviská vrátane prímestských častí
objektivizovať financovanie prioritných športov a záujmových združení v meste a účelné vynakladani
finančných prostriedkov na šport
motivovať obyvateľov všetkých vekových kategórií k športu
podporovať športové aktivity zdravotne postihnutých občanov
podporiť budovanie nových športovísk - atletický areál so štandardizovaným tartanovým oválom,
bežkárske trate, cyklistické trasy
vytvoriť samostatný portál - šport v meste
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9. SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC
V rámci našej samosprávy sa zameriavame na poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre
všetky ohrozené skupiny obyvateľov a to v zmysle kompetencií vyplývajúcich z príslušnej platnej legislatívy.
Sociálne služby sú poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) nasledovné druhy sociálnych služieb:






domácu opatrovateľskú službu (v prirodzenom prostredí klienta)
sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby – Dom s opatrovateľskou službou
sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
odľahčovaciu službu
sociálnu službu v dennom centre

9.1 Opatrovateľská služba
Tento druh sociálnej služby umožňuje riešenie sociálnej situácie v prirodzenom domácom prostredí
klienta preto sa nazýva aj domáca opatrovateľská služba. Odstraňuje pocit ohrozenia, dodáva klientovi pocit
istoty, umožňuje žiť svoj život v doterajšom štandarde a to aj pri miernej strate schopnosti sebaobsluhy.
Zároveň umožňuje príbuzným klientov zotrvať v pracovnom procese, čím nie je ohrozený ich sociálny štandard
ani osobnostné potreby.
Cieľová skupina: je fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti
je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách.
Mesto vykonáva domácu opatrovateľskú službu v pracovných dňoch od 7.00 h – 15,00 h priamo v byte
občana a v rozsahu poskytovaných hodín, ktoré si prijímateľ sociálnej služby dohodne v zmluve o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
V priebehu roka 2014 bola táto služba poskytovaná spolu 73 občanom a zabezpečovalo ju 44
opatrovateľov na rôzne pracovné úväzky.
9.1.1 Zariadenie opatrovateľskej služby – Dom s opatrovateľskou službou (ďalej len „DOS“)
Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
Zariadenie sa nachádza na Štefánikovej ulici, v budove ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho
kraja, prevádzkovateľom budovy je Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš.
V DOS je 11 malometrážnych bytov, v ktorých je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi
nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu a úhradu za poskytované
sociálne služby. V zariadení pracujú dve opatrovateľky na plný pracovný úväzok. DOS je v prevádzke v pracovné
dni od 07.00 h do 15.00 h. Klientom je poskytované sociálne poradenstvo, upratovanie, pranie, žehlenie,
údržba bielizne a šatstva a pod. Zariadenie je financované z účelovej dotácie, ktorú poskytuje MPSVR SR
v zmysle zákona o sociálnych službách ako finančný príspevok na financovanie sociálnej služby.
9.1.2 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „ZpS a DSS“)
ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtovou organizáciou mesta s kapacitou 48 miest. V roku 2014
v rozpočtovej organizácii pracovalo 24 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a ďalší zamestnanci
prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna služba sa poskytuje celoročnou pobytovou
formou. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení
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pre seniorov pre 44 klientov a sociálna služba v domove sociálnych služieb pre 4 klientov.
Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
V ZPSaDSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Zabezpečuje sa záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť aj úschova cenných vecí. V DSS sa zabezpečuje aj
pracovná terapia.
V roku 2014 v zariadení bolo 20 úmrtí, z toho 13 v nemocnici a 7 v zariadení, 2 klienti sa po zlepšení
zdravotného stavu vrátili do domáceho prostredia. Nových klientov bolo prijatých 22. Z celkového počtu 48
klientov bolo 11 mužov a 37 žien. Vekový priemer 83,2 roka. K 31.12.2014 bolo evidovaných v poradovníku
čakateľov 10 žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.
9.2 Odľahčovacia služba
Jedná sa o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu a ťažkým zdravotným
postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého zdravotného
postihnutia. Odľahčovacia služba sa poskytuje počas obdobia , v ktorom fyzická osoba ktorá opatruje, nemôže
opatrovanie vykonávať. Môže byť poskytovaná formou terénnou, ambulantnou alebo pobytovou. Žiadateľ
podáva žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby na mesto v dostatočne časovom predstihu, minimálne
mesiac vopred.
9.2.1 Denné centrum
Denné centrá vznikli transformáciu klubov dôchodcov, ktoré boli zadefinované v zákone o sociálnej
pomoci. Zariadenia takéhoto typu zriaďuje obec podľa zákona o sociálnych službách. Sociálna služba
poskytovaná v dennom centre patrí medzi podporné sociálne služby a je poskytovaná ambulantnou formou, to
znamená, že klient dochádza do zariadenia. Podľa § 56 zákona o sociálnych službách sa dennom centre
poskytuje sociálna služba občanovi ktorý dovŕšil dôchodkový vek, občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne
poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.
Sociálne poradenstvo je podľa § 19 zákona o sociálnych službách odborná činnosť zameraná na pomoc
občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného
poradenstva.
Sociálna služba ktorá sa poskytuje v denných centrách mesta Liptovský Mikuláš bola v zmysle platnej
legislatívy zaregistrovaná Žilinským samosprávnym krajom. Poskytovanie sociálnej služby v denných centrách
mesta Liptovský Mikuláš je zadefinované vo Všeobecne záväznom nariadení VZN č. 3 /2011 o úhradách,
spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský
Mikuláš.
Mesto Liptovský Mikuláš zriadilo a prevádzkuje v meste a jej mestských častiach osem nasledovných denných
centier:





Denné centrum Liptovský Mikuláš – Vajanského 11 (bývalý rodinný dom oproti plavárni),
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Bodice 67 (priestory v kultúrnom dome Bodice)
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Demänová 145 (priestory v kultúrnom dome Demänová)
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Palúdzka - Palúčanská 350/24 (priestory v bývalom kult. dome
Palúdzka)
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Denné centrum Liptovský Mikuláš – Iľanovo 54 (priestory v kultúrnom dome Iľanovo)
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Ploštín 74 (priestory v kultúrnom dome Ploštín)
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Okoličné 758 (zrekonštruovaná budova bývalej materskej školy v
Okoličnom)
Denné centrum Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová – Ružičkova 97/14 (Pongrácovká kúria)

Na území mesta pôsobí aj Klub seniorov učiteľov, Klub vojenských dôchodcov a OZ Český spolok Liptov.
V denných centrách sa stretávajú prevažne občania vyššieho veku - seniori, ktorí sú organizovaní v kluboch
seniorov. Podľa poslednej evidencie z roku 2014, organizovaných je 882 členov. Aktivity v kluboch sú zamerané
na voľnočasové a záujmové činnosti. Sociálne poradenstvo sa vykonáva len príležitostne. Náklady na prevádzku
a činnosť denných centier sú hradené z mestského rozpočtu.
Mesto sa snaží každý rok modernizovať priestory v denných centrách. V roku 2014 sa takto podarilo
modernizovať Denné centrum v Ploštíne (výmena okien, zníženie a zateplenie stropu, nové svietidlá,
v Palúdzke (posilnenie kúrenia, zmodernizovanie priestorov a v Liptovskom Mikuláši DC I: a II – výmena
vchodových dverí do budovy.
Činnosť Klubov seniorov je veľmi bohatá a pestrá. Každý klub má prispôsobenú činnosť podľa záujmov
svojich členov. Medzi hlavné ťaháky ktoré lákajú seniorov do klubu je kúpanie v Aquparku, zájazdy. Medzi
ďalšie aktivity klubov seniorov patria aj prednášky, besedy, účasť na rôznych akciách organizovaných mestom
a mnoho ďalších. V roku 2014 sa uskutočnil už šiesty ročník programu SAMI SEBE, ktorý sa po prvý krát konal
v roku 2009. Program si pripravujú sami seniori v rámci októbra mesiaca úcty k starším. Činnosť klubov
seniorov mesta Liptovský Mikuláš je veľmi rôznorodá a svedčí o tom, že seniori v meste Liptovský Mikuláš
chcú svoj voľný čas využívať plnohodnotne.
Ostatné služby a sociálna pomoc poskytované mestom pre rodinu a deti, Rómom a bezdomovcom.








Detské jasle inštrukčné
jednorazová dávka
osobitný príjemca
pochovávanie občanov bez rodinného príslušníka
Komunitné centrum „Nový svet Hlboké“
Nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa
terénna sociálna práca

9.3 Detské jasle inštrukčné (ďalej len DJ)
V oblasti pomoci mladým rodinám s dieťaťom mesto prevádzkuje detské jasle inštrukčné:






je to zariadenie dennej starostlivosti o deti v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri
zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečení životného štandardu členov
rodiny
úlohou DJ je poskytovať odbornú starostlivosť o zdravie a všestranný vývin detí vo veku od 6 mesiacov
do 3 rokov,
cieľom výchovnej starostlivosti v jasliach je harmonický rozvoj telesných a duševných schopností detí,
kapacita 49 detí.

9.3.1 Štruktúra a dispozičné riešenie DJ
Objekt pozostáva dvoch pavilónov: hospodárskeho, v ktorom sa nachádza kuchyňa, práčovňa, sušiareň,
kancelária vedúcej a šatne, druhý pavilón tvoria kočikáreň a oddelenia ,ktoré sú rozdelené podľa vekovej
skupiny detí. Poskytovaná starostlivosť v detských jasliach je doplnkom rodinnej starostlivosti. Práca s deťmi je
cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti detí. Cieľom poskytovanej starostlivosti
v zariadení detských jaslí je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj
a v najvyššej možnej miere uspokojovať ich potreby. Denný poriadok jednotlivých vekových kategórií sa
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odlišuje, je prispôsobený veku detí. Pobyt detí v DJ vypĺňa hra, ranné rozcvičky, výchovné zamestnanie,
stravovanie, pobyt detí vonku. Deťom je zabezpečená kompletná hygienická a ošetrovateľská starostlivosť
kvalifikovanými detskými sestrami. Prevádzku DJ zabezpečuje 15 členný kolektív.
V roku 2011 bola upravená výška stáleho poplatku za pobyt dieťaťa v DJ v zmysle novely zákona č.
561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Mesto upravilo výšku poplatku za pobyt dieťaťa, pretože rodičovi je poskytnutý príspevok na starostlivosť
o dieťa, ktorý mu refunduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe preukázaných výdavkov. DJ
poskytujú rodičom aj opatrovateľskú službu pre deti do 3 rokov veku, ktorá je určená rodičom na materskej
dovolenke a využívajú ju hlavne počas návštevy lekára, vybavovanie po úrade a pod. Táto služba je
spoplatňovaná 1 hod/1,66 €. Podmienkou prijatia do kolektívu je dobrý zdravotný stav.
V DJ za základe dohody o zriadení výučbovej základne uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš
a Strednou odbornou školou zdravotníckou v Liptovskom Mikuláši je zriadená výučbová základňa pre študijný
odbor zdravotnícky asistent. V roku 2014 bola uzatvorená dohoda so študentkami 2.ročníka Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského odbor ošetrovateľstvo pre vykonávanie práce v reálnom prostredí
zariadenia DJ v rozsahu 40 hodín.
9.4 Jednorazová dávka
Od 01.01.2014 sa poskytuje v zmysle zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Do uvedeného obdobia bola poskytovaná podľa zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hmotná núdza - stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia
domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
Jednorazová dávka (§ 17 uvedeného zákona) je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov
členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Je určená najmä na zabezpečenie:
 nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi
 nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, varič atď.)
 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
 mimoriadne liečebné náklady
a to do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku životného minima. Podmienky
poskytovania a výšku jednorazovej dávky v meste Liptovský Mikuláš upravuje smernica primátora mesta
Liptovský Mikuláš, podľa ktorej je možné priznať jednorazovú dávku občanovi, ktorí nemá voči mestu dlžoby záväzky. Dávka je vyplácaná z rozpočtu mesta. V roku 2014 bolo 52 žiadateľom vyplatených spolu 1 955 eur
(cca 38 eur na jednu rodinu).
9.4.1 Osobitný príjemca
Mesto v roku 2014 vykonávalo funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa. Mesto je
ustanovené za osobitného príjemcu na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydá príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Osobitným príjemcom na prídavok na dieťa sa obec stáva podľa § 12 a § 12a zákona č. 600/2003 Z.z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade ak:
 oprávnená osoba (rodičia, starí rodičia) nevyužívajú prídavok na ten účel na ktorý je určený,
 ak podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok, to platí aj vtedy ak
maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku
 ak bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie
 ale aj vtedy ak sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácajú oprávnenej osobe ktorej sa vypláca pomoc
v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.
Mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo v roku 2014 funkciu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa
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pre 87 detí. V tomto roku mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo aj funkciu osobitného príjemcu na dávku v
hmotnej núdzi (s príspevkom na bývanie) pre 15 obyvateľov z osady Hlboké. Prostredníctvom inštitútu
osobitného príjemcu bolo zaplatených mestu
19 825,40 eur. Uvedená suma bola poukázaná na bežný nájom, splátky dlhu nájmu a miestny poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
9.5 Pochovávanie občanov bez rodinného príslušníka
V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve je obec povinná zabezpečiť pochovávanie tých občanov,
ktorých do 96 hodín nepochoval žiaden príbuzný. V roku 2014 mesto pochovalo dvoch občanov bez rodinných
príslušníkov.
9.6 Komunitné centrum „Nový svet Hlboké“ (ďalej len „KC“)
V roku 2014 priniesla novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách aj veľmi podstatnú zmenu
a tou je zaradenie komunitných centier do systému sociálnych služieb. Táto zmena bola premietnutá aj do
novely VZN, kde sa dopĺňal Článok 4 Sociálne služby krízovej intervencie. Pod túto skupinu služieb sme zaradili
nocľaháreň a komunitné centrum.
Medzi základné odborné činnosti, ktoré sa v komunitných centrách poskytujú patrí sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov tzv. sprevádzanie, vykonávanie
preventívnych aktivít, pomoc deťom pri vzdelávaní, ale aj zabezpečovanie rôznych záujmových činností.
Preventívna aktivita je novou odbornou činnosťou v rámci ktorej sa vykonáva napr. distribúcia rôznych
materiálov, poskytovanie praktických informácií o bezpečnom sexuálnom správaní a v oblasti hygieny
a zdravia, finančné a protidlhové poradenstvo a pod.
Komunitné centrum Nový svet Hlboké je aj kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a
dospelých, ktoré je určené predovšetkým pre rómsku komunitu. Poskytuje priestor na výchovno–vzdelávacie
aktivity, zamerané na všestranný rozvoj detí rôznych vekových kategórií a kultúrno-vzdelávacie a športové
aktivity pre mládež a dospelých.
9.6.1 Nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa

sú súčasťou KC
Nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 ženy), jej primárnym poslaním je poskytovať nocľah celoročne
pre ľudí bez prístrešia. Klientom je za poplatok poskytnutý nocľah, spolu s možnosťou vykonania osobnej
hygieny a vyprania si oblečenia.
Stredisko osobnej hygieny a práčovňu - občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a využívať práčovňu
za poplatok. V stredisku osobnej hygieny a práčovni majú možnosť klienti vykonávať osobnú hygienu a prať.
Stanovený poplatok pre klienta v hmotnej núdzi za vykonanie osobnej hygieny je 0,33 eur, za pranie 0,83 eur.
Pre klienta, ktorý nie je v hmotnej núdzi, je poplatok za osobnú hygienu 0,80 eur a za pranie 1,65 eur.
9.7 Terénna sociálna práca
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je podpora sociálnej
inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach, zvyšovanie dostupnosti, kvality
a efektivity služieb starostlivosti. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je realizovaný od
01.09.2012 do 31.10.2015. Mesto získalo finančné prostriedky
z Fondu sociálneho rozvoja (teraz
Implementačná agentúra) na výkon terénnej sociálnej práce pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov
a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka.
Nota Bene – mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s OZ Proti prúdu, Bratislava realizuje projekt predaja
uvedeného časopisu. Predaj časopisu Nota Bene sa v meste Liptovský Mikuláš začal realizovať v apríli 2010.
V roku 2014 sme mali 8 zaregistrovaných predajcov. V roku 2014 sa na území mesta predalo 10958
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časopisov, 67 kníh a 298 krížoviek. Základnou myšlienkou celého projektu je umožniť ľuďom v zlej sociálnej
situácii možnosť legálneho zárobku formou podporovaného pracovného zapojenia, zárobok je priamo úmerný
klientovej aktivite.
Hlavné problémy v sociálnej oblasti:






starnúce obyvateľstvo a dopyt po sociálnych službách
denné centrá, ktoré sídlia v starých budovách vyžadujú potrebu modernizácie priestorov
stará budova a čiastočne interiér detských jaslí inštrukčných
nízka vzdelanostná úroveň Rómov a ich nezáujem o riešenie vlastných problémov
nedostatok nájomných bytov pre mladé rodiny, rodiny z nízkym príjmom a občanov, ktorí si
z vlastných prostriedkov nemôžu zabezpečiť bývanie

Priority v sociálnej oblasti :











zvýšenie informovanosti o sociálnych službách
modernizácia budov a interiérového vybavenia ZPS a DSS, Zariadenia opatrovateľskej služby
modernizácia budov a interiérového vybavenia v denných centrách
podporovať činnosť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta
vybudovať a zriadiť nové zariadenie sociálnych služieb
podporovať činnosť občianskych združení a klubov zdravotne postihnutých z rozpočtu mesta
skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v detských jasliach a v komunitnom centre
modernizácia a prístavba komunitného centra v Hlbokom
podporovať integráciu rómov do spoločnosti prostredníctvom grantov
rozvíjať a podporovať terénnu sociálnu prácu na území mesta

10. BYTOVÝ FOND
Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo v Žilinskom kraji evidovaných 144
948 domov (budov určených na bývanie) z toho 83,3 % (120 788) bolo obývaných a 16,2 % (23 531) bolo
neobývaných domov. U 629 domov nebola zistená obývateľnosť.
Tabuľka 28 Vývoj počtu obyvateľov, trvalo obývaných bytov a domov v meste Liptovský Mikuláš podľa SODB
2011
1970
1980
1991
2001
2011

Počet obyvateľov

Počet bytov

20038
24520
31725
33007
31921

5374
7147
10122
10883
11659

Počet domov
2919
2959
3049
3180
3392
Zdroj: ŠÚ SR, 2014, údaje zo SODB 2011

Mesto Liptovský Mikuláš s 31 921 obyvateľmi a 3 770 domami tvorilo 2,6 % domov kraja. Z uvedeného
počtu bolo 3 392 (89,97 %) domov obývaných, teda takých, v ktorom bol aspoň jeden obývaný byt alebo aspoň
jedna bývajúca osoba, 365 (9,68 %) domov bolo neobývaných a u 13-tich nebola obývanosť zistená.
Najčastejším dôvodom neobývanosti, keď nebudeme brať do úvahy iné dôvody, ktoré tvorili až 43,29 % (158)
bolo uvádzané, že domy sú určené na rekreáciu (26,56 %), sú uvoľnené na prestavbu (10,41 %), sú nespôsobilé
na bývanie (12,05 %) a z dôvodu zmeny vlastníkov (7,67 %). Z obývaných domov rodinné domy tvorili 2 633
(77,62 %), bytové domy 637 (18,78 %) a 59 bolo iných, nešpecifikovaných.
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Tabuľka 29 Domový a bytový fond v meste Liptovský Mikuláš podľa SODB 2011
domy
spolu

trvalo obývané domy
spolu

3770

3392

z t. RD

z t. BD

2633

iné

byty
spolu

spolu

59

12751

11659

637

trvalo obývané byty
vlastné
v BD

vlastné
v RD

7452

2384

obecné

družst.

319

323

iné
712

Zdroj: ŠÚ SR, 2014, údaje zo SODB 2011
Bytov, ktoré boli predmetom sčítania 2 v meste Liptovský Mikuláš tvorilo 11 659 obývaných, 953
neobývaných a 106 bolo bytov s nezistenou obývanosťou.
Graf
Podiel obývaných, neobývaných bytov v meste Liptovský Mikuláš

byty obývané; 11659

byty obývané
byty neobývané
s nezistenou obývanosťou
s nezistenou
obývanosťou; 106

byty neobývané;
953

Graf 12 Počet bytov

Z celkového počtu neobývaných bytov je najväčší podiel, 672, neobývaných z iných dôvodov, 131 je
neobývaných z dôvodov zmeny vlastníkov, 113 je určených na rekreáciu a 37 bytov je na trvalé bývanie
nespôsobilých čo graficky znázorňuje nasledujúci graf.

z iných dôvodov
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určené na rekreáciu
zmena vlastníkov
0

Graf 13 Dôvod neobývania bytov
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Zdroj: ŠÚ SR, 2013, údaje zo SODB 2011

Bytom rozumieme pre účely sčítania obytnú miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného
celku s vlastným uzavretím určený na trvalé bývanie. Byt má mať východ na spoločnú chodbu, schodisko, ulicu, dvor alebo do iných
priestorov.
Za byty sa pre účely sčítania považovali aj obytné miestnosti v slobodárňach, penziónoch, domoch hotelového typu, domoch
opatrovateľskej starostlivosti a pod., ak plnili funkciu trvalého ubytovania a boli zameniteľné za inú bytovú jednotku.
Za obývaný byt sa považoval taký byt, v ktorom sa zdržiaval aspoň jeden používateľ väčšiu časť roka, ale aj byt, ktorého používateľ bol
dočasne neprítomný.
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Z hľadiska formy vlastníctva tvorili vlastné byty v bytových domoch 63,92 %, byty vo vlastných rodinných
domoch 20,44 %, 2,74 % tvorili obecné byty a 2,77 % tvorili družstevné byty. 712 bytov bolo iných,
nezaradených, čo predstavuje 6,10 % z celkového počtu 11 659 obývaných bytov.

7452
2384
319
vlastné byty v byty vo vlast. obecné byty
byt. domoch rod. domoch

323
družstevné
byty

712
iné

Graf 14 Obývané byty z hľadiska formy vlastníctva

Zdroj: ŠÚ SR, 2013, údaje zo SODB 2011
Z uvedeného možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 2001 došlo k zníženiu počtu obyvateľov (rozdiel
-1086), dochádza však k nárastu počtu obývaných bytov aj domov, pri bytoch ide o nárast +776 bytov a pri
domoch + 212 domov.
Čo sa týka vekovej štruktúry domov, nasledovný graf znázorňuje obdobie výstavby domov. Až 2 295
domov bolo v meste Liptovský Mikuláš postavených v období rokov 1946 - 1990, čo predstavuje 60,88 %
z celkového počtu domov.
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Graf 15 Domy podľa obdobia výstavby

Zdroj: ŠÚ SR, 2013, údaje zo SODB 2011
Z hľadiska veľkostnej štruktúry, resp. z hľadiska počtu obytných miestností prevládajú byty s 3 obytnými
miestnosťami, ktorých je z celkového počtu obývaných bytov 5 433 a predstavujú 46,60 %. Za nimi nasledujú
byty s 2 obytnými miestnosťami, ktorých je 2 356 (20,20 %) a 1 644 (14,10 %) je bytov so 4 obytnými
miestnosťami. Výsledky uvádza tabuľka č. 29
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Tabuľka 30 Obývané byty podľa počtu obytných miestností
počet obytných miestností
1
2
3
4
5+

počet bytov
816
2356
5433
1644
1265
Zdroj: ŠÚ SR, 2013, údaje zo SODB 2011

Nasledujúci graf vyjadruje zloženie obývaných bytov podľa veľkosti obytnej plochy v m2, ktoré v podstate
korešponduje s veľkosťami obytných
miestností. 7900 obývaných bytov je
vo veľkostnej kategórii 40 – 80 m2,
40 - 80
čo predstavuje 67,76 % zo všetkých
69%
obývaných
bytov,
nasleduje
< 40
kategória do 40 m2, ktorú tvorí 2 253
40 - 80
bytov (19,32 %), s obytnou plochou
81 - 100
od 81 do 100 m2 evidujeme 713
< 40
100
+
bytov (6,16 %) a vo veľkostnej
20%
kategórii nad 100 m2 máme 641
100 +
bytov, čo predstavuje5,50 %
81 - 100
5%
6%
obývaných bytov.
Graf 16 Veľkostná štruktúra bytového fondu v r. 2011

Zdroj: ŠÚ SR, 2013, údaje zo SODB 2011
10.1 Obecné byty a hospodárenie s nimi
Mesto Liptovský Mikuláš k 31. 12. 2014 podľa správy o prenájmoch budov, nebytových priestorov
a o hospodárení s bytmi za rok 2014 prerokovanej mestským zastupiteľstvom vlastnilo celkom 602 nájomných
bytov. Z tohto počtu je 30 bytov osobitného určenia – bezbariérových. V období od roku 1996 do konca roku
2014 mesto Liptovský Mikuláš nadobudlo výstavbou, rekonštrukciou existujúcich objektov, alebo kúpou do
vlastníctva celkom 428 nových nájomných bytov. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad nadobudnutých
nájomných bytov za toto obdobie.
Tabuľka 31 Prehľad nadobudnutých nájomných bytov za obdobie rokov 1996 -2014
Rok
Adresa domu
Veľkosť
1-izbové + 2-izbové
3-izbové
výstavby
bytového garsonka
domu
1996

J. Janošku 2120

13 bj.

4

4

1997

Komenského 1982

29 bj

28

2000

Hlboké 3569,3570,3571

23 bj

10

2

10

2001

J. Janošku 1876

18 bj

8

5

5

2001

Športová 1190/1

12 bj

7

5

2002

Nábr. 4. apríla 4066

22 bj

7

7

8

2003

P. Štraussa 762

20 bj

8

8

4

2005

P. Štraussa 795

32 bj

8

24

2005

Hlboké 4320-4324

30 bj

4-izbové

5
1

30

1
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2007

Pltnícka 4377

22 bj

7

8

2007

Športová 1190/2

2007

9 bj

6

3

E. Penkalu 877

30 bj

15

12

3

2007

1.maja 1913

50 bj

42

8

2008

E. Penkalu 879

30 bj

14

13

3

2009

E. Penkalu 878

15 bj

8

7

2010

P.Štraussa 876

34 b.j.

8

26

2011

E. Penkalu 880

27 bj

18

2011

Športová 4538

12 bj

12

2014

Hviezdoslavova 1871/2a

47 bj

38

5

2014

Športova 4633/67

12 bj

6

6

138

226

Spolu

428 b.j.

7

9

4

63

1

Zdroj : interne spracovanie
Podmienky evidencie žiadostí, prideľovania, nájmu a správy nájomných bytov v bytových domoch vo
vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré boli postavené s podporou štátu a z
prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
č.1/2014/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom. K
31. decembru 2014 mesto Liptovský Mikuláš evidovalo 227 žiadostí o pridelenie bytu.
Tabuľka 32 Prehľad evidencie žiadostí o pridelenie bytu
Počet
evidovaných
žiadostí
k 31.12.2013

Počet nových
zaevidovaných
žiadostí r. 2014

Počet vyradených žiadostí
(nedoplnenie údajov,
úmrtie a pod.) r. 2014

Počet vyradených
žiadostí (pridelenie
bytu) r. 2014

Počet všetkých
evidovaných žiadostí
k 31.12.2014

247

229

113

136

227
Zdroj : interne spracovanie

Uvoľnené byty boli prideľované do nájmu v súlade vyššie uvedeným VZN resp. sú ponúkané na predaj
v obchodných verejných súťažiach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. Za
posledný rok 2014 bolo pridelených 136 nájomných bytov z tohto počtu bolo 17 výmen bytov. Jednalo sa
o nasledovné uvoľnené byty: 66 – jednoizbových, 44 – dvojizbových, 15 – trojizbových, 1 – štvorizbový byt, 10 –
garsoniek. Prehľad ročne pridelených bytov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 33 Prehľad pridelených bytov za obdobie rokov 2000 - 2014
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Počet pridelených bytov
28
41
31
34
11
83
12
121

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Spolu :

Počet pridelených bytov
71
26
44
79
47
44
136
808
Zdroj : interne spracovanie

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením číslo 13 zo 7. 1. 2015 Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku
2020, ktorá predstavuje rámcový dokument štátu pre oblasť bývania, ktorý formuluje zodpovednosť občanov,
štátu, obcí a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania. V krajinách EÚ sa podiel nájomných bytov
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pohybuje od 19 % do 62 % pričom verejný nájomný sektor predstavuje v priemere 18% z bytového fondu. Na
Slovensku je podiel nájomných bytov vo vlastníctve obcí 8% až 10%. Mesto Liptovský Mikuláš získalo úverové
prostriedky ŠFRB a dotácie ministerstva na 433 bytov (podľa rozpisu ) a tým napĺňa i uvedený program vlády
SR.
r.2000
18 b.j. v BD na ul. Janošku
r.2008
BD 30 b.j. Palúdzka
r.2001
BD 22 b.j. Nábrežie
r.2010
BD 15 b.j. Palúdzka
r.2002
BD 20 b.j. Palúčanská
BD 27 b.j. Palúdzka
r.2004
BD 32 b.j. Palúčanská
r.2011
BD 12 b.j. – nižší štandard Hlboké
r.2005
BD 22 b.j. Pltnícka
BD 34 b.j. Palúdzka
r.2006
BD 50 b.j. 1.mája
r.2014
BD 47 b.j. Dominanta
r.2007
BD 30 b.j. Palúdzka
Zdroj : interne spracovanie
Mesto sa venovalo i rozvoju rómskej osady Hlboké, kde sa ešte postavilo BD 23 b.j., 9 b.j. a 30 b.j. nižšieho
štandardu. Plánovaná modernizácia železničnej trate Žilina – Košice si vyžaduje jej rozvoj stabilizovať a utlmiť.
10.2 Rozvoj bývania v meste Liptovský Mikuláš
Jedným z hlavných kritérií spokojnosti občanov v oblasti sociálnych istôt je zabezpečenie vlastného
stáleho bývania. Pri rozvoji bývania a samotného bytového fondu je potrebné okrem podpory komerčnej
výstavby bytov (HBV a IBV) v rozvojových lokalitách mesta, aj v budúcnosti využívať podporné programy
Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na podanie
žiadostí v ďalších rokoch. Rozvoj mestského fondu nájomných bytov môže mesto zabezpečiť výstavbou nových
objektov na svojich pozemkoch, kúpou hotových bytov, príp. formou verejno-súkromných partnerstiev,
(možnosť kombinovať nájomné byty so zariadeniami DSS).
Podiel nájomných bytov na Slovensku je približne 3 % a býva v nich necelých 10 % obyvateľov. Ak to
porovnáme s vyspelými krajinami EÚ tu je podiel nájomného sektora viac ako 30 %. Pritom nájomné bývanie je
optimálnym riešením najmä pre mladé rodiny a jeho špecifické formy, aj pre seniorov, jednoznačne však
zvyšuje dostupnosť bývania. Na výstavbu nájomných bytov sa orientuje práve Štátny fond rozvoja bývania,
ktorý poskytuje úvery v kombinácii so štátnou dotáciou. Mesto Liptovský Mikuláš v súčasnosti spravuje 602
nájomných bytov, či už ide o byty v nájomných bytových domoch (481), byty v rodinných domoch (15), byty
v bytových domoch u iných správcov (104) a k 31.10.2015 eviduje 219 žiadostí o nájomné byty v štruktúre :
 Garsónky 16
 Jednoizbové 96
 Dvojizbové 93
 Trojizbové 14
40 % žiadateľov sú Rómovia. Obnoviť by bolo potrebné byt. dom na ul. Komenského a objekt DOS .
Musíme dosiahnuť aby objekty nájomných bytov boli odovzdávané v lete kvôli reklamáciám. Našim cieľom je
v roku 2016 a v ďalších rokoch realizovať výstavbu cca 20 b. j. ročne.
Okrem novej výstavby nájomných bytov je potrebné venovať pozornosť aj obnove bytového fondu
v zmysle platnej legislatívy: Uznesenie vlády SR 347/2014 – stratégia obnovy byt. fondu, Smernice 2012/27/EÚ
– o energetickej efektívnosti, Zákona č. 321/2014 Z. z. – o energetickej efektívnosti.
Dôležitý trend je i transformácia sídlisk – od symbolu modernizácie spoločnosti po symbol zlyhania
moderného urbanizmu ( monotónnosť, uniformita, nekvalita, problematická údržba, zlý vzťah obyvateľov,
nebezpečenstvo sociálnej segregácie, potreba dostatku pracovných príležitostí ).
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10.3 Prognóza vývoja bytového fondu
Prognóza počtu bytov v meste Liptovský Mikuláš k roku 2030 vychádza z predpokladaného počtu
obyvateľov mesta k výhľadovému obdobiu a z predpokladanej obložnosti bytov. Výhľadový počet obyvateľov k
roku 2030 sme stanovili v dvoch variantoch – na 33 553 obyvateľov podľa realistického variantu (variant č. 1) a
na 36 496 obyvateľov podľa optimistického variantu (variant č. 2).
V roku 2011 obložnosť bytov v Liptovskom Mikuláši vykazovala hodnotu 3,03 obyv./byt. Obložnosť bytov
je závislá jednak od priemernej veľkosti cenzových domácností, jednak od percenta spolunažívania cenzových
domácností. V roku 2011 pripadalo 114,13 CD/100 TOB. Celkové tendencie sledujú trend tak znižovania
priemernej veľkosti cenzových domácností, ako aj znižovania percenta ich spolunažívania. V rámci týchto
trendov môžeme predpokladať, že obložnosť bytov v Liptovskom Mikuláši v roku 2030 bude 2,70 obyv./byt.
Na základe uvedených predpokladov o výhľadovom počte obyvateľov Liptovského Mikuláša k roku 2030,
ako aj na základe odhadovanej obložnosti bytov k tejto časovej etape, by malo byť v Liptovskom Mikuláši v
roku 2030 12 427 bytov podľa variantu č. 1 a 13 517 bytov podľa variantu č. 2.Odpad bytového fondu do roku
2030 je stanovený invariantne v rozsahu 4 % z celkového počtu trvale obývaných bytov v Liptovskom Mikuláši v
roku 2011, čo predstavuje cca 435 bytov. Z podkladov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sme
získali podrobné údaje o vekovej štruktúre a kategorizácii bytov do podrobnosti urbanistických obvodov.
Predpokladáme, že do roku 2030 ubudnú najstaršie byty postavené do roku 1899 a nezistené, byty IV.
kategórie a časť bytov III. kategórie. Do výhľadu 2030 predpokladáme vo variante č. 1 potrebu nových bytov v
počte 1 979, z ktorých 1 342 bytov pokryje nároky súčasného obyvateľstva mesta pri dosiahnutí odhadovanej
obložnosti 2,70 obyv./byt a ostatných 637 bytov je určených pre prírastok obyvateľstva. Vo variante č. 2
predpokladáme potrebu 3 069 nových bytov, z ktorých bude rovnako ako v prvom variante 1 342 určených pre
súčasné obyvateľstvo pri dosiahnutí predpokladanej obložnosti 2,70 obyv./byt a ostatných 1 727 je
vyhradených pre prírastok obyvateľstva. (zdroj Územný plán Mesta Liptovský Mikuláš, 2010)
Hlavné problémy v oblasti bývania :








prefabrikácia stavebníctva v minulosti okrem pozitív priniesla aj veľmi limitovanú škálu stavebných
prvkov ( stenových prvkov, okien, dverí, zábradlí )
monotónnosť a uniformita sídlisk
výrazne obmedzená farebnosť a materiálové riešenie
zlý vzťah obyvateľov a problematická údržba pri veľkom množstve spoluvlastníkov
nezamestnanosť prináša nebezpečenstvo sociálnej segregácie
energeticky nehospodárne budovy
nedostatok najomnych bytov pre mlade rodiny (mensie –lacnejsie kategorie bytov)

Priority v oblasti bývania :







výstavba nájomných bytov
regenerácia panelových sídlisk
pravidelné stretávanie s domovými dôverníkmi, správcovskými spoločnosťami, založenie občianskej
poradnej komisie, výtvarné súťaže detí, súťaž o najlepšie obnovený bytový dom a rodinný dom,
informačné nástroje – web, masmédia, e-mail, sms
koncepty – vypracovávanie konceptov návrhov a riešení (HBV a IBV), verejné prerokovanie s občanmi,
okrúhle stoly s právnickými osobami a interaktívne výstavy
ankety a prieskumy v teréne
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11. BEZPEČNOSŤ A CIVILNÁ OCHRANA
11.1 Činnosť mestskej polície
Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený uznesením
Mestského zastupiteľstva (MsZ) č. 3/1991 zo dňa 1.8.1991 v zmysle § 19 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Tento poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku,
ochrane životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení mesta, z
uznesenia mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle Zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za rok 2014 z celkového počtu 2996 bolo riešených protiprávnych konaní v miestnej a vecnej pôsobnosti
Mestskej polície v L. Mikuláši bolo zistených a odstúpených príslušným orgánom 15 prípadov podozrenia z
trestného činu. Z celkového počtu 2996 priestupkov bolo 98 priestupkov odložených záznamom (neznámy
páchateľ, priestupky maloletých osôb...). V zmysle platných právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú
príslušnosť na riešenie daného protiprávneho konania, bolo 1575 priestupkov riešených v blokovom konaní
a to udelením blokovej pokuty uloženej na mieste a blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume
15.855,- €. V 439 prípadoch boli použité donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s § 13
Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a len v prípadoch, kedy nebolo možné iným
spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu. V rámci prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti bolo zrealizovaných 290 besied a aktivít na rôzne preventívne témy.

počty priestupkov

Priestupky – druh protiprávneho konania
§ 22 Na úseku dopravy
§ 47, § 48 Proti verejnému poriadku
§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 Proti majetku
Ostatné priestupky spolu
- z toho trestné činy
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

4315

3902

2904

2009

2010

2011

Počet riešených za rok 2014
2.152
301
39
58
107
15
339
Zdroj : interne spracovanie

3394

2012

2977

2013

2996

2014

Graf 17 Porovnanie počtu priestupkov rokov 2009 - 2014

Porovnanie celkovej sumy odvedených BP uložených na mieste a šekom za roky 2009
- 2014
celková suma v €

22 603,00

20335

19907

14 925,00

2009

2010

2011

2012

18 288,00

2013

15 855,00

2014
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Tabuľka 34 Prehľad udalostí, priestupkov a udelených pokút
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

počet udalostí

4589

5730

5190

4678

4237

3975

z toho priestupkov

2904

4315

3902

3394

2977

2996

Z toho
trestné činy
počet udelených BP
na mieste
vybrané pokuty v €

41

60

47

38

10

15

1312

2029

1889

1843

1413

1575

11 450,00

17 787,00

16 005,00

15 017,00

14 900,00

13 520,00

udelené BP šekom

256

351

300

292

213

172

3 475,00

4 186,00 €

4 330,00 €

4 890,00 €

3 388,00 €

2 335,00 €

udelené BP šekom v €

Zdroj : interne spracovanie
MsP Liptovský Mikuláš udržiava spoluprácu s OR PZ v Liptovskom Mikuláši a hodnotí ju ako veľmi dobrú
a bezproblémovú a aj na základe tejto skutočnosti sa spolu zrealizovali v roku 2014 v spolupráci 18 domových a
iných prehliadok, pri ktorých 25 príslušníkov MsP vystupovalo ako nezúčastnená osoba na úkone podľa § 105
ods.2 Trestného poriadku. Zo spoločného hodnotenia MsP a OR PZ vyplýva, že spolupráca je na požadovanej
úrovni v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a zákona č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v platnom znení.
Príslušníci MsP v rámci priameho výkonu služby realizujú ďalej aj nasledovné činnosti: monitorujú rizikové
oblasti počas prívalových dažďov, povodní, intenzívneho sneženia a pri iných živelných pohromách, kde
vykonávajú prvotné úkony na problémových miestach (regulovali dopravu, pomáhali čistiť kanálové vpuste,
realizovali dovoz kompetentných pracovníkov na posúdenie vážnosti stavu a nevyhnutnú koordináciu
potrebných opatrení na odstránenie, alebo zníženie následkov mimoriadnych udalostí a pod.),
Ďalej zabezpečujú verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového a
spoločenského charakteru konaných na území mesta Liptovský Mikuláš, vykonávajú takmer každodenné
kontroly zamerané na majiteľov psov v súvislosti s dodržiavaním VZN mesta a súvisiacich zákonov. Trvalú úlohu
plnia príslušníci MsP pri každodennom výkone služby zameranom na zisťovanie nedostatkov technického
charakteru v meste, ktoré mohli výrazným negatívnym spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov
a návštevníkov mesta, ako napr. chýbajúce poklopy kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo
poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie, čistotu chodníkov, nebezpečné námrazy na
komunikáciách a budovách, mestská zeleň prerastajúca do chodníkov a pod.
Medzi ďalšie činnosti patrí vyhľadávanie motorových vozidiel, u ktorých je podozrenie na dlhodobé
parkovanie na jednom mieste, resp. ide o podozrenie, že sa jedná o vrak; príslušníci MsP v prípade takéhoto
motorového vozidla zisťujú jeho majiteľa, ktorého následne vyzvú na odstránenie motorového vozidla,
v prípade že takéto motorové vozidlo, ktoré dlhodobo zaberalo parkovacie miesto a svojim vzhľadom,
nefunkčnosťou, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia, zachovania estetického vzhľadu nášho mesta,
zaistenia čistoty a poriadku na parkoviskách tvorí dlhodobú prekážku v cestnej premávke.
Mestom Liptovský Mikuláš realizovalo v roku 2014 projekt na zriadenie rómskych občianskych hliadok
(ďalej ROH). ROH najmä osvetovo pôsobili medzi deťmi aj dospelými v rómskych lokalitách ako je Hlboké, ul.
Priemyselná či ul. Vrbická. Miestnych upovedomovali o dodržiavaní rôznych zákonov, všeobecne záväzných
nariadení mesta či iných predpisov. Ich prítomnosťou v rizikových lokalitách sa predchádzalo protiprávnemu
konaniu a aj konaniu, ktoré by verejnosť vnímala negatívne. Ide najmä o rušenie nočného pokoja, vytváranie
čiernych skládok či zakladanie požiarov. Hliadky nám pomáhali pri pasportizácii bytov, ktoré sú v správe mesta
a bývajú v nich Rómovia, uplatnili sa pri odchyte túlavých psov či asistovali pri vypratávaní bytov po
neplatičoch.
Kamerový monitorovací systém mesta Liptovský Mikuláš sa postupne rozširuje a modernizuje.
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V súčasnosti máme 13 otočných a 2 stacionárne kamery. Budovanie kamerového systému je však značne
finančne náročné a preto je snahou MsP financovanie ďalších etáp zabezpečovať aj z mimo rozpočtových
prostriedkov mesta, predovšetkým každoročným žiadaním finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu formou
preventívnych projektov.
Efektívnejšiemu využívaniu kamerového systému určite napomáha opakované zriadenie chránenej dielne
s počtom maximálne 4 operátorov MsP, ktorých tvoria občania so zníženou pracovnou schopnosťou s viac ako
40-imi percentami zdravotného postihnutia pre zabezpečenie obsluhy kamerového systému. Počas roku 2014
bolo prostredníctvom mestského kamerového systému zaznamenané pracovníkmi dispečingu MsP 184
priestupkov, z ktorých 169 zaznamenali zamestnanci chránenej dielne, čím títo operátori značne prispeli k jeho
efektívnejšiemu využívaniu.
Pult centralizovanej ochrany MsP Liptovský Mikuláš bol zriadený v súlade so zákonom 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v platnom znení a slúži v prvom rade na osobnú ochranu, ako aj na ochranu majetku obce a
jej obyvateľov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Tento systém monitoruje a prijíma signály
pri každom narušení elektrického zabezpečovacieho systému v chránenom objekte, prijíma signál z elektrickej
požiarnej signalizácie, tiesňovom volaní v prípade napadnutia a potreby zdravotnej pomoci občanom v núdzi,
kvalitným počítačovým systémom. K 31.12.2014 bolo na PCO MsP Lipt. Mikuláš napojených spolu 52 objektov,
z ktorých je 19 objektov patriacich mestu Lipt. Mikuláš. V priebehu roku 2014 vykonali príslušníci MsP spolu
245 výjazdov ku stráženým objektom po signalizácii ich narušenia, pričom ani v jednom prípade nedošlo ku
závažnému protiprávnemu konaniu a nebolo teda potrebné zasahovať proti prípadným páchateľom
protiprávnej činnosti na strážených objektoch, čo dokazuje opodstatnenosť a kvalitu stráženia v jednotlivých
objektoch. Dôvody signalizácie poplachu a výjazdu našich hliadok MsP, boli prevažne z dôvodu rôznych porúch
signalizačných zariadení, straty elektrického napätia, rôznych poveternostných výkyvov, pri nesprávnom zadaní
kódu nových zamestnancov a pod.
11.2 Civilná ochrana
Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri
mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. Úlohy zodpovedných pracovníkov zahŕňajú aktivity
spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a zákona č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – plán ukrytia, plán evakuácie a pod., so
zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši
(ďalej len OÚ), udržiavanie skladu CO a funkčnosti ochranných prostriedkov za účelom zabezpečenia ochrany
života, zdravia a majetku občanov mesta pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií.
V súčasnom období sa pracuje na aktualizácii písomnej dokumentácie krízového riadenia.
Územie mesta Liptovský Mikuláš je na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré
môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiku postihnutého územia, podľa Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia SR, v znení Nariadenia vlády SR č. 25/1997 a NV SR č.
565/2004 Z.z zaradené do III. kategórie.
V roku 2014 a 2015 v rámci modernizácie sirén boli na základe rozhodnutí OÚ, odboru krízového riadenia
umiestnené nové elektronické sirény typu PAVIÁN na tieto objekty:
 kultúrny dom, Demänovská cesta č. 145, Demänová
 Základná škola J. Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš – Podbreziny
 Základná škola Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš
 Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš – Okoličné
 Kultúrny dom, Pongrácovská č. 97, Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
 Kultúrny dom, Palučanská č. 350, Liptovský Mikuláš – Palúdzka
 Kultúrny dom, Ploštín č. 74, Liptovský Mikuláš – Ploštín
Tieto sirény boli odovzdané a dané do užívania mestu Liptovský Mikuláš. Elektronická siréna bola
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umiestnená aj na budove mestského úradu, v Liptovskom Mikuláši a v súčasnej dobe je v skúšobnej prevádzke
a zatiaľ však nebola odovzdaná do riadneho užívania. Ovládanie a funkčnosť starých, ešte nevymenených
elektromotorických sirén je v pravidelných intervaloch – každý druhý piatok o 12.00 hod. preskúšané
a výsledok skúšky zasielaný na odbor krízového riadenia OÚ.
V meste Liptovský Mikuláš je registrovaných celkom 14 odolných a plynotesných úkrytov, mesto Liptovský
Mikuláš nevlastní žiadny kryt CO, len spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch mestského úradu, v ktorom
sú uložené ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta v zmysle
zmluvy o výpožičke uzatvorenej s OÚ z roku 2009.
11.3 Protipovodňové opatrenia
Protipovodňová ochrana na rieke Váh a ostatných väčších vodných tokoch bola realizovaná zväčša s
výstavbou vodnej nádrže Liptovská Mara s predpísanou bezpečnosťou a je postačujúca. Menšie vodné toky sú
upravené len čiastočne, zväčša len vo výustnej časti a nedosahujú predpísaný stupeň ochrany pred povodňami.
Taktiež nie je zabezpečená ochrana proti stekajúcej dažďovej vode počas prívalových dažďov v okrajových
častiach zastavaných území. Územím mesta Liptovský Mikuláš preteká viac vodných tokov, z ktorých
najvýznamnejšie sú Váh, Smrečianka, Demänovka, Jalovčianka a iné menšie prítoky. Rozloha týchto tokov a ich
prítokov je veľká a presahuje územie mesta Liptovský Mikuláš. Z hľadiska preventívnych opatrení k ochrane
pred povodiami je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zachovaniu plnej prietokovej kapacity prietokových
profilov korýt vodných tokov, protieróznemu obhospodarovaniu pozemkov, odstraňovaniu nánosov
naplaveného riečneho materiálu a drevín, koseniu bezprostredných trávnatých porastov, údržbe riečnych
objektov a pod. Za predpokladu pravidelnej starostlivosti sú udržiavané korytá riek schopné zabezpečiť
štandardnú ochranu pred 100-ročnou vodou. Na území mesta predstavujú povodňové riziko hlavne vodné
toky:
 Váh v mieste pred areálom vodných športov pri sídlisku Nábrežie
 Jalovčianka a jej prítoky v MČ Liptovská Ondrašová
 Iľanovianka v mieste vtoku do MČ Iľanovo
Ďalšie povodňové riziko predstavuje stekajúca voda z polí a trávnatých porastov hlavne pri dlhotrvajúcich
dažďoch a topení snehu v MČ Ploštín a Bodice a Vitálišovce.
V zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zabezpečuje ochranu pred povodňami
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, Ružomberok, ktorý je pravidelne
oslovovaný pracovníkmi mesta Liptovský Mikuláš a vyzývaný k údržbe, či oprave vodných tokov, ich korýt,
hrádzí a priľahlých pozemkov nachádzajúcich sa na území mesta Liptovský Mikuláš.
11.4 Požiarna ochrana
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27. 6. 2013 v zmysle zákona o ochrane pred
požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM)
na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálnotechnické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov. V súlade s Požiarnym poriadkom mesta Liptovský Mikuláš
je v zbore aktívnych 9 členov. DHZM bol zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky do skupiny „B“.
Keďže technika, ktorou DHZM disponuje je pomerne zastaraná, každoročne sa pristupuje k opravám
hasičskej techniky. Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje svoje úlohy prostredníctvom zodpovedného
pracovníka, ktorý má oprávnenie na výkon funkcie technika PO. Zamestnanci Mestského úradu sú každé 2 roky
preškolení z ochrany pred požiarmi, taktiež sú v ročnom intervale vykonávané revízie hadicových zariadení na
hasenie, ako aj prenosných hasiacich prístrojov.
Mesto Liptovský Mikuláš zo svojho rozpočtu podporuje aj dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ)
pôsobiace ako samostatné občianske združenia a to DHZ Mesta Liptovský Mikuláš a DHZ, ktoré pracujú v
mestských častiach Liptovská Ondrašová, Ploštín, Iľanovo, Vrbica-Nábrežie a Bodice. Mesto vlastní budovy
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hasičských zbrojníc a tiež techniku, ktorú členovia DHZ používajú a o ktorú sa starajú.
Hlavné problémy v oblasti bezpečnosti a civilnej ochrany:











nedostatočné pokrytie mesta kamerovým systémom
obmedzené poskytovanie služby pripojenia na PCO (len pevná linka)
zvyšovanie počtu mladistvých osôb požívajúcich alkoholické nápoje
zvýšenie priestupkov súvisiacich s nesprávnym parkovaním
porušovanie dopravného značenia na cyklochodníku
porušovanie predpisov týkajúcich sa chovu psov
nedostatočný počet policajtov na MsP
nedostatočné materiálne vybavenie Mestskej polície
chýbajúca možnosť monitoringu starých a osamelých ludí pomocou elektronického monitorovacieho
zariadenia
nedoriešené protipovodňové opatrenia v lokalitách Iľanovo, Ploštín, Liptovská Ondrašová (reálna
možnosť zaplavenia priľahlých pozemkov pri topení sa snehu, alebo prívalových dažďoch)

Priority v oblasti bezpečnosti :










zabezpečenie ochrany osôb a majetku v meste Liptovský Mikuláš
poskytnutie rozšírenej možnosti pripojenia na pult centrálnej ochrany (občan + podnikateľ)
zvýšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov a in-line korčuliarov na území mesta
chrániť občanov rizikových skupín pred tým, aby sa stali obeťou trestného činu
preventívnou činnosťou pôsobiť na deti v predškolskom a školskom veku
zabezpečenie verejného poriadku v rizikových lokalitách
zefektívnenie spolupráce všetkých bezpečnostných zložiek mesta
zlepšiť materiálno-technické vybavenie bezpečnostných zložiek
postupne realizovat protipovodnové opatrenia v ohrozovaných lokalitách mesta

12. CESTOVNÝ RUCH

Liptovský Mikuláš, ako stredisko cestovného ruchu má svoje špecifické postavenie. Rozvoj cestovného ruchu
v meste podmieňuje jeho geografická poloha. Je prirodzeným východiskom do Nízkych Tatier (Demänovská
dolina), ale aj do Západných Tatier a Chočských vrchov. Mestom preteká najdlhšia rieka Slovenska Váh, v
katastri sa nachádza priehrada Liptovská Mara.
Rozvoj cestovného ruchu v meste je veľmi úzko prepojený s rozvojom CR v regióne stredného Liptova
a nemožno ho ponímať izolovane. Vzhľadom na ojedinelosť prírodných krás a bohatstvo kultúrno-historických
pamiatok patrí mesto a okres Liptovský Mikuláš k najatraktívnejším oblastiam Slovenska.
Čím je mesto výnimočné ?
 mesto uprostred 2 národných parkov (mesto medzi horami)
 blízkosť vodnej nádrže Liptovská Mara a 2 aquaparkov (Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová)
 blízkosť atraktívnych jaskynných systémov
 blízkosť najväčšieho slovenského lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry a ďalších stredne veľkých
lyžiarskych stredísk
 Areál vodného slalomu na území mesta (Mesto olympijských víťazov)
 mestom preteká najdlhšia slovenská rieka Váh s možnosťou rybolovu
 historické centrum
 osobnosti svetového mena
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pretrvávajúce tradície (miekarenstvo, liehovarníctvo)
legenda Jánošík (Mikulášska mučiareň)
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (celoslovenské múzeum 21. storočia)
Múzeum Janka Kráľa (mestské múzeum dokumentujúce históriu mesta)
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa - galéria s najväčšou výstavnou sieňou a tretia najstaršia na
Slovensku
Centrum Kolomana Sokola – najväčšia zbierka diel Kolomana Sokola
Synagóga – jedna z najväčších a najštýlovejších na Slovensku
Kostol Sv. Mikuláša – najväčšia rannogotická stavba Liptova
Fontána Metamorfózy s menami najvýznamnejších rodákov
Pamätník a vojnový cintorín Háj Nicovô - najväčší na území bývalého Českoslovenka
Háj Nicovô - výnimočný vyhliadkový bod v meste

TOP lokality mesta z pohľadu CR





Historické centrum
Aquapark Tatralandia
Areál vodného slalomu
Háj Nicovô

12.1 Primárna ponuka CR
Primárna ponuka cestovného ruchu dáva mestu a jeho okoliu výborné predpoklady na rozvoj CR:
 prírodné predpoklady: prírodná scenéria a atrakcie, jaskyne, termálne pramene, mesto
je vstupnou bránou do Nízkych a Západných Tatier a Chočských vrchov
 predpoklady pre rozvoj zimnej turistiky: ako je lyžovanie, snowboarding, skialpinizmus. Priamo v
meste sa nachádzajú 2 menšie lyžiarske strediská Podbreziny a Iľanovo. V zimnej sezóne sú vyhľadávanými
zimnými strediskami Demänovská dolina - Jasná, Závažná Poruba, Žiarska dolina, Jánska dolina. V prípade
kvalitnej snehovej pokrývky je priamo v meste ako aj okolí predpoklad pre budovanie zimných bežeckých trás.
 predpoklady pre rozvoj letnej turistiky: medzi tradičné aktivity patrí pešia turistika, cykloturistika,
relaxovanie v aquaparkoch a termálnych kúpaliskách. Mesto a región poskytuje možnosti na pestovanie aj
menej tradičných športov ako je paragliding, rafting, jazda na koni, horolezectvo, poľovníctvo, rybárstvo,
vyhliadkové lety, skialpinizmus, jazda na terénnych štvorkolkách, kolobežkách, a ďalšie.
 kultúrno-historický potenciál: historické centrum je pamiatkovou zónou a atraktívne svojimi
stavebnými pamiatkami, múzeami a galériami. Mesto ponúka 7 muzeálnych expozícií a 4 galérie. Rozsiahle
dejiny Liptovského Mikuláša dokumentuje Múzeum Janka Kráľa, ktoré prevádzkuje aj stálu expozíciu Tatrín a
Žiadosti slovenského národa, Rodný dom Rázusovcov a synagógu. S históriou Liptova je spätá postava ľudového
hrdinu Juraja Jánošíka. Predpokladá sa, že bol v roku 1713 odsúdený na trest smrti v neďalekej Pongrácovskej
kúrii. O ťažkých chvíľach vypočúvania pred odsúdením vypovedá expozícia Mikulášska mučiareň v priestoroch
Múzea Janka Kráľa. Liptovský Mikuláš sa hrdí aj množstvom osobností, ktoré tu pôsobili. Podľa biografického
súpisu ich počet presahuje štyri stovky. Jedným z nich je aj Koloman Sokol, výnimočný grafik, mikulášsky rodák,
ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso. Najväčšiu zbierku jeho diel prezentuje galéria – Centrum Kolomana
Sokola. Pôsobil tu aj ďalší významný umelec – maliar a učiteľ Peter Michal Bohúň. Dnes jeho meno nesie
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, ktorá je treťou najstaršou galériou na Slovensku a disponuje najväčšou
výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií. Spravuje viac ako 5000 výtvarných diel. V historickom centre
mesta pútajú pozornosť stavebné pamiatky – Kostol sv. Mikuláša, ktorý je v letnom období sprístupnený
turistom a ktorého pozoruhodnosti priblíži výklad turistického sprievodcu, majestátna synagóga, Župný dom, či
bývalý jezuitský kláštor. Teraz v jeho priestoroch sídli Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. V
múzeu momentálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia a jeho opätovné otvorenie je plánované na január 2016.
Po jej ukončení sa zaradí medzi najvýznamnejšie celoslovenské múzeá s vysoko kvalitnými, modernými a
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interaktívnymi expozíciami. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza ďalšie múzeum – Liptovské múzeum NKP Čierny
orol, ktoré približuje históriu poľovníctva a rybárstva v Liptove už od stredoveku.
Mesto možno spoznať aj so službou turistický sprievodca a získať tak bezprostredný kontakt s rôznymi
oblasťami histórie, súčasnou ponukou atraktivít či významnými osobnosťami, ktoré tu žili a pôsobili.
v ponuke je 8 tematických prehliadkových trás, ktoré sú každoročne inovované a dopĺňané o nové trasy.
V meste sa koná mnoho podujatí, medzi najvýznamnejšie patria Stoličné dni, Mikulášske leto,
Mikulášsky jarmok, Mosty Gesharim, podujatia Mikulášskeho leta, Švábkafest či Medzinárodný tatranský
slalom.
12.2 Sekundárna ponuka cestovného ruchu
Sekundárna ponuka cestovného ruchu umožňuje účastníkom CR účasť na primárnej ponuke cestovného
ruchu, ktorá je podmienkou jeho realizácie.
Supraštruktúra cestovného ruchu - ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenia
12.3 Ubytovacie zariadenia
Tabuľka 35 Štruktúra a lôžková kapacita ubytovacích zariadení v meste Liptovský Mikuláš za rok 2014
Kategória

Počet

Počet lôžok
stále

prístelky

Hotel

8

563

75

Penzión

36

1185

55

Turistická ubytovňa

2

66

0

Ubytovanie v súkromí

58

743

61

Spolu

104

2557

191

Zdroj: mikulas.sk
Ponuka je sústredená prevažne do ubytovacích zariadení strednej kategórie a triedy. V meste chýba viac
ubytovacích zariadení pre kongresový turizmus a náročnú klientelu, ktorá požaduje vysokokvalitné a
nadštandardné služby.
V centre mesta sú sústredené väčšinou hotely a penzióny, v okrajových a mestských častiach prevláda
ubytovanie v súkromí a penziónoch. Hotely prezentuje Hotel Jánošík, Steve, Europa, Villa Bianca, Apartmánový
dom Liptov, Hotel Klar. Z penziónov je to Penzión Bowling, Squash, Cestár, Rotunda, Bonifác, Relax aTenis klub,
Lodenica a ďalšie.
12.4 Stravovacie zariadenia
Odbytové strediská so základnou stravovacou funkciou
Tabuľka 36 Štruktúra zariadení poskytujúcich služby reštauračného stravovania, služby rýchleho
stravovania a občerstvenia za rok 2014
Kategória
Reštaurácia
Tradičná kuchyňa
Medzinárodná kuchyňa
Ázijská kuchyňa
Čínska kuchyňa
Grécka kuchyňa
Talianska kuchyňa
Fast food

Počet
27
6
10
1
1
1
5
3

Počet miest pri stoloch
stále
sezónne
2095
563
440
88
981
146
40
105
80
32
350
144
147
105
Zdroj: mikulas.sk
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Ponuka stravovacích služieb je vzhľadom k dopytu pomerne dostačujúca. Žiadúca je širšia ponuka kvalitných
tradičných jedál nielen v špecializovaných reštauráciách, ale aj v reštauráciách s medzinárodnou kuchyňou.
Rovnako ako u služieb prechodného ubytovania, chýbajú strediská reštauračného stravovania vyššej kategórie.
Medzery sú vo vystupovaní a komunikácií obsluhujúceho personálu, jazyková vybavenosť personálu,
v niektorých zariadeniach nejednotné oblečenie obsluhujúceho personálu a pod. Problémom je dĺžka
otváracích hodín letných terás v čase turistickej sezóny.
Stravovacie zariadenia reprezentujú reštaurácie Atlas, MADEMOISELLE, Soda Club, Liptovská izba, Marino
restaurant, Reštaurácia ANAM, Mladosť, GOOD MOOD pizza & bar, Pizzéria Milee gusty, Pizzéria Pávik, Bar &
Restaurant ROUTE 66, Reštaurácia Čierny Orol, Reštaurácia Veža, Rotunda a mnohé ďalšie. Tradičné jedlá
slovenskej kuchyne ponúkajú Liptovská izba, Slovenská reštaurácia, Reštaurácia Pod Šibenicou. Fast foodové
jedlá predstavuje reštaurácia McDonald's, HAPPY BELLY bagetéria, Burger Bar, Kebab Onur. Donáškové služby
prevádzkuje napríklad Pizza Hurikán, Pizzeria Verona, MA-MI pub, Pizzeria Taverna.
12.5 Odbytové strediská so spoločensko-zábavnou funkciou a funkciou doplnkového stravovania
Tabuľka 37 Odbytová kapacita zariadení so spoločensko-zábavnou funkciou a funkciou doplnkového
stravovania za rok 2014
Kategória
Cukráreň

Počet
5

Počet miest pri stoloch
stále

sezónne

185

100

Čajovňa

2

40

12

Kaviareň

10

431

-

Puby

7

600

200

Vinárne

3

135

-

Disco

1

200

-

Živá hudba

2

285

-

Zdroj: mikulas.sk
Cukrárne reprezentujú Cukráreň Veronika, Cordoba, Cafe Včela, Cukráreň & pizzeria VERONA, Cukráreň
Pralinka. V meste sa nachádzajú aj čajovne Central PERK, Masáže a čajovňa pod hviezdami. Kaviarne v meste sú
REDUTA Pub & Restaurant & Disco, CAFE & COCKTAIL BAR, Kaviareň VERONIKA, Caffe BIRD, Liberty café, LIVE
caffe, Diera do sveta, CAFFE IN, Kaviareň a pražiareň Aurelica. Vinárne reprezentujú Vináreň u Muzikantov (Lipt.
Ondrašová), Kaviareň PIANKO, Poľovnícka vináreň. Puby prezentujú Hostinec pod Jablonkou, Kozel Pub, Jumbo
Pub, Velvet Pub, Kolotočovo Pub, Piváreň Litrák, REDUTA Pub & Restaurant & Disco a pivovar a reštaurácia
Liptovär.
Počet, ale hlavne štruktúra odbytových stredísk so spoločensko-zábavnou funkciou
je z hľadiska uspokojovania potrieb účastníkov cestovného ruchu neuspokojivá. Chýba viac klasických nočných
barov, či štýlové kaviarne.
Infraštruktúra cestovného ruchu
Na území mesta pôsobí INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, ktorého zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
a je členom Asociácie informačných centier Slovenska. INFORMAČNÉ CENTRUM sa podieľa na tvorbe
marketingovej a komunikačnej stratégie mesta v oblasti CR. Zabezpečuje informačný servis služieb cestovného
ruchu a inštitúcií, podnikov a služieb na území mesta aj mimo oblasti CR smerom k návštevníkom mesta a
miestnemu obyvateľstvu. Zastrešuje marketingovú komunikáciu mesta v oblasti CR, tvorí a realizuje vlastné
produkty a poskytuje komerčné doplnkové služby.
Mesto vlastní a prevádzkuje zimný štadión a krytú plaváreň. Dôležitým strediskom športu je Areál vodného
slalomu, kde športové agentúry prevádzkujú aj rafting, family golf, streľbu z luku, štvorkolky, paintball,
wakeboard a ďalšie. Z doplnkových služieb športového zamerania je v ponuke mestského cestovného ruchu JL
Aréna, bowlingová hala, Skateboard club St. Nicolaus, motokáry, tenisové a squashové kurty, vyhliadkové lety,
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Laser Liptov aréna, bikrosová dráha, fitnescentrá. V meste pôsobia wellness a relax centrá – Wellness Centrum
a Keltský saunový svet v Aquaparku Tatralandia, RR centrum, Relaxačné centrum a Relax tenis klub. Tieto
vlastnia a prevádzkujú súkromné podnikateľské subjekty.
Na brehu rieky Váh je vybudovaný cyklochodník s oddychovými miestami, cyklistický pás v historickom
centre a cyklochodník od mestskej časti Ondrašová po Aquapark Tatralandia. Dôležité je dobudovanie siete
mestských cyklotrás a cyklochodníkov v ich nadväznosti na cykloturistické trasy vedúce do krajiny.
Nedostatočná je doplnková cyklistická infraštruktúra. Centrum mesta má obmedzenú ponuku požičovní
bicyklov, v súčasnej dobe by bola žiadúca aj požičovňa e-bike, prípadne ďalších moderných ekologických
dopravných prostriedkov.
Na severozápad od centra Liptovského Mikuláša v mestskej časti Ráztoky, pri vodnej nádrži Liptovská Mara
sa nachádza aj najväčší aquapark na Slovensku - Aquapark Tatralandia, ktorý okrem vodných športov, relaxu a
oddychu poskytuje ubytovacie a ďalšie doplnkové služby ako napríklad 3D golfový simulátor, 5D kino
či jedinečnú atrakciu Huricane factory- simulátor lietania. V tesnej blízkosti sa nachádza aj Liptov aréna, ktorá
poskytuje možnosti halových športov i kultúrne vyžitie a Kontaktná zoologická záhrada.
V mestských častiach sú situované lyžiarske strediská – Podbreziny (1 vlek, 550-metrová umelo
zasnežovaná zjazdovka, osvetlenie, ski servis a požičovňa lyžiarskej výstroje) a Iľanovo (1 vlek, 350-metrová
zasnežovaná a osvetlená zjazdovka).
Ponuku kultúrno-spoločenských zariadení predstavujú múzeá a galérie, Dom kultúry, ktorého
zriaďovateľom je Mesto Liptovský Mikuláš, Matica slovenská, Liptovské kultúrne stredisko, kultúrne stredisko
Diera do sveta.
V meste sú v prevádzke 2 kiná: Kino Nicolaus a 3 D kino Golden Apple Cinema (ktoré o.i. zabezpečuje aj
priame prenosy opier a baletu z Metropolitnej opery v New Yorku a z Veľkého divadla z Moskvy). V letných
mesiacoch je zabezpečované premietanie filmov pod holým nebom v historickom centre.
Z ďalších služieb sú tu zastúpené cestovné kancelárie, zmenárne, predaj suvenírov, tradičných farmárskych
výrobkov a predajná galéria Iris gallery Art Shop, kde je možné zakúpiť diela liptovských neprofesionálnych
výtvarníkov.
Všeobecná infraštruktúra - je dôležitou súčasťou sekundárnej ponuky CR z hľadiska komplexného uspokojenia
potrieb návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš a jeho okolia (MHD, autobusová, železničná doprava,
autoservisy, autoumyvárne, čerpacie stanice PHM, obchodné služby, taxi služba, služby kaderníctiev a
holičstiev, nemocnica s poliklinikou, polícia, pošta, telekomunikácie, banky, bankomaty a pod).
12.6 MANAŽMENT A MARKETING CESTOVNÉHO RUCHU
12.6.1 Manažment destinácie
Významnú úlohu v mikulášskom mestskom CR zohráva samospráva, ktorá v spolupráci s organizáciami vo
svojej pôsobnosti stanovuje marketingovú stratégiu mesta v oblasti CR, zastrešuje manažment produktového
balíka v meste, vytvára analýzy a štatistiky a zabezpečuje množstvo nosných kultúrnych a športových podujatí.
Ďalšiu dôležitú úlohu zohráva mestská príspevková organizácia INFORMAČNÉ CENTRUM, ktorá v
spolupráci s mestom kooperuje na tvorbe marketingovej a komunikačnej stratégie v oblasti CR, zabezpečuje
informačný servis, marketingovú komunikáciu mesta v oblasti CR, tvorí a realizuje vlastné produkty a
zabezpečuje komerčné doplnkové služby pre návštevníkov.
Mesto je členom oblastnej organizácie CR Región Liptov, ktorá zabezpečuje marketingovú stratégiu
regiónu, regionálny produktový balík (Liptov Region Card), centrálny rezervačný system ubytovania,
marketingovú komunikáciu regiónu a vlastné produkty.
V roku 2015 vzniklo združenie “Živé námestie”. Cieľom Združenia je oživenie a zvýšenie návštevnosti
historického centra Liptovského Mikuláša domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta a jeho okolia.
Prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu kvality života v meste pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov
i návštevníkov a uspokojenie ich voľno-časových potrieb. Hlavnými cieľmi združenia je: organizovanie kultúrno-
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spoločenských, športových, gastronomických a ďalších voľnočasových podujatí, vytváranie podmienok pre
skvalitňovanie života obyvateľov i návštevníkov mesta, zavádzanie atraktívnych foriem vzájomnej spolupráce
obchodných i neobchodných subjektov pôsobiacich v historickom jadre mesta, ako aj obyvateľov žijúcich
v tejto časti mesta
Aby mohol v destinácii fungovať efektívny marketing, musia tieto a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti CR
úzko vzájomne spolupracovať, mať jasne zadefinované kompetencie a zodpovednosti a zjednotenú
marketingovú a komunikačnú stratégiu.
12.6.2 Marketingová stratégia mesta v cestovnom ruchu
Podporovať rozvoj mestského cestovného ruchu a budovania náležitej infraštruktúry cestovného ruchu














strategicky manažovať destináciu a subjekty ktoré ovplyvňujú zážitok návštevníka
budovanie značky mesta
podporovať podnikateľov v CR, vytvárať výhodné podmienky pre rozvoj podnikania a podporovať
investičné projekty súkromného sektora v oblasti CR
koordinovať budovanie mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu
a realizovať odborné pracovné stretnutia so subjektami cestovného ruchu
podporovať budovanie regionálneho cestovného ruchu na princípe partnerstva subjektov v regióne
realizovať pravidelný prieskum potrieb subjektov cestovného ruchu a zber štatistických údajov
o cestovnom ruchu
vytvárať produktové balíky pre cieľové skupiny zákazníkov
podporovať zvyšovanie kvality služieb subjektov CR
podporovať legálnych ubytovateľov a koordinovane postupovať voči nelegálnym zariadeniam
presťahovať informačné centrum do nových prevádzkových priestorov a vytvoriť reprezentatívnu a
modernú prevádzku v súlade s najvyššími štandardami Slovenského systému kvality služieb CR
pripraviť ďalšie komplexné projekty CR ako rozvojové zóny s doplnkovými službami CR spoločne so
súkromným sektorom
dobudovať sieť označených cyklistických trás do okolia mesta a náležitú infraštruktúru pre cyklistov
zlepšiť prepojenie turistických centier Stredného Liptova s historickým centrom mesta

Podporovať oživenie historického centra a jeho zatraktívnenie pre návštevníkov a turistov





podporovať otvorenie prevádzok ako suvenírové a darčekové obchody, obchody s tradičnými
výrobkami, športové obchody, predĺžiť otváraciu dobu cez víkendy a vo večerných hodinách
podporovať rozvoj reštauračných zariadení v centre mesta s otvorenými terasami
organizovať kultúrne leto a interaktívne aktivity počas víkendov (ukážky ľudových remesiel)
inovovať a rozširovať poznávacie okruhy v centre mesta, podporovať rozvoj sprievodcovských služieb

12.6.3 Komunikačná stratégia mesta v cestovnom ruchu
Pre mestský marketing je dôležité neustále dodržiavať jednotnú a efektívnu komunikačnú stratégiu, ktorá
by jasne komunikovala jedinečnosť mesta a dôvody, prečo by ho mal klient navštíviť. Pri komunikačnej stratégii
je cieľom osloviť čo najširšiu verejnosť aktuálnymi a pôsobivými informáciami. Zásadné je jasne zadefinovať
cieľové skupiny zákazníkov, vytvárať pre tieto skupiny špecializované balíky služieb a prispôsobiť
marketingovú komunikáciu cieľovej skupine, ktorú chceme osloviť. Cieľovými skupinami návštevníkov mesta
sú rodiny s deťmi (deti majú prázdniny viackrát do roka), seniori, návštevníci hľadajúci aktívne strávenie
voľného času so športovým zameraním a školské výlety. Priemerne strávia jednotlivé cieľové skupiny v meste a
okolí tri dni. Cieľom je motivovať ich na dlhší pobyt alebo na strávenie druhej dovolenky.
Pri komunikačnej stratégii je podstatný aj starostlivý výber komunikačných prostriedkov, ktorých
efektivitu je potrebné priebežne vyhodnocovať a prispôsobovať moderným a aktuálnym trendom.
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Pozornosť treba venovať hlavne:
 kľúčovým marketingovým nástrojom v internetovom marketingu a pripraviť kvalitnú prezentáciu
produktov a subjektov CR na mestskej web stránke, prostredníctvom sociálnych sietí, newsletterov,
mobilných aplikácií
 príprava kvalitných propagačných materiálov (bezplatné propagačné materiály (PM) by mali
každoročne pokrývať 1 celoročný (imidžový) PM určený na reprezentáciu a výstavy, 2 produktové
materiály s aktuálnou ponukou mesta na letnú a zimnú turistickú sezónu, jednoduché letáky k
produktom, kalendár podujatí + bedeker komerčne
 podporovať spoločnú účasť na výstavách a prezentácie mesta v rámci regiónu Liptov pre cestovné
kancelárie a touroperátorov
 organizovať „Info cesty“ pre slovenských a zahraničných touroperátorov a novinárov
 posilniť mediálnu podporu na domácom trhu a zahraničných príjazdových trhoch
 využiť potenciál regiónu a prilákať návštevníkov z okolitých stredísk do mesta
Hlavné problémy v cestovnom ruchu








málo atraktívny produkt v meste – múzeá a galérie v centre (modernizácia zariadení, predĺženie a
koordinácia prevádzkovej doby v turistických sezónach vrátane sviatkov tak, aby bolo v meste vždy
niečo sprístupnené – problém pondelkov, kedy je väčšina múzeí a galérií v turistickej sezóne
zatvorených)
málo atraktívny produkt pre rodiny s deťmi
nedostačujúci produkt počas zimnej turistickej sezóny
nedostatok oddychových zón
nedostatočná koordinácia termínov podujatí v meste (viaceré podujatia sú usporadúvané v ten istý
termín)
parkovacie plochy v blízkosti centra

Priority v oblasti cestovného ruchu








spracovanie koncepcie cestovného ruchu
tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu
podpora a rozvoj cykloturistiky a turistiky v meste
revitalizácia historického centra
budovanie kultúrneho cestovného ruchu
budovanie produktu pre rodiny s deťmi
koordinácia budovania mestského cestovného ruchu na báze partnerstiev

13. CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mesto Liptovský Mikuláš má podpísané partnerské zmluvy so siedmymi mestami, aktívna spolupráca
prebieha so šiestimi z nich: Annecy (Francúzsko), Galanta (Slovensko), Kemi (Fínsko), Kiskõrös (Maďarsko),
Opava (Česká republika) a Zywiec (Poľsko). S mestom Slovenske Konjice sa od roku 2011 nerozvíjali žiadne
aktívne partnerské vzťahy. Z našej strany bol aj v tomto roku záujem o aktívnu spoluprácu s gréckou
Kalamariou. Oficiálne sme ich pozývali na naše tradičné podujatia avšak z ich strany sme nezaznamenali žiadnu
spätnú väzbu. Ďalšie kontakty sa rozvíjali v rámci aktivít Euroregiónu Tatry, Výboru regiónov EÚ
a ďalších inštitúcií.
Zameranie cezhraničnej spolupráce:


prepojenia webových stránok partnerských miest
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distribúcia propagačných materiálov v informačných centrách partnerských miest
a prezentácia mesta na kultúrnych a športových podujatiach
podpora výmenných a spoločných aktivít v oblasti kultúry, športu, školstva a mládeže
zapájanie partnerov do tradičných akcií a podujatí
aktívna spolupráca medzi inštitúciami, spolkami, združeniami a klubmi družobných miest
výmena skúseností a poznatkov medzi jednotlivými samosprávami a mestskými inštitúciami
spolupráca na úrovni regiónu /ZMOL/
spolupráca s veľvyslanectvami partnerských miest na území SR
podpora akcií a podujatí, ktoré napomáhajú vzájomnej prezentácii družobných miest doma
a v zahraničí
výmena skúseností a získavanie poznatkov v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany životného prostredia,
bezpečnosti a prevencie
organizovanie výmenných pobytov mládeže
organizovanie študijných pobytov v zahraničí, výmena poznatkov a skúseností
podpora projektov s cezhraničným významom na území mesta
recipročné návštevy delegácií partnerských miest, recipročné pobyty poslancov MZ,
pracovníkov samosprávy
účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu partnerských miest
aktívne vyhľadávanie a identifikovanie projektov (mikroprojektov) s partnerskými mestami, ktoré by
mohli byt' financované z fondov cezhraničnej spolupráce a iných zdrojov (Vyšegrádsky fond, Towntwining) v oblasti kultúry a športu, cestovného ruchu a pod.
iniciovať aktivity smerujúce k rozvoju cestovného ruchu s partnerskými mestami,
na prezentáciu cestovného ruchu a propagáciu regiónu Liptov využiť najvýznamnejšie kultúrne a
spoločenské podujatia.

Hlavné problémy v oblasti cezhraničnej spolupráce:



nízke čerpanie prostriedkov na cezhraničnú spoluprácu zo štrukturálnej pomoci EÚ
nie sú vyčerpané všetky možnosti spolupráce a výmeny s partnerskými mestam

Tabuľka 38 Súčasný stav spolupráce, úroveň a aktivity s partnerskými mestami
Štát Mesto
Partnerstvo
Podpísaná
Status
Oblasti spolupráce v roku 2014
zmluva
- pracovné stretnutie v Opave za
účelom prípravy osláv 50. výročia
podpisu partnerskej zmluvy
- bubenícky orchester Boris a detský
spevácky zbor Domino z Opavy
- dve oficiálne návštevy delegácií z
Opavy v Liptovskom Mikuláši počas
Stoličných dní a Mikulášskeho
jarmoku.
CZ
Opava
1964
2002
Aktívna
- na festivale Bezručova Opava
vystúpilo divadlo Gasparego (Boj
černocha so psami)
- na oficiálnom otvorení festivalu
Další břehy sa mesto Liptovský
Mikuláš prezentovalo programom
Anašim Veširim - Ľudia a piesne a
výstavami Martin Martinček, Mesto v
krajine od fotografa Gabriela Liptáka
mestská športová olympiáda
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základných škôl
PL

Zywiec

2008

Aktívna

F

Annecy

1992

2004

Aktívna

H

Kiskõrös

1976

1994

Aktívna

SK

Galanta

1991

2006

Aktívna

GR

Kalamaria

-

1988

Pasívna

FIN

Kemi

1984

-

Pasívna

- delegácie partnerského mesta prišli
na tri oficiálne návštevy: Stoličné dni,
Mikulášsky jarmok, podujatie Mosty
– Gesharim 2014
- delegácia mesta Liptovský Mikuláš
navštívila tradičné podujatie Festiwal
Birofilia v Zywci.
- stretnutie pracovníkov materských a
základných škôl
- pracovné stretnutie k súťaži
Osobnosť horských zemí
- na podujatí Hudobné slávnosti
v Annecy vystúpilo hudobné teleso
Art Septet Nicolaus
- delegácia z Annecy sa zúčastnila
Stoličných dní
- delegácia z Liptovského Mikuláša sa
zúčastnila podujatia Slávnosti jazera
- folklórny súbor Váh reprezentoval
mesto na podujatí Vianoce v Alpách
- lektorky z Annecy vyučovali
francúzsky jazyk na stredných školách
– Gymnázium M.M.Hodžu, Hotelová
akadémia a Spojená
evanjelická
škola.
uskutočnenie
výmennej
dvojtýždňovej stáže pracovníčok
mestského
úradu
v Liptovskom
Mikuláši na mestskom úrade v
Annecy
- delegácia navštívila partnerské
mesto počas Zberových slávností, na
ktorých vystúpilo ľudovoumelecké
zoskupenie Vŕbové prútie
- delegácia z partnerského mesta
navštívila Liptovský Mikuláš počas
Stoličných
dní
a Mikulášskeho
jarmoku.
- delegácia navštívila partnerské
mesto počas Galantských trhov
- oficiálna návšteva z Galanty prišla
do Liptovského Mikuláša počas
Stoličných dní a na podujatie Mosty Gesharim 2014

- delegácia z Kemi navštívila Liptovský
Mikuláš počas Mikulášskeho jarmoku
- delegácia z Liptovského Mikuláša sa
zúčastnila
osláv
145.
výročia
založenia mesta Kemi
Zdroj: interné materiály MsÚ LM
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14. EKONOMICKÁ ANALÝZA
Žilinský samosprávny kraj, v ktorom sa nachádza i mesto Liptovský Mikuláš, patrí v hodnotení
ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP k stredne výkonným regiónom SR. Tvorba hrubého domáceho
produktu v sledovanom období rokov 2011 až 2013 má mierne stúpajúci trend.
Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa (v bežných cenách)
krajina / región
Slovensko

Bratislavský kraj

Západné
Slovensko
Stredné
Slovensko
z toho Žilinský
kraj
Východné
Slovensko

Ukazovateľ
Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)

2011
12 997,10

2012
13 352,11

2013
13 595,62

Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

18 914,44

19 552,85

20 008,98

Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)
Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

32 150,07

32 281,51

33 259,62

46 787,38

47 273,10

48 948,90

Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)
Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

12 422,26

12 805,47

12 792,99

18 077,88

18 752,35

18 827,72

Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)
Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

10 184,28

10 523,85

10 795,42

14 820,99

10 523,85

15 887,86

Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)
Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

11 199,80

11 506,62

11 663,04

16 298,85

16 850,31

17 164,75

Regionálny HDP na obyvateľa (EUR
konverzné)
Regionálny HDP na obyvateľa (PKS)

8 826,46

9 179,30

9 344,81

12 844,98

13 442,18

13 752,97
Zdroj: ŠÚ SR

S rozvojom športových a turistických aktivít v posledných rokoch pozorujeme nárast služieb cestovného
ruchu na území mesta. Spolu s tým sa objavuje lákavá ponuka pre obchodné reťazce, pre ktoré sa zvyšuje
možnosť uplatniť sa v podnikateľských aktivitách obchodu. Na území mesta sa nachádzajú obchodné a nákupné
centrá – Jasna Shopping City v centre mesta, RGB Liptov v lokalite Kamenné pole (diaľničný privádzač), Stop
Shop, Obchodný dom Prior.
14.1 Organizačná štruktúra hospodárstva
Tabuľka 39 Podnikateľské subjekty podľa vybraných právnych foriem
Právnické osoby podľa vybraných
právnych noriem v okrese LM

2006

2011

2014

Obchodné spoločnosti
Družstvá
Rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie
Ostatné organizácie
Právnické osoby spolu

869
19
119
26
697
1730

1447
25
117
19
830
2438

2011
23
116
17
998
3165
Zdroj: ŠÚ SR

Súčasná ekonomická základňa mesta je značne diverzifikovaná. V podnikovej štruktúre prevládajú malé
a stredné podniky, ktoré sú flexibilnejšie, schopné rýchlejšie reagovať na zmeny východiskových podmienok
trhu a vo všeobecnosti sa vyznačujú vyšším potenciálom rastu. V okrese má zastúpenie výroba potravín a
nápojov, spracovanie kože a výroba kožených výrobkov, výroba strojov, spracovanie dreva a výroba výrobkov z
dreva.
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Tabuľka 40 Najväčšie firmy v Liptovskom Mikuláši z hľadiska zamestnanosti za rok 2014
Názov spoločnosti

Počet zamestnancov

Činnosť

COOP Jednota Liptovský Mikuláš - spotrebné
družstvo

500 -999

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský
Mikuláš
IKEA Industry Slovaka s.r.o

500 -999

Maloobchod v nešpecializovaných
predajniach najmä s potravinami,
nápojmi a tabakom
Činnosti nemocníc

500 -999

Výroba nábytku

Tatry mountain resorts, a.s.

250-499

Prevádzka športových zariadení

CBA VEREX, a.s. 250-499

250-499

SlovTan Contract Tannery spol. s
r.o.

250-499

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

200-249

Nešpecializovaný veľkoobchod s
potravinami,
nápojmi a tabakom
Činenie a apretovanie kože; úprava
a farbenie
kožušín
Výstavba ciest a diaľnic

Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek k.s.

200-249

Výroba chleba; výroba čerstvého
pečiva
a koláčov

Tabuľka 41 Fyzické osoby - podnikatelia podľa právnych noriem v okrese Liptovský Mikuláš
Fyzické osoby - podnikatelia podľa právnych
noriem v okrese
Fyzické osoby - podnikatelia (osoby)
Živnostníci
Slobodné povolania
Samostatne hospodáriaci roľníci

2006

2011

2014

5138
4732
202
204

6047
5617
264
166

5576
5048
352
176

14.2 Odvetvová štruktúra hospodárstva
Liptovský Mikuláš patrí medzi rozvinuté priemyselné oblasti. V meste Liptovský Mikuláš má zastúpenie
výroba elektrických a optických zariadení, výroba potravín a nápojov, tradičné spracovanie kože a výroba
kožených výrobkov, výroba strojov a zariadení, spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva.
 Výroba potravín a nápojov má svoje stabilné postavenie. Medzi popredné podniky
v kraji, ktoré majú sídlo v Liptovskom Mikuláši patria aj:
- Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek k.s. Liptovský Mikuláš;
- St. Nicolaus a.s. - je najväčším výrobcom liehovín na Slovensku;
- MILEX NMNV, a.s.
 Automobilový priemysel
- Firma Craemer Slovakia, s.r.o. vyrába malé a stredne veľké série kovových dielcov
a konštrukčných skupín určených pre automobilový priemysel.
 Strojársky priemysel na území mesta reprezentuje podnik:
- Liptovské strojárne plus, a.s. – spoločnosť HACO – výroba nožníc na kov, drevo, papier, gumu, plast,
textil, a ostatné menšie strojárske podniky.
- CD - profil s.r.o. - vyrába tenkostenné za studena valcované oceľové profily
a lisované diely
 Drevospracujúci priemysel - jeho hlavnými subjektmi sú podniky:
- IKEA Industry Slovakia, s.r.o, odštepný závod Jasná
- Drevomax, s.r.o. - firma vyrába eurohranoly a lepené produkty z dreva.
 Výrobu nábytku reprezentuje firma
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- Miberas, s.r.o. Liptovský Mikuláš. V okrese sa nachádza množstvo menších spracovateľských
firiem (píly, výroba a predaj nábytku, stolárske práce).
Textilná výroba – spoločnosť Quiltex, a.s. sa zaoberá výrobou antialergických posteľných prikrývok a
predajom bytového textilu.
Poľnohospodárstvo: predstavuje významnú súčasť hospodárstva, je úzko prepojené
s priemyslom, plní nenahraditeľné úlohy pri zabezpečovaní výživy, udržiavaní vidieckej zamestnanosti.
- Poľnonákup Liptov, a.s. sa zaoberá spracovaním a predajom sadív, krmív a osív, sušením a čistením
obilia, priemyselnou výrobou kŕmnych zmesí.
Kožiarsky
a
obuvnícky
priemysel:
disponuje
kvalifikovanou
pracovnou
silou,
čo podmieňuje rast uvedeného odvetvia.
Obuvnícky priemysel má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Zo sociálneho hľadiska je podstatný aj
vysoký
podiel
živej
práce,
a hlavne ženskej zamestnanosti.
V kožiarskom priemysle sa používajú kože a kožky - vedľajšie produkty mäsiarskeho a mliekarenského
priemyslu, ktoré by sa inak museli zneškodniť inými spôsobmi, napríklad na skládkach alebo spálením.
Základným výstupom kožiarskeho priemyslu je useň. V okrese Liptovský Mikuláš najznámejšie firmy,
ktoré sa zaoberajú kožiarskym priemyslom sú:
- SlovTanContract Tannery s. r. o;
- Ďumbier – výrobné družstvo,
- Liptospol, s. r. o.,
- Kožiarske závody Liptovský Mikuláš, štátny podnik, odštepný závod TILIA

14.3 Ekonomická analýza mesta Liptovský Mikuláš
Celkové príjmy
SK/EUR 30,126).

mesta

Liptovský

Mikuláš

v rokoch

2011

2011


bežný rozpočet



kapitálový rozpočet
- z toho predaj majetku



a 2014

v

€

(konverzný

2014

17 798 851,55

19 618 894,60

2 416 798,53

2 424 012,32

589 100,39

999 927,73

finančné operácie

2 839 233,55

4 559 298,09

- z toho prijaté úvery

2 103 552,64

2 168 465,25



podielové dane

7 534 714,78

7 914 757,04



daň z nehnuteľností

2 436 162,38

2 870 674,41



poplatky za komunálny odpad

717 356,04

859 675,55



daň za ubytovanie



príjmy z vlastníctva (BP, prenájmy)

Granty a transfery (školy, domov dôchodcov)

123 911,56

kurz

180 984,00

1 221 839,24

1 063 786,36

3 925 408,90

4 589 876,50

Z uvedeného vyplýva že väčšina zdrojov plynie z prerozdeľovanej dane z príjmov
na štátnej úrovni a vlastných príjmov, ktorých významnou a ovplyvniteľnou položkou je daň
z nehnuteľností, miestne dane a poplatky. Keďže ekonomika Slovenskej republiky je v raste, je predpoklad, že
príjmy z tejto oblasti sa budú zvyšovať.
Z miestnych daní a zdrojov plynuli v minulom roku najväčšie príjmy z dane
z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad, z príjmov z vlastníctva a z predaja majetku. Tieto zdroje je
potrebné preto považovať za kľúčové a rozmýšľať, ako ich efektívne zvyšovať. Tiež je potrebné zanalyzovať,
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ktoré iné zdroje môžu byť kľúčové pre príjmovú oblasť. Získané prostriedky sa následne môžu použiť na
realizáciu úloh v oblasti podnikania.
Tabuľka 42 Bežné výdavky mesta v €
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

Názov
Stratégia, manažment a kontrola
Propagácia, prezentácia a cestovný
ruch
Interné služby mesta
Služby poskytované občanom
Verejný poriadok a bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Doprava
Miestne komunikácie
Prostredie pre život
Verejné osvetlenie
Vzdelávanie a mládež
Šport
Kultúra
Bývanie a občianska vybavenosť
a nebytové priestory
Sociálne služby a sociálna pomoc
Viacúčelové rozvojové projekty
Dlhová služba a nákup akcií
Spolu bežné výdavky MsÚ
Spolu bežné výdavky školské
zariadenia
Spolu bežné výdavky Dom Kultúry
Spolu bežné výdavky Múzeum J. Kráľa
Spolu bežné výdavky ZS a DSS
Spolu bežné výdavky

Schválený rozpočet
2014
256 388,00
232 070,00

Čerpanie k 31.12.2014

1 892 945,00
386 424,00
605 714,00
1 235 641,00
371 505,00
685 535,00
288 294,00
249 600,00
341 085,00
1 283 784,00
121 739,00
813 575,00

1 981 874,66
375 511,99
628 922,37
1 394 816,61
371 505,00
649 949,70
314 745,94
236 227,13
354 509,52
1 205 069,21
101 016,77
745 700,37

1 281 986,00
4 000,00
411 871,00
10 462 156,00
6 819 060,00

806 470,24
23 894,24
378 559,21
10 121 383,64
7 239 573,53

256 887, 21
295 723,47

388 693,00
377 569,33
185 338,00
187 094,37
425 684,00
427 598,62
18 280 931,00
18 353 219,49
Zdroj: http://www.mikulas.sk/files/File/msz/112062.pdf

14.4 Zahraničné investície
V posledných rokoch investovalo na území mesta Liptovský Mikuláš viacero zahraničných
investorov, ktorých prehľad uvádza tabuľka.
Tabuľka 43 Najvýznamnejší zahraniční investori
investor
krajina pôvodu
Ikea Industry Holding B.V.

Švédsko

Schafstall Holding GmbH and
CO.KG
Paul Craemer GmbH
Bongrain Europe

Nemecko
Nemecko
Francúzsko

spoločnosť
Ikea Industry Slovakia
Závažná Poruba
SlovTanContract
Tannery
Liptovský Mikuláš
Craemer Slovakia
Milex NMNV
Liptovský Mikuláš

odvetvie
priemyslu
Nábytkársky
Kožiarsky
Strojárenský
Potravinársky

14.5 Priemyselné parky
Oficiálne schválený priemyselný park sa nachádza na ľavom brehu Váhu, pri ceste
z Okoličného do Závažnej Poruby. Hlavným podnikom je IKEA Industry Slovakia, s.r.o.
Na priemyselnú zástavbu bola zároveň vyhradená plocha aj v priestore medzi pravým brehom Váhu a cestou č.
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18, od Okoličného až k Uhorskej Vsi.
Tabuľka 44 Priemyselné parky v ŽSK
okres

obec

Názov lokality-PP

Výmera (ha)

Liptovský Mikuláš

L. Mikuláš, Závažná
Poruba

L. Mikuláš - Liptov

150

druh
plochy
K

Tabuľka 45 Priemyselné parky v ŽSK – etapa návrh do roku 2015
ozn.

okres

názov

druh
ploc
hy

plocha
(ha)

záber
PPF
(ha)

PP Liptovský
Mikuláš
9/5

10/
5

LM

LM

K

PP Liptov II

Z

150

107

22

100

katastrálne
územie

Liptovský
Mikuláš,
Okoličné,
Závažná
Poruba

význa
m

C

vhodn
ý typ
PP

PP

obmedzujúce faktory

záber ornej pôdy v 6.
Skupine,
blízkosť
nadregionálneho
biokoridoru
Váh,
malé voľné plochy
záber ornej pôdy v 6.
skupine,
blízkosť
nadregionálneho
biokoridoru Váh

Beňadiko
vá,
C
PP TP
Okoličné,
Uhorská
Ves
Zdroj: Zmeny a doplnky ÚPN-VÚC Žilinského kraja 2005

Vysvetlivky:
H – zastavané plochy
Z – voľné plochy (hnedé plochy)
K – kombinované plochy
C – celoštátny význam
R – regionálny význam
L – lokálny význam

PP – priemyselný park
TP – technologický park
VTP – vedecko-technologický park
LC – logistické centrum
PPF – poľnohospodársky pôdny fond
TTP – trvalé trávne porasty

14.6 Poľnohospodárstvo

Všeobecne počet subjektov podnikajúcich v odvetví poľnohospodárstva na území mesta rastie. Tržby za
predaj poľnohospodárskych výrobkov spolu majú rastúci trend.
Tabuľka 46 Počet podnikov a živnostníkov v poľnohospodárstve
okres

Liptovský Mikuláš
2011
2014

počet podnikov
v poľnohospodárstve, poľovníctve
a lesníctve

počet živnostníkov
podnikajúcich
v poľnohospodárstve,
poľovníctve a lesníctve

103
138

232
336
Zdroj: ŠÚ SR

14.7 Stavebníctvo
Z územného hľadiska Žilinského samosprávneho kraja, najväčšiu produkciu výkonov vykonaných vlastnými
zamestnancami v stavebníctve vykazujú podniky a živnostníci okresov Žilina, Liptovský Mikuláš a Kysucké Nové
Mesto.
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Tabuľka 47 Prehľad ukazovateľov v stavebníctve za podniky s 20 a viac zamestnancami
OKRES Liptovský Mikuláš

2008

2011

2013

Stavebná produkcia vykonaná vlastnými
zamestnancami (tis. Eur)

42 618,87

28 376,78

14 538,89

Stavebná produkcia podľa dodávateľských
zmlúv (tis. Eur)

59 356,80

37 141,54

18 528,22

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(osoby)

1 016

745

450

Produktivita práce na zamestnanca zo stav.
produkcie vykonanej vlast. zamest. (Eur)

41 947,70

38 089,63

32 315,82

Produktivita práce na zamestnanca zo stav.
produkcie podľa dodávateľ. zmlúv (Eur)

58 422,05

49 854,42

41 182,97

776,34

715

741,33

Priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnanca (Eur)

Zdroj: ŚÚ SR
Hlavné problémy v oblasti ekonomiky a podnikania:










nedostatočný monitoring potrieb podnikateľov
nedostatočná
prezentácia
investičných
možností
pre
potenciálnych
investorov
a proaktívny prístup pri hľadaní investorov
chýbajúci poradenský servis pre podnikateľov v oblasti čerpania zdrojov z EU
neprítomnosť veľkého investora
komplikácie majetkového vysporiadania zeleného priemyselného parku
tradícia v priemysle so stagnujúcou perspektívou
nedostatočná flexibilita na požiadavky pracovného trhu, nedostatočná spolupráca školstva s
podnikateľmi
slabšia kúpyschopnosť väčšiny obyvateľstva
nepriaznivý demografický vývoj, z neho plynúce starnutie obyvateľstva, odliv kvalifikovaných
pracovníkov do Bratislavy a zahraničia

Priority v oblasti ekonomiky a podnikania :






spracovať analýzu objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta s cieľom ich efektívneho využitia a
zhodnotenia pre rozvoj podnikateľských aktivít
podporiť možnosti zavedenia elektronických služieb samosprávy pre podnikateľov
zlepšenie podpory podnikania zo strany mesta - pomoc pri príprave nových území pre investorov
podpora budovania partnerstiev zameraných na inovačný rozvoj
propagácia domácich podnikateľských subjektov a miestnych výrobkov

15. PLÁNOVANIE ROZVOJA MESTA
Pri plánovaní rozvoja mesta manažment mesta vychádza zo strategických dokumentov: územného plánu
mesta, programu rozvoja mesta a sektorových stratégií.
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie
podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutie. Podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb.
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v platnom znení obec, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu,
sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých
bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej
dokumentácie. Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán,
či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Mesto obstaráva a
schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
V roku 2009 – 2010 prebiehalo spracovanie nového územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Potreba
spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie vyplynula aj zo skutočnosti, že končilo návrhové obdobie,
pre ktoré bol spracovaný dovtedy platný Územný plán mesta Liptovský Mikuláš schválený v roku 1996,
aktualizovaný 15-timi Zmenami a doplnkami, a tiež z nutnosti reagovať na výsledky riešenia Územného
generelu dopravy mesta Liptovský Mikuláš , z ktorého v súlade so zámerom ŽSR, vyplynul návrh na zmenu
trasy železničnej trate č. 180 v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry a vybudovanie novej železničnej
stanice na tejto trati. Dôsledkom tohto zámeru bola výrazná zmena vnútornej organizácie mesta, ktorú bolo
potrebné zohľadniť v ÚPN mesta. Zároveň spracovanie ÚPN mesta umožnilo vytvorenie jednotnej koncepcie
rozvoja mesta so zohľadnením zámerov, schválených v procese zmien a doplnkov dovtedy platného územného
plánu ako i pripravovaných investičných aktivít.
15.1 Spracovaná územnoplánovacia dokumentácia mesta:
Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti platný Územný plán mesta Liptovský Mikuláš, schválený
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010, ktorého záväzná časť bola
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010
s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov. Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na
www.mikulas.sk. Schválené sú jeho zmeny a doplnky č.1-3.
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.1, boli schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č. 87/2012 dňa 6.9.2012 a ich záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením
mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2012 dňa 6.9.2012 s účinnosťou dňom 22.9. 2012.
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.2, boli schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č.75/2013 dňa 19.9.2013 a ich záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením
mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2013 dňa 19.9.2013 s účinnosťou dňom 5.10.2013.
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.3, boli schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č.30/2015 dňa 12.3.2015 a ich záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením
mesta Liptovský Mikuláš č.4/2015 dňa 12.3.2015 s účinnosťou dňom 31.3.2015.
15.2 Spracovaná územnoplánovacia dokumentácia zón:
Územný plán pešej zóny v historickej časti mesta Lipt.Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš a VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 9/1998 zo dňa 29.10.1998 bola vyhlásená
jeho záväzná časť
Územný plán zóny PEŠIA ZÓNA Lipt.Mikuláš, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta Liptovský
Mikuláš č. 6/2000 zo dňa 18.5.2000
Územný plán centrálnej mestskej zóny /CMZ/ Západ Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č.1 - 2
V roku 2009 bol aktualizovaný územný plán CMZ Západ Liptovský Mikuláš zmenami a doplnkami č.2, ktoré
boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.64/2009 dňa 3.6.2009 a ich záväzná časť bola vyhlásená
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2013 dňa 3.6.2009.
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V roku 2008-2009 boli spracované územnoplánovacie podklady:










Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš
3 urbanistické štúdie lokality Liptovský Mikuláš - Kamenné pole
Leopark Háj- Nicovô
Mestská pláž
Park umenia Liptovský Mikuláš - Palúdzka
urbanistické štúdie 4 lokalít mestskej časti Ploštín
štúdia Námestia SNP a okolia v mestskej časti Palúdzka
urbanistická štúdia dostavby obytného súboru Palúdzka
Spracovaná projektová dokumentácia: Regenerácia sídliska Podbreziny, Nábrežie a Staré mesto

V roku 2013 boli spracované územnoplánovacie podklady:



Urbanistická štúdia Iľanovo – lokalita „Pod vrškami“ a „Ponad Ohrady“, zadanie pre jej spracovanie
bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.84/2013 dňa 24.10.2013
Urbanistická štúdia Palúdzka – Námestie SNP v náväznosti na širšie okolie , zadanie pre jej
spracovanie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.85/2013 dňa 24.10.2013

V súčasnosti prebieha aktualizácia a obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie:



Zmeny a doplnky č.1 územného plánu „PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš
Územný plán zóny lokality č.11 Zóna - Južné mesto / Kamenné pole/ - spracované boli prieskumy
a rozbory a zadanie pre jeho spracovanie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva
č.10/2015 dňa 5.2.2015.

Plánuje sa:








obstaranie územných plánov zón v zmysle platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš resp.
urbanistických štúdií prioritne nasledovných lokalít:
rekreačná zóna Ráztoky
obytná zóna Za stanicou
územný plán zóny lokality č.11 Zóna - Južné mesto / Kamenné pole – dokončenie obstarávania
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš- západná strana
Nám. Osloboditeľov
ďalšia aktualizácia územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
územný plán zóny Ploštín

16. DOPRAVA
Doprava je jedným z dôležitých faktorov rozvoja modernej spoločnosti pričom sama o sebe nie je cieľom,
ale prostriedkom dynamického hospodárskeho rozvoja a nevyhnutným predpokladom k dosiahnutiu
sociálnych, regionálnych i nadregionálnych väzieb.
16.1 Dopravná infraštruktúra
Pre mesto Liptovský Mikuláš má dopravná infraštruktúra rozhodujúci význam. Cez sídelný útvar mesta
prechádza diaľnica D1 a cesta I. triedy v smere východ – západ. Západnou časťou mesta prechádza cesta II.
triedy v smere sever – juh. Cesta spája Oravu s Liptovom. Diaľnica D1 a cesta č. I/18 v prevažnej miere
zabezpečujú tranzitnú dopravu, cesta č. II/584 pozitívne ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu v oblasti
Liptovskej Mary, v Demänovskej doline, ako aj v samotnom sídelnom útvare mesta Liptovský Mikuláš. Cesty III.
triedy zabezpečujú obslužnosť niektorých mestských častí, resp. obslužnosť súčasných priľahlých obcí.
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Obslužnosť územia zabezpečujú aj miestne komunikácie I. až IV. triedy a účelové komunikácie verejné i
neverejné.
Prieťahy ciest č. I/18 a č. II/584 sa postupne stávajú, vplyvom funkčných prvkov monofunkčného
charakteru z pohľadu uličnej štruktúry, mestskými triedami. Z hľadiska dopravného sa stávajú rýchlostnými
uličnými tangentami, kde dominuje automobilová doprava a z hľadiska funkčnosti zbernými komunikáciami s
funkciou dopravno-obslužnou.
Cestné svetelné signalizácie sú dôležitým faktorom dopravnej infraštruktúry a nemalou mierou sa
podieľajú na bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky hlavne na vyťaženej ceste č. I/18. Všetky zariadenia
prešli modernizáciou a obsahujú modernejšie a z pohľadu vodiča viditeľnejšie LED návestidlá. Pre plynulosť
cestnej premávky je však dôležité zriadiť koordináciu križovatiek Rachmaninovo námestie a STOP.SHOP so
svetelnou signalizáciou priechodu pre chodcov na Ul. Bellovej, s pokračovaním koordinácie s križovatkou
Garbiarska – Hollého.
Dôležitým faktorom bezpečnosti je aj stavebno-technický stav pozemných komunikácií. Na
nevyhovujúcom stave sa podpisuje nedostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie prijatých opatrení
(rozvoj, údržba a prevádzka). Zabezpečenie kvalitnej údržby pozemných komunikácií a ich príslušenstva je
nevyhnutnosťou pre bezpečnú cestnú premávku.
Nevyhnutnou súčasťou cestnej infraštruktúry je aj verejné osvetlenie. V rokoch 2007 až 2009 prebehla na
celom území mesta modernizácia verejného osvetlenia, ktoré spĺňa požadované parametre na osvetlenie
verejných priestranstiev a dopravných plôch. Výrazne sa tým zvýšila jednak bezpečnosť cestnej premávky a
jednak bezpečnosť občanov a ochrana majetku. Nové technológie, kvalitné a úsporné svetelné zdroje, riadiace
a monitorovacie systémy, sú predpokladom pre neustálu modernizáciu sústavy verejného osvetlenia, ktorá
zabezpečí kvalitne osvetlené všetky verejné priestranstvá a zníženie energetickej náročnosti.
16.2 Cestná doprava
Motorová doprava
16.2.1 Automobilová doprava
Najvýraznejším trendom v doprave za uplynulé roky je výrazný rast individuálnej automobilovej dopravy
(ďalej len „IAD“) na úkor verejnej osobnej dopravy. IAD je environmentálne najnepriaznivejšia, pretože v meste
spôsobuje zhusťovanie a spomaľovanie dopravy. Tento trend je z hľadiska ochrany životného prostredia veľmi
negatívny. IAD od roku 2003 po rok 2014 zaznamenala až 70 % nárast, pričom sa predpokladá, že prepravné
výkony IAD naďalej narastajú.
Graf : Počet evidovaných motorových vozidiel v okrese Lipt. Mikuláš podľa typu vozidiel v roku 2014

Tabuľka ......: Porovnanie počtu evidovaných motorových vozid
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Tabuľka 48 Počet evidovaných motorových vozidiel v okrese Lipt. Mikuláš podľa typu vozidiel v rokoch 2003
– 2015
Rok

Počet evidovaných motorových vozidiel v okrese LM

z toho osobných

21 102
21 763
21 431
24 006
25 960
28 113
29 010
30 394
31 714
32 741
34 216
36 058
36 345

14 690
15 115
14 880
16 827
18 198
19 621
20 220
21 303
22 297
23 059
23 948
24 899
25 142

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
* stav k 31.03.2015

zdroj: http://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr
Automobilová doprava je vyvolaná aktivitami a rôznymi funkciami rozmiestnenými v území – obytnou
funkciou začínajúc, prepravou osôb a produktov končiac. Rozmiestnenie aktivít, spolu s veľkosťou ich
dopravného nároku, určujú smerovanie a veľkosť dopravných prúdov. Osadenie objektov do skoro
neobslužiteľných polôh, tolerujúc nepodložené argumenty o jedinečnosti príslušného návrhu v danej lokalite,
spôsobovalo a naďalej spôsobuje problémy v priepustnosti a plynulosti dopravných prúdov. Tieto problémy
však nie spôsobené samotnou dopravou. Prejazdný úsek cesty č. I/18 je dopravne najviac zaťaženým úsekom.
Pre tento dopravný koridor je charakteristické, že umiestňovanie aktivít sa konalo najmä z hľadiska ich
vlastných potrieb, ale nie z hľadiska možností priestoru, a to tak pre potreby dynamickej dopravy ako aj pre
potreby zaparkovania, či odstavenia vozidiel. Pre komplexné riešenie sú v prvom rade potrebné znalosti
objektívnych nárokov človeka, spoločnosti, ale aj priestoru. To vyžaduje sústavnú evidenciu a analýzu vývoja
potrieb.
16.2.2 Verejná autobusová doprava
Základný systém prepravy osôb tvorí mestská autobusová doprava (ďalej len „MAD“). Ten je doplnený v
zastavanej časti mesta, hlavne v mestských častiach, o prímestskú autobusovú dopravu, pre ktorú je mesto
Liptovský Mikuláš cieľovou – konečnou zastávkou. Pre diaľkovú autobusovú dopravu je v prevažnej miere
nácestnou zastávkou. Od roku 2005 zaznamenávame v MAD neustály pokles prepravených osôb. Ten
evidentne súvisí s nárastom IAD na jednej strane a spôsobom financovania MAD na strane druhej. Dostatočné
zabezpečenie financovania MAD je nevyhnutné pre zabezpečenie potrebnej kvality, dostatočnej kapacity v
dopravných špičkách, prepravnej príležitosti mimo dopravných špičiek aj v mestských častiach z nižšími
prepravnými nárokmi, dobrý technický stav dopravných prostriedkov, dobrý stavebno-technický stav
pozemných komunikácií a dopravnej infraštruktúry. Základná sieť autobusových zastávok MAD je až na
výnimky v optimálnej dostupnosti. Nevyhnutná je však modernizácia autobusových prístreškov a ich
príslušenstva na zastávkach, optimalizácia vedenia liniek MAD, celkové zatraktívnenie a zlepšenie infraštruktúry
verejnej osobnej dopravy (zavádzanie doplnkových služieb pre cestujúcich, zlepšenie informovanosti
cestujúcich a informačného systému MAD, obnova a zvyšovanie kvality vozového parku, vyhradzovanie
jazdných pruhov a preferencia osobnej verejnej dopravy, atď.), ktorej cieľom je zabezpečenie mobility
v mestskom prostredí, zlepšenie mestského prostredia a trvalo udržateľný, ľahko a finančne dostupný systém
verejnej osobnej dopravy a hlavne zníženie IAD. Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia mesta je
nevyhnutné spracovať plán dopravnej obslužnosti. Nevyhnutnosťou MAD je prepojenie na regionálnu
a nadregionálnu osobnú verejnú opravu.
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16.3 Statická doprava
Je priamo závislá od stupňa automobilizácie. Podiel IAD na území mesta a to najmä v CMZ a na sídliskách
vyvoláva zvýšené nároky na odstavné plochy. Kým v CMZ v blízkosti koncentrácie cieľov dopravy sa javí potreba
odstavných plôch využiteľných v priebehu dňa, v obytných zónach mesta najmä v nočných hodinách a v dňoch
pracovného pokoja. Lokality s výraznou bytovou skladbou, hlavne sídliská Podbreziny, Nábrežie 4. apríla
a Nábrežie Dr. A Stodolu, dlhodobo trpia na nedostatok parkovacích stojísk. Prijatie regulačných opatrení sa
stáva nevyhnutnosťou.
16.4 Nemotorová doprava
Rozvoj nemotorovej dopravy, t.j. cyklistickej a pešej dopravy, musí vychádzať zo strategických
dokumentov. Spracovanie dokumentu Stratégia rozvoja nemotorovej dopravy (resp. Plánu udržateľnej
mobility) je nevyhnutnosťou pre stanovenie cieľov a aktivít, ktoré bude potrebné v rámci tohto programu
zrealizovať.
16.4.1 Cyklistická doprava
Predstavuje ekologický druh dopravy, ktorý zaznamenáva nárast. Ten však, žiaľ, nie je na úkor IAD, ale v
prevažnej miere na úkor poklesu prepravných nárokov v MAD. Cyklistická doprava je zraniteľná a opatreniami
na rozširovanie cyklistickej infraštruktúry a budovaním prvkov upokojovania dopravy musí byť zabezpečená
aj zvýšená bezpečnosť cyklistov.
Cyklistické cestičky sú vybudované na sídlisku Podbreziny a to ako samostatné, resp. s pešou dopravou, avšak
chýba ich vzájomné prepojenie. Ako súčasť dopravného priestoru v úrovni motorovej dopravy je vyčlenený
vyhradený pruh pre cyklistov na prejazdnom úseku cesty č. I/18, ktorý spája Podbreziny a Okoličné s centrom
mesta. Komunikačne spája sídlisko Podbreziny s centrom mesta a m.č. Palúdzka aj novovybudovaná cestička
pre cyklistov vedená súbežne s riekou Smrečianka a riekou Váh až po okružnú križovatku Jánošík (križovatka
ciest I/18 a II/584).
Pre potreby využívania cyklistickej dopravy na účely prístupu k objektom občianskej vybavenosti, za
účelmi nákupov, prístupu k autobusovej a železničnej stanici, dochádzanie do zamestnania, zvýšenie prístupu
historickej časti mesta, s prepojením na ostatnú verejnú dopravu (prímestskú autobusovú dopravu a osobnú
železničnú dopravu), je nutné prijať opatrenia na výstavbu novej cyklistickej infraštruktúry (výstavba nových
samostatných cestičiek pre cyklistov, výstavba vyhradených jazdných pruhov), a zabezpečiť modernizáciu
a rekonštrukciu jestvujúcej komunikačnej siete (úpravou jestvujúceho dopravného priestoru zriadiť priestor pre
cyklistickú dopravu, zriaďovanie cyklokoridorov, prehodnotenie súčasného vodorovného a zvislého
dopravného značenie komunikácií pre cyklistov, atď.). Nevyhnutnosťou je tiež budovanie doplnkovej dopravnej
infraštruktúry, ktorá sa v súčasnosti na území mesta takmer vôbec nenachádza. A to hlavne chránené
parkoviská pre bicykle, stojany pre bicykle, odpočívadlá pre cyklistov, dostupné servisné miesta, automatické
požičovne bicyklov, atď.
Hlavným cieľom rozvoja cyklistickej dopravy je zvýšenie jej podielu na celkovej deľbe prepravnej práce, a
to na úkor IAD.
16.4.2 Pešia doprava
Tvorí ju najzraniteľnejšia skupina účastníkov cestnej premávky a to chodci. V CMZ je sieť chodníkov
zodpovedajúca intenzite premávky. Obdobná situácia je aj na sídlisku Podbreziny. Nedostatok chodníkov, resp.
absolútna absencia je v mestských častiach v mieste pôvodnej IBV. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je tiež
zložitejšia situácia v mieste križovania peších ťahov s pozemnými komunikáciami s intenzívnou motorovou
dopravou. Budovanie bezbariérových úprav chodníkov a priechodov pre chodcov, odstraňovanie úzkych miest
na peších komunikáciách, úpravy povrchov chodníkov, či zvyšovanie bezpečnosti chodcov, sú základnými
úlohami pre podporu pešej dopravy.
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16.5 Železničná doprava
Územím mesta Liptovský Mikuláš vedie dvojkoľajná železničná trať č. 180 Žilina-Košice nadregionálneho
významu. Podľa aktuálneho grafikonu železničnej dopravy je Liptovský Mikuláš významným strediskom
cestovného ruchu a z pohľadu zámerov ďalšieho rozvoja vojenského školstva aj centrom vzdelávania
profesionálnej ASR.
V súčasnosti sa pripravuje modernizácia železničnej trate, ktorá vo svojom schválenom zámere počíta s novou
trasou železničnej trate, vrátane novej železničnej stanice, a to v súbehu s diaľnicou D1 z južnej strany. V
novom koridore budú vylúčené úrovňové križovania s pozemnými komunikáciami, čo výrazne zvýši bezpečnosť
dopravy.
16.6 Letecká doprava
Mesto Liptovský Mikuláš nedisponuje medzinárodnými letiskami. Najbližšie medzinárodné letisko sa
nachádza východne od mesta v Poprade. Popradské letisko je najvyššie položené letisko pre dopravné lietadlá
na krátke a stredné vzdialenosti v strednej Európe a zabezpečuje okrem charterových letov aj pravidelné linky.
V regióne sú len malé športové letiská miestneho významu
Hlavné problémy v dopravnej infraštruktúre mesta:







komunikačne nie sú prepojené mestské časti, čo znemožňuje optimalizovať verejnú autobusovú
dopravu a zároveň zvyšuje podiel tranzitnej dopravy v centre mesta,
chýba obchvat mesta, ktorý by segregoval dopravu - presmeroval nepotrebnú tranzitnú dopravu mimo
CMZ,
chýbajúca koordinácia cestných svetelných križovatiek na ceste I/18,
nevysporiadané vlastníctvo pod miestnymi komunikáciami a ich súčasťami
chýbajúce bezbariérové úpravy miestnych komunikácií
stavebno-technický stav prevažnej väčšiny pozemných komunikácií nezodpovedá ich skutočnému
dopravnému zaťaženiu - nevyhnutná potreba ich rekonštrukcií.

problémy v statickej doprave



v CMZ, v m. č. Bodice, Demänová a Liptovská Ondrašová počas letnej a zimnej turistickej sezóny
nezodpovedné parkovanie turistov, nedostatok parkovacích miest,
na sídliskách celoročne (nedostatok parkovacích a odstavných plôch),

problémy v cyklistickej doprave



chýbajúce komunikácie pre cyklistov a nedostatočná doplnková infraštruktúra,
chýbajúca stretégia rozvoja cyklistickej dopravy

Priority v oblasti dopravy:











spracovanie stratégie cyklistickej dopravy resp. Plánu udržateľnej mobility
rozvoj cyklistickej dopravy – budovanie základnej a doplnkovej infraštruktúry
propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (webové portály, mobilné
aplikácie atď.)
spracovanie (aktualizácia) dokumentu Mestská parkovacia politika na území mesta Liptovský Mikuláš
výstavba nových parkovacích plôch
vužívanie SMART technológií v statickej doprave
spracovanie štúdie rozvoja severnej časti mesta vo vzťahu k odstráneniu železničnej trate
spracovanie dokumentácií k dobudovaniu južného obchvatu mesta
pokračovať v postupnej rekonštrukcii miestnych komunikácií
spracovanie digitálnej technickej evidencie miestnych komunikácií s príslušenstvom
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aktualizácia územného generelu dopravy
zabezpečenie koordinácie križovatiek na ceste I/18
riešenie stavebnej úpravy križovatky ciest I/18 (ul. Okoličianska) a cesty III/2335 (ul. Žiarska)
realizácia predĺženia miestnej komunikácie Kamenné pole (TESCO – Belopotockého)
využívanie inteligentných dopravných systémov
návrh prvkov upokojenia dopravy na vstupných komunikáciách do mesta LM a na kritických úsekoch
miestnych komunikácií
zvyšovanie bezpečnosti chodcov v miestach križovania peších ťahov s pozemnými komunikáciami
(nasvecovanie priechodov pre chodcov prípadne ich iné optické zvýraznenie).
rozvoj a modernizácia verejného osvetlenia
optimalizácia verejnej autobusovej dopravy a zlepšenie jej ekonomickej efektivitty – zavedenie
systému monitorovania autobusov MAD formou GPS technológie
modernizácia vozidlového parku a autobusových zastávok MAD

17. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
17.1 Kanalizácia a ČOV
S prípravou na výstavbu spoločnej ČOV pre mesto Liptovský Mikuláš a jeho hlavné priemyselné podniky
sa začalo v 60.-tych rokoch minulého storočia. Stavba prvej spoločnej ČOV bola ukončená v roku 1976 a do
trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1980. Odvtedy prešla ČOV LM tromi výraznými rekonštrukciami, pri
ktorých bola rozšírená kapacita biologického čistenia a kalového hospodárstva, vybudované združené objekty
aktivácie, kruhové dosadzovacie nádrže, prepojená kanalizácia z Liptovského Hrádku a väčšiny obcí ležiacich
medzi týmito dvomi mestami. V rokoch 2010 až 2012 bola ČOV LM opäť zrekonštruovaná. Realizáciou projektu
sa zabezpečila kapacita ČOV pre 126 400 EO, čo pokrýva potreby aglomerácie a hodnoty vyčistenej vody na
odtoku do recipientu Váh sú v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z .z.. Tým boli vytvorené podmienky pre
zlepšenie stavu rieky Váh a nádrže Liptovská Mara redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV LM v súlade so
záväzkami SR voči EÚ.
Tabuľka 49 Ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vypúšťaných OV podľa Nariadenia vlády č. 269/2010
Z.z. pre ČOV nad 100 000 EO:
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Kanalizácia Liptovský Mikuláš
Stoka DN 300-1500
Odľahčovacie komory
Čerpacie stanice
Počet KP
Dĺžka KP
MČ Stošice
MČ Andice, Benice
MČ Iľanovo
MČ Ploštín

Jedn.

Jestvujúci stav

m
ks
ks
ks
m
m
m
m
m

62700
5
1
3449
23500
1280
0
0
2700

Návrh výstavby

4293
11655
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17.2 Zásobovanie vodou
Mesto Liptovský Mikuláš je zásobované vodou zo skupinového vodovodu Liptovský Mikuláš. Okrem neho
je na tento vodovod napojených 16 obcí. Jeho vodovodná sieť je rozdelená do troch tlakových pásiem.
Najvýznamnejšie vodné zdroje sú pri Liptovskej Porúbke a úpravňa vody v Demänovskej Doline.
Tabuľka 50 Dĺžka vodovodnej siete
Dĺžka vodovodnej siete bez prípojok v km
2013
2014
495,3
501,3
167,8
Zdroj: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš

okres Liptovský Mikuláš
mesto Liptovský Mikuláš
Tabuľka 51 Dĺžka p počet vodovodných prípojok

Počet
vodovodných
prípojok
okres Liptovský Mikuláš
mesto Liptovský Mikuláš

13 534

2013
Dĺžka p počet
vodovodných
prípojok v km

Počet
vodovodných
prípojok

2014
Dĺžka p počet
vodovodných
prípojok v km

145,3

13 708
147,1
3 371
35,9
Zdroj: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš

17.3 Odpadové hospodárstvo
Mesto Liptovský Mikuláš je zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Nakladanie s odpadmi má upravené vo všeobecnom záväznom
nariadení č.6/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov z
domácností v znení VZN č. 1/2013/VZN zo dňa 31.1.2013.
Tabuľka 52 Porovnanie vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu
Množstvo odpadu v t

Počet obyvateľov

Rok 2013

14 714,44

31 873

Množstvo odpadu na 1
obyvateľa v t
0,462

Rok 2014

14 758,03

31 633

0,466
Zdroj: interný materiál MsÚ

Nakladanie s odpadmi, zber, prepravu a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov , pre mesto
Liptovský Mikuláš zabezpečujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, príspevková organizácia Mesta
Liptovský Mikuláš.
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vykonávajú:
a)

Zvoz a zneškodnenie tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa ďalej zhodnotiť nedajú – zmesový
komunálny odpad, drobný stavebný odpad znečistený iným odpadom, odpad z čistenia ulíc,
veľkoobjemový odpad – nábytok.
Tento odpad sa do 30.09.2015 ukladal na Skládku odpadov Žadovica, ktorej prevádzkovateľom je
Mesto Liptovský Hrádok. Od 01.10. 2015 odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Kalnô – Martin.
Jej prevádzkovateľom je spoločnosť BRANTNER Fatra, s.r.o., Martin.
Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – papier, sklo, plasty, viacvrstvové a kovové obaly.
b) Prevádzkovanie triediacej haly
c) Prevádzkovanie zberných dvorov
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17.4 Separovaný zber

Vytriedené zložky komunálneho odpadu - papier, sklo a plasty, vrátane odpadov z obalov, sa ukladajú:


do farebne označených zberných nádob (kontajnerov) umiestnených na stojiskách na to určených.
Tento systém zberu je na sídliskách.
 do vriec . Tento systém zberu je v častiach mesta s rodinnými domami.
Zber odpadov je zabezpečovaný
Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš podľa platného
harmonogramu. Odpad je odvážaný:



triediacej haly – odpad z papiera, plastov
zberný dvor Okoličné – sklo.

Tabuľka 53 Porovnanie vyprodukovaného množstva zmesového komunálneho odpadu a separovaného
odpadu
Rok
Množstvo zmesového komunálneho odpadu v t (KO)
Množstvo vyseparovaného odpadu v t (VO)

2013

2014
7 834,97
3 744,29

8 703,94
3571,37

17.4.1 Triediace stredisko – Podbreziny
V januári roku 2014 bola uvedená do prevádzky nová triediaca hala. Bola zrealizovaná v rámci projektu
„Zvýšenie kvality zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš„ a do prevádzky Verejnoprospešným službám
Liptovský Mikuláš bola daná zmluvou „Zmluva o prevádzkovaní č. 533/2014/PM“. S jej sprevádzkovaním sa
ukončilo triedenie odpadu na starej triediacej linke. Táto hala v súčasnosti slúži ako sklad vytriedeného
materiálu a časť z nej zaberá sociálne zariadenie a kancelária pre zamestnancov zariadenia a pracovníkov na
VPP.
Tu sa odpady triedia:
 podľa druhov: plast, papier, kovové obaly, kompozitné obaly,

podľa požiadaviek ich odberateľov (napr. plasty podľa zloženia, PET fľaše podľa farieb).
Zlisované sa zhromažďujú v sklade a po naplnení určitého množstva odvážajú do zariadenia na ich
zhodnotenie.
Tabuľka 54 Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2014
názov odpadu:
Plasty
Papier

katalógové číslo:
150102
200101, 191201, 150101

Množstvo v kg spolu:
215 473
383 090

150104
150105

62 450
35 640

Kovy
Tetrapaky
17.4.2 Mobilný zber nebezpečných odpadov

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva zber nebezpečných odpadov:
1.
2.

v zberných dvoroch na ul. Podtatranského a na ul. Okoličianska
mobilným spôsobom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vykonáva dva krát do roka.

Uvedeným spôsobom sa zbierajú všetky odpady s nebezpečnými vlastnosťami – rozpúšťadlá, pesticídy,
žiarivky, farby, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, oleje a pod. Okrem liekov, ktoré sa zhromažďujú
v lekárňach.
Len časť týchto odpadov sa zhodnocuje (elektro odpad, oleje), ostatné sa zneškodňujú.
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Tabuľka 55 Nakladanie s nebezpečným odpadom v roku 2014
Množstvo nebezpečného odpadu v t
Zhodnoteného
Zneškodneného

72,539
58,17
14,368
Zdroj: Interné materiály MsÚ

17.4.3 Kompostovanie
Mesto Liptovský Mikuláš biologicky rozložiteľný odpad zhodnocuje kompostovaním v areáli zberného
dvora Okoličné. Zhodnocuje sa tu odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, záhrad - lístie, tráva,
odpad zo záhrad, okrem konárov stromov. Jednotlivé základy sú uložené na voľnom povrchu. V roku 2014 bolo
zhodnotené 1763,57 t biologicky rozložiteľných odpadov.
Tabuľka 56 Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu
Názov odpadu

Katalógové
číslo

biologicky rozložiteľný odpad
(tráva, lístie)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad
(konáre)

20 02 01

Množstvo
odpadu
v tonách
1 451,63

311,94

Obchodné meno, sídlo prevádzky
odberateľa
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš,
Družstevná 1, Liptovský Mikuláš
kompostovisko
IZZARD, s.r.o.,
Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš

V súčasnosti sa uskutočňuje výstavba kompostovarne - kompostovacej plochy
zachytávanie povrchových vôd, so studňou na zavlažovanie základok a pod.

vybavenej nádržou na

17.4.4 Zberné dvory
Na území mesta sú v prevádzke dva zberné dvory:

Zberný dvor Okoličné, Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš
Do zberného dvora môže občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť akúkoľvek vyseparovanú zložku
3
komunálneho odpadu. Limitovaný je iba drobný stavebný odpad množstvom 1 m na obyvateľa.
17.5 Ochrana prírody a krajiny
17.5.1 Chránené územia:
Veľkoplošné chránené územia
 Národný park Nízke Tatry a jeho ochranné pásmo
 Tatranský národný park a jeho ochranné pásmo
Maloplošné chránené územia
 Chránený areál Bodický rybník
Poloha : k.ú. Bodice, ochranné pásmo NAPANT
Charakter biotopu :lúka, brehové porasty
Rok vyhlásenia : 1952 (1983 posledná novelizácia)
Výmera : 18, 5703 ha
Predmet ochrany : zachovalá časť typickej liptovskej podhorskej krajiny s lúčnymi spoločenstvami v blízkosti
intravilánu za účelom sledovania ich zmien a vývoja
Stupeň ochrany: 4. stupeň ochrany
Výnimočnosť: podhorské lúčne spoločenstvá obohatené brehovými porastmi
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 Prírodná rezervácia Jelšie
Poloha: k.ú. Pavčina Lehota, Bodice, ochranné pásmo NAPANT
Charakter biotopu: aluviálna niva Demänovky
Rok vyhlásenia: 1973
Výmera : 26,10 ha
Predmet ochrany: ojedinelý ucelený a najzachovalejší komplex jaseňovej jelšiny v Liptovskej kotline, ktorý je
vedeckovýskumným objektom
Stupeň ochrany: 5. stupeň
Výnimočnosť: zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny
 Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina
Poloha: stredná časť Demänovskej doliny
Charakter biotopu: lesy pralesovitého charakteru, jaskyne Mieru, Slobody a Ľadová
Rok vyhlásenia: 1929 (1973 posledná novelizácia)
Výmera : 836,88 ha
Predmet ochrany: Rastlinné spoločenstvá lesných porastov reprezentujú fytocenózy trávnatých bučinových
smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvestris, menej sú zastúpené Picea
excelsa a Larix decidua. Pozoruhodný výskyt Globularia cordifolia
Stupeň ochrany: 5. stupeň ochrany
Ochranné pásmo: 100 m od hranice rezervácie, 3. stupeň ochrany (podľa §7 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny)
Výnimočnosť: najznámejšie jaskyne na Slovensku, pôvodné lesy, výskyt chránených rastlín a živočíchov, jedno
z najvýznamnejších chránených území Slovenska
Prvky územného systému ekologickej stability





Biocentrum regionálneho významu Jelšie
Biokoridor regionálneho významu Demänovka
Biokoridor regionálneho významu Váh
Biokoridor regionálneho významu Jalovecký potok

17.5.2 Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene
Zeleň na území mesta Liptovský Mikuláš tvorí systém plôch sídelnej a krajinnej zelene.
Krajinná zeleň
Krajinná zeleň je verejne prístupná zeleň, ktorá má prevažne krajinotvornú a pôdoochrannú funkciu. Jej
územné ťažisko je mimo zastavaného územia mesta.
V kategórii krajinnej zelene je možné odlíšiť nasledovné funkčné typy zelene:
 les
 nelesná drevinová vegetácia
 lúky a pasienky.
Líniové typy krajinnej zelene s výraznou krajinotvornou funkciou predstavujú:
 sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch
 stromoradia.
17.5.3 Sídelná zeleň
Z hľadiska plnenia funkcie zelene boli plochy zelene v zastavanom území mesta vymedzené v nasledujúcich
kategóriách režimu prístupnosti:
 verejne prístupnej zelene
 plochy verejne neprístupnej zelene
 plochy obmedzene prístupnej zelene
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V rámci každej kategórie boli vymedzené nasledovné funkčné typy zelene, zodpovedajúce v prevažnej miere jej
základnej charakteristike:
Plochy verejne prístupnej zelene






zeleň parkov a parkovo upravených plôch
zeleň územia mestského centra
zeleň pri bytovej zástavbe
sprievodná zeleň dopravných línií / izolačná zeleň
sprievodná zeleň vodných tokov a vodných plôch

Plochy verejne neprístupnej zelene



zeleň pri individuálnej zástavbe
zeleň záhradkárskych a chatových osád

Plochy obmedzene prístupnej zelene





zeleň zmiešaných plôch s prevahou občianskej vybavenosti
zeleň cintorínov
zeleň výrobných a skladových areálov
zeleň areálov technickej a dopravnej vybavenosti.

Pri tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene je potrebné:

















zachovávať a udržiavať existujúce parky a upravené plochy zelene, prírodné prvky začleňujúce mesto
do okolitej krajiny, ako sú porasty vodných tokov, stromoradia a stromoradia ovocných drevín,
vo voľnej krajine podporovať a ochraňovať nosné prvky jej estetickej kvality – prirodzené lesné
porasty, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok,
medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi ,
vylúčiť zásahy v mokraďových spoločenstvách – tzn. územiach mokradí národného a regionálneho
významu (ústie Demänovskej doliny, chránený areál Bodický rybník, prírodná rezervácia Jelšie), ktoré
by mohli mať negatívny vplyv na vodný režim pozemkov (odvodňovanie pozemkov v blízkosti mokradí
a pod.), aby nedochádzalo k zmenám a postupnej degradácii vlhkomilných spoločenstiev (jelšového
lesaa slatinných spoločenstiev vlhkomilných a podmáčaných lúk),
zachovať a udržiavať brehové a sprievodné porasty vodných tokov v území uplatňovať koncepčnoregulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného charakteru tokov územia a požiadavky
nutnej revitalizácie sprievodnej zelene najmä na Iľanovianke, Ploštínke, Andickom potoku, Mútniku,
Stošianke a Okoličianke,
na miestach s prejavmi plošnej vodnej erózie uplatňovať vrstevnicovú agrotechniku (spracovanie pôdy
po vrstevnici) agrotechniku a mulčovanie (výsev do ochrannej plodiny, strnišťa, mulču alebo
pozberových zvyškov) – množstvo vegetačného krytu na povrchu pôdy ovplyvňuje protierózny účinok,
odstrániť rozptýlený odpad vo voľnej krajine,
nezasahovať do území s 3. a s vyšším stupňom ochrany,
ponechať pozdĺž oboch brehov vodných tokov, pri rešpektovaní existujúcich zastavaných území, pásy
zelene - pozdĺž toku rieky Váh pás šírky 30 m, pozdĺž Jalovského potoka v šírke 20 m, pozdĺž
Okoličianky pás 10 m a pozdĺž toku Mútnik v šírke 5 m,
rešpektovať brehové porasty a sprievodnú vegetáciu vodných tokov vymedzených ako biokoridory i
vodnej nádrže Liptovská Mara,
pri novej výstavbe rešpektovať ochranné pásmo lesov vymedzené podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov,
pozdĺž oboch brehov Smrečianky zachovať koridor v šírke 20 m bez zástavby.
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Zdroj: Územný plán mesta Liptovský Mikuláš, Návrh ekostabilizačných opatrení.
17.6 Oddychové a relaxačné zóny pre verejnosť
V súčasnosti je v meste Liptovskom Mikuláši k dispozícii pomerne široká škála športovej a rekreačnej
vybavenosti, slúžiaca tak obyvateľom ako i návštevníkom mesta.
Detské ihriská a zariadenia
V meste Liptovský Mikuláš sa nachádzajú :
 oplotené ihriská - 11 ks
 neoplotené ihriská – 47 ks
 detské zariadenia – 13 ks
Cyklistické trasy
V súčasnej dobe sú na území mesta Liptovský Mikuláš vyznačené tri cyklistické trasy:
 na Ul. 1. mája,
 na ceste II/584 medzi Liptovskou Ondrašovou a aquaparkom, kde je na pravej strane cesty
vybudovaná obojsmerná cyklistická trasa.
 Podbreziny – Okoličné – nábrežie Váhu.
 Cyklochodník Okoličné - hotel Janošík v dľžke 4,3 km, ktorého pokračovanie v rámci II. etapy je
plánované v dľžke 1,35 km po hrádzi rieky Váh smerom na Ondrašovú
Na rekreačnú cyklistickú dopravu je využívané nábrežie Váhu, lesné a poľné cesty v širšom území, ktoré
poskytujú veľmi atraktívne podmienky pre cykloturistiku. Nie sú však značené a tak mnohým návštevníkom
neznáme.
Turistické chodníky
Turistické trasy začínajú až na úrovni vstupov do horských dolín a na úbočia za hranicami mesta. Do
Nízkych Tatier v okrajovej polohe mesta do Demänovskej doliny od hotela Bystrina na Krakovu hoľu a od
Iľanova do Iľanovskej doliny tiež na Krakovu hoľu a na Poludnicu. Navštevovanou trasou je aj neznačený
chodník cez Demänovskú dolinu k jaskyniam a ďalej do Jasnej. Do Západných Tatier začínajú značené trasy od
vstupov do dolín – Jaloveckej, Žiarskej.
Verejné priestranstvá – parky
Za účelom oddychu, rekreácie verejnosti slúžia v meste Liptovský Mikuláš verejné priestranstvá:
 Rohonciho záhrada
 Park spomienok (bývalý židovský cintorín)
 Park Márie R. Martákovej
 Park Kubíniovcov
 Iľanovský park
 Park Ivana Laučíka
 Park Margity Dobrovičovej
 Nábrežie Ladislava Maťašovského
 Petrovičovo nábrežie
17.7 Tepelná energetika
V súčasnosti mesto na základe zmluvy dalo vypracovať Koncepciu rozvoja mesta Liptovský Mikuláš
v oblasti tepelnej energetiky.
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Hlavné problémy v oblasti životného prostredia
 možnosti využitia vyrobeného kompostu len pre potreby mesta
 vzdialenosť pripojenia na kanalizačnú sieť neodkanalizovaných častí mesta
 chýbajúca projektová dokumentácia pre určité územia ohrozované povodňami
 nedostatočné využívanie energií z obnoviteľných zdrojov
 chýbajúce izolačné prvky v častiach mesta so zvýšenou hlukovou záťažou
 chýbajúca projektová dokumentácia revitalizácie mestských parkov verejného mobiliáru
 slabá vybavenosť mobiliáru – lavičky, stojany na bicykle, koše na odpady pri ihriskách a v parkoch
 nedoriešená problematika lokalít pre voľné výbehy psov v meste
Priority v oblasti životného prostredia:
 zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
 zlepšenie kvality systému zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a čistenia komunálnych
vôd
 preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
 tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene
 budovanie nových a revitalizácia existujúcich oddychových a športových zón pre verejnosť
 zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zvýšenie jeho kvalitu

18. MODERNÁ SAMOSPRÁVA A KOMUNIKÁCIA
18.1 Moderný mestský úrad
Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod
samosprávy a jej orgánov je okrem iných faktorov aj priaznivé, bezpečné a efektívne pracovné prostredie jej
zamestnancov a kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Aby samospráva mohla zabezpečiť rozvoj mesta vo
všetkých oblastiach, uvedených v dokumente PHSR, aby mohla svoje služby občanom rozširovať a skvalitňovať
ich poskytovanie, aj sama sa potrebuje modernizovať.
Pod moderným mestským úradom rozumieme kvalitné pracovné prostredie zamestnancov mestského úradu,
materiálno-technické vybavenie, odborný a osobnostný rozvoj zamestnancov, ako aj hľadanie možností
rozširovania ponúkaných služieb svojim občanom. Spokojní zamestnanci, ktorí majú dobré podmienky na svoju
prácu, môžu lepšie pracovať tak, aby aj verejnosť bola spokojná so službami samosprávy.
Moderný mestský úrad znamená tiež neustále monitorovanie, prehodnocovanie, rozširovanie ponuky
komplexne vybavenej agendy klientov mestského úradu sústredene na jednom mieste, hľadanie možností
zjednodušenia a zefektívnenia poskytovyných služieb ale aj zlepšovanie technického zázemia občanov, klientov
mestského úradu vo vzťahu k nemu. Na zlepšenie pracovných podmienok v samospráve bude potrebné
modernizovať budovu MsÚ a vzájomne prepojiť procesy riadenia ľudských zdrojov (nábor, výber a adaptácia
zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, riadenie pracovného výkonu, motivácia a odmeňovanie,
zamestnanecké vzťahy a starostlivosť o zamestnancov, interná a externá komunikácia, personálna
administratíva). V oblasti internej komunikácie je potrebné zlepšiť interné procesy, používať zavedený intranet,
podporiť tímovú spoluprácu a odstrániť komunikačné bariéry medzi odbornými útvarmi, ale aj medzi
pracovníkmi MsÚ a poslancami MsZ.
18.2 Informačno – komunikačné technológie
Úroveň Front Office predstavuje priestor pre prezentovanie informácií smerom k občanom a
podnikateľom.
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Portál mesta (egov.mikulas.sk) vytvára komunikačnú bránu medzi mestom a verejnosťou.
Prostredníctvom portálu sú prezentované povinne zverejňované informácie (zmluvy, faktúry, objednávky) za
Mestský úrad a v budúcnosti aj všetky rozpočtové organizácie zriadené mestom. Zverejňujú sa aj informácie
nad rámec povinne zverejňovaných, tie, ktoré sú žiadané, a ktoré sa nachádzajú vo vnútornom informačnom
systéme mesta (ulice, adresy, daňoví dlžníci, zoznam psov, rozpočet, dotácie, prevádzky, demografia a pod.)
Back Office je v súčasnosti realizovaný Informačným systémom samosprávy mesta, pozostávajúcim
z viacerých nasledujúcich komponentov: základné registre, miestne dane a poplatky, ekonomické moduly i
ďalšie.
Mesto buduje jeden komplexný informačný systém s možnosťou poskytovania informácií verejnosti
vrátane mapových podkladov prostredníctvom aplikácie na internetovom portáli mesta (egov, webgis)
s prepojením z tabuľkovej časti údajov egov do mapy.
Do budúcnosti je potrebné dobudovať elektronické služby pre verejnosť s využitím elektronických,
prepojených e-formulárov, zefektívniť a skvalitniť služby pre verejnosť s dôrazom na existujúce technologické
možnosti IKT.
18.3 Komunikácia a médiá
Médiá sú tvorcami verejnej mienky. Aby vytvárali pozitívny imidž mesta, samospráva tomu musí
napomôcť. Nestačí len reagovať na otázky novinárov, treba s nimi aktívne pracovať, vydávať tlačové správy
a informácie pre novinárov, organizovať tlačové brífingy a konferencie. Je dobré vedieť, čo sa o mesta píše a na
základe monitoringu médií uskutočniť obsahovú analýzu médií. Nie každý zamestnanec samosprávy je
oprávnený a vie komunikovať s médiami. Vzťah s médiami a monitoring médií v súčasnosti zabezpečujú
zamestnanci Kancelárie vedenia mesta. Mesto má hovorcu.
18.3.1 Komunikačné nástroje a prostriedky
Mesto Liptovský Mikuláš je moderné komunikujúce mesto. Samospráva zabezpečuje množstvo informácií
úradného alebo všeobecného charakteru prostredníctvom vlastných médií mesta a externých médií. Úradné
informácie (uznesenia MsZ, rozhodnutia o oznámení MsÚ atď.) sa k obyvateľom dostávajú doručením alebo
vyvesením na úradných tabuliach či mestskej internetovej stránke. Informácie pre verejnosť, ktoré majú
všeobecný charakter, sú pre občanov k dispozícii prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov. Mesto
Liptovský Mikuláš tiež realizuje prieskumy názorov občanov na rôzne témy a zapája verejnosť do riešenia
spoločných projektov a verejnej problematiky, tiež do spracovania a pripomienkovania strategických
dokumentov. V prípade udalosti, ktorá môže v meste nastať a spôsobiť pokles dôvery verejnosti, sa uplatňujú
princípy krízovej komunikácie.
Mesto Liptovský Mikuláš využíva na informovanie verejnosti tieto komunikačné nástroje:






public relation – články v tlači, dokumenty v televízii a rozhlase, tlačové konferencie, návštevu podujatí
a prijímanie návštev, organizovanie podujatí, sponzoring, publikácie, propagačné materiály
a predmety, jednotný vizuálny štýl...
propagáciu – vlastnú webovú stránku, noviny (Mikuláš), infoletáky rozposielané do schránok občanov
(úradné tabule, plagátovacie plochy, citylighty)
osobnú komunikáciu – prezentácie, stretnutia, rokovania, kontaktné miesta
podporné činnosti – spoluúčasť na veľtrhoch, výstavách, exkurzie detí na mestský úrad, návštevy
žiakov a študentov v informačnom centre a na radnici.

Tlačoviny
Mesto vydáva a distribuuje mesačník Mikuláš. Občasne aj informačné letáky. Tlačoviny sú dostupné
priamo na podateľni mestského úradu, v kancelárii vedenia mesta a v elektronickej verzii aj na mestskej
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webovej stránke. Mesačník Mikuláš je distribuovaný do všetkých schránok v meste zadarmo.
Kontaktné miesta
Mestský úrad poskytuje pre obyvateľov komplexné služby na jednom mieste. Pri návšteve úradu sa klienti
so svojimi požiadavkami na Centrum služieb občanom mesta. V centre si obyvatelia vybavia základnú agendu.
Webová stránka
Webová stránka mesta Liptovský Mikuláš v súčasnosti poskytuje množstvo aktuálnych informácií, je graficky aj
obsahovo príťažlivá. Je ľahko prístupná širokej verejnosti a patrí medzi intenzívne využívané komunikačné
kanály mesta. Je to univerzálny a moderný komunikačný nástroj, ktorý umožňuje obojstrannú komunikáciu
mesta s cieľovými skupinami. Je rozdelená na sekcie Mesto, Samospráva, Občan, Podnikateľ a Návštevník.
Stránka má okrem slovenskej aj anglickú a poľskú jazykovú verziu.
Informácie o dianí v meste a samospráve dostávajú obyvatelia prostredníctvom mesačníka Mikuláš. Mesačník
vydáva mestský úrad v rozsahu 20 strán. Mikuláš o aktivitách radnice nielen informuje, ale zároveň aj získava
spätnú väzbu. Poskytuje spravodajské a publicistické príspevky zo všetkých sfér diania v meste. Taktiež v ňom
obyvatelia nájdu matriku, prehľad kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, aktuálne výzvy, oznamy,
nájmy a súťaže.
Získavanie spätnej väzby
Jednou z priorít mikulášskej radnice je získavanie spätnej väzby od obyvateľov nielen na zrealizované akcie, ale
aj pri riešení rozvojových zámerov, pálčivých problémov mesta a parciálnych záležitostí či už z pohľadu
priestorového, časového alebo dotýkajúceho sa jednotlivých skupín obyvateľstva. Redakcia-zamestnanci
mestského úradu- dostávajú spätnú väzbu po vydaní mesačníka Mikuláš prostredníctvom pošty,e-mailov alebo
telefonicky.
Mesto Liptovský Mikuláš zisťuje názory obyvateľov aj formou ankiet. V roku 2015 radnica zrealizovala anketu
o prekládke železničnej trate a taktiež k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Vedenie mesta získava
podnety od obyvateľov prostredníctvom Hovorov s občanmi, ktoré pripravuje vo všetkých mestských častiach.
Pri závažných témach radnica organizuje panelovú diskusiu s účasťou odborníkov v danej oblasti. Výborným
nástrojom na okamžité získavanie spätnej väzby je Facebooková stránka Mesto LM. Radnica získava na
prezentované aktivity reakcie v podobe komentárov. Obyvatelia majú taktiež možnosť položiť otázky na rôzne
témy prostredníctvom správ na Facebooku. Zverejňujú sa otázky aj odpovede. Dobre zavedeným nástrojom je
internetová „tabuľa“ otázok a odpovedí s názvom Mikulášske ucho. Zamestnanci radnice a mestských podnikov
poskytujú odpovede na podnety od obyvateľov na najrôznejšie témy. Odborné stanoviská zamestnancov
mestského úradu využívajú aj miestne médiá na tvorbu novinových článkov, čiže mesto získava spätnú väzbu
takýmto spôsobom aj nepriamo.
Hlavné problémy v oblasti modernej samosprávy:





udržanie a získanie kvalifikovanej pracovnej sily (vysoká fluktuácia)
nevyhovujúce pracovné podmienky a prostredie pre zamestnancov
nevyhovujúca energetická efektívnosť a dispozičné riešenie budovy Mestského úradu
komunikácia na úrovni samosprávy a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Priority v oblasti modernej samosprávy :



zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb samosprávy pre občanov - prostredníctvom elektronizácie
samosprávy, zavádzanie a rozširovanie elektronických služieb
zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb samosprávy pre zamestnancov a poslancov
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zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov mestského úradu
s cieľom poskytovať kvalitnejšie služby občanom
skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb občanom mesta
zefektívnenie komunikácie s občanmi a médiami

19. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza mesta Liptovský Mikuláš je založená na existencii silných a slabých stránok a príležitostí a
hrozieb. Silné a slabé stránky sú znakmi interných schopností mesta. Silné stránky sú internými schopnosťami,
prostredníctvom ktorých je mesto schopné efektívne pôsobiť v externom prostredí.. Slabé stránky znamenajú
slabšiu spôsobilosť pre využitie externých príležitostí, ako i slabší ochranný potenciál proti možným hrozbám z
externého prostredia.
Príležitosti a hrozby existujú mimo mesta v rôznych oblastiach. Patria k nim faktory pôsobiace z lokálneho
i globálneho prostredia, z makroprostredia, a z interakčného prostredia. Typickým znakom príležitostí a hrozieb
je, že vplývajú na všetky subjekty vymedzeného prostredia, t.j. nielen na naše mesto.
MATERIÁLNE A FYZICKÉ ZDROJE
Územný rozvoj



















SILNÉ STRÁNKY
spodrobnenie zásad a regulatívov výstavby v
jednotlivých zónach
aktualizácia ÚPP a ÚPD - sledovanie zmien v
území
podpora v platných právnych predpisoch
dochované kultúrne hodnoty nielen
mestského, ale aj nadregionálneho významu
urbanisticky hodnotné časti mesta
dobrá dostupnosť prírodného prostredia
vysoký rekreačný potenciál
postupná revitalizácia centra mesta
dobré príklady angažovanosti mladých
architektov v projektoch citlivých k
životnému prostrediu
schopnosť „mobilizácie verejnej mienky“ pri
kontroverzných projektoch
PRÍLEŽITOSTI
občania mesta a odborná verejnosť majú
možnosť zapájať sa do tvorb
územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie mesta a
byť účastní pri riešení dielčích problémov –
projektov rozvoja jednotlivých lokalít mesta
spracovanie geografického infor-mačného
systému mesta – ako priameho a
integrovaného poskyto-vania služieb
občanom
novelizácia právnych predpisov
existencia „brownfields“ – bývalých
priemyselných areálov









SLABÉ STRÁNKY
limitované zdroje finančných prostriedkov
absencia
komplexného
informačného
systému o území a informačného systému o
výstavbe
komplikované majetkovoprávne vzťahy v
území
- množstvo vlastníkov a
nevysporiadané pozemky
časová náročnosť procesov
s výnimkou centra mesta, absencia kvality
verejných urbánnych priestorov



OHROZENIA
neschválenie spracovanej a verejne
prerokovanej územnoplánovacej
dokumentácie v mestskom zastupiteľ-stve
Liptovský Mikuláš
nesúhlasné stanoviská dotknutých fyzických a
právnických osôb resp. petície občanov
limitované zdroje finančných prostriedkov



SLABÉ STRÁNKY
nedostatok financií na bytovú výstavbu u





Bývanie


SILNÉ STRÁNKY
systematický rozvoj mesta a bytovej výstavby

PHSR mesta Liptovský Mikuláš







- spracovaný územný plán + zmeny a
doplnky,
transparentné
pravidlá
prideľovania
nájomných bytov,
realizované
opatrenia
zamerané
na
energetické
úspory
(merače
tepla,
zatepľovanie bytových domov, KOST) a
obnovu bytového fondu,
vysoký podiel zelene v meste a okolí (62 % z
plochy intravilánu mesta je zeleň),
budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk,
rekonštrukcia verejných priestranstiev

















PRÍLEŽITOSTI
stavebné sporenie je dostupné aj pre
spoločenstvá vlastníkov bytov,
dostupnosť úverov pre občanov
zákon o štátnom fonde rozvoja bývania
umožňuje stavať nájomné byty právnickým
osobám a poskytuje finančnú podporu aj
komerčným subjektom,
povinná energetická certifikácia objektov,
možnosť čerpať financie na rozvoj bývania z
dotácií
a
úverových
programov
financovaných zo štátneho rozpočtu a z
fondov EÚ, ako aj z grantov na komunitné
aktivity pre úpravu okolia, zelene, napr.
Zelené oázy Ekopolis, výhodných pôžičiek a
grantov na opravu systematických chýb
obytných domov zo ŠFRB a na znižovanie
energetickej náročnosti domov
prudký rozvoj techniky, možností internetu,
služieb on-line
v horizonte cca 5 – 10 rokov dobudovanie
modernizácie železničnej trate a diaľničného
prepojenia
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občanov aj v mestskom rozpočte,
nedostatočné zapojenie súkromného sektora
do bytovej výstavby,
nízka ponuka verejných nájomných bytov a
ich dostupnosť pre cieľové skupiny, najmä
mladé rodiny a seniorov
nedostatočná kapacita domova dôchodcov,
množstvo ľudí v sociálnej núdzi a chýbajúce
ubytovacie zariadenia pre ľudí v sociálnej
núdzi (nízkoštandardné byty, nízkoprahové
bývanie, útulok pre matky s deťmi, bývanie
pre odchovancov detských domovov,
ubytovňa pre neplatičov, prístrešie pre
bezdomovcov).
nedostatočná údržba okolia bytových domov
(nekvalitná práca aktivačných pracovníkov),
nedostatočná
úroveň
čistoty
mesta
(uskladnenie odpadu, odstraňovanie odpadu
po
psoch
a
stavebných
prácach),
nedostatočná údržba zelene, vysoká prašnosť
v obytných zónach v blízkosti ciest,
nedostatok oddychových a pohybových zón,
nedostatok parkovacích a garážových miest,
nedostatočné osvetlenie verejných plôch,
OHROZENIA
demografické zmeny, proces starnutia
obyvateľstva, pokles pôrodnosti a nízky
podiel detskej zložky (s výnimkou rómskeho
obyvateľstva),
vysoká
rozvodovosť,
zväčšovanie rómskej populácie,
zmenšovanie veľkosti domácností na 2,11
člena, výrazný nárast 1-členných domácností,
trend sťahovania sa obyvateľov miest do
okolitých obcí,
znižovanie plôch zelene v obytných zónach
na úkor parkovísk,
problémy sídlisk: monofunkčnosť, technické
závady budov, problémy s parkovaním,
nedostatočná úprava a údržba voľných plôch,
nevybavený parter, neestetický vzhľad
bytových domov, nedostatok zariadení
občianskej vybavenosti,
zvyšovanie segregácie komunít v sociálnej
núdzi, najmä rómskych komunít, v dôsledku
nesystémové- ho riešenia ich bývania (vznik a
zväčšovanie „get“),
časté a nepredvídateľné zmeny v legislatíve, nedostatok finančných zdrojov vyčlenených
vládou SR na programy rozvoja bývania, nezáujem podnikateľov o budovanie a
prevádzkovanie
zariadení
občianskej
vybavenosti mimo centra mesta

Doprava


SILNÉ STRÁNKY
záujem vedenia mesta zlepšiť stav dopravy v
meste



SLABÉ STRÁNKY
finančná náročnosť, nutnosť vyčlenenia
dostatočného množstva finančných
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dopravy
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prostriedkov v rozpočte mesta
nevysporiadané vlastníctvo pod MK a ich

súčasťami
 stavebno-technický stav prevažnej väčšiny
pozemných komunikácií nezodpovedá ich

skutočnému dopravnému zaťaženiu
 vysoká časová náročnosť jednotlivých cieľov
 potreba dopracovania dokumentu Mestská
parkovacia politika na území mesta Liptovský
Mikuláš
 zvýšené nároky na správcu miestnych
komunikácií - VPS LM
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 možnosť čerpania finančných prostriedkov z
 nízky počet výziev na financovanie projektov
fondov EÚ, prípadne z iných zdrojov
z eurofondov pre mestá a obce v oblasti
 zníženie finančnej náročnosti z dôvodu
dopravy zo strany štátu
verejného obstarávania
 nezáujem stavebných spoločností o realizáciu
 spokojnosť verejnosti s realizáciou projektov
týchto stavieb, z dôvodu zapojenia sa do
obnovy dopravnej infraštruktúry
veľkej investičnej akcie - prekládka železnice
 zlepšenie stavebno-technického stavu MK
 nesúhlas niektorých občanov so skladbou
 realizácia prekládky železničnej trate,
modernizácie dopravnej infraštruktúry
železničnej a autobusovej stanice
 časová náročnosť na prípravu projektovej
 záujem a podpora štátu
dokumentácie, majetkovo-právne
 zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
vysporiadanie pozemkov, stavebné povolenia
 rastúci stupeň motorizácie
ĽUDSKÉ A SPOLOČENSKÉ ZDROJE
Sociálne služby
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 finančná podpora štátu na vybrané
 vysoké finančné náklady na zriadenie a
zariadenia sociálnych služieb
financovanie soc. služieb
 aktívny prístup miestnej samosprávy
 nedostatok pobytových zariadení vybraného
realizujúci konkrétne systematické kroky
druhu soc. služieb (útulok pre ženy,
vedúce k zlepšeniu riešenia životných situácií
špecializované zariadenie)
obyvateľov mesta ( napr. inštitút OP)
 nedostatok finančných prostriedkov na
 zvyšujúci sa záujem spoločnosti a legislatívy
rozvoj sociálnych služieb (výstavba,
 sociálnu pomoc
rekonštrukcia, modernizácia)
 kvalitná sieť sociálnych služieb s potenciálom
 chýbajúca databáza organizácií pôsobiacich
ďalšieho rozvoja
 na území mesta a ich zamerania
 kvalifikovanosť personálu v jestvujúcich
 vysoká administratívna náročnosť pri výkone
sociálnych službách
sociálnej pomoci
 existujúca charitatívna činnosť cirkevných
 nízke finančné ohodnotenie odborných
inštitúcií
zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
 právo na poskytovanie sociálnych služieb je
 časté zmeny v legislatívnej oblasti
zaručené rovnako pre všetkých občanov
 nedostatočný príjem klientov na úhradu za
 existujúca aktívna činnosť občianskych
soc. službu
združení a neziskových organizácií
 problémy v komunikácii mesta s príbuznými
zaoberajúcich sa sociálnou oblasťou a ich
klientov
dobrá spolupráca s mestom
 absencia nasledovných riešení po ukončení
 spokojnosť občanov s existujúcimi
 inštitucionálnych služieb
poskytovanými sociálnymi službami
 nízka úroveň vzdelania Rómov a nezáujem
 vypracovaná Komplexná stratégia riešenia
o zmenu spôsobu života
problémov rómskej komunity v meste
 nízke spoločenské postavenie, prehlbovanie
 niekoľkoročné skúsenosti z komunitnej
sociálnych rozdielov medzi majoritnou a
terénnej sociálnej práce
Rómskou časťou populácie
 vybudované Komunitné centrum,
 nekvalifikovanosť pracovnej sily
nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny
MRK(neukončené vzdelanie)
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aktívna činnosť denných centier – Klubov
seniorov
 podpora tretieho sektora mestom
prostredníctvom grantovej výzvy
 vytvorenie poradných orgánov primátora
mesta: Rada starších a Rada osôb so
zdravotným postihnutím
 možnosti získania finančných prostriedkov z
fondov EÚ
PRÍLEŽITOSTI
 získanie FP prostredníctvom štrukturálnych
fondov EÚ a iných zdrojov
 aktivačné práce - dobrovoľnícka práca
 rozvoj nových druhov sociálnych služieb
 vytváranie partnerstiev a spolupráce pri
poskytovaní sociálnych služieb
 poskytovanie supervízie v sociálnych službách
 ďalšie vzdelávanie personálu
 organizácia letných táborov pre deti z rodín
 v sociálnej núdzi
 zriadenie monitorovacieho systému pre
zdravotne postihnutých a seniorov
 zriadenie nového zariadenia sociálnych
služieb
 Spracovať pasport bytového fondu, lokalít
bývania v mestských najomných bytoch
 Spracovať plán obnovy bytového fondu,
a revitalizacie lokalit najomných bytov a
domov
 Spracovať plán rozvoja dostupnosti objektov
pre ZŤP
Školstvo a vzdelávanie a mládež
SILNÉ STRÁNKY
 Liptovský Mikuláš významné centrum
vzdelávania
 dobrá dostupnosť a špecializácia siete
základných škôl a stredných škôl, možnosť
štúdia na VŠ
 integrácia detí so špeciálnymi potrebami
v bežných triedach SŠ a ZŠ
 spolupráca ZŠ a MŠ
 kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov
 právna subjektivita škôl









ďalšie vzdelávanie učiteľov
profilácia a špecializácia škôl
využívanie alternatívnych spôsobov vo
vyučovacom procese
dlhodobá tradícia špeciálneho školstva
bohatá záujmová činnosť v mimo
vyučovacom čase v základných školách
využívanie alternatívnych spôsobov vo
vyučovacom procese
dlhodobá tradícia špeciálneho školstva
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častý výskyt sociálno - patologických javov v
komunite
chýbajúca dobrovoľnícka činnosť v meste

OHROZENIA
starnutie populácie a nárast počtu osôb so
ŤZP
zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný
život a fungovanie vlastnej rodiny a absencia
aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej
životnej situácie
zvyšovanie nákladovosti sociálnych služieb a
riziko ich udržateľnosti
meniace sa legislatívne podmienky
nezáujem občanov o poskytované sociálne
služby
problémová spolupráca s príbuznými
(nezáujem o seniorov umiestnených v
pobytových zariadeniach)
zneužívanie sociálneho systému zo strany
niektorých klientov
nezáujem rodiny pri riešení zlej sociálnej
situácie klienta (bezdomovci)
neschválenie jednotlivých projektov v MsZ

SLABÉ STRÁNKY
nedostatočná kvalita koncepcií rozvoja škôl
formálne fungovanie rád škôl a rodičovských
združení
nedostatočné využívanie školských objektov
v odpoludňajších hodinách a počas prázdnin
zlý technický stav a vybavenosť objektov
vysoké prevádzkové náklady
vandalizmus a ničenie vonkajších školských
objektov a ihrísk
školské stravovanie, (len 2 ZŠ a 2 MŠ majú
školské jedálne, 3 ZŠ a 8 MŠ majú len školské
výdajne jedálne – dovážanie stravy, 1 ZŠ –
žiaci sa stravujú na strednej škole.)
chátrajúce priestory bývalých školských
kuchýň
nespojené základné školy s materskými
školami (len jedna ZŠ a MŠ Demänovská)
nedostatok učiteľov na vyučovanie
prírodovedných predmetov
nefunhujúci Klub mladých
pasivita mladých ľudí na verejnom dianí mladí sa nezaujímajú, nezapájajú, sú
nainformovaní, starší im nedôverujú
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bohatá záujmová činnosť v mimo
vyučovacom čase v základných školách
mladí ľudia flexibilní na trhu práce
záujem mladých o zahraničné stáže
PRÍLEŽITOSTI
zvyšovanie právneho povedomia vedúcich
zamestnancov
spolupráca škôl s inými kultúrnymi a
športovými inštitúciami mesta – zážitkové
učenie
zapájanie škôl do projektov a získavanie
mimo rozpočtových zdrojov
zavádzanie nových technológií do
edukačného procesu
novelizácia školskej legislatívy
účasť škôl v európskych a medzinárodných
projektoch















Bezpečnosť a civilná ochrana
SILNÉ STRÁNKY
 sídlo bezpečnostných zložiek v Liptovskom
Mikuláši
 spolupráca s PZ a inými inštitúciami
 spolupráca a komunikácia s občanmi
 dlhoročné skúsenosti a miestna znalosť
 výborná odborná a fyzická pripravenosť
policajtov MsP
 realizácia programov prevencie negatívnych
spoločenských javov a dopravnej bezpečnosti
žiakov, vydávanie brožúr na aktuálne témy
 zabezpečená ochrana pred povodňami na
rieke Váh prostredníctvom vodnej nádrže
Liptovská Mara
 spolupráca mesta Liptovský Mikuláš s HaZZ
Liptovský Mikuláš a dobrovoľnými
hasičskými zbormi
 činnosť 6 dobrovoľných hasičských zborov
 spolupráca všetkých bezpečnostných zložiek
na území mesta
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OHROZENIA
nepriaznivý demografický vývoj v regióne,
nízka natalita
klesajúci počet žiakov v ZŠ, SŠ
„starnutie“ regiónu
zhoršovanie technického stavu školských
objektov
nízke mzdy v školstve, nedostatočné finančné
ohodnotenie práce pedagogických
zamestnancov
nezáujem niektorých rodičov o vzdelávanie a
výchovu detí, pracovná zaťaženosť rodičov a
ich migrácia za prácou, vysoká rozvodovosť
nárast počtu výchovných problémov detí a
mládeže, nárast negatívneho až agresívneho
správania detí a mládeže v škole aj v mimo
školy
zvyšujúci sa počet detí a žiakov zo sociálne
nepodnetného prostredia
nezáujem ekonomicky aktívneho
obyvateľstva o vlastný rozvoj, nepochopenie
potreby celo- životného vzdelávania
migrácia obyvateľstva
SLABÉ STRÁNKY
nedostatočné pokrytie mesta kamerovým
systémom
obmedzené poskytovanie služby pripojenia
na PCO (len pevná linka)
zvyšovanie počtu mladistvých osôb
požívajúcich alkoholické nápoje
zvýšenie priestupkov súvisiacich s
nesprávnym parkovaním
porušovanie dopravného značenia na
cyklochodníku
porušovanie predpisov týkajúcich sa chovu
psov
nedostatočný počet policajtov na MsP
nedostatočné materiálne vybavenie Mestskej
polície
chýbajúca možnosť monitoringu starých a
osamelých ludí pomocou elektronického
monitorovacieho zariadenia
nefunkčný mestský rozhlas – ohrozená civilná
ochrana obyvateľstva
nedostatočné materiálovo – technické
zabezpečenie DHZ
nedoriešené
protipovodňové
opatrenia
v lokalitách Iľanovo, Ploštín, Liptovská
Ondrašová (reálna možnosť zaplavenia
priľahlých pozemkov pri topení sa snehu,
alebo prívalových dažďoch)

PHSR mesta Liptovský Mikuláš
PRÍLEŽITOSTI
úspešné čerpanie prostriedkov z grantov a
výziev
 oslovenie podnikateľských subjektov v
súvislosti s budovaním kamerového systému
 získanie vozidla z MV SR bezodplatne
 nefajčiarsky zákon, skúsenosti s rodičovskými
hliadkami v niektorých mestách (SR, ČR,
Švédsko)
 rozvoj technológií pre bezpečnosť
 podpora štátu v oblasti protipovodňových
opatrení
Moderná samospráva a komunikácia
SILNÉ STRÁNKY
 dobrá dostupnosť úradu ako budovy
 poskytovanie komplexných, kvalitných a
rýchlo dostupných služieb pre občanov na
jednom mieste
 kvalifikovaní zamestnanci
 podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
v súvislosti s meniacou sa legislatívou
 ponuka zasadacích priestorov na prenájom
 otvorená a transparentná samospráva
 zavedenie participatívneho rozpočtovania –
účasť občanov na rozhodovaní o použití
prostriedkov z rozpočtu mesta
 komunikácia a identita mesta
 zavedený systém programového rozpočtu a
akčného plánovania





























PRÍLEŽITOSTI
rozširovanie eGovernmentu na mestskej
úrovni v prospech občanov, podnikateľov a
ďalších subjektov pôsobiacich na území
mesta
bezbariérová elektronická samospráva
rozširovanie, zavádzanie nových, a
skvalitňovanie už poskytovaných služieb pre
občanov mesta
zvyšovanie lokálpatriotizmu občanov mesta
možnosť čerpania externých zdrojov na
financovanie rozvojových aktivít mesta
zlepšovanie identity mesta
zlepšiť informovanosť verejnosti o aktivitách
a úspechoch mesta
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OHROZENIA
prílev bezdomovcov a rómskych obyvateľov
ktorí sa dopúšťajú drobných krádeží do mesta
dlhodobé odstavovanie vozidiel na
parkoviskách
zapaľovanie úmyselných požiarov v rizikových
lokalitách
propagácia a reklama alkoholických nápojov
v TV, drahšie nealkoholické nápoje ako
alkoholické nápoje, dlhý čas na riešenie
negatívnych skutkov

SLABÉ STRÁNKY
nedostatočná
interná
komunikácia
zamestnancov v rámci organizačnej štruktúry
chýbajúce
motivačné
hodnotenie
zamestnancov – nevyhovujúci systém
riadenia pracovného výkonu
udržanie a získanie kvalifikovanej pracovnej
sily (vysoká fluktuácia) v dôsledku nízkeho
ohodnotenia zamestnancov
nedostatočné pracovné podmienky a
prostredie pre zamestnancov
vysoká
energetická
náročnosť
a
nevyhovujúce dispozičné riešenie budovy
mestského úradu
chýbajúca tímová spolupráca
nedostatočný systém projektového riadenia
na úrovni odborov MsÚ
nedostatočná komunikácia na úrovni
samosprávy a rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta
OHROZENIA
nedostatočná ponuka kvalifikovanej
pracovnej sily
nedostatočné ohodnotenie zamestnancov
verejnej správy
permanentné legislatívne zmeny
nedostatočné financovanie originálnych a
prenesených kompetencií samosprávy zo
strany štátu
prenášanie kompetencií samosprávy na
vyššie územnosprávne celky
personálne výmeny riadiacich pracovníkov po
uskutočnení komunálnych volieb
odliv kvalifikovanej pracovnej sily z územia
mesta
nezáujem občanov o veci verejné

EKONOMICKÉ ZDROJE
Ekonomický rozvoj



SILNÉ STRÁNKY
schválená ÚPD pre rozvojové lokality
organizovanie každoročného stretnutia



SLABÉ STRÁNKY
nedostatočná zainteresovanosť podnikateľov
nepodporuje sa hrdosť obyvateľov na
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primátora s podnikateľmi
dostatok disponibilných priestorov pre
podnikateľské činnosti (t. j. výrobných,
skladovacích, administratívnych a
obchodných priestorov) - bývalé areály
závodov a nové rozvojové plochy
tradície v priemyselnej výrobe (najmä v
strojárskom, nábytkárskom, kožiarskom,
potravinárskom a textilnom priemysle)
tradície v remeselnej výrobe
vysoký počet a rôznorodá štruktúra malých a
stredných podnikateľov v meste
existencia stabilizovaných firiem
sponzoring mestských kultúrnych, športových
a spoločenských akcií podnikateľmi
PRÍLEŽITOSTI
využitie finančných prostriedkov z fondov EÚ
pri riešení problémov zamestnávania
ohrozených skupín
aktivity ÚPSVaR v oblasti rekvalifikačných
kurzov, sprostredkovania zamestnania a
poskytovania informácií, tiež udržania
pracovných návykov dlhodobo
nezamestnaných
rozvoj high-tech sektora, rozvoj
informačných technológií v priemysle a
službách
smerovanie politík EÚ (podpora výskumu,
vývoja, rozvoja inovácií, informačných
technológií, ...).
odstraňovanie administratívnych bariér
podnikania na úrovni štátu (zjednotenie
databáz, e-gov...)
rozvoj automobilového priemyslu v SR –
príležitosť pre subdodávateľov v meste
väzba na trhy EÚ
























Cestovný ruch a marketing
SILNÉ STRÁNKY
 atraktívne prírodné prostredie v meste a
okolí - Liptovská kotlina obklopená pohoriami
(Nízke Tatry, Západné Tatry, Chočské vrchy,
Veľká Fatra, Vysoké Tatry)
 blízkosť komplexných stredísk CR (Jasná,
Aquapark Tatralandia, Gino Paradise
Bešeňová, Jánska dolina, Malinô Brdo)
 blízkosť geotermálnych prameňov a kúpeľnej
liečby (Lipt. Ján, Lúčky), atraktívny jaskynný
systém (L. Ján, Dem. dolina, Važec)
 renovovaný areál vodných športov s
doplnkovými službami
 nová hokejová hala so zázemím, Liptov Aréna
 intenzívna spolupráca s OOCR Liptov
 bohatá ponuka ubytovacích a stravovacích
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mikulášske výrobky, nepropagujú sa miestne
výrobky na verejnosti
nedostatočná propagácia mesta navonok,
mesta ako územia vhodného pre
investovanie, nevypracované komplexné
investorské portfólio
nedostatočné využívanie spoločnej
propagácie mesta a podnikov
nedostatok e-služieb samosprávy pre
podnikateľov
nedostatok motivácie pre začínajúcich
podnikateľov
nevybudovaná technická infraštruktúra na
plochách vytypovaných na podnikanie
nedostatočná ponuka stimulov pre
investovanie a podnikanie
OHROZENIA
neriešenie problému nekvalifikovaných až
negramotných občanov a dlhodobo
nezamestnaných
odchod kvalifikovanej pracovnej sily z mesta
do ekonomicky vyspelejších regiónov SR a do
zahraničia
nepriaznivý demografický vývoj (prognóza
mierneho poklesu počtu obyvateľov a
výrazného starnutia obyvateľstva)
nadbytok absolventov vyštudovaných v
odboroch, o ktoré nie je na trhu práce
záujem
nedostatočné investície do výskumu a vývoja
spôsobujú pokles rozvojového potenciálu a
technologické zaostávanie firiem
nestabilná, neprehľadná a často sa meniaca
legislatíva, slabá vymožiteľnosť práva,
korupcia a klientelizmus
odchod zahraničných investorov ďalej na
východ
pomalý rast kvality služieb, rýchly rast cien
produktov a služieb
SLABÉ STRÁNKY
nedostatočne využité atrktívne prírodné
prostredie na prezentáciu moderného
atraktívneho mesta v podhorskom prostredí
nekoncepčne budovaný produkt športového
cestovného ruchu
málo atrakívne centrum mesta, chýbajúce
dôvody prečo by mal turista prísť do mesta
nedostatočne vybudovaná dostupnosť
výhliadkových miest
necitlivé urbanistické zásahy
málo oddychových zón
nevyužitá budova okresného úradu v centre
nedostatočné produkty pre rodiny s deťmi
chýbajúce dopravné spojenie so strediskami
CR
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služieb
kvalitná základňa sprievodcovských služieb s
potenciálom ďalšieho rozvoja
 zachovalé a žijúce liptovské tradície a
remeslo
 medzinárodne obľúbená liptovská kuchyňa
 dobudované tematické trasy orientované na
mikulášske tradície
PRÍLEŽITOSTI
 letecké spojenie Poprad - Tatry
 zmena spotrebiteľského správania –
dovolenka zážitku, viac kratších dovoleniek
počas roka, stieranie segmentácie podľa
veku, rezervácie cez internet, dôraz na
pohodlie, komfort a kvalitu
 dobudovanie diaľnice ŽA – KE
 podpora inovácií v cestovnom ruchu
 dostatok zelených plôch
 historické centrum je pešia zóna
 rozvoj cykloturistiky a cyklotrás a služieb v
meste a okolí v nadväznosti na regionálne
trasy budované OOCR
 budovanie produktu cykloturistiky v
spolupráci s OOCR REGION LIPTOV
 SMOPAJ – Múzeum 21. Storočia – jedinečné
celoslovenské múzeum
Kultúra a šport
SILNÉ STRÁNKY
 bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo
(hnuteľné i nehnuteľné pamiatkové objekty,
nehmotné kultúrne dedičstvo)
 mesto je zriaďovateľom pamäťovej inštitúcie
Múzeum Janka Kráľa, Domu kultúry, vlastní
kultúrne domy v mestských častiach
 grantový systém mesta Liptovský Mikuláš na
podporu kultúry
 priebežná rekonštrukcia pamiatkových
objektov vo vlastníctve mesta
 mesto je často dejiskom a organizátorom
kultúrno-spoločenského diania
v celoslovenskom i medzinárodnom rozmere
 široká ponuka tradičnej kultúry - folklór,
remeselná výroba
 funkčná spolupráca mesta, inštitúcií
i záujmových združení pri organizácii
spoločných aktivít
 dlhoročná tradícia prioritných športov (hokej,
lyžovanie, vodný slalom, futbal, basketbal)
 množstvo športových areálov na území mesta
vo vlastníctve mesta
 rozmanitosť športového vyžitia v meste
 maximálna podpora športu zo strany mesta –
Grantová výzva, priama podpora športových
aktivít, záujmových združení (159 združení)
 športové areály na školách, multifunkčné
ihriská
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málo využitá záhrada Galérie PMB
nedobudovaná sieť cyklotrás v strednom
Liptove, chýbajúce prepojenia na mesto

OHROZENIA
neadekvátny pomer ceny a kvality služieb
odliv mladých ľudí z regiónu (potenciálnej
pracovnej sily pre odvetvie CR)
nekoordinovaná investičná výstavba nových
ubytovacích kapacít – zníženie autentickosti
produktu CR
slabá flexibilnosť pri poskytovaní služieb a
neochota prispôsobiť sa požiadavkám hosťa

SLABÉ STRÁNKY
nepriaznivý technický a prevádzkový stav
pamiatkových objektov - nedostatočná
obnova národných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových objektov
absentuje kvalitné zabezpečenie
infraštruktúry fondových inštitúcií
poddimenzované financovanie kultúry
a kultúrnych aktivít
nedostatočná propagácia podujatí a aktivít
novými modernými formami pre všetky
vekové kategórie
slabý dôraz na výchovu ku kultúre v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu
nevyhovujúci technický stav kultúrnych
domov v mestských častiach
vyľudnené centrum mesta (chýbajúca
infraštruktúra - obchody, reštaurácie otváracia doba)
nevyhovujúci technický stav športových
areálov v školách a mestských častiach
nedostatočná modernizácia a rekonštrukcia
športovísk vrátane mestských častí
absencia cyklochodníkov, bežkárskych tratí
neexistencia atletického oválu so
štandardizovaným tartanovým povrchom
nedostatočné aktivity pre zdravotne
postihnutých občanov
absencia propagácie športových aktivít
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športové areály vo vlastníctve iných
subjektov

PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
možnosti čerpania externých finančných
 nesystematický rozvoj kultúry, športu v štáte
zdrojov na rekonštrukciu národných
 diskontinuita v kultúre i v športe
kultúrnych pamiatok
 dôraz na finančnú efektivitu kultúrnych a
 projekty cezhraničnej spolupráce v oblasti
športových aktivít
kultúrnej výmeny - integrálna súčasť
 postavenie kultúry v spoločnosti „nadstavba,
európskeho kultúrneho priestoru
ktorá spotrebúva zdroje a prostriedky“
 revitalizácia pamiatkových objektov za
 nezdravá rivalita medzi záujmovými
účelom využitia pre inovatívne formy kultúry
združeniami a športovými odvetviami
v meste
 veľké množstvo kultúrnych i športových
 skvalitniť podmienky na uloženie súčastí
aktivít na nie vždy dostatočnej kvalitatívnej
kultúrneho dedičstva a ich prezentácie
úrovni
 využitie viaczdrojového financovania na
 pasívny spôsob života – pasívne trávenie
obnovu športových areálov vo vlastníctve
voľného času detí, mládeže i dospelých
mesta, vrátane mestských častí
 komercionalizácia kultúry
 dobudovanie cyklochodníkov
 dôraz na finančnú efektivitu kultúrnych a
 dobudovanie bežkárskych tratí v atraktívnom
športových aktivít
prostredí
 konzumný spôsob života v obchodných
 vybudovanie atletického areálu
centrách
 vytvorenie samostatného portálu o športe a
športových aktivitách v meste
 motivovať i zdravotne postihnutých občanov
k športovým aktivitám
PRÍRODNÉ ZDROJE
Životné prostredie
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostatočný počet a rozmiestnenie zberných
 možnosti využitia vyrobeného kompostu len
nádob na území mesta
pre potreby mesta
 prevádzka triediacej haly
 triedenie zmesového komunálneho odpadu
 prevádzka ambulatnej kompostárne
 vzdialenosť pripojenia na kanalizačnú sieť
 prevádzka dvoch zberných dvorov
neodkanalizovaných častí mesta
 technická úroveň čistenia odpadových vôd a
 chýba presný údaj o kapacite existujúcich
kapacita v ČOV
vodojemov
 vysoké percento obyvateľov napojených na
 chýbajúca projektová dokumentácia pre
kanalizačnú sieť
určité územia ohrozované povodňami
 pravidelné čistenie protipovodňových rigolov
 nedostatočné využívanie energií
a odvodňovacích kanálov
z obnoviteľných zdrojov
 pripravená projektová dokumentácia na
 chýbajúce izolačné prvky v častiach mesta so
protipovodňové opatrenia na časť území
zvýšenou hlukovou záťažou
ohrozujúcich povodňami
 projektová nepripravenosť na zvyšovanie
 rozmiestnenie, dostupnosť a vybavenosť
energetickej efektívnosti verejných budov
detských ihrísk v meste
 nedostatočné technické vybavenie
 podpora športovísk: futbalové ihriská pri
príspevkovej organizácie na údržbu zelene
školách a v prímestských častiach, zimný
a komunikácií mesta
štadión, areál vodného slalomu, plaváreň,
 chýbajúca koncepcia starostlivosti o verejnú
Liptov aréna
zeleň
 zabezpečenie zásobovania mesta teplom
 chýbajúca projektová dokumentácia
centrálnymi zdrojmi tepla s vykurovacím
revitalizácie mestských parkov verejného
médium plyn a drevná štiepka
mobiliáru
 príspevková organizácia zabezpečujúca
 slabá vybavenosť mobiliáru – lavičky, stojany
starostlivosť o verejnú zeleň v súčinnosti
na bicykle, koše na odpady pri ihriskách a v
s mestom Liptovský Mikuláš
parkoch
 rozsah a kvalita existujúcich plôch verejnej
 nedoriešená problematika lokalít pre volne
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zelene na dobrej úrovni
dobrá kvalita životného prostredia v meste
PRÍLEŽITOSTI
možnosť získania finančných prostriedkov
z fondov určených pre samosprávy
výstavba prekládkovej stanice
dobudovanie strediska kompostárne –
akumulačnej nádrže a postrekovacieho
systému – rýchlejšie zhodnotenie biologicky
rozložiteľného odpadu
zvýšiť percento obyvateľov napojených na
kanalizačnú vodovodnú sieť
osevné plány poľnohospodárskych podnikov
druh pestovaných rastlín a orba po
vrstevniciach
odstraňovanie brehových porastov
kontrola a oprava vodných stavieb na tokoch
pravidelná starostlivosť lesov a lúk, remízok
v blízkosti obydlí
príspevky podnikateľských subjektov na
zveľaďovanie verejnej zelene (parkov) a ich
vybavenie
možnosti poskytujúce prírodné prostredie
mesta a jeho okolia
spolupráca so športovými organizáciami
a firmami vlastniace športoviská
záujem správcov bytov na zvyšovaní
energetickej efektívnosti budov v ich správe
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vybehy psov v meste














OHROZENIA
množstvo iných druhov odpadov v kontajnery
určeného na triedený zber
znečistenie separovaných zložiek inými
druhmi odpadov v zberných nádobách
percento zhodnotiteľných odpadov
v zmesovom komunálnom odpade
klimatické pomery – prívalové dažde
vypúšťanie škodlivých látok do kanalizácie
osevné plány poľnohospodárskych podnikov
orba priečne po vrstevniciach
zanedbávanie údržba brehov a korýt potokov
vodných stavieb na nich postavených
znečisťovanie brehov a korýt potokov
odpadmi
vandalizmus
vlastnícke vzťahy k pozemkom
nízke environmentálne vedomie obyvateľov
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STRATÉGIA
PROGRAMOVÁ ČASŤ
AKČNÝ PLÁN

PLÁN HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2015 - 2022 S
VÝHĽADOM DO ROKU 2030
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné
ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia.
Pracovné skupiny a riadiaci tím pripravili podklady pre formuláciu strategickej vizie. Na jej základe boli
následne navrhnuté a dopracované strategické a špecifické ciele, ktoré prispievajú k jej naplneniu.
Vízia mesta Liptovský Mikuláš do roku 2022

Liptovský Mikuláš je príťažlivým mestom, ktoré „dýcha" kultúrou prostredia, podujatí, prívetivých a
pohostinných ľudí v duchu známeho sloganu: Mikuláš - mesto pre všetkých – mladých aj starých, domácich aj
návštevníkov, mesto, kde „to žije“ a „kde sa dobre žije", kde sa prekrásna príroda Liptova, snúbi s pohodou
zdravého a zeleného mesta – centra turizmu a olympijského športu.

Strategická oblasť

Strategický cieľ

Špecifický cieľ

1. ŠKOLSTVO,
VZDELÁVANIE A
MLÁDEŽ

1.Vytvárať podmienky pre moderné
vzdelávanie a atraktívne trávenie
voľného času detí a mládeže

1.1. Modernizácia predškolských zariadení
1.2.Modernizácia základných škôl a
školských zariadení
1.3 Zlepšenie informovanosti a skvalitnenie
spolupráce školských zariadení a prepojenie
s podnikateľskou praxou
1.4 Zlepšenie podmienok na integráciu detí
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
1.5 Podpora činnosti Centra voľného času

2. KULTÚRA

2.Zlepšiť možnosti využitia
voľnočasových aktivít v rámci
kultúrneho a spoločenského života,
ponúknuť návštevníkom mesta
lákavý segment histórie a tradícií v
prepojení so súčasnosťou

3. ŠPORT

3. Vytvárať podmienky pre aktívne
športové vyžitie všetkých občanov a
podporovať rozvoj športových
tradícií regiónu

1.6 Podpora činnosti Základnej umeleckej
školy
1.7 Podpora mládežníckych projektov a
aktivitít
2.1 Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho
dedičstva pre všetkých bez ohľadu na vek a
zdravotný stav
2.2 Podporovať odstránenie diskontinuity v
kultúre
2.3 Vytvoriť systémové nástroje na podporu
spolupráce kultúrnych inštitúcií s deťmi a
mládežou ako cieľovými skupinami
2.4 Informačná gramotnosť smerom k
prezentácii kultúry verejnosti s využitím
moderných obsahov s prispôsobením
špecifickým požiadavkám znevýhodnených
2.5 Kultúra ako jedinečná pridaná hodnota
spoločnosti - spätná väzba
3.1 Podporovať prioritné športy – hokej,
futbal, vodný slalom, lyžovanie, basketbal
3.2 Podporovať športové podujatia
regionálneho, národného a
medzinárodného významu
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3.3 Obnovovať športové areály na území
mesta a vo vlastníctve mesta (nevyhovujúci
technický stav)
3.4 Vybudovať atletický areál so
štandardizovaným tartanovým povrchom
3.5 Podporovať intenzívnejšiu spoluprácu
futbalových klubov
3.6 Dobudovať športoviská v rámci areálov
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
3.7 Iniciovať možnosti využitia športovísk v
areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika pre športové kluby pôsobiace na
území mesta
3.8 Zlepšenie informovanosti širokej
verejnosti o organizácií športových podujatí
organizovaných na území mesta
4. SOCIÁLNE SLUŽBY

4. Skvalitniť komplexné sociálne
služby pre občana mesta

4.1 Skvalitniť sociálne služby pre občana
mesta s dôrazom na adresnosť
4.2 Rozšíriť služby pre seniorov a
handikapovaných občanov v meste
4.3 Podpora rozvoja služieb starostlivosti o
deti do 3 rokov veku na komunitnej úrovni

5. BÝVANIE

6. BEZPEČNOSŤ
A CIVILNÁ OCHRANA

5. Aktualizovať požiadavky na
budovanie mestských nájomných
bytov a podporovať obnovu
bytového fondu s dôrazom na
skvalitňovanie bývania
v obytných zónach mesta

6. Zvyšovanie ochrany života,
zdravia a majetku obyvateľov a
návštevníkov mesta Liptovský
Mikuláš

4.4 Podpora prechodu poskytovania
sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zariadení na
komunitnú formu
4.5 Zvyšovať kvalitu života Rómov
nachádzajúcich sa v nepriaznivých
životných situáciách
5.1 Zvyšovať kvalitu bývania formou
výstavby alebo kúpy nových nájomných
bytov bežného a nižšieho štandardu
5.2 Podporovať zvyšovanie energetických
úspor bytových domov na území mesta.
5.3 Zvyšovať kvalitu bývania v meste
formou postupnej revitalizácie mestských
obytných zón ( HBV + IBV).
6.1 Zabezpečenie ochrany osôb a majetku v
meste Liptovský Mikuláš rozšírením
kamerového systému
6.2 Poskytnutie rozšírenej možnosti
pripojenia na PCO (občan + podnikateľ)
6.3 Zvýšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov a
in-line korčuliarov na území mesta
6.4 Ochrániť občanov rizikových skupín
pred tým, aby sa stali obeťou TČ
6.5 Preventívnou činnosťou pôsobiť na deti
v predškolskom a školskom veku
6.6 Zabezpečenie verejného poriadku v
rizikových lokalitách
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7. CESTOVNÝ RUCH A
MARKETING

7. Podporovať rozvoj mestského
cestovného ruchu a mestského
marketingu
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6.7 Ochrana života, zdravia a majetku osôb,
vytváranie podmienok na prežitie pri
mimoriadnych udalostiach a počas
mimoriadnych situácií
7.1 Spracovanie koncepcie cestovného
ruchu
7.2 Podpora a inovácia tradičných
produktov mestského cestovného ruchu
7.3 Propagácia histórie mesta
7.4 Podpora a rozvoj cykloturistiky a
turistiky v meste
7.5 Revitalizácia historického centra
7.6 Budovanie kultúrneho cestovného
ruchu
7.7 Budovanie produktu pre rodiny s deťmi
7.8 Koordinovať budovanie mestského
cestovného ruchu na báze partnerstiev

8. EKONOMICKÝ ROZVOJ

8. Skvalitňovať podmienky pre
zamestnanosť a podnikanie

9. ÚZEMNÝ ROZVOJ

9. Tvorba kvalitného mestského
prostredia

10. DOPRAVA

10. Zabezpečiť trvalo udržateľnú
mobilitu v meste

7.1.9 Zavedenie jednotného design
manuálu do historického centra
8.1 Zlepšenie podmienok na rozvoj
podnikania v meste
8.2 Podpora mobilizácie kreatívneho
potenciálu v meste
9.1 Permanentne sledovať a aktualizovať
územnoplánovacie a rozvojové dokumenty
mesta a jeho funkčných zón v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja
9.2 Venovať zvýšenú pozornosť tvorbe a
revitalizácii verejných mestských
priestranstiev
9.3 Revitalizovať mestský mobiliár, ako aj
reklamné a informačné prvky na uzemí
mesta
9.4 Aktívne zapájať občanov do tvorby
územnoplanovacích podkladov a
dokumentov, ako aj dielčich problemovprojektov rozvoja jednotlivých zón a lokalít
mesta
10.1 Modernizácia a výstavba miestnych
komunikácií a dopravnej infraštruktúry
10.2 Návrh a evidencia dopravnej
infraštruktúry
10.3 Rozširovanie hlavnej a doplnkovej
infraštruktúry pre cyklistickú dopravu
10.4 Prvky upokojenia dopravy a zvyšovanie
bezpečnosti pešej dopravy
10.5 Modernizácia a rozširovanie verejného
osvetlenia
10.6 Podpora a zvyšovanie kvality verejnej
osobnej dopravy
10.7 Riešenie statickej dopravy
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11. ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

11.Monitorovať, chrániť a zvyšovať
kvalitu životného prostredia v meste
a jeho okolí

12. MODERNÁ
SAMOSPRÁVA A
KOMUNIKÁCIA

12. Skvalitnenie služby občanom
a optimalizovanie procesov riadenia
a komunikácie mestskej samosprávy
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10.8 Zvyšovanie bezpečnosti cestnej
premávky
11.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov
11.2 Zlepšenie kvality systému zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a
čistenia komunálnych vôd
11.3 Preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami
11.4 Tvorba, údržba a ochrana verejnej
zelene
11.5 Oddychové a športové zóny pre
verejnosť
11.6 Zníženie množstva emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia a zvýšenie
jeho kvality
12.1 Zlepšovanie kvality a dostupnosti
služieb samosprávy pre občanov prostredníctvom elektronizácie
samosprávy, zavádzanie a rozširovanie
elektronických služieb
12.2 Zlepšovanie kvality a dostupnosti
služieb samosprávy pre zamestnancov a
poslancov
12.3 Zvýšenie kvality pracovného prostredia
a pracovných podmienok zamestnancov
mestského úradu s cieľom poskytovať
kvalitnejšie služby občanom
12.4 Skvalitnenie a rozšírenie
poskytovaných služieb občanom mesta
12.5 Zefektívnenie komunikácie s občanmi
a médiami

PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 nadväzuje na analyticko-strategickú
časť programového dokumentu. Obsahuje zoznam indikatívnych opatrení na zabezpečenie realizácie plánu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta, t.j podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v
hospodárskej, sociálnej a enviromentálnej politike. Podobne ako v strategickej časti aj tu sú opatrenia
priradené k 12 tematickým oblastiam.
Programová časť PHSR mesta Liptovský Mikuláš vychádza z viacerých pracovných dokumentov Európskej
komisie: Politika súdržnosti 2014 – 2020, investície do rastu pracovných miest; Finančné nástroje politiky
súdržnosti v rokoch 2014 – 2020, Integrovaná územná investícia, Miestny rozvoj riadený spoločenstvom,
Politika súdržnosti v rokoch 2014 - 2020, ktoré zohľadňujú základné koncepčné a strategické dokumenty
Spoločného strategického rámca EK na roky 2014 – 2020. Súčasne majú dopad na územie mesta a zohľadňujú
požiadavky kľúčových aktérov územia mesta na efektívne a udržateľné zmeny.
Definovanie jednotlivých indikatívnych opatrení je tvorené s ohľadom na miestne špecifiká definované v
rozvojových koncepčných dokumentoch, resp. regionálnych, národných rozvojových koncepciách s dopadom
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na územie mesta Liptovský Mikuláš. Pri vypracovaní opatrení a rámcových aktivít sme vychádzali z:
 aktuálnych potrieb a možností mesta Liptovský Mikuláš (analyticko – strategická časť)
 navrhovanej štruktúry operačných programov a iných externých zdrojov financovania.
Programová časť PHSR neobsahuje konkrétne projektové zámery. Mesto Liptovský Mikuláš za účelom
dosahovania stanovených cieľov a vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
v súlade so svojimi kompetenciami, vypracuje na každý rok Akčný plán s konkrétnymi projektovými zámermi.
Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR
Nositeľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022,
ako strednodobého plánovacieho nástroja hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, je MsÚ Liptovský
Mikuláš. Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PHSR patria aj
monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov. Základom nového strategického
prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové obdobie 2014 – 2020 je dôraz kladený na jasné
definovanie cieľov a orientácia na výsledky intervencií.
Pre lepšiu kontrolu plnenia špecifických a strategických cieľov boli definované výsledkové, výstupové a
dopadové merateľné ukazovatele. Toto je kľúčové vzhľadom k potrebe merať a spätne vyhodnocovať
dosahovanie plánovanej zmeny sociálno-ekonomickej reality.
Výstupové merateľné ukazovatele pre všetky prioritné osi PHSR je potrebné definovať v závislosti od
plánovaných aktivít a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu plánovaného výsledku. Pri definovaní
výstupových merateľných ukazovateľov by PHSR malo, keď je to možné vyberať zo zoznamu spoločných
merateľných ukazovateľov na úrovni EÚ/SR, nemalo by sa mu však prispôsobovať. Zvoliť by mali len tie
merateľné ukazovatele, ktoré vystihujú podstatu špecifických cieľov PHSR.
Cieľové hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý môže byť v prípade potreby upravený na základe
vývoja implementácie. Pri stanovovaní cieľových hodnôt je vhodné vychádzať zo skúseností s implementáciou
podobných projektov v minulosti, z dostupných cenníkov, prípadne smerných ukazovateľov (tzv.
benchmarkov).
Výsledkové merateľné ukazovatele sú základným prvkom nového výsledkovo orientovaného prístupu k
politike súdržnosti po roku 2013. Kľúčovou úlohou je ich definovanie v rámci programovania, ich sledovanie v
rámci monitorovania a ich vyhodnotenie v rámci hodnotenia dopadov. Môžu zohrávať významnú úlohu v
procese výberu projektov, lebo práve ich prostredníctvom je možné posúdiť prínos projektov k dosahovaniu
špecifického cieľa strategickej oblasti.
Dopadové ukazovatele majú za úlohu zhodnotiť posun v stanovených strategických cieľoch pri zohľadnení
vnútorných a externých faktorov ovplyvňujúcich ich naplnenie.
Plán monitorovania a hodnotenia PHSR mesta na roky 2015‐2022
aktivita

termín

Monitorovanie realizácie PHSR - každoročne

1.1. – 31.3. k 31.12 predchádzajúceho roka

Hodnotenie uprostred obdobia realizácie PHSR

v roku 2019

Hodnotenie po ukončení PHSR

v roku 2023

Mimoriadna aktualizácia a hodnotenie PHSR

podľa potreby

Výstupom procesov budú monitorovacia správa a hodnotiaca správa vrátane záverov a odporúčaní
na ďalšie obdobie, s ktorou budú oboznámení poslanci MsZ a verejnosť. Monitorovacie a hodnotiace správy
bude vyhotovovať Oddelenie projektového manažmentu MsÚ. Správy budú prerokované na úrovni vedenia
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mesta a v komisiách MsZ. Po schválení PHSR v MsZ bude vytvorený monitorovací výbor, ktorý bude zložený z
vedúcich pracovných skupín a riadiaceho tímu, ktorý sa budú stretávať dva krát ročne za účelom vyhodnotenia
plnenia cieľov stanovených v schválenom dokumente. Monitorovanie poskytne informácie o realizácii aktivít a
projektov aj formou merateľných ukazovateľov. Monitorovanie bude slúžiť ako podklad pre hodnotenie PHSR.
Hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie mesta a bude podkladom pre
aktualizáciu PHSR zohľadňujúc prebiehajúce zmeny. Hodnotenie PHSR sa bude realizovať uprostred obdobia
realizácie a po jeho ukončení. V prípade potreby hodnotenie PHSR bude možné realizovať na základe
rozhodnutia kompetentných orgánov

PHSR mesta Liptovský Mikuláš

Verzia 1.0 123
2015- 2022

PRIORITNÁ OBLASŤ 1: ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ
Strategický cieľ 1
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Vytvárať podmienky pre moderné vzdelávanie a atraktívne trávenie voľného
času detí a mládeže
1.1. Modernizácia školských zariadení na predprimárne vzdelávanie
1.2. Modernizácia základných škôl a školských zariadení
1.3. Zlepšenie informovanosti a skvalitnenie spolupráce školských zariadení a
prepojenie s podnikateľskou praxou
1.4. Zlepšenie podmienok na integráciu detí v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu
1.5. Podpora činnosti Centra voľného času
1.6. Podpora činnosti Základnej umeleckej školy
1.7. Podpora mládežníckych projektov a aktivít
Vytvorenie kvalitných podmienok pre moderné vzdelávanie a prispôsobenie
vzdelávacích programov súčasným požiadavkam trhu práce formou prepojenia
školského vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
1.1 Modernizácia
školských zariadení na
predprimárne
vzdelávanie

Indikatívne opatrenia









1.2 Modernizácia
základných škôl a
školských zariadení












1.3 Zlepšenie
informovanosti a
skvalitnenie spolupráce
školských zariadení a
prepojenie s






optimalizovať sieť predškolských zariadení v meste
rekonštrukcia a modernizácia predškolských zariadení s cieľom zvýšenia
energetickej efektívnosti budov
skvalitnenie materiálovo-technického vybavenia predškolských zariadení
adaptácia predškolských zariadení na zariadenia s prvkami inkluzívneho
vzdelávania
revitalizácia areálov materských škôl vrátane detských ihrísk, športových
zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej
prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
rozširovanie predškolskej výchovy detí od 3-5 rokov.
sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl pre integráciu detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
rekonštrukcie a stavebné úpravy objektov základných škôl na území
mesta s cieľom zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti a energetickú
efektívnosť budov.
zlepšiť materiálovo-technické vybavenie základných škôl a zatraktívniť
školské prostredie.
zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov v procese odborného vzdelávania a prípravy v súlade s
kvalifikačnými požiadavkami a potrebami školy.
zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
budovanie a rekonštrukcia odborných učební, laboratórií podporujúcich
polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie, jazykové
učebne a učebne IKT vrátane materiálno-technického vybavenia.
zlepšenie technického vybavenia školských knižníc.
prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách
s potrebami trhu práce.
zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a
podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu.
podpora spolupráce v oblasti výmeny skúseností vo výchovnovzdelávacom procese.
tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych,
jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
zlepšiť informovanosť pedagógov o kultúrnych a športových aktivitách
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1.4 Zlepšenie podmienok
na integráciu v rámci
výchovno-vzdelávacieho
procesu









1.5 Podpora činnosti
Centra voľného času
1.6 Podpora činnosti
Základnej umeleckej
školy










1.7 Podpora
mládežníckych projektov
a aktivít
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v meste.
organizovať pracovné stretnutia pre učiteľov o programoch kultúrnych
inštitúcií a ich využitie na zážitkové učenie pre dané vekové kategórie detí
a žiakov.
vytvoriť zoznam podnikateľských subjektov na území mesta s možnosťou
školných exkurzií s cieľom oboznámiť sa s reálnym pracovným prostredím.
aktivity zamerané na neformálne, informálne a záujmové vzdelávanie.
zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu
práce.
zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.
zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému
vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, hlavne v
prípade znevýhodnených skupín.
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
tvorba, resp. inovácia a realizácia programov kontinuálneho vzdelávania
pedagogických a odborných zamestnancov s dôrazom na inkluzívny aspekt
tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
podporu inkluzívneho vzdelávania, napr. realizácia celodenného
výchovného systému, pôsobenie pedagogických asistentov a odborných
zamestnancov
zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na
predprimárne vzdelávanie
aktivity smerujúce k zníženiu miery predčasného ukončenia školskej
dochádzky detí a mládeže z MRK
zabezpečiť bezbariérové prostredie
vytvoriť podmienky na špeciálno-pedagogický poradenský servis.
znížiť počty žiakov v triedach.
revitalizácia areálu ZŠ A. Stodolu pre športovú činnosť a voľnočasové
aktivity CVČ
podporovať činnosť alokovaného pracoviska CVČ pri ZŠ J.Kráľa
zápájať deti predškolského veku do činnosti ZUŠ, diagnostika motorických,
vytvárných a rytmických schopností a ich následný rozvoj
podporovať rozvoj hudobných, tanečných, rytmických, dramatických a
estetických činností zameraných na zmysluplné využívanie voľného času
detí a mládeže.
zabezpečiť poradenstvo pre rodičov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu detí
s umeleckým zameraním.
podpora činnosti Klubu mladých.
zavedenie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých s cieľom
ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže.
integrácia mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese
vzdelávania alebo odbornej prípravy na trh práce, vrátane mladých ľudí
ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných
komunít.
podpora spoločných programov cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre
študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií prefesijnej a
odbornej prípravy.
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PRIORITNÁ OBLASŤ 2: KULTÚRA
Strategický cieľ 2

Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci kultúrneho
a spoločenského života, zvyšovať kvalitu života obyvateľov mesta, ponúknuť
návštevníkom mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so
súčasnosťou
2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých bez ohľadu
na vek a zdravotný stav
2.2. Podporovať odstránenie diskontinuity v kultúre
2.3. Vytvoriť systémové nástroje na podporu spolupráce kultúrnych inštitúcií s
deťmi a mládežou ako cieľovými skupinami
2.4. Informačná gramotnosť smerom k prezentácii kultúry verejnosti s využitím
moderných obsahov s prispôsobením špecifickým požiadavkám
znevýhodnených
2.5. Kultúra ako jedinečná pridaná hodnota spoločnosti - spätná väzba
Centrum mesta bolo v roku 1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Kostol sv.
Mikuláša osudovo predurčil existenciu a osídľovanie mesta. Sídli tu i druhá
najstaršia budova Pongrácovská kúria, prvý stoličný dom (dnešné Múzeum Janka
Kráľa). Župný dom na Námestí osloboditeľov je v súčasnosti centrom kultúrneho
diania celoročných aktivít. Mesto je priam posiate architektonicko-historickými
objektmi - evanjelický kostol na Námestí Žiadostí slovenského národa, Stará
evanjelická fara (súčasná expozícia Tatrína a Žiadostí slovenského národa),
Jezuitský kláštor (dnes po výraznej modernej rekonštrukcii Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva), históriu robotníckeho hnutia pripomínajúca
budova Čierneho orla, monumentálna klasicistická synagóga, secesná budova
gymnázia. Dominantou mestskej časti Okoličné je Kostol sv. Petra z Alkantary,
neskorogotický komplex, Kaštieľ Okoličániovcov, Kaštieľ Vranovo (Jánošíkovo
väzenie).

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
2.1 Zachovanie a
sprístupnenie kultúrneho
dedičstva pre všetkých
bez ohľadu na vek a
zdravotný stav

Indikatívne opatrenia













2.2 Podporovať
odstránenie diskontinuity
v kultúre



revitalizácia významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ich využitie
v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, na kultúrno-spoločenské
a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT
vybavenia
obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov v majetku mesta s
možnosťou ich využitia pre rôznorodé kultúrne vyžitie a voľný čas
obyvateľov i návštevníkov
vybudovať depozitár pre pamäťovú inštitúciu - Múzeum Janka Kráľa s
odbornou regulačnou a meracou technikou
pokračovať v rekonštrukcii Domu kultúry
zrekonštruovať kultúrne domy v mestských častiach pre rovnocenné
zabezpečenie voľno-časových aktivít ich obyvateľov
Iniciovať rokovania s ÚZŽNO ohľadom prevzatia židovskej synagógy do
majetku mesta a pokračovať v jej rekonštrukcii s cieľom vytvorenia
kultúrno-spoločenského stánku a Židovského múzea
spracovať mapu mesta s vyznačením významných osobností mesta, NKP,
pamätníkov, pamätných tabúľ a historických udalostí na území mesta
podporiť vznik audiovizuálneho archívu v meste (MJK, LK GFB)
podporiť v rámci oživenia historických faktov najdávnejšej histórie mesta v
centre mesta ponuku remeselných a tradičných výrobkov tematicky počas
roka (kramárnice...)
kooperovať so subjektmi rôznych zriaďovateľov v oblasti kultúry na území
mesta a každoročne vytvárať spoločný celoročný produkt na zvýšenie
konkurencieschopnosti mesta i regiónu (v r. 2012 Jánošík - 300 rokov
legendy, v r. 2014 Mesto umenia,...
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2.3 Vytvoriť systémové
nástroje na podporu
spolupráce kultúrnych
inštitúcií s deťmi a
mládežou ako cieľovými
skupinami



2.4 Informačná
gramotnosť smerom k
prezentácii kultúry
verejnosti s využitím
moderných obsahov s
prispôsobením
špecifickým požiadavkám
znevýhodnených



2.5 Kultúra ako jedinečná
pridaná hodnota
spoločnosti - spätná
väzba
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sprístupňovať občanom a návštevníkom históriu a tradície mesta formou
tematických interaktívnych aktivít
vytvoriť elektronický systém pre lepšiu kooperáciu kultúrnych subjektov
na území mesta, rozšíriť možnosti propagácie
podporovať prezentáciu zbierkových predmetov a výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom múzejnej pedagogiky
klásť dôraz na rozvoj ľudských zdrojov v kultúrnych zariadeniach ako
najvýznamnejšieho faktora rozvoja kultúry smerom ku cieľovým skupinám
všetkých vekových kategórií
podieľať sa na modernizácii mestskej knižnice a obnove knižného fondu s
cieľom zvyšovania čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže
aktualizovať expozíciu v MJK s využitím najmodernejšej techniky
prístupnej i pre obyvateľov mesta a návštevníkov s rôznym zdravotným
postihnutím
vytvárať podmienky na presadenie technických inovácií v kultúre, podpora
digitalizácie zbierok
zlepšiť dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť, osobitne pre obyvateľov
mimo hlavného centra a pre ľudí so zdravotným postihnutím

pravidelne realizovať prieskum potrieb občanov v oblasti kultúry
každoročne realizovať anketu osobnosti mesta v rôznych oblastiach
spoločenského života (Osobnosti mesta za rok...)
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PRIORITNÁ OBLASŤ 3: ŠPORT
Strategický cieľ 3
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie všetkých občanov a
podporovať rozvoj športových tradícií regiónu
3.1. Podporovať prioritné športy – hokej, futbal, vodný slalom, lyžovanie,
basketbal
3.2. Podporovať športové podujatia regionálneho, národného a medzinárodného
významu
3.3. Obnovovať športové areály na území mesta a vo vlastníctve mesta
(nevyhovujúci technický stav)
3.4. Vybudovať atletický areál so štandardizovaným tartanovým povrchom
3.5. Podporovať intenzívnejšiu spoluprácu futbalových klubov
3.6. Dobudovať športoviská v rámci areálov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
3.7. Iniciovať možnosti využitia športovísk v areáli Akadémie ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika pre športové kluby pôsobiace na území mesta
3.8. Zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o organizácií športových podujatí
organizovaných na území mesta
Obnovovať a rekonštruovať športové areály v majetku mesta prístupné širokej
verejnosti a školské športové areály. (atletický areál so štandardizovaným
tartanovým oválom).Podporovať investície do modernizácie a obnovy existujúcich
športovísk na území mesta vrátane športovísk v prímestských častiach, do
budovania nových bežkárskych tratí, cyklistických trás. Objektivizovať financovanie
prioritných športov a záujmových združení v meste so zreteľom na účelnosť,
efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta na šport. Podporovať aktivity motivujúce občanov všetkých vekových
kategórií k športu. Podporovať športové aktivity zdravotne postihnutých občanov.
Vytvoriť samostatný informačný portál - Šport v meste

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
3.1 Podporovať prioritné
športy – hokej, futbal,
vodný slalom, lyžovanie,
basketbal
3.2 Podporovať športové
podujatia regionálneho,
národného a medzinárod.
významu

Indikatívne opatrenia
 podpora prevádzky a činnosti klubov a združení, ktorých predmetom je
rozvoj prioritných športov mesta Liptovský Mikuláš formou zabezpečenia
dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta.





3.3 Obnovovať športové
areály na území mesta a
vo vlastníctve mesta
(nevyhovujúci technický
stav)

3.4 Vybudovať atletický
ovál s tartanovým
povrchom na území
mesta








participácia pri organizovaní podujatí zo strany Mesta Liptovský Mikuláš
formou spoluorganizátorstva aj organizátorstva športových podujatí.
vytváranie podmienok pre možnosť realizácie športových podujatí
národného a medzinárodného významu formou organizovania stretnutí
na úrovni zástupcov z partnerských miest,
vyhľadávanie informácií o organizácií športových podujatí regionálneho a
nadregionálneho charakteru, sprostredkovanie informácií a podpora
účasti reprezentantov z mesta Liptovský Mikuláš na regionálnych
podujatiach.
podpora formou poskytnutia investičných výdavkov z rozpočtu mesta na
rekonštrukcie športových areálov,
podpora formou poskytnutia bežných výdavkov z rozpočtu mesta do
údržby prevádzkyschopných a bezpečných športových areálov a budov,
ktoré sú určené pre realizáciu športov na území mesta,
hľadanie prostriedkov na rekonštrukciu areálov z externých zdrojov ,
podpora vytvárania bežeckých lyžiarskych stôp v zimnom období
podpora prípravných projektových aktivít súvisiacich s cieľom vybudovania
moderného, funkčného a bezpečného atletického areálu, ktorý bude
zodpovedať požiadavkam pre usporiadanie štandardizovaných atletických
disciplín na území mesta.
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3.5 Podporovať
intenzívnejšiu spoluprácu
futbalových klubov





3.6 Modernizácia
športovísk v rámci
areálov škôl v
zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta




3.7 Iniciovať možnosti
využitia športovísk v
areáli Akadémie
ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika pre športové
kluby pôsobiace na území
mesta
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podporovať iniciatívu na využívanie ihriska s umelou trávou v Okoličnom
pre všetky futbalové kluby na území mesta za rovnakých finančných
podmienok.
vytváranie podmienok pre spoluprácu futbalových klubov na území mesta
formou poskytnutia priestorov na organizovanie stretnutí za účelom
výmeny skúseností a riešenia problémov za účasti vedenia mesta
prípravné projektové práce súvisiace s modernizáciou a revitalizáciou
areálov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

iniciovanie stretnutia na úrovni vedenia mesta Liptovský Mikuláš a
Akadémie ozbrojených síl s cieľom rokovať o možnosti využitia športového
areálu AOS pre činnosť športových klubov na území mesta.
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PRIORITNÁ OBLASŤ 4: SOCIÁLNE SLUŽBY
Strategický cieľ 4
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta
4.1. Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta s dôrazom na jeho špecifické
potreby
4.2. Rozšíriť služby pre seniorov a handikepovaných občanov v meste
4.3. Podpora rozvoja služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku na komunitnej
úrovni
4.4. Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zariadení na komunitnú formu
4.5. Zvyšovať kvalitu života Rómov nachádzajúcich sa v nepriaznivých životných
situáciách
Sociálne služby sú súčasťou komunálnych politík, v ktorých sa jednoznačne
presadzuje ľudsko-právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich
prijímateľov a prijímateliek. Z hľadiska finančnej udržateľnosti sociálnych služieb
a zároveň zvyšovania kvality ich poskytovania je potrebné prihliadať na potreby
svojho územia a efektívne zabezpečenie sociálnych služieb. Občania v dôsledku ich
nepriaznivej sociálnej situácie sú odkázaní na rôzne druhy sociálnych služieb,
majú právo uplatňovať svoje práva na slobodný a nezávislý život s podporou
spoločnosti a nediskriminačnom princípe. Hlavným poslaním sociálnych služieb je
podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie
k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu
v oblasti zamestnanosti. Sociálne služby poskytované mestom Liptovský Mikuláš
sú zamerané na všetky skupiny obyvateľov a ich cieľom je dostupnosť, kvalita,
rozvoj a spokojnosť na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa služby.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
4.1 Skvalitniť sociálne
služby pre občana mesta s
dôrazom na jeho špecifické
potreby

Indikatívne opatrenia
















podpora investícií do stavieb, vrátane materiálno-technického vybavenia,
zabezpečeujúcich bytovú situáciu klientov
investície do objektov určených pre poskytovanie podporovaného bývania
a zariadení, ktoré spĺňajú podmienky komunitných služieb
podpora inovatívnych typov pobytových služieb na komunitnej úrovni
budovanie a rozvoj zázemia terénnych a ambulantných sociálnych služieb
Prednášky v denných centrách a kluboch ŤZP osôb
zakúpenie kresiel pre imobilných, antidekubitných matracov, evakuačných
pomôcok a pod. do Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb
Mesta Liptovský Mikuláš
komplexná rekonštrukcia budovy Zariadenia pre Seniorov
prispievať SKCH na prevádzku Denného stacionára formou grantovej výzvy
podporovať prepravnú službu na území mesta
poskytovať finančný príspevok na domácu opatrovateľskú službu pre SKCH
a ECAV
poskytnúť finančné prostriedky na projekty zabezpečujúce pomoc pre
občanov bez prístrešia
vybudovanie útulku pre ženy a matky s deťmi
podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení SPOaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov
pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie
komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
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4.2 Rozšíriť služby pre
seniorov a
handikepovaných občanov
v meste
4.3 Podpora rozvoja
služieb starostlivosti o deti
do 3 rokov veku na
komunitnej úrovni










4.4 Podpora prechodu
poskytovania sociálnych
služieb sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately (SPOaSK) v
zariadení na komunitnú
formu
4.5 Zvyšovať kvalitu
života Rómov
nachádzajúcich sa v
nepriaznivých životných
situáciách
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realizácia požiadaviek členov rady starších zo sociálnej oblasti
poskytovanie priestorov na činnosť a finančných príspevkov pre Kluby
zdravotne postihnutých
rekonštrukcie budov Denných centier na území mesta
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o
dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a
pracovného života s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy a
zlepšenia materiálno-technického vybavenia
podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúladenia rodinného a
pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky)
vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie rodičov s malými deťmi
na trh práce po návrate z rodičovskej dovolenky
podpora súkromných a verejných inštitúcií pri vytváraní a podpore služieb
starostlivosti o deti
zlepšovanie kvality služieb vrátane vzdelávania zamestnancov, prípravy
prijímateľov, prípravy komunity, riešenie priestorových podmienok, v
ktorých sa poskytuje príslušná starostlivosť.
podpora vytvárania vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie
sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu SPOaSK v zariadení, ktoré je v
súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze
podpora transformácie veľkokapacitných zariadení s celoročným pobytom
a rozvoj alternatívnych sociálnych služieb komunitného charakteru
prístavba a rekonštrukcia budovy Komunitného centra v Hlbokom - herne
a kancelária pre terénne pracovníčky, sociálne zariadenia pre personál KC
zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre Komunitné centrum
realizácia projektov zameraných na osvetu v oblasti starostlivosti o
zdravie, zvýšenie kultúrnej a národnej identity Rómov
pokračovanie v projekte terénnej sociálnej práce prostredníctvom grantu
rozvíjať spoluprácu a podporovať životaschopnosť organizácií a združení
zameraných na prácu s Rómami
zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu
štandardov hygieny bývania
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PRIORITNÁ OBLASŤ 5: BÝVANIE
Strategický cieľ 5

Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Aktualizovať požiadavky na budovanie mestských nájomných bytov
a podporovať obnovu bytového fondu s dôrazom na skvalitňovanie bývania
v obytných zónach mesta
5.1. Zvyšovať kvalitu bývania formou výstavby alebo kúpy nových nájomných
bytov bežného a nižšieho štandardu.
5.2. Podporovať zvyšovanie energetických úspor bytových domov na území
mesta.
5.3. Zvyšovať kvalitu bývania v meste formou postupnej revitalizácie mestských
obytných zón ( HBV + IBV).
Jednou z dôležitých oblastí sociálnych istôt občanov je zabezpečenie optimálnych
podmienok bývania. Pri rozvoji bývania je potrebné okrem podpory komerčnej
výstavby bytov v rozvojových lokalitách mesta hromadnej a individuálnej
výstavby, budovať ďalšie kapacity nájomných bytov. Je potrebné klásť dôraz na
zvyšovanie kvality bývania, energetickú úspornosť budov a revitalizáciu obytného
prostredia .

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ

Indikatívne opatrenia

5.1 Zvyšovať kvalitu
bývania formou výstavby
alebo kúpy nových
nájomných bytov
bežného a nižšieho
štandardu.



5.2 Podporovať
zvyšovanie energetických
úspor bytových domov na
území mesta.











5.3 Zvyšovať kvalitu
bývania v meste formou
postupnej revitalizácie
mestských obytných zón.





vybudovať alebo odkúpiť ročne min. 20 bytových jednotiek bežného alebo
nižšieho štandardu spolu s prislúchajúcou technickou vybavenosťou na
účely nájomného bývania.
spracovať komplexný pasport bytového fondu ( prehľad fondu budov ) na
území mesta

podpora výstavby nízkoenergetických budov na území mesta
vypracovať energetické audity objektov v majetku mesta
spracovať dlhodobý plán obnovy bytového fondu
podpora projektov zlepšovania tepelno-technických vlastností bytových
domov formou zateplenia obvodových múrov a strechy, výmeny okien s
cieľom odstránenia systémových porúch bytových domov
modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického
vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia sytémov
merania a riadenia za účelom zníženia spotreby energie
modernizácia bytových domov - osvetlenie a rekonštrukcie výťahov za
účelom zníženia spotreby energie
spracovať pasport jednotlivých lokalít bývania, v spolupráci s odborom
životného prostredia, útvarom hlavného architekta, odborom výstavby
podporovať revitalizáciu obytných zón ( občianska vybavenosť, cesty,
MHD..)
vypracovať zásady (regulatívy) architektonických štandardov jednotlivých
obytných zón s prihliadnutím na miestnu tradíciu, kultúru a históriu

PHSR mesta Liptovský Mikuláš

Verzia 1.0 132
2015- 2022

PRIORITNÁ OBLASŤ 6: BEZPEČNOSŤ A CIVILNÁ OCHRANA
Strategický cieľ 6
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta
Liptovský Mikuláš
6.1. Zabezpečenie ochrany osôb a majetku v meste Liptovský Mikuláš
6.2. Poskytnutie rozšírenej možnosti pripojenia na pult centrálnej ochrany
(občan + podnikateľ)
6.3. Zvýšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov a in-line korčuliarov na území mesta
6.4. Ochrániť občanov rizikových skupín pred tým, aby sa stali obeťou trestného
činu
6.5. Preventívnou činnosťou pôsobiť na deti v predškolskom a školskom veku
6.6. Zabezpečenie verejného poriadku v rizikových lokalitách
6.7. Ochrana života, zdravia a majetku osôb, vytváranie podmienok na prežitie
pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií
Na zabezpečenie činnosti Mestskej polície je potrebné vytvoriť kvalitné
podmienky pre výkon služby, ako aj materiálno-technické vybavenie policajtov.
Činnosť Mestskej polície a zabezpečenie jej optimálneho fungovania je
nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie ochrany, zdravia a majetku
občanov mesta, podnikateľských subjektov a návštevníkov.
V prípade mimoriadnych udalostí majú nezastupiteľnú úlohu orgány civilnej
ochrany na území mesta, ktoré majú v kompetencii ochranu života, zdravia a
majetku osôb.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ

Indikatívne opatrenia

6.1 Zabezpečenie ochrany
osôb a majetku v meste
Liptovský Mikuláš



6.2 Poskytnutie rozšírenej
možnosti pripojenia na
Pult centrálnej ochrany




dobudovanie pripojenia pomocou mobilnej siete
dobudovanie pripojenia elektronického monitorovacieho zariadenia pre
monitoring seniorov a osamelých ľudí

6.3 Zvýšiť bezpečnosť
chodcov, cyklistov a inline korčuliarov na území
mesta



zabezpečenie monitorovania cyklochodníka pomocou kamerového
systému
prednášková a preventívna činnosť v predškolských zariadeniach, školách,
kluboch dôchodcov a iných zariadeniach
dopravná výchova

6.4 Ochrániť občanov
rizikových skupín pred
tým, aby sa stali obeťou
trestného činu



6.5 Preventívnou
činnosťou pôsobiť na deti
v predškolskom a
školskom veku





prednášková a preventívna činnosť v predškolských a školských
zariadeniach a priestoroch MsP
praktická výchova na dopravnom ihrisku
pokračovať v hliadkach pri školách

6.6 Zabezpečenie
verejného poriadku v




zvýšená hliadková činnosť v rizikových lokalitách
zabezpečenie monitorovania rizikových lokalít









modernizácia a rozšírenie existujúceho kamerového systému v mestských
častiach
preventívne opatrenia proti kriminalite a vandalizmu
zvyšovanie vzdelania, odbornej prípravy a zručností MsP

prednášková a preventívna činnosť v predškolských zariadeniach, školách,
kluboch dôchodcov a iných zariadeniach
zvýšenie bezpečnosti občanov v súvislosti s aktuálnymi migračnými
vplyvmi
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rizikových lokalitách
6.7 Ochrana života,
zdravia a majetku osôb,
vytváranie podmienok na
prežitie pri mimoriadnych
udalostiach a počas
mimoriadnych situácií












organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a
likvidačných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí
predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune
ranených
organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby
poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania
zabezpečovanie ukrytia a evakuácie
vykonávanie protiradiačných a protichemických opatrení
organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy síl a prostriedkov civilnej
ochrany a prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc
posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a
technických parametrov zariadení civilnej ochrany
zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej
činnosti v civilnej ochrane
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PRIORITNÁ OBLASŤ 7: CESTOVNÝ RUCH A MESTSKÝ MARKETING
Strategický cieľ 7
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Podporovať rozvoj mestského CR a mestského marketingu
7.1. Spracovanie koncepcie cestovného ruchu
7.2. Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu
7.3. Podpora a rozvoj cykloturistiky a turistiky v meste
7.4. Revitalizácia historického centra
7.5. Budovanie kultúrneho cestovného ruchu
7.6. Budovanie produktu pre rodiny s deťmi
7.7. Koordinácia budovania mestského cestovného ruchu na báze partnerstiev
Tvorba uceleného a lákavého produktového portfólia pre cieľové skupiny
zákazníkov s cieľom zvyšovania atraktívnosti mesta a jeho návštevnosti.
Budovanie pozície mesta ako lídra mestského cestovného ruchu na Liptove.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ

Indikatívne opatrení

7.1 Spracovanie
koncepcie cestovného
ruchu



zadanie spracovania koncepcie cestovného ruchu pre mesto Liptovský
Mikuláš do roku 2022

7.2 Tvorba a inovácia
produktov mestského
cestovného ruchu




inovácia a rozvoj existujúcich produktových balíkov služieb:
10 NAJ historického centra, Legenda Jánošík, Mikulášske tradície,
Mikulášski umelci, Mikulášski židia, Míľniky mikulášskej histórie
sprístupnenie Kostola Sv. Mikuláša návštevníkom aj mimo svätých omší a
sprievodcovských služieb a rozvoj produktu prehliadok kostola so
sprievodcom
tvorba nových tematických prehliadkových trás mestom venovaných
rôznym oblastiam histórie a súčasnosti
podpora regionálnych gastroproduktov a tradičných regionálnych
výrobkov a vytváranie partnerstiev s ich výrobcami
tvorba produktových balíkov služieb pre rôzne cieľové skupiny zákazníkov
tvorba ucelených tematických produktov založených na využívaní
kultúrneho a prírodného dedičstva
zavádzanie inovatívnych komunikačných prostriedkov do marketingovej
komunikácie
značenie cyklotrás na území mesta a ich integrácia do regionálneho
projektu Cykloregión Liptov
podpora zatraktívnenia miest vhodných na nenáročnú turistiku (Háj
Nicovô, Iľanovská dolina, Ploštín)
podpora budovania vyhliadkového bodu v meste (Háj Nicovô)
výstavba, modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti
kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a
národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás
(výstavba nových a modernizácia existujúcich turistických trás - cyklotrasy,
turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways),
tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové
miesta, miesta so systémom Park&Ride, parkoviská v blízkosti
železničných tratí a chodníkov atď.)
využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje
kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia,
internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb,
cezhraničné informačné a propagačné kampane s využitím moderných
komunikačných nástrojov, digitálnych metód zdieľania zdrojov atď.
školenia a tréningy pre sprievodcov a zástupcov inštitúcií zapojených do








7.3 Podpora a rozvoj
cykloturistiky a turistiky v
meste
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7.4 Revitalizácia
historického centra







7.5 Budovanie kultúrneho
cestovného ruchu







7.6 Budovanie produktu
pre rodiny s deťmi







7.7 Koordinácia
mestského cestovného
ruchu na báze
partnerstiev
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aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia
podpora aktivít v oblasti agroturizmu a ekoturizmu
podpora vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom zameraných
na vytváranie podmienok na rekreačné a relaxačné činnosti
vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie
konferenčných priestorov
tvorba a inovácia produktov v historickom centre
podpora reštauračných zariadení s terasami v historickom centre
vyhodnotenie a aktualizácia navigačného systému pre motoristov aj
peších s navigáciou do centra mesta
skvalitnenie využívania marketingových reklamných plôch
iniciovanie prehodnotenia platného územného plánu historického centra
s cieľom zavedenia jednotných vizuálnych štandardov
organizácia turisticky atraktívnych podujatí v meste - Stoličné dni,
Fašiangový sprievod, Mikulášske leto, Švábkafest, Mikulášsky jarmok
zabezpečenie spoločného manažmentu a marketingu podujatí
usporadúvaných na území mesta
zlepšenie prístupu ku kultúrnym pamiatkam - značenie, oddychové zóny
spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a
prírodné dedičstvo
spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva
cezhraničného územia (organizácia a účasť na spoločných podujatiach)
osadenie vedeckej hračky pri Fontáne Metamorfózy (Aurel Stodola)
vybudovanie detskej zóny - detského mestečka v blízkosti centra mesta
príprava prehliadkovej trasy pre rodiny s deťmi
zameranie kultúrnych a spoločenských podujatí aj na detského diváka
spolupráca pri tvorbe a inovácii produktov pre rodiny s deťmi s externými
partnermi
realizácia odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu
podpora legálnych ubytovateľov a koordinovaný postup proti nelegálnym
ubytovacím zariadeniam
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PRIORITNÁ OBLASŤ 8: EKONOMICKÝ ROZVOJ
Strategický cieľ 8
Špecifické ciele
Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Zlepšenie ponuky pracovných miest a podnikateľských príležitostí v meste
8.1. Zlepšenie podmienok na rozvoj podnikania v meste
8.2. Podpora mobilizácie kreatívneho potenciálu v meste
Hlavným zámerom v oblasti ekonomického rozvoja mesta je poskytovanie
kvalitných podmienok pre rozvoj podnikania a rastu zamestnanosti v meste
prostredníctvom využívania rôznych foriem podpory podnikania zo strany
samosprávy a pro-aktívnym prístupom k požiadavkám investorov. Zo strany
samosprávy je snahou prispieť k rozvoju podnikateľského prostredia na území
mesta monitorovaním potrieb podnikateľských subjektov, elektronizáciou služieb
pre podnikateľov a odstránením administratívnych bariér v rozvoji podnikania.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
8.1 Zlepšenie podmienok
na rozvoj podnikania
v meste

Indikatívne opatrenia












8.2 Podpora mobilizácie
kreatívneho potenciálu v
meste










spracovať analýzu objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta s cieľom ich
efektívneho využitia a zhodnotenia pre rozvoj podnikateľských aktivít
podporiť možnosti zavedenia elektronických služieb samosprávy pre
podnikateľov
zlepšenie podpory podnikania zo strany mesta - pomoc pri príprave
nových území pre investorov
odstraňovanie administratívnych bariér podnikania
zlepšenie komunikácie a spolupráce podnikateľov a samosprávy
propagácia domácich podnikateľských subjektov a miestnych výrobkov
podpora podnikateľských aktivít v oblasti agroturizmu a ekoturizmu
využívanie spoločnej propagácie mesta a podnikateľských subjektov
podpora budovania partnerstiev zameraných na inovačný rozvoj
organizovanie stretnutí s podnikateľmi na úrovni vedenia mesta na
pravidelnej báze
podpora sprístupnenia informácií o voľných pracovných miestach z
databázy ÚPSVaR na verejne prístupnom mieste na Mestskom úrade
vytipovať lokalitu pre umiestnenie mestskej tržnice
stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických
inovácie
vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu
podpora vytvárania kreatívnych inkubátorov pre začínajúcich
podnikateľov s cieľom ich uplatnenia sa v trhovom prostredí
podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu fyzického a sociálneho prostredia
tvorivých pracovníkov s cieľom zefektívnenia ich spolupráce a výmeny
skúseností, podpora zviditeľňovania produktov a služieb kreatívnej tvorby
podpora medzisektorovej spolupráce
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PRIORITNÁ OBLASŤ 9: ÚZEMNÝ ROZVOJ
Strategický cieľ 9
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Tvorba kvalitného mestského prostredia
9.1. Permanentne sledovať a aktualizovať územnoplánovacie a rozvojové
dokumenty mesta a jeho funkčných zón v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja
9.2. Venovať zvýšenú pozornosť tvorbe a revitalizácii verejných mestských
priestranstiev
9.3. Revitalizovať mestský mobiliár, ako aj reklamné a informačné prvky na
území mesta
9.4. Aktívne zapájať občanov do tvorby územnoplánovacích podkladov a
dokumentov
Rozvoj územia mesta - jeho priestorové usporiadanie a funkčné využívanie, vecnú
a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia a tvorbu krajiny je potrebné
permanentne aktualizovať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja .
Aktívne zapájanie verejnosti do procesu rozvoja – tvorby mestských zón
s dôrazom na revitalizáciu mestských sídlisk a verejných priestranstiev.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
9.1 Permanentne
sledovať a aktualizovať
územnoplánovacie a
rozvojové dokumenty
mesta a jeho funkčných
zón v súlade s princípmi
trvalo udržateľného
rozvoja
9.2 Venovať zvýšenú
pozornosť tvorbe a
revitalizácii verejných
mestských priestranstiev
9.3 Revitalizovať mestský
mobiliár a reklamno informačné prvky na
území mesta

9.4 Aktívne zapájať
občanov do tvorby
územnoplánovacích
podkladov a dokumentov

Indikatívne opatrenia













aktualizovať Územný generel dopravy ako podklad pre aktualizáciu
územného plánu mesta
aktualizovať Územný plán mesta
dopracovať a schváliť rozpracované územné plány zón
vypracovať ďalšie územno-plánovacie podklady a územné plány - zón
vytypovaných lokalít mesta

vypracovať urbanisticko-architektonické štúdie vytypovaných verejných
mestských priestranstiev
aktualizovať a dopracovať štúdie - projekty Revitalizácie mestských sídlisk
a mestských častí
vypracovať analýzu a následne Koncepciu revitalizácie mestského
mobiliáru
vypracovať koncepciu - zásady tvorby a povoľovania reklamnoinformačných prvkov na území mesta s dôrazom na rozvoj CR pri
rešpektovaní architektonicko-výtvarných, ako aj dopravnobezpečnostných princípov .
organizovať workshopy resp. iné formy aktívneho zapájania sa odbornej i
laickej verejnosti do procesu tvorby a pripomienkovania koncepčných
územnoplánovacích podkladov , UPD , ako aj dielčích problémov rozvoja
jednotlivých zón - lokalít mesta
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PRIORITNÁ OBLASŤ 10: DOPRAVA
Strategický cieľ 10
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
opatrení

Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.1. Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií a dopravnej
infraštruktúry
10.2. Návrh a evidencia dopravnej infraštruktúry
10.3. Rozširovanie hlavnej a doplnkovej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu
10.4. Prvky upokojenia dopravy a zvyšovanie bezpečnosti pešej dopravy
10.5. Modernizácia a rozširovanie verejného osvetlenia
10.6. Podpora a zvyšovanie kvality verejnej osobnej dopravy
10.7. Riešenie statickej dopravy
10.8. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
Doprava je jedným z dôležitých faktorov rozvoja modernej spoločnosti pričom
sama o sebe nie je len cieľom, ale najmä prostriedkom dynamického
hospodárskeho rozvoja a nevyhnutným predpokladom k dosiahnutiu sociálnych,
regionálnych i nadregionálnych väzieb. Na zabezpečenie a podporu mobility
obyvateľstva je nutné vytvoriť podmienky najmä v oblasti budovania, údržby a
rozvoja kvalitnej infraštruktúry, ktorá spočíva nie len v rozvoji infraštruktúry pre
individuálnu automobilovú dopravu a s ňou súvisiacu statickú dopravu, ale aj v
podpore a v rozvoji jej alternatív ako je mestská hromadná doprava, pešia a
cyklistická doprava s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky. Nasledujúce
špecifické ciele a s tým súvisiace indikatívne aktivity a ich strategické plánovanie a
kvalitné plnenie napomôžu rozvoju mesta ako takého, turistickému ruchu a najmä
spokojnosti jeho obyvateľov.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ

Indikatívne opatrenia

10.1 Modernizácia a
výstavba miestnych
komunikácií a dopravnej
infraštruktúry





rekonštrukcia a opravy existujúcich miestnych komunikácií
realizácia MK Kamenné pole - predĺženie (TESCO - Ul. Belopotockého)
realizácia koordinácie križovatiek na ceste I/18

10.2 Návrh a evidencia
dopravnej infraštruktúry




projektová dokumentácia južného obchvatu mesta
spracovanie štúdie riešenia križovatky ciest I/18 (ul. Okoličianska) a
III/2335 (ul. Žiarska)
štúdia - severný obchvat mesta
spracovanie digitálnej technickej evidencie miestnych komunikácií



10.3 Zvýšenie atraktivity
a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy
formou rozšírenia hlavnej
a doplnkovej
infraštruktúry pre
cyklistickú dopravu
10.4 Budovanie prvkov
upokojenia dopravy a
zvyšovanie bezpečnosti
pešej dopravy











spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť
cyklistickej a nemotorovej dopravy - Plán udržateľnej mobility
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú
dopravu na území mesta cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická
infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle a parkovacie zariadenia
typu Park&Ride, cyklostojany, odpočívadlá, garáže, systémy automatickej
požičovne bicyklov, hygienické zariadenia
propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
zabezpečenie bezbariérovosti na miestnych komunikáciách - bezbariérové
úpravy priechodov pre chodcov
zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
(odstránenie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní atď.
prvky upokojenia dopravy na vstupných komunikáciách do mesta
rekonštrukcie chodníkov na území mesta

PHSR mesta Liptovský Mikuláš

Verzia 1.0 139
2015- 2022

10.5 Modernizácia a
rozširovanie verejného
osvetlenia





osvetľovanie priechodov pre chodcov
výstavba verejného osvetlenia Ul. Stošická
rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia

10.6 Podpora a
zvyšovanie kvality
verejnej osobnej dopravy






zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy
zavedenie kontroly a monitorovania autobusov MAD
modernizácia vozidlového parku MAD
zabezpečenie vyššej kvality dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou
pohybu alebo orientácie
modernizácia a výstavba zastávok zastávok verejnej osobnej dopravy
podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej
osobnej dopravy
spracovanie (aktualizácia) dokumentu Mestská parkovacia politika na
území mesta Liptovský Mikuláš
výstavba a modernizácia záchytných parkovísk
smart technológie v statickej doprave
zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia
zabezpečenie koordinácie križovatiek na ceste I/18
modernizácia dopravných zariadení
konštrukčno-technické úpravy úrovňových križovatiek



10.7 Riešenie statickej
dopravy

10.8 Zvyšovanie
bezpečnosti cestnej
premávky
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PRIORITNÁ OBLASŤ 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický cieľ 11
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného prostredia
11.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
11.2. Zlepšenie kvality systému zásobovania obyvateľstva pitnou vodou,
odvádzania a čistenia komunálnych vôd
11.3. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
11.4. Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene
11.5. Oddychové a športové zóny pre verejnosť
11.6. Zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a zvýšenie jeho
kvality
Kvalita životného prostredia sa stáva rozhodujúcou zložkou ekonomickej
regenerácie miest. Skvalitňovať životné prostredie v meste a zabezpečiť jeho
občanom kvalitu života pri súčasnom rešpektovaní princípov trvalo udržateľného
rozvoja s ohľadom na ekonomické a sociálne oblasti rozvoja mesta bude jednou
z najdôležitejších úloh.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
11.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov

Indikatívne aktivity






11.2 Zlepšenie kvality
systému zásobovania
obyvateľstva pitnou
vodou a odvádzania a
čistenia komunálnych
vôd










11.3 Zavedenie systémov
na adaptáciu mestského
prostredia na zmeny
klímy a preventívnych
opatrení na ochranu pred
povodňami









zvyšovať environmentálne povedomie občanov
zabezpečiť prípravné práce (posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
projektovú dokumentáciu) na výstavba triediacej haly na zmesový
komunálny odpad
zefektívniť systém triedeného zberu odpadu z papiera, skla a plastov v
podnikateľskej sfére – verejné inštitúcie, školské zariadenia
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
formou podpory domáceho kompostovania a zhodnocovania kuchynského
odpadu
dobudovať kanalizačnú sieť v mestských častiach
iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (domové čističky
odpadových vôd) povoliť iba tam, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť
zvýšiť podiel obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou verejnými
vodovodmi na základe výsledkov analýzy zásobovania pitnou vodou a
zistenia kapacity existujúcich vodojemov
rekonštrukcia systému verejnej vodovodnej a stokovej siete vrátane
objektov a zariadení verejnej kanalizácie na území mesta
rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov
podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich
kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu
rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so
zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom
zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu
ochranu
budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd
zmierniť povrchový odtok vytváraním vsakovacích území na
poľnohospodárskych plochách agrotechnickými opatreniami
zabezpečiť dopracovanie projektových dokumentácií pre územia ohrozené
povodňami
zrealizovať protipovodňové opatrenia
zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu,
úpravy spevnených plôch za účelom zadržania vody v teréne
budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd
(ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí)
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11.4 Tvorba, údržba a
ochrana verejnej zelene








11.5 Oddychové a
športové zóny pre
verejnosť




11.6 Zníženie množstva
emisií znečisťujúcich
látok do ovzdušia a
zvýšenie jeho kvality











Verzia 1.0 141
2015- 2022

spracovanie Koncepcie starostlivosti o verejnú zeleň a projektov
revitalizácie mestských parkov a verejných priestranstiev
údržba a revitalizácia verejnej zelene a mestského verejného mobiliáru
tvorba prirodzených krajinných prvkov, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory
tvorba prvkov drobnej architektúry mestkého typu, budovanie zelených
parkov a zelených stien
podpora aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž
cyklotrás (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity
regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov
tvorby a ochrany zelene
údržba a obnova existujúcich zariadení na detských ihriskách
vytváranie nových oddychových a športových zón pre verejnosť všetkých
vekových kategórií
príprava koncepčného dokumentu s návrhom systémových opatrení na
znižovanie znečistenia ovzdušia
zvýšiť záujem občanov o ochranu a tvorbu životného prostredia
zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov
podporovať využívanie energií z obnoviteľných zdrojov
znižovať množstvo emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od
priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných
dopravných koridorov
podpora budovania protihlukových stien a bariér, protihlukovej výsadby v
meste
koordinovať riadenie svetelnej signalizácie na križovatkách tzv. "zelené
vlny"
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PRIORITNÁ OBLASŤ 12: MODERNÁ SAMOSPRÁVA A KOMUNIKÁCIA
Strategický cieľ 12
Špecifické ciele

Zdôvodnenie návrhu
špecifických cieľov

Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie procesov riadenia a komunikácie
mestskej samosprávy
12.1. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb samosprávy pre občanov prostredníctvom elektronizácie samosprávy, zavádzanie a rozširovanie
elektronických služieb
12.2. Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb samosprávy pre zamestnancov a
poslancov
12.3. Zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných podmienok
zamestnancov mestského úradu s cieľom poskytovať kvalitnejšie služby
občanom
12.4. Skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb občanom mesta
12.5. Zefektívnenie komunikácie s občanmi a médiami
Hlavným cieľom fungovania mestskej samosprávy je poskytovanie kvalitných,
rýchlo dostupných a komplexných služieb pre občanov mesta, podnikateľov,
návštevníkov a širokú verejnosť s ohľadom na ich špecifické potreby a požiadavky.
V tejto súvislosti je potrebné skvalitniť a zlepšiť systém poskytovaných služieb, ich
formu, rozsah, dostupnosť a komplexnosť s využitím moderných technológií
a prostriedkov pre lepšiu komunikáciu poskytovaných služieb voči občanom.

Prehľad indikatívnych opatrení v rámci prioritnej oblasti
Špecifický cieľ
12.1 Zlepšovanie kvality a
dostupnosti služieb
samosprávy pre občanov
prostredníctvom
elektronizácie
samosprávy, zavádzanie
a rozširovanie
elektronických služieb

Indikatívne aktivity








12. 2 Zlepšovanie kvality a
dostupnosti služieb
samosprávy pre
zamestnancov a poslancov










12.3 Zvýšenie kvality
pracovného prostredia a
pracovných podmienok
zamestnancov mestského





rozširovanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov,
podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta.
zverejňovanie informácií nad rámec zákona (faktúry, zmluvy a pod.) –
otvorená samospráva.
transparentné hospodárenie s verejnými zdrojmi.
elektronizácia služieb samosprávy – prístup k službám pre všetkých
občanov vrátane zdravotne postihnutých k vybaveniu požiadaviek
prostredníctvom elektronickej komunikácie.
implementácia elektronického plne automatizovaného portálového
systému nahlasovania podnetov a požiadaviek občanov.
poskytovanie geografických informácií o území mesta prostredníctvom
web GIS portálu
pravidelná aktualizácia informačného systému mesta pre efektívne
riadenie a rozhodovanie
vytvorenie digitálneho archívu dokumentov (digitalizácia dokumentácie).
efektívnejšie využívanie existujúcich modulov informačných systémov (IS)
mesta
rozšírenie oblastí pokrytých informačnou podporou (modulom) tak, aby
informácie boli komplexne a konzistentne zhromažďované a poskytované
v jednom IS.
vytvorenie podmienok pre pracovisko na digitalizovanie dokumentov
s dostatočným technickým (skenery) a personálnym zabezpečením.
vybudovanie komplexného plne redundantného informačného
a komunikačného systému odolného voči výpadkom, ktorý bude
podporovať všetky činnosti na úrade
zabezpečenie technického vybavenia pre spoľahlivú a bezporuchovú
prevádzku informačných systémov a prácu zamestnancov
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu (zateplenie a
výmena otvorových konštrukcií, výmena elektroinštalácie a počítačových
sietí, modernizácia osvetlenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho
systému, klimatizácia a vzduchotechnika priestorov MsÚ ).
zavedenie osobitných zberných systémov na dažďovú vodu (zberná jama
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úradu s cieľom poskytovať
kvalitnejšie služby
občanom






12.4 Skvalitnenie
a rozšírenie poskytovaných
služieb občanom mesta








12.5 Zefektívnenie
komunikácie s občanmi a
médiami
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na dažďovú vodu pri budove Msú)
vybudovanie služobného vchodu pre zamestnancov od parkoviska pre
vozidlá zamestnancov
zvýšenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku mesta zavedením
monitorovania vnútorných priestorov budovy
skvalitnenie a zefektívnenie pracovného prostredia zamestnancov,
vybudovanie regeneračnej zóny pre zamestnancov so sociálnym
zariadením
modernizácia registratúrneho strediska
analýza a zefektívnenie poskytovania služieb v Centre služieb občanom
mesta (CSOM)
vybudovanie zóny pre klientov s prístupom na internet v CSOM
zriadenie integrovaného obslužného miesta v CSOM
rekonštrukcia a modernizácia priestorov obradnej miestnosti a
reprezentačných priestorov MsÚ, resp. alternatívne priestory mimo MsÚ.
modernizácia technického vybavenia veľkej a malej zasadacej miestnosti
zlepšenie dostupnosti služieb pre občanov zvýšením počtu parkovacích
miest, zlepšením možnosti parkovania doplnkovej nemotorovej dopravy
(bicykle)
monitorovanie spokojnosti občanov formou prieskumov, zapojenie
verejnosti do diania v meste a budovanie vzťahov s verejnosťou
prostredníctvom panelových diskusií na rôzne odborné témy
vytvorenie mobilnej aplikácie Moderný Mikuláš s kľúčovými informáciami
o dianí v samospráve, príp. pri orientácii sa v agende mesta
organizovanie stretnutí s občanmi – mládež, študenti, seniori, podnikatelia
atď.
poskytovanie priestoru pre občanov a združenia na propagáciu ich aktivít
zapojenie verejnosti do spoločných projektov a ich prípravy
pripomienkovanie strategických dokumentov
elektronické referendum
zavedenie Web GIS portálu pre verejnosť
zefektívniť komunikáciu s médiami, organizovať pravidelné stretnutia
s novinármi
poskytovanie aktuálnych informácií o činnosti samosprávy
prostredníctvom všetkých dostupných médií
tlačové besedy vedenia mesta, predstaviteľov mestských organizácií
prezentácia aktivít a ich výsledkov v printových a elektronických médiách
poskytovanie multimediálnych správ o dianí v meste – TV, rozhlas
poskytovanie promptných a fundovaných odpovedí na otázky novinárov
skvalitniť vizuál mesačníka Mikuláš, mestskej internetovej stránky
a facebookovej stránky mesta.
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VÝSLEDKY PRIESKUMU „MESTO PRE VŠETKÝCH“
(prieskum sa uskutočnil v rámci aktualizácie PHSR v mesiaci máj 2015)
a. Pohlavie
Z celkového počtu 512 občanov, ktorí sa zapojili
do prieskumu bolo 50% žien a 50% mužov.

Muži:

50%

Ženy:

50%

b. Vek
Najpočetnejšou skupinou v rámci prieskumu boli
občania mesta vo veku 27-45 rokov( 34%) a vo
veku 46-62 rokov (26%).

27 až 45:
34%

46 až 62:
26%

15 až 26:
18%
63 a viac:
22%

c. Mestská časť
Podbreziny
29%

Ploštín
1%
Palúdzka
8%

Staré mesto
25%

Okoličné
2%
Ondrašová
6%
Iľanovo
2%
Demänová
2%

Stošice
1%

Bodice Benice
1%
1%

Andice
0%

Vrbica Nábrežie
21%

Vitálišovce
1%

Do prieskumu sa zapojilo
najviac
občanom
z mestskej
časti
Podbreziny (29%), Staré
mesto (25%) a Vrbica –
Nábrežie (21%). Ostatné
mestské
časti
boli
v prieskume zastúpené
podielom od 0 do 8%.
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d. Pracovné zaradenie

materská/r
odičovská
3%

nezamestn podnikateľ
12%
aný
4%

študent
12%

senior
28%

Do prieskumu sa zapojilo najviac respondentov,
ktorí uviedli svoje pracovné zaradenie ako
zamestnaný (41%), senior (28%), podnikateľ
(12%) a študent (12%). Nezamestnaní
predstavujú podiel 4% a respondenti na
rodičovskej dovolenke 3% na celkovom počte
občanov ktorí sa zapojili do prieskumu.

zamestnan
ý
41%

1. Navštevujete kultúrne podujatia v našom meste?
áno
76%

nie - zlé
dopravné
spojenie
3%

nie - slabá
ponuka
7%

nie finančné
dôvody
7%

nie - časové
dôvody
7%

V prieskume uviedlo až 76% respondentov, že
navštevuje kultúrne podujatia v našom meste.
Ostatní ako dôvod, prečo kultúrne podujatia
nenavštevujú uviedli časové, finančné dôvody,
slabú ponuku podujatí (po 7%) a zlé dopravné
spojenie (3%).

2. Ste spokojný v úrovňou kultúrnych podujatí organizovaných v našom meste?
áno
72%

nie - zlé
dopravné
nie nie - sú
spojenie nie 1% nedostatok finančné nezaujímav
času
dôvody
é
2%
5%
4%

nie -málo
podujatí
16%

Podľa prieskumu je 72% občanov spokojných
s úrovňou kultúrnych podujatí organizovaných
v našom meste. Z 28% nespokojných občanov
uviedlo ako najčastejší dôvod nespokojnosti
málo organizovaných podujatí (16%). Ďalšími
dôvodmi nespokojnosti boli finančné dôvody
(5%), podujatia nie sú zaujímavé (4%),
nedostatok času (2%) a zlé dopravné spojenie
(1%).

3.Aký druh kultúrnych podujatí navštevujete najradšej?
tanec
6%

hudobné
koncerty
27%

kino
14%

divadlo
20%

folklór
18%
športové
podujatia
1%

výstavy
14%

Podľa prieskumu občania najradšej navštevujú
kultúrne podujatia – hudobné koncerty (27%),
divadlo (20%) a folklórne vystúpenia (18%).
V obľúbenosti nasledujú výstavy a kino (po 14%),
tanec (6%) a športové podujatia (1%).
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4.Naštevujete športové podujatia v našom meste?
nie nezáujem
28%

áno
45%

nie finančné
dôvody
6%

nie - nie
som
športový
typ
nie nedostatok 6%
času
9%

nie zdravotné
problémy
6%

Športové podujatia v našom meste navštevuje
podľa prieskumu 45% občanov. 55% občanov
nenavštevuje športové podujatia z dôvodu že
nemá záujem (28%), nemá čas (9%), nie je
športový typ, má zdravotné problémy
a z finančných dôvodov (po 6%).

5. Ste spokojný s úrovňou športových podujatí organizovaných v našom meste?
S úrovňou športových podujatí organizovaných
áno
v našom meste je spokojných 51% občanov
51%
a 31% sa k tomu nevie vyjadriť. Nespokojných je
neviem
31%
18% občanov, z toho z dôvodu nízkej úrovne
podujatí (14%), nedostatočnej propagácie (3%)
a nezaujímavých podujatí (1%).
nie nezáujímav
é
1%

nienedostatoč
ná
propagácia
3%

nie - nízka
úroveň
14%

6. O aký druh športov resp. športových podujatí, ktoré sa konajú v našom meste, máte najväčší záujem?
Podľa prieskumu majú občania v rámci
hokej
lyžovanie,
športových podujatí najväčší záujem o hokej
24%
zimné
športy
futbal
(24%), vodné športy (17%), lyžovanie/zimné
14%
13%
športy (14%), futbal (13%) a cyklistiku (12%).
Nasleduje záujem o plávanie (10%), iné ako napr.
cyklistika
plávanie
volejbal, korčuľovanie, tenis (5%), basketbal (3%)
12%
10%
a turistika (2%).
basketbal
3%

iné
(volejbal,
korčuľovan
ie, tenis, ...)
5%

turistika
2%

vodné
športy
17%
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7. Ktorú z oblasti považujete za prioritnú pre riešenie zo strany mesta?
Občania
v prieskume
označili za prioritnú
životná úroveň
oblasť na riešenie zo
9%
mladých
strany mesta kvalitu
5%
ochrana
zdravotnej starostlivosti
životného
rozvoj
prostredia
(19%), nezamestnanosť
podnikateľského
9%
prostredia
(18%),
kriminalitu
5%
a vandalizmus
(12%).
Nasledujú
oblasti
ochrana
životného
nezamestnanosť
kvalita
18%
prostredia,
životná
zdravotnej
starostlivosti
iné (parkovanie,
úroveň,
chudoba
19%
chodníky,
občianské kvalita života kvalita sociálnej
a
bezdomovci
(po
9%),
odpad, ...)
spolunažívanie dôchodcov
starostlivosti
1%
kvalita života dôchodcov
3%
3%
6%
(6%),
rozvoj
podnikateľského prostredia a možnosti sebarealizácie mladých (po 5%), kvalita sociálnej starostlivosti
a občianske spolunažívanie (po 3%), drogy a iné ako napr. parkovanie, chodníky, odpad (po 1%).
kriminalita a
možnosti vandalizmus
12%
sebarealizácie

chudoba a
bezdomovci
9%

drogy
1%

8. Ako hodnotíte úroveň služieb v našom meste?
obchodná sieť

2,22
2,46
2,59
2,71
2,79
2,81
2,92
2,97
3,05
3,24
3,36

reštauračné služby
vzdelávanie
Mestská hromadná doprava
údržba verejnej zelene
údržba zelene
mestská polícia
možnosti trávenia voľného času detí a…
možností trávenia voľného času dospelých
zdravotnícka starostlivosť
údržba verejných komunikácií

0

1

2

3

Úroveň služieb v našom
meste
občania
v prieskume ohodnotili
(na
stupnici
1
–
vynikajúca, 5
nedostatočná)
s najlepšou
známkou
obchodnú sieť (2,22)
a najhoršou
známkou
údržbu
verejných
komunikácií.

4

9. Aké aktivity by ste uvítali pre zlepšenie kvality služieb ponúkaných v našom meste v týchto oblastiach?
a. doprava
Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti dopravy by občania uvítali predovšetkým
Mestská
zlepšenie mestskej hromadnej dopravy (38%)
hromadná
doprava
a lepšie cesty (36%). Nasleduje parkovanie (15%)
38%
lepšie cesty
a chodníky, cyklochodníky (11%).
36%

chodníky,
cyklochodn
íky
11%

parkovanie
15%
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b. zdravotná starostlivosť
rekonštruk
cia
Polikliniky,
nemocnice
35%

viac
špecialistov
48%

Rontgen v
Poliklinike
10%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti zdravotnej starostlivosti by občania
uvítali hlavne
viac špecialistov (48%),
rekonštrukciu polikliniky a nemocnice (35%).
Nasleduje požiadavka dostupnosti röntgenu
v poliklinike (10%) a poplatky u lekára (7%).

poplat
ky u
lekára
7%

c. sociálna starostlivosť
skvalitneni
e života
dôchodcov
a
imobilných
49%

bezdomovc
viac
i
pracovných
7%
miest
5%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v sociálnej oblasti by občania uvítali skvalitnenie
života seniorov a imobilných (49%), riešenie
situácie bezdomovcov (7%) a viac pracovných
miest (5%). 39% respondentov túto tému
nevedeli posúdiť.

neviem
posúdiť
39%

d. bývanie
pomoc
mladým
ľuďom s
bývaním
47%
nedostatok
bytov
32%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti
bývania
by
občania
uvítali
predovšetkým pomoc mladým ľuďom s bývaním
(47%), riešenie nedostatku bytov (32%)
a parkovanie na sídliskách (21%).

parkovanie
na
sídliskách
21%

e. životné prostredie
viac zelene
(vysádzanie
, nové
parky)
41%

odpad
(separovani
e)
22%

kontrola
psíčkarov
10%

údržba
zelene
(kosenie,
čistenie)
27%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti životného prostredia by občania uvítali
predovšetkým viac zelene – vysádzanie nových
parkov (41%), zlepšenie údržby zelene (27%),
zvýšenie podielu separovaného odpadu (22%)
a lepšia kontrola psíčkarov (10%).
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f. bezpečnosť
viac kamier
25%

viac
hliadok
57%

viac
osvetlenia
11%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti bezpečnosti by občania uvítali viac
hliadok v meste (57%) a viac bezpečnostných
kamier (25%). Občania by uvítali aj viac
osvetlenia v meste (11%) a lepšie zvýraznenie
prechodov pre chodcov ( 7%).

zvýrazniť
prechody
pre
chodcov
7%

g. cestovný ruch
zlepšenie
služieb
49%

lepšia
propagácia
32%

oživenie
centra
mesta
6%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v oblasti cestovného ruchu by občania uvítali
zlepšenie služieb (49%). Nasleduje lepšia
propagácia (32%), poskytovanie regionálnych
zliav
(13%)
a požiadavka
na
oživenie
a zatraktívnenie centra mesta (6%).

regionálne
zľavy
13%

h. iné oblasti

viac
kultúrnych
podujatí
46%

športoviská
, preliezky
33%

Na zlepšenie kvality služieb v našom meste
v iných oblastiach by občania uvítali viac
kultúrnych podujatí (46%), viac športovísk
a preliezok (33%) a riešenie problému so
psíčkarmi 21%).

psíčkari
21%

10. Ste spokojný s možnosťami a kvalitou bývania v našom meste?
S možnosťami a kvalitou bývania v našom meste
je spokojných 85% občanov. 15% občanov je
nespokojných z dôvodu vysokých nákladov na
áno
85%
bývanie, nedostatočnej ponuky bytov pre
mladých ľudí a nedostatku parkovacích miest.

nie - málo
bytov pre
mladých
ľudí
5%

nie - veľa
bytov s
vysokými
nákladmi
6%

nie - málo
parkovacíc
h miest
4%
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11. Aké nové pracovné príležitosti by ste uvítali v našom meste?
Občania by v meste privítali nové pracovné
administrat
íva
remeslá
príležitosti
v oblasti
priemyslu
(28%),
IT
9%
10%
19%
cestovného ruchu (20%) a IT technológií (19%).
brigády pre
Nasleduje záujem o brigády pre študentov (14%),
študentov
remeslá (10%) a administratívu (9%).
14%
cestovný
ruch
20%

premysel
(kožiarsky,
strojársky,
potravinárs
ky)
28%

12. Mali ste záujem pri dochádzaní do práce vymeniť auto a MHD za nemotorovú dopravu (bicykel, korčule,
pešo)?
Až 85% respondentov prieskumu by malo záujem
pri dochádzaní do práce vymeniť auto a MHD za
nemotorovú dopravu (bicykel, korčule, pešo).
áno
81%

nie
19%

13. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o dianí v našom meste?
Občania najčastejšie čerpajú informácie o dianí
Facebook
noviny
23%
(mesačník
v našom meste podľa výsledkov prieskumu
MIKULÁŠ,
z novín – mesačník Mikuláš, MY, ECHO,.. (26%), z
MY, ECHO,
...)
facebooku (23%) a z webovej stránky mesta
26%
webová
(18%). Nasleduje rádio (14%), Televízia Liptov
stránka
(11%), informácie z mestského úradu (5%)
18%
Televízia
a z iných zdrojov – informačné tabule, priatelia
mestský
Liptov
(3%).
11%
úrad
Iné
5% (priatelia,
inf. Tabule)
3%

rádio
14%

14. Keby ste boli primátorom mesta, čo by ste v meste zlepšili s cieľom zvýšiť kvalitu života jeho občanom?
Občania by z pozície primátora mesta zlepšili
podujatia
oddychové
22%
opravy komunikácií (41%), organizáciu a ponuku
zóny
12%
podujatí
v meste
(22%),
riešenie
odpad
nezamestnanosti (13%), separovanie odpadu
(separovani
e)
a oddychové zóny (po 12%).
12%

nezamestn
anosť
13%

opravy
komunikáci
í
41%
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15. Cítite sa v našom meste bezpečne?
Podľa výsledkov prieskumu sa 79% občanov cíti
v našom meste bezpečne. 16% občanov sa necíti
bezpečne z dôvodu kriminality a 5% z dôvodu
nedostatočného osvetlenia.

áno
79%

nie nedostočné
osvetlenie
5%

nie kriminalita
16%

16. Je podľa vášho názoru rozsah a údržba verejnej zelene na dostatočnej úrovni?
Rozsah a údržba verejnej zelene je podľa 57%
občanov na dostatočnej úrovni, 43% občanov
pokladá rozsah a údržbu verejnej zelene za
57%
nedostatočnú (málo zelene, nedostatočné
kosenie).
43%

áno

nie (viac zelene, nepokosené)

17. Čo navrhujete na zlepšenie pešej zóny v meste?
rozšírenie
ponuky a
zlepšenie
kvality
služieb
34%

viac
možností
parkovania
24%

viac
organizova
ných
podujatí na
námestí
42%

Občania v prieskume navrhujú na zlepšenie pešej
zóny v meste viac organizovaných podujatí na
námestí (42%), rozšírenie ponuky a zlepšenie
kvality služieb (34%) a viac možností parkovania
(24%).

