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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 
 

Z Á P I S N I C A  č. 3/2016 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     04. 04. 2016 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     MsÚ, m.č. 109 
Program:   
 

I. Správa o činnosti - Kultúrne inštitúcie na území mesta mimo zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

II. Informácia k oslavám Dňa víťazstva nad fašizmom  
III. Rôzne 
     

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o programe rokovania komisie, ktorý prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili.   

 
I. Správa o činnosti – Kultúrne inštitúcie na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 
SMOPaJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR 

  
 Správu predložila riaditeľka múzea doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.: 

 
 múzeum pôsobí v oblasti enviromentálneho vzdelávania ako špecializované múzeum s komplexnou 

múzejnou dokumentáciou v oblasti ochrany prírody zahŕňajúc okrem chránených území a 
chránených druhov aj históriu ochrany prírody a jaskyniarstvo ako osobitný celok. Pozornosť venuje 
tiež špeciálnym otázkam v oblasti ŽP ako sú problematika vôd, klimatických zmien, odpadov, 
genetických modifikácií. 

 informovala o uvedení múzea do prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii pripravovaných aktivitách 

 informovala o spolupráci – Univerzita III. veku s AOS gen. M. R. Štefánika 

 ponúkla akreditované vzdelávanie pre MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti ochrany prírody, ktoré je momentálne 
v procese schvaľovania 

 v rámci Stoličných dní plánujú sprístupniť muzejnú knižnicu v exteriéri (v prípade nepriaznivého 
počasia v interiéri) 

 pani riaditeľka požiadala o spoluprácu v oblasti informačného systému v rámci mesta Liptovský 
Mikuláš – zapojenie múzea  

 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 
Správu predložila riaditeľka galérie Mgr. Alena Chebeňová a informovala komisiu o: 
 

 pokračujúcej a rozšírenej spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš  

 pripravovaných aktivitách v galerijnej záhrade 

 realizovaných rekonštrukciách veľkej výstavnej siene 

 revitalizácii galerijnej záhrady 

 bezbariérovom prístupe 

 plánovanej obnove fasády v roku 2017 

 upravili plán realizácie vernisáží  - utorok 

 zároveň informovala o zmenách a nových aktivitách v CKS, ktoré sídli v priestoroch mesta Liptovský 
Mikuláš  a LG PMB sa spolu s mestom podieľa 50 %-ným podielom na jeho prevádzke 

 plánujú reinštaláciu stálej expozície z diel Kolomana Sokola 
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 rovnako s pripojila k požiadavke – zapojenie do informačného systému v meste Liptovský Mikuláš  
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 

 
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja 

 
Správu predložila riaditeľka knižnice Mgr. Marcela Feriančeková. Informovala o: 

 pravidelných aktivitách knižnice 

 pripravovanej rekonštrukcii strechy (havarijný stav) 

 v roku 2015 realizovali opravu podlách 

 prevádzke biblioboxu 

 čoraz viac čitateľov využíva internetové služby, elektronické knižnice 

 poukázala na nevhodne nastavený Fond umenia pre oblasť knižníc 

 poďakovala mestu Liptovský Mikuláš za pravidelnú finančnú podporu pri obnove knižničného fondu 
(každoročne za finančný príspevok od mesta nakúpia do 200 knižných publikácií) 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 

 
 Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 
 Správu predložila riaditeľka LKS Mgr. art. Miroslava Palanová a informovala o: 

 činnosti inštitúcie s regionálnou pôsobnosťou pre občanov regiónu Liptov, zahŕňajúca okresy 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a ich okolie (organizovanie kultúrnych podujatí, konferencií, 
sympózií, školení, seminárov, kurzov, tvorivých dielní, súťaží, festivalov a iných tradičných a 
netradičných foriem osvetovej činnosti) 

 sú dôležitou inštitúciou pri uchovávaní, ochrane, rozvíjaní a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej 
kultúry a amatérskej tvorby; 

 inštitúcia sídli v prenajatých priestoroch kultúrneho objektu, ktorý je súčasťou historickej budovy – 
Čierny orol v správe Liptovského múzea v Ružomberku 

 časť priestorov pre remeselné dielne majú v Okresnom úrade na Námestí osloboditeľov 

 problémoch s uskladnením mobiliáru (stánky v rámci mikroprojektu PL-SR), ktorý majú v súčasnosti 
v priestoroch Okresného úradu. Tieto by mali podľa najnovších informácií taktiež opustiť. Stánky 
využíva vo veľkej miere i mesto Liptovský Mikuláš (vrátane mestských častí) pri realizácii podujatí 

 požiadala o pomoc pri riešení vyššie uvedeného stavu 

 o prípravách celoslovenského festivalu Belopotockého Mikuláš (jún 2016). 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Matice slovenskej 
 
Správu o činnosti predložiť riaditeľ Bc. Marek Nemec a informoval o: 

 činnosti inštitúcie, ktorá je zameraná najmä na: 
o  výstavnú, divadelnú, prednáškovú činnosť 
o  organizáciu spomienkových podujatí 
o  šport, turistiku 

 súčasťou inštitúcie je i Divadelný súbor MADOS, ktorý pravidelne pripravuje scénky na podujatia 
mesta Liptovský Mikuláš  
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 

 
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja 

 
         

Správa o činnosti expozície Liptovského múzea v Ružomberku – Múzea Čierny orol tvorí prílohu 
zápisnice. 
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II. Informácia k oslavám Dňa víťazstva nad fašizmom 
Tajomníčka komisie informovala nielen o prípravách osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, ale i 
o príprave májových osláv (1. máj, Vstup SR do EÚ, Žiadosti slovenského národa, Deň matiek, Deň 
rodiny). Priebežne sa realizujú pracovné stretnutia a zasadnutia za účasti tradičných 
spoluorganizátorov. Konečný program s pozvánkami bude uverejnený v spravodaji Mikuláš na mesiac 
máj. 
 

III. Rôzne 
 
PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 
informovala členov komisie o pripravovaných aktivitách oddelenia: 
- poprosila zástupcov kultúrnych inštitúcií mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o poslanie 

podkladov pre súhrnný zber štatistických údajov pre MK SR 
- pripravovanom podujatí MOSTY GESHARIM 2016 (25 rokov), ktoré sa budú konať 15. augusta 

2016 v synagóge 
- požiadala prítomných o podklady (sprievodné podujatia v rámci Stoličných dní) 

 
 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 2. mája  2016. 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


