MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

Z Á P I S N I C A č. 5/2016
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Dátum: 13. 06. 2016
Hodina: 15.00 h
Miesto: MsÚ, m.č. 403
Program:

I.
II.
III.
IV.

Správa o činnosti Múzea Janka Kráľa
Mikulášske leto – Dom kultúry
Kronika mesta za rok 2015 – Múzeum Janka Kráľa
Rôzne
Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval
prítomných o programe rokovania komisie a predložil zmenu programu s tým, že bod II. vymenil s
bodom I. z časových dôvodov predkladateľa. Členovia program s navrhnutou zmenou odsúhlasili.

I. Mikulášske leto – Dom kultúry
Program Mikulášskeho leta na mesiace júl a predbežne aj august predložil riaditeľ zariadenia.
Informoval, že opäť po prestávke sa vracia na Námestie osloboditeľov aktivita Bažant Kinematograf.
Novinkou je Open stage – po vzore zahraničných miest sa ponúka priestor pre domácich záujemcov
(hudba, divadlo, spev, tanec....) ale i mimoregionálnych. Dom kultúry poskytne tribúnu, ozvučenie.
(Program tvorí prílohu zápisnice)
II. Správa o činnosti Múzea Janka Kráľa
Správu predložil riaditeľ Múzea Janka Kráľa. V informatívnej správe zhodnotil aktivity za rok 2015 a v I.
polroku 2016.
Peter Vrlík, člen komisie,
 informoval sa, či múzeum pripravuje zhodnotenie a ocenenie jednotlivých zbierkových
predmetov vo vlastníctve múzea.
o riaditeľ MJK informoval, že v prvom rade je potrebné zrealizovať komplexnú evidenciu
uvedených predmetov, čo je pri ich množstve náročné.
Jozef Bobák, člen komisie,
 navrhol centralizovať pokladňu a jej prepojenie so všetkými prevádzkami MJK
 požiadal MJK o sprístupnenie fotografií týkajúcich sa m. č. Palúdzka pre Kultúrny dom
v Palúdzke
o riaditeľ MJK odsúhlasil a ponúkol využitie archívu všetkým prítomným pre obdobné
účely
(Správa tvorí prílohu zápisnice)
III.

Kronika mesta za rok 2016 – Múzeum Janka Kráľa
Informatívnu správu o stave kroniky za rok 2015. Vzhľadom k tomu, že kompetencia spracovania
kroniky je delegovaná na jedinú pamäťovú inštitúciu mesta, informoval o ďalšom postupe dopracovania
chýbajúcich kroník mesta.
V zmysle existujúceho štatútu kronikára podľa čl. 4 ods. 1 kronikár predkladá zápisy komisii kultúry,
ktorá ich pripomienkuje. Vzhľadom k širšej problematike (v zmysle schválenej štruktúry) sa členovia
komisie vyjadrili, že nie je možné v komisii kultúry posúdiť všetky uvedené kapitoly kroniky.
Tajomníčka komisie navrhla do budúcna upraviť štatút nie kronikára, ale kroniky mesta, kde bude
zápisy a pripomienky navrhovať prierezová komisia (zástupcovia rôznych oblastí). Upozornila, že
kronika mesta by mala byť o významných udalostiach na území mesta, nemala by kopírovať tlačové
správy v denníkoch.
Mgr. Marcela Feriančeková uviedla, že kronika má byť chronologicky zoradená, podľa udalostí ako sa
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dejú (obdoba denníka).
Pán Ing. Jozef Bobák namietal jednotlivé zápisy v kronike mesta – boli to však námietky k odborným
záležitostiam, ktorých fakty nie sú členom komisie známe. Zároveň informoval, že kroniku v takomto
znení neodsúhlasí.
Uznesenie č. 4/5/2016:
Komisia kultúry:
a) prerokovala
predloženú kroniku mesta
b)

odporučila
pri súčasnom platnom štatúte kronikára, postúpiť prerokovanie zápisov v kronike mesta za rok
2015 jednotlivým komisiám mestského zastupiteľstva, prípadne mestskej rade.

IV. Rôzne
Ing. Jozef Bobák
 upozornil na logo k 730. výročiu 1. písomnej zmienky o meste, ktoré nevystihuje historický erb
mesta na tlačovinách k výročiu
Mgr. Marcela Feriančeková
 súhlasila s pripomienkou. Kostol v logu 730-ky nie je hovoriaci a špecifický pre mesto Liptovský
Mikuláš.
 vyjadrila ľútosť nad tým, že stanovisko komisie kultúry, že ku už schválenému logu sa má
použiť pri tak významnom výročí aj historický erb mesta, nebolo akceptované
 upozornila na nevyužívanie Centrálneho kalendára na webe mesta – nie všetky kultúrne
inštitúcie v ňom uverejňujú podujatia. Tým sa stráca podstata kalendára a nie je možné vyhnúť
sa tomu, aby sa podujatia neprekrývali
o s uvedenými stanoviskami sa stotožnili viacerí členovia komisie kultúry
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 5. septembra 2016

Zapísala: PhDr. Dana Guráňová
Predseda komisie: Michal Paška
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