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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

ZÁPISNICA č. 1/2022 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 15.02.2022 
Hodina: 15:00 
Miesto: priestory Múzea Janka Kráľa 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Činnosť Múzea Janka Kráľa 
2. Plán Múzea Janka Kráľa na rok 2022 
3. Prehliadka Múzea Janka Kráľa 

J. Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry predstavením 
programu. Následne požiadal riaditeľa p. Hrica o predstavenie činnosti múzea. 

1. Č innosť Múzea Janka Kráľa 

J. Hric predstavil činnosť MJK za rok 2021 s dvoma nosnými podujatiami: 150. výročie narodenia E. 
Penkalu a 210. výročie M.M. Hodžu (rekonštrukcia Tatrínu). Aktivity boli financované najmä 
prostredníctvom OOCR. V dôsledku pandemických obmedzení klesla návštevnosť múzea 
z bežných 25 tis. návštevníkov. na 12 tis. návštevníkov. Výpadok je najmä medzi študentami ZŠ 
a SŠ - v zmysle Covid automatu, boli obdobné aktivity zakázané pre školy. 

2. Plán Múzea Janka Kráľa na rok 2022 

J. Hric pripravil podrobný plán aktivít na rok 2022 (je súčasťou prílohy tejto zápisnice). Hlavnou 
témou bude 200. výročie narodenia Janka Kráľa . Pri všetkých aktivitách dochádza k priamej 
spolupráci v rámci Matice Slovenskej, Liptovského kultúrneho strediska a iných organizácií v rámci 
mesta Liptovský Mikuláš. 

J . Hric upozornil na aktuálny problém spojený s navýšenim prevádzkových nákladov (fakturácia 
elektrickej energie). 

A. Dvorščáková dopytovala J. Hrica o vytvorenie ponuky pre SŠ, v rámci aktivít keď majú školy 
maturity, prijímacie pohovory. Termín 15.-17.3.2022, a 9.5.2022. J. Hric prisľúbil súčinnosť. 

3. Prehliadka Múzea Janka Kráľa 

Nakoľko neboli vznesené ďalšie otázky, predseda ukonči l rokovanie komisie kultúry. 

J . Hric pozval zúčastnených na prehliadku priestorov MJK. 

Zapísala: Ing. Linda Ilavská QJ}__ ľ 
Schválil: MUDr. Jaroslav Barok, t~ed\-eda komisie 
V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.2 .2022 

Štúrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš. tel: +421445565111-12. fax: +42144562 13 96. 
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~MJK MÚZEUM JANKA KRÁĽA 
Nám. osloboditelov 31-32 031 01 liptovský Mikulas 

MIJ/EllM 10.NKA KI\/UA. 

200. V)'ročie narodenia .Janka Kráľa (2-'. 4. 2022) - séria príležitostných podujatí (návrh) 

- rekonštrukcia expozície Izba Janka Kráľa (24. 4. 2022) + pietny akt so sprievodným 

kultúrnym programom pri soche Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov. uvedenie loga. vydan ie 

exlibris. grafický lisL propagačné predmety (magnetky. záložky. od.maky, ... ) 

- exteriérová výstava (jún, koordinácia s OOCR) + maľovanka 

- inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobností štúrovskej 

generácie (1. 7. 2022, koordinácia s p. Oškom, filatelisti) 

- inscenované pásmo Zakliata duša Janka Kráľa. Príbeľská vzbura (letná sezóna, pod 

arkádami) 

- vedecká konferencia (september) - vydanie zborníka. odhalenie pamätn~i tabule na 

pôvodnom mieste rodného domu 

- výtvarná a literárna súfaž Svet podľa Kráľa (vyhlásenie do 31. 1. 2022; slávnostné 

vyhodnotenie: jún) - pre žiakov ZŠ. SŠ. dospelých výtvarníkov a literárnych autorov 

- Divadelný festival Ivana Stodolu (začiatok septembra) Matica slovenská 

- Národný výstup na Krivá11 (polovica augusta) Matica slovenská 

- gustiózne čítanie (viacero opakovaní) 

- filmový hraný dokument (24.4.2022) Matica slovenská 



MÚZEUM JANKA KRÁĽA ~MJK Nám. osloboditeľov 31 32, 031 01 Liptovsky Mikulaš 
Ml/Z[UM JANI\A ~KALA 

200. výročie narodenia Janka Kráľa (24. 4. 2022) - séria príležitostných podujatí 

- rekonštrukcia expozície Izba Janka Kráľa. exteriérová výstava. inaugurácia poštovej 

známky. vedecká konferencia - vydanie zborníka. recitačné pásmo. výtvarná súťaž. literárna 

súťaž, divadelné predstavenia - spolufinancovanie OOCR 

90. rokov mikulášskeho hokeja 

- slávnostné stretnutie v priestoroch mestského múzea. celoročná výstava. vydanie 

príležitostnej publikácie - spolufinancovanie OOCR 

Expozícia venovaná histórii športu ľ Liptovskom Mikuláš i 

- výber exponátov. inštalácia spolufinancovanie OOCR 

Expozícia kováčstva v Rodnom dome Rázusovcov 

- prevoz. inventarizácia. ošetrenie. inštalácia. omietnutie:: stien v interiéri. výstavba 

kováčskej pece. oprava strechy 

Výstava Fotograf a etnograf Pavol Socháň 

- pri príležitosti 160. výročia narodenia významného rodáka z Vrbice 

Sprievodca po expozíciách mestského múzea 

- reedícia v tlačenej forme. inovatívna elektronická fom1a 

Propagačná inštalácia ľ novinovom stánku pri Centrume 

- spracovanie informačných textov. osvetlenie. WiFi zóna 

Informačné tabule na historick$·ch budoľách 

- spracovanie informačných textov, majetkové usporiadanie. inštalácia 

Revízia príručnej knižnice 

- vyradenie primárne nesúvisiacich titulov 


