
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKY ÚRAD, Štúrova 1989/41 , 03142 Liptovský Mikuláš 

ZÁPISNICA č, 2/2021 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 23.09.2021 
Hodina: 15:00 
Miesto: MsÚ, zasadačka Č . 304 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2021 v meste Liptovský Mikuláš 
2. Ostatné 

J. Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry predstavením 
programu. 

1. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2021 

R. Devečka zhodnotil na základe vypracovanej správy (súčasťou zápisnice) priebeh Mikulášskeho 
leta. Program sa uskutočnil podľa plánovaného harmonogramu. Program bol financovaný 
z rozpočtu OeeR, rozpočet bol ponížený o cca 20%, no napriek tomu sa podarilo podujatia 
naplánovať a zrealizovať. 

J . Piatková zhodnotila priebeh leta pozitívne. Bolo zrealizovaných cca 30 prehliadok so 
sprievodcom "Príbeh mestaU, prevažne pre slovenských a českých turistov, v slovenskom jazyku. 
Sprievodca bol tentokrát zamestnanec infocentra, takže neboli potrebné extra financie - úspora 
oproti roku 2020. 
Aktuálne pripravuje na jeseň 2021 prehliadku mesta ft PO stopách Štúrovcov". Aktivita je vhodná pre 
žiakov ZŠ. 

J. Hric zhodnotil fungovanie MJK počas letnej sezóny. Rok 2021 bol venovaný významnej 
osobnosti. E. Penkala. Prebehol aj kvíz nPatent na rozum", kde sa návštevníci interaktívne 
prostredníctvom svojich smartfónov zapájali do programu. Tento projekt bol financovaný cez 
OOeR. Návštevníci boli prevažne slovenskí turisti. Eviduje približne 113 návštevníkov oproti roku 
2019. Tento výpadok sa prejavil aj na výpadku príjmu za vstupné do MJK. 
Budúci rok 2022 sú v pláne projekty J. Kráľa, aM. M. Hodžu. 

D Guráňová zhodnotila aktivity OMŠaK, v rámci leta Oslavy SNP, otvorenie Háj Nicovó, Mosty 
Gesharim , za úspešné. Aktuálne pripravuje Adventné koncerty na koniec roka. 

Ľ . Raši vzniesol podnet na viditeľnejšie umiestnenie hlavného plagátu s programom Mikulášskeho 
leta na webovú stránku mesta. 

J. Barok poďakoval za zhodnotenie pestrého programu. 
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2. Osta tné 

Ľ . Raši informoval , že bol oslovený aktivistami o zámere vybudovania stálej expozície E. S. 
MartInčekovej , na uzemi mesta (napr. v Galérii K. Sokola). Navrhuje vytvorit' skupinu 
kompetentnych rudi . aby sa tento zámer podarilo zrealizovať. 

D. Guráriová navrhuje realizáciu v rodnom dome E.S. Martinéekovej. 

M. Nemec vhodne upozornil, že v prlpade realizácie danej expozície v Galérií K. Sokola, by vznikol 
precedens pre viacerých možných záujemcov (napr. expozícia J. Alexyho) . 

J . Hrlc disponuje v rámci MJK viacerjtmi vecami od E.S. Martinčekovej . 

Nakorko neboli vznesené ďalšie otázky, predseda ukončil rokovanie komisie kultúry 

. l 
Zapisala : Ing. linda Ilavská a.:~ 
Schválil ' MUDr. Jaroslav Barok, predseda komisie 
V liptovskom Mikuláši 23.9.2021 
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