
MESTO PRE VSfTICi'CH 

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

MIKULÁŠ 

ZÁPISNICA Č. 1/2021 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupite ľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: pod ra prezenčnej listiny 
Dátum: 27.05.2021 
Hodina: 15:00 
Miesto: MsÚ, malá zasadačka 
Komisiu viedol : MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Mikulášske lelo 2021 
2. Oslatné 

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

1. Mikulášske leto 2021 

J. Barok požiadal R. Devečku , aby predstavil program Mikulášskeho leta. 

R. Devečka predstavil členom komisie program Mikulášskeho leta na mesiac júl. Ide o spojenie 
kultúry, hudby, tanca, divadla, filmu. Medzi opakujúce sa podujatia sú zaradené: 

• Posedenie pri gramofóne (utorok) 
• Letné kino v záhrade MJK (streda) 
• Živá pozvánka na piatkový program (piatok) 
• Hudobný program - koncerty (piatok) 
• Divadelné rozprávky (každá druhá nedeľa) 

Aj tento rok je súčasťou programu Mikulášsky jazzový festival a Bažant Kinematograf. 
Program je financovaný z rozpočtu OOCR. Všetky aktivity sa samozrejme budú odv íj ať od 
aktuálnych opatrenífvyhlášok ÚVZ SR. 
Program na mesiac august sa bude niesť v podobnom zložení ako v mesiaci júl, v prípade 
finan čných prostriedkov môže byť doplnený o hudobné stredy pre domácich umelcov. Program sa 
ukončí podujatím Rozlúčka s prázdninami. 

Ľ . Raši sa informoval, či sa plánuje podujatie Street music night - vzhľadom na epidemiologické 
opatrenia, zoskupenie takého počtu rudí nie je možné. Toto podujatie sa tento rok aj vzhradom na 
náročné financovanie , neuskutoční (pozn. R. Devečka) 

M. Nemec sa informoval k podrobnostiam oh ľadom zlepšeniafzhoršenia epidemiologickej situácie 
(pozn. R. Devečka , D. Guráňová vysvetlili aktuálne platnú vyhlášku Č . 208 UVZ SR). 

J. Hric predostrel členom komisie fungovanie MJK počas leta. Tak ako každý rok, aj tento bude 
venovaný významnej osobnosti. E. Penkala je rodák z Liptova, vynálezca, ktorému sa bude 
venovať program MJK. Každý piatok organizuje MJK Geniálny park na Námesti Mieru (Oe 
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Central) , spojený so sprievodcovskou službou do priestorov MJK, kde ich čaká interaktívny kvlz. 
Pri fontáne Metamorfózy bude inštalovaná výstava banerov s tematikou E. Penkalu. Aktivity sú 
kryté financovanim z ooeR. 

M. Bačíková v zastúpení J. Piatkovej informovala o sprievodcovských slu1bách, ktoré budú 
poskytované v ramci Mikulášskeho leta. Ide o pravidelné prehliadky (pondelok. streda. piatok) so 
začiatkom o tO:OO hod. Službu je možné obj ednať aj mimo stanovenych terminov. 

O. Gurár'lová upozornila na chybné čislo uvedené ako kontakt na infocentrum (pozn. M. Bačíková 
vykoná nápravu). 

O GurMová za odd . OM$aK pripravuje aktivity na mesiac august (SNP, otvorenie Haj NicovÔ). 
a lc: termínu 5.9.2021 pripravuje Mosty Gesharim. 

Kompletný program za mesiac júl, je prílohou tejto zápisnice. Mesiac august je zatiar v štádiu 
rozpracovaného materiálu, na odd. MaP. 

J . Barok vyzval zúčastnených prizvaných členov na vzájomnú spoluprácu, a poďakoval za 
predloženie pestrého programu. 

2. Ostatné 

Nakol'ko neboli vznesené ďalA; ie otázky, predseda ukončil rokovanie komisie kultúry. 

Zapísala: Ing. Linda Ilavská V2J 
Schválil : MUDr. Jaroslav Barok, predseda komisie 
V Liptovskom Mikulaši 27 .05 .2021 aj 
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JÚL 2021 - MIKULÁŠSKE LETO 
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