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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

LIPTOVSKY 

MIKULÁ~ 

MESTSKÝ ÚRAD 

ZÁPISNICA Č. 5/2020 
zo zasadnutia komis ie kultury pri mestskom zastuplter.tve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomn í: podľa prezenčnej listiny (prezenčná forma + online) 
Dátum: 03.12.2020 
Hod ina : 15:00 
Miesto: Msll . zasadačka Č. 304 I online video konferenčný hovor 
Komisiu v iedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Adventné koncerty (PhDr. Dana Guráňová) - aktuálne informácie o pripravovanej 
akcií 

2. Liptovské kultúrne stredisko ( Mgr. Art. Miroslavu Palanová) - predstavenie 
inštitúcie Liptovské kultúrne stredisko. jeho činnosť za rok 2020 a plán či nnost i pre 
rok 2021 

3. Ostatné 

J. Barok privItal v~etkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie ku ltúry predstavenrm 
programu. Vzhfadom na technické problémy pripojenia M. Palanovej , vyzval D. Gurál"lovú, aby 
informovala o Adventných koncertoch. 

1. Adventné koncerty (AK) 

J. Barok požiadal D. Guráňovú. aby predstavila aktivitu Adventných koncertov. 

D. Guráňová informovala, že prvý adventný koncert sa už uskutočni! 29.11 .2020 s názvom 
Poklady z kraja Jáno!>ika (Nebeská muzika). Teši sa vel'kému počtu sledovaterov záznamu 
prostrednlctvom TV Liptov a youtubuJfacebook mesta Liptovský Mikuláš (k dnešnému dftu ide 
o 797 zhliadnutl na you lube). Ďalšie adventné koncerty budú pokračovať v zmysle dodaných 
podkladov (plagat Adventné koncerty 2020). 

06.12.2020 
13.12.2020 
20.12.2020 

Ten čas vianočny (rodina Janošt1novcov zo Zuberca) 
Sila adventu (Metod Rakár. Martin Sochár'\, Anna Droppové 
.... . a štyri sviečky už horia (Pael Bogacz, Karolrna Zivalfková, Vladimfr 
Ondrejčak) 

D. Guráňová UVIedla eäte informaciu k požadovanému rozpočtu na rok 2021 za oblasť kultúry. 
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023 je momentálne v stave 
rozpracovanosti . Nakol'ko dodnes nemáme platné uznesenie k Záverečnému účtu mesta Liptovský 
Mikuláä za rok 2019, nemôžeme prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 previesť do 
rezervného fondu, a ten následne zapojil' do Navrhu rozpočtu na rok 2021 na krytie finanOlych 
operácii. Tieto finančné prostriedky nám rozpočtovo chýbajú. 



J. Barok kladne zhodnotil aktivitu Adventných koncertov , aj spoluprácu s mestom pri ich 
organizovani 

2. Liptovské kultúrne stredisko (LKS) 

M. Pala nová predniesla informáciu o činnosti LKS a jej planoch do roku 2024 (podklady zaslané 
všetkym členom komisie aj mailom). Uviedla, te LKS a jej aktivity SÚ podporované grantami, 
rozpočtom vúc ako i mestom. Vera aktivit sa presúvalo z marca 2020 na jesefl , resp. niektoré 
aktivity sa museli vzhradom na proliepidemiologické opatrenia ru~iť. Následne bolo potrebné vrátil' 
€ z fondu na podporu umenia (100. vyročie Slovenského divadla, 100. vyrotie ochotnickeho 
divadla v Liptovskom Mikulá~i). 
Aktuálne funguje klub neprofesionálnych výtvarníkov (v počte do 6 rudi) v budove Okresného 
úradu. Ide o lokálnych fOlografov, ktorY majú následne výstavu v priestoroch LKS. 
POĎakovala A. Dvorščákovej za dobrú spoluprácu OA v ramci aktivity študentskej praxe. 
V letny-ch mesiacoch bol uskutočnený tanečný tábor vo Vychodnej s medzinárodnou účasťou. 
Uviedla, te osobnosti Liptova sú naďalej propagované na facebookovej stránke LKS. 
Vyzdvihla spoluprácu pri organizácií Adventných koncertov s mestom (zastupenie O. Gurár'lová). 

O. Guráňova poďakovala za dobru spoluprácu pri organizovani Adventných koncertov. 

A.Ovor~Čáková vyzdvihla fakt. že napriek tomu, že LKS patri pod VÚC je spolupráca s mestom 
vermi dobrá. POĎakovala za spoluprácu v rámci praxe OA, a do budúcnosti by rada počet 
praxujúcich ~tudentov roz~írila. 

M. Palanová na zaver vyzdvihla potrebu kultúry práve v tejto dobe, kedy je v značnej miere 
obmedzené akékorvek spoločenské vyžitie. 

3. OsIaIné 

Ľ. Raš, chcel prerokovať tému ABC Kraso, ale bol odporuČ6ny na komisiu ~portu, nakorko ide 
o športovú aktivitu. 

O. GurMová sa dopytovala na avizovanú zmenu tajomníka komisie kultúry . 

Ľ. Trizna uviedol, že zmena tajomnika podlieha schváleniu cez MsZ, a bude to prerokované až 
v 0112021, vzhradom na motnú zmenu organizačnej ~truktúry . 

J. Barok vyzval všetkých členov, aby zas lali svoje navrhy slúžiace na vypracovanie plánu činnosti 
komisie kultúry na rok 2021, do 13.12.2020. 

Ľ . Trizna uviedol, že by bolo prospe~né , aby sa mohli vyjadriť v~etci poslanci MsZ s prlpadnými 
návrhmi. 

Liadosť o zaslanie pripomienok k plánu činnosti komisie kultury 
tajomnikom, v zmysle schválenej záPisnic~ bod . Č. 3 Ostatné. 

Zapisala: Ing. Linda Ilavská ~ 
Schválil: MUDr. Jaroslav Barok. predseda komisie 
V Liptovskom Mikulaši 03.12.2020 

na rok 2021 . bude 
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zaslaná 


