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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 
 

Z Á P I S N I C A  č. 4/2016 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     02. 05. 2016 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     MsÚ, m.č. 109 
Program:   
 

I. Príprava Stoličných dní  
II. Plnenie PHSR 
III. Informácia k oslavám Vstupu Slovenska do EÚ  
IV. Správa o príprave 42. ročníka BM 
V. Príprava osláv Dňa matiek 
VI. 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 IV. vymenil s 
bodom I. z časových dôvodov predkladateľky. Za bod I. vložil nový bod programu – Prerokovanie 
plnenia PHSR. Členovia program s navrhnutou zmenou odsúhlasili. 

 
I. Príprava Stoličných dní 

Správu predložila vedúca oddelenia marketingu, Ing. Soňa Višňovská. Riaditeľ Domu kultúry zároveň 
informoval o programe a rozpočte, ktorý zabezpečuje DK a pozval prítomných na oslavy 30. výročia 
sprístupnenia Domu kultúry v meste Liptovský Mikuláš. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

II. Plnenie PHSR 
Informáciu k plneniu Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja predložila tajomníčka komisie. 
Informovala o zrealizovaných aktivitách v oblasti kultúry za rok 2015.  
(Podrobný popis jednotlivých programov a aktivít tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Informácia k oslavám Vstupu Slovenska do EÚ 
Tajomníčka komisie informovala o zrealizovaných oslavách Vstupu Slovenska do EÚ, ktorým 
predchádzali oslavy Sviatku práce pred NKP Čierny orol.  
Súčasťou osláv už tradične bolo symbolické spustenie fontány Metamorfózy. Záver slávnostného dňa 
patril vernisáži výstavy Pavel Petráš – Mystérium krajiny. Vernisáž sa konala pri príležitosti životného 
jubilea autora – 85 rokov. 

 
IV. Správa o príprave 42. ročníka BM 

O prípravách na celoštátnu prehliadku Belopotockého Mikuláš 2016 informovala Mgr. art. Miroslava 
Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska. V deň konania komisie sa uskutočnilo 
pracovného stretnutie v NOC v Bratislave. Bližšie informácie môže poskytnúť následne.  
Pani riaditeľka informovala o víťazovi krajskej prehliadky, ktorým je divadelný súbor GASPAREGO 
z Liptovského Mikuláša, ktorý sa zúčastní celoštátnej prehliadky. 
Informovala o možnosti pozvania kvalitného divadelného súboru z Čeľjabinska. 
 

V. Príprava osláv Dňa matiek 
Tajomníčka komisie informovala a zároveň pozvala prítomných na oslavu Dňa matiek, ktorú mesto 
Liptovský Mikuláš pravidelne druhú májovú nedeľu. V tomto roku potešia mamy členovia zoskupenia 
Adventure Strings (dobrodružstvo na sláčikových nástrojoch) dňa 8. mája 2016 o 15.00 h v synagóge. 
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VI. Rôzne 
Mgr. art. Miroslava Palanová, členka komisie 

 pozvala prítomných na výstavu „Dve z nás“ – prezentácia neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy 
Smieškovej a Iriny Slaninkovej dňa 5. 5. 2016 v LKS 

 informovala o návrhu Nadi Gilániovej na ocenenie Zdenky Matejkovej pri príležitosti jej životného 
jubilea 70 rokov. 

Mgr. Marcela Feriančeková, členka komisie 

 informovala o odvolaní riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja. Následne budú realizované výberové konania. 

 požiadala všetkých prítomných o zverejňovanie podujatí v Kalendári podujatí na webe mesta 
Liptovský Mikuláš, aby nedochádzalo ku kolízii podujatí 

Peter Vrlík, člen komisie 

 informoval o výstavách v Dome MS 
PhDr. Dana Guráňová, taj. komisie 
Pozvala prítomných na: 

 Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom – 6. 5. 2016 

 Výročie Žiadostí slovenského národa – 10. 5. 2016 
 

 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 13. júna  2016 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


