
 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

Z Á P I S N I C A  č. 2/2017 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     20. 03. 2017 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka MsP, m.č. 723 
Program:   
 

I.Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – plán 
II.Správa o činnosti Liptovského kultúrneho strediska  
III.Správa o činnosti - Kultúrne inštitúcie na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
IV.Informácia k oslavám Oslobodenia mesta 
V.Prerokovanie žiadostí v zmysle Grantovej výzvy 2017 pre oblasť kultúra 

VI.Rôzne 
a. Monitoring PHSR 

     

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o zmene v programe rokovania komisie – bod Monitoring PHSR pre oblasť kultúra za rok 
2016 sa presunie za bod I. Správy kultúrnych inštitúcií na území mesta iných zriaďovateľov sa posunú 
hneď za nový bod II. Monitoring PHSR. 

 Prítomní členovia program jednohlasne odsúhlasili.   
 
I. Partnerské vzťahy – spolupráca s partnerskými mestami – plán 
 Informatívnu správu, ktorá je súčasťou rokovania Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

v apríli 2017, predložila ved. odd. marketingu a podnikania. 
 Komisia kultúry zobrala správu na vedomie. 
 (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
II. Monitoring PHSR za oblasť kultúra 2016 

Informatívnu správu o monitore PHSR za obdobie roku 2016, predložila RNDr. Michaela Schlegerová 
z odd. projektového manažmentu. 
Komisia kultúry zobrala správu na vedomie. 

   (Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Správa o činnosti - Kultúrne inštitúcie na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 
Galéria Rumanský Art Centre 
O činnosti Galérie Rumanský Art Centre informoval riaditeľ neziskovej organizácie, Ing. Michal 
Rumanský. Prezentoval činnosť i ciele galérie. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
Zástupkyňa SMOPaJ Mgr. Korenková, predložila informatívnu správu o činnosti organizácie 
a poďakovala mestu Liptovský Mikuláš za spoluprácu a ústretovosť pri organizácii aktivít. 
Zároveň informovala o celoslovenskom festivale Zväzu slovenských múzeí 27. júna 2017 v Liptovskom 
Mikuláši, ktorého sú v tomto roku organizátorom. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa a Centrum Kolomana Sokola 
Správu o činnosti predložila pani riaditeľka, Mgr. Alena Chebeňová. Informovala o činnosti za rok 2016, 
o spoločných projektoch s mestom LM, náraste návštevníkov. Požiadala mesto LM o súčinnosť pri 
obnove objektu Centrum Kolomana Sokola, v ktorom pripravujú dňa 6. júna 2017 slávnostné otvorenie 
reinštalovanej výstavy. Súčasne opätovne pripomenula zámer LG PMB zmeniť názov Centra 
Kolomana Sokola na Galériu Kolomana Sokola pod tlakom návštevníkov a verejnosti. Cieľom tejto 
zmeny je lepšia orientácia návštevníka, hľadajúceho výstavný priestor uznávaného umelca – Kolomana 
Sokola.  
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Členovia komisie kultúry túto myšlienku – zmenu názvu CKS, podporili svojim hlasovaním už 5. 
decembra 2016, uznesením č. 8/9/2016. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Liptovské múzeum v Ružomberku, expozícia Múzea Čierny orol 
Riaditeľ múzea, Mgr. Martin Krupa, informoval o aktivitách múzea na území mesta Liptovský Mikuláš, 
poďakoval za spoluprácu všetkých kultúrnych inštitúcií pôsobiacich na území mesta a zmysluplnú 
činnosť komisie kultúry pri MsZ v Liptovskom Mikuláši. 
Informoval o nových projektoch pripravovaných v spolupráci s mestom LM – prezentácia 
archeologického výskumu Rohačka a komentovaný historický sprievod mestom, ktorý bude nosným 
program osláv – Stoličné dni 2017.  
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Liptovské kultúrne stredisko 
Riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, Mgr. Art. Miroslava Palanová, predložila správu o činnosti 
LKS. Informovala o hlavných úlohách a náplni zariadenia a o spolupráci s mestom LM. 
Zariadenie je organizátorom regionálnych i celoštátnych festivalov ako FF Východná či Belopotockého 
Mikuláš.  
Poďakovala za spoluprácu mestu a ďalším kultúrnym inštitúciám mesta pri organizácii podujatia 
Rázusovie Vrbica, Belopotockého Mikuláš.  
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého 
Správu o činnosti Liptovskej knižnice GFB predložila pani riaditeľka, Mgr. Marcela Feriančeková. 
Informovala o poslaní a plnení prioritných úloh v roku 2016. Zároveň informovala o neukončenom 
verejnom obstarávaní na výmenu strechy na hlavnej budove knižnice. 
Pochválila sa medziročným nárastom výpožičiek i návštevníkov v roku 2016. Zároveň informovala 
o čiastočnej debarierizácii knižnice – výťah. 
Poďakovala za pravidelnú finančnú dotáciu na obnovu knižničného fondu mestu, či spoluprácu pri 
organizácii podujatí. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
Ved. odd. mládeže, športu a kultúry, PhDr. Dana Guráňová a tajomníčka komisie kultúry, poďakovala 
všetkým prítomným zástupcom kultúrnych inštitúcií na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta za spoluprácu. Vyzdvihla súčinnosť a ochotu spolupracovať na nosných podujatiach a aktivitách 
mesta, či regiónu. 
 

IV. Informácia k Oslavám 72. výročia oslobodenia mesta 
Tajomníčka komisie kultúry a ved. OMŠaK, informovala o programe pripravovaných Osláv 72. výročia 
oslobodenia mesta a zároveň Oslavách 1. mája 2017: 
 
4. apríla 2017 
14.00 Slávnostný pietny akt pri Pomníku padlým vojakom Červenej armády  
  (Námestie osloboditeľov) 
  Slávnostný pietny akt  NKP Háj Nicovô  
 
17.00 VEĽKÁ VOJNA 
  (ev. kostol Vrbica – Zbierka) 
  Spomienková slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny 
  Udelenie najvyššieho ocenenia mesta brig. gen. Jánovi Iľanovskému 
  
  Slávnostné odhalenie Pamätnej tabule padlým vo Veľkej vojne 
  (ev. kostol Vrbica – Zbierka) 
 
1. máj 2017  
10.00 1. máj – Sviatok práce 
  (priestor pred  NKP Čierny orol, Ulica 1. mája) 

Slávnostný program venovaný oslave Sviatku práce, spojený s pietnym aktom kladenia 
vencov k pamätnej tabuli 

  Následne po ukončení sa účastníci v sprievode presunú k fontáne Metamorfózy 
 
  Symbolické odomknutie fontány metamorfózy 
  (fontána Metamorfózy, Námestie osloboditeľov) 
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  Pramienok, detský folklórny súbor 
  Maj.Dur, malé hudobné zoskupenie 
 
14.00   VSTUP SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE 
  (synagóga, Hollého ulica) 
  Slávnostný program venovaný 13. výročiu vstupu Slovenska do EÚ  
 
  Bratislavský chlapčenský zbor 
  (synagóga, Hollého ulica) 

Slávnostný koncert zboru, ktorý je držiteľom mnohých ocenení, medzi nimi je aj zlatá 
medaila prezidenta SR a cena Ministra kultúry SR 

    
  Pavel Petráš, ml. – výber z tvorby 
  (synagóga, Hollého ulica) 

Vernisáž výstavy z tvorby mikulášskeho rodáka, umelca a pedagóga. Prezentuje diela z 
cyklu významné osobnosti, portréty, zátišia a figurácie. 

 
 

V. Prerokovanie žiadostí v zmysle Grantovej výzvy 2017 pre oblasť kultúra 
 

Tajomníčka komisie predložila  
 

Uznesenie č. 2/1/2017: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  

predložené žiadosti o granty v rámci GV 2017 pre oblasť kultúry 
b) prerokovala a vzala na vedomie (hlasovanie jednohlasne) vylúčenie grantových žiadostí: 

1.  Olympijského klubu Liptova, ktorý svoju žiadosť presmeroval do oblasti šport. 
2. Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého, ktorá má dotáciu na obnovu knižničného fondu 

zakomponovanú priamo v rozpočte mesta na rok 2017. 
3. Liptovského múzea v Ružomberku, ktoré podalo dve žiadosti. V zmysle platného VZN 

15/2016 je možné podať viaceré žiadosti, dotáciu však je možné poskytnúť jednému 
žiadateľovi len raz za posudzované obdobie. Spoluúčasť mesta na prezentáciu 
archeologického výskumu – Rohačka, bude riešená v rámci rozpočtu mesta PR 13. 

c) odporučila primátorovi mesta schváliť nasledovné granty pre oblasť kultúry 2017 (hlasovanie 
jednohlasne): 

 

P.č. Žiadateľ Projekt - účel dotácie 
Odporučená 
dotácia (v €) 

1. Detský folklórny súbor Ďumbier Doprava licencovaným prepravcom, nákup a šitie 
folklórnych súčiastok, vecné ceny a darčeky pre 
hostiteľov, občerstvenie. 

800,00 

2. Dom Matice slovenskej Kancelárske potreby, propagácia, doprava licencovaným 
prepravcom, zapožičanie kostýmov, honoráre pre 
realizátorov projektu, občerstvenie. 

320,00 

3. LAETO ANIMO Doprava licencovaným prepravcom, ošatenie členov 
zboru, občerstvenie, propagácia. 

350,00 

4. Liptovské múzeum v 
Ružomberku 

Honoráre pre účinkujúcich. 1 000,00 

5. Mestský dychový orchester Ozvučovacia aparatúra s mikrofónmi. 800,00 

6. NK REAL, s. r. o. Honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie 
účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu 
podujatia, propagačné materiály a publicita. 

1 000,00 

7. OZ JESKO Honoráre pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, 
ubytovanie, konferovanie, materiálne výdavky, 
propagácia, výzdoba scény. 

700,00 
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8. OZ Spolok Martina Rázusa Honoráre pre účinkujúcich. 1 000,00 

9. Pokrok LM, o. z. Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, aparatúra, 
ozvučenie, osvetlenie, moderátor, občerstvenie, ceny pre 
účinkujúcich, diplomy, propagácia, odmena a náklady 
pre produkciu krátkeho filmu. 

1 000,00 

10. Pramienok, n. o. Doprava licencovaným prepravcom. 1 000,00 

11. Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Okoličné 

Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z 
Alkantary, prezentácia výsledkov prostredníctvom 
informačného panela. 

1 000,00 

12. Rumanský Art Centre, n. o. Autorské honoráre (kurátor, grafik), nájom galérie, nájom 
audiovizuálnej techniky, preprava umeleckých diel, 
propagácia a publicita, materiálové náklady. 

1 000,00 

13. Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva 

Tlač farebného katalógu. 1 000,00 

 
d) odporúča 

nevyčerpané finančné zdroje použiť ako rezervu na neplánované aktivity v oblasti kultúry v roku 
2017 podľa odporučenia komisie kultúry (kostýmovaný komentovaný sprievod mestom v rámci 
osláv Stoličných dní – Panoptikum z histórie mesta – nosný program osláv) – hlasovanie 
jednohlasne. 

e) neodporučila 
primátorovi mesta poskytnúť granty, ktoré nespĺňali požadované kritériá – špecifické priority pre 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta zmysle zverejnenej Grantovej výzvy pre oblasť kultúry  2017 
(hlasovanie jednohlasne): 
OZ Vŕbové prútie, ktoré požadovalo finančnú dotáciu na nákup fotoaparátu - Canon EOS 80 D 

 
VI. Rôzne 

Mgr. Marcela Feriančeková 

 pozvala prítomných na besedu s archeológom Martinom Furmanom – Opevnenia na Liptove, 
ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 v LK GFB. 

 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 5. júna 2017. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 21. marca 2017 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


