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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
Z Á P I S N I C A  č. 3/2018 

zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum:     29. 05.  2018 
Hodina:    15.00 h 
Miesto:     zasadačka m.č. 304 
Program:   
 

I. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB a Galérie K. Sokola  
II. Správa o činnosti MJK  
III. Kronika mesta za rok 2017 
IV. Mikulášske leto – DK 
V. Príprava Stoličných dní - DK LM 
VI. Správa o príprave 44. ročníka BM 

VII. Rôzne 
   

 Predseda komisie, Michal Paška, otvoril pracovné rokovanie komisie kultúry. Zároveň informoval 
prítomných o programe rokovania komisie. Prítomní členovia program jednohlasne odsúhlasili.   

 
I. Informatívna správa o činnosti Liptovskej galérie PMB a Galérie K. Sokola  

Správu predložila riaditeľka Liptovskej galérie PMB a Galérie K. Sokola, Mgr. Alena Chebeňová, ktorá 
zároveň poďakovala za spoluprácu mestu Liptovský Mikuláš. 
Pani riaditeľka zároveň informovala o pripravovanej výnimočnej výstave Jána Zoričáka, ktorý stvoril 
vesmír zo skla – vernisáž bude 10. júla 2018 o 15.00 h v Galérii PMB. Ďalšou zaujímavou výstavou 
bude výstava F. R. Čecha v Galérii K. Sokola. 
Pozvala prítomných na otvorenie detského ihriska v rámci Galerijnej záhrady dňa 29. 6. 2018 o 16.00 
h. 
Členovia komisie zobrali správu na vedomie. 
(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

II. Informatívna správa o činnosti Múzea Janka Kráľa 
Riaditeľ múzea, Mgr. Jaroslav Hric, predložil stručnú informatívnu správu z činnosti.  
Ing. Jozef Bobák, poslanec MsZ a člen KK 

• zaujímal sa o stav depozitáru MJK – riaditeľ informoval o podanom projekte, ktorý nebol 
úspešný v grantovom kole. 

Michal Paška, poslanec MsZ a predseda KK 

• navrhol, po komunikácii s riaditeľom MJK, zmenu názvu Múzea Janka Kráľa na Mestské 
múzeum. 

 PhDr. Jozef Daník, člen KK 

• vyjadril jednoznačný nesúhlas so zmenou názvu. MJK má svoju 60-ročnú históriu.  

• podstatné je, čo subjekt vykonáva 
 
Členovia komisie vyjadrili nesúhlas so zmenou názvu, ktorá nemá žiadne opodstatnenie. V opačnom 
prípade by bolo potrebné premenovať všetky inštitúcie (ZŠ, CVČ, DK, ...) a dať im prívlastok „mestský“.  
 
Predloženú správu členovia komisie zobrali na vedomie. 
(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 

III. Kronika mesta za rok 2017 
Riaditeľ MJK, ktoré má delegované povinnosť viesť kroniku mesta, informoval o stave kroniky za rok 
2017. Kronika nie je dokončená. 
 
PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 

• upozornila na nesúlad so Štatútom kronikára – termíny odovzdania kroniky za jednotlivé roky 
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• navrhla riaditeľovi už v predchádzajúcich rokovaniach upraviť Štatút kronikára a posunúť 
termín odovzdania kroniky za predchádzajúci rok na mesiac jún kalendárneho roku. Spracovať 
kroniku a odovzdať ju do konca januára nasledujúceho kalendárneho roku nie je možné 
zrealizovať. 

• navrhla doplniť Štatút kronikára s tým, že pripomienkovať kroniku budú mať všetky komisie 
mestského zastupiteľstva, nielen komisia kultúry. V kronike je viacero oblastí, ktoré členovia 
komisie nemôžu posudzovať (doprava, stavebníctvo, financie....). 

(Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Uznesenie č. 3/3/2018: 
 
Komisia kultúry: 
a) prerokovala  
 predloženú informatívnu správu o stave kroniky mesta za rok 2017 
b) odporučila  

riaditeľovi mesta doplniť Štatút kronikára nasledovne: 

• Posunúť termín odovzdania kroniky za predchádzajúci rok na mesiac jún kalendárneho roku.  

• Doplniť Štatút kronikára s tým, že pripomienkovať kroniku budú mať všetky komisie mestského 
zastupiteľstva, nielen komisia kultúry.  

 
 

IV. Mikulášske leto 
Mgr. René Devečka informoval členov komisie kultúry o pripravovaných aktivitách Mikulášskeho leta. 
Mgr. Mária Grajciarová, členka KK 

• požiadala tradične o zaradenie pozvánky na DFF Skalka Ploštín – pozvánku na Námestí 
osloboditeľov (25. 8. 2018) i samotný festival (26. 8. 2018). 

  Komisia zobrala informácie na vedomie. 
 

V. Stoličné dni - DK 
Mgr. Rečné Devečka, riaditeľ DK informoval o programe tradičného podujatia mesta – Stoličné dni 
2018.  
(Materiál tvorí prílohu zápisnice) 

 
VI. Správa o príprave 44. ročníka BM 

Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka LKS, informovala o programe 44. ročníka celoštátnej divadelnej 
prehliadky Belopotockého Mikuláš 2018. Zároveň pozvala všetkých prítomných na prehliadku v zmysle 
programu. 
(Materiál, pozvánka tvorí prílohu zápisnice) 
 

VII. Rôzne 
 
 PhDr. Dana Guráňová, ved. OMŠaK 
 

Požiadala členovi komisie kultúry o písomný návrh 20 osobností, udalostí... do pripraveného projektu 
„Mapa udalostí, osobností, objektov mesta Liptovský Mikuláš“, o ktorom informovala na 
predchádzajúcom rokovaní komisie kultúry. Podkladový materiál bol odoslaný členom komisie kultúry 
elektronicky. 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
 
Najbližšie rokovanie komisie kultúry bude dňa 21. augusta 2018. 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa 30. 05. 2018 
 
Zapísala: PhDr. Dana Guráňová 
Predseda komisie: Michal Paška 


