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Úvod 
POSLANIE ORGANIZÁCIE  / analýza súčasného stavu      
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši je kultúrna inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou 
pre občanov regiónu Liptov, zahŕňajúca okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok a ich okolie, 
nevynímajúc klientelu turistov, ktorí náš región vnímajú ako jedno zo zaujímavých 
a najnavštevovanejších  turistických centier Slovenska. 
Je  príspevkovou kultúrnou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.  
Sídli v prenajatých priestoroch kultúrneho objektu, ktorý je súčasťou historickej budovy – Čierny orol 
v správe Liptovského múzea v Ružomberku. 
Od mája 2014 má v prenájme priestory pre realizáciu remeselných dielní na Obvodnom úrade v Lipt. 
Mikuláši, ktoré poskytlo mesto Liptovský Mikuláš. 
Iné vlastné priestory nemá. 
Na základe zriaďovacej listiny, záujmu a potrieb občanov regiónu Liptovské kultúrne stredisko spĺňa 
poslanie: 

 napomáhať  rozvoju a obohateniu kultúrneho života v podmienkach regiónu a jeho okolia 

 realizovať, zabezpečovať vlastnú výkonnú kultúrnu činnosť /príprava regionálnych, krajských a 
celoštátnych, medzinárodných podujatí/ 

 poskytovať možnosti vzdelávania pre amatérsku základňu ZUČ, posilniť a podporiť jej činnosť a 
prezentáciu v obciach a mestách regiónu /krúžky, súbory, občianske združenia, kluby mládeže, 
kluby dôchodcov/ 

 zabezpečovať metodickú  a odborno-inštruktážnu pomoc vo všetkých žánroch kultúry a umenia, 
vzhľadom na generačné výmeny lídrov kolektívov 

 podporovať vznik nových subjektov s nadväznosťou na vzdelávacie a výchovné aktivity 

 poskytovať kultúrno - spoločenský servis pre všetky vekové kategórie občanov  

 pružne reagovať na ponuky  a možnosti realizácie celoštátnych, cezhraničných a  medzinárodných 
podujatí v regióne 

 podieľať sa na príprave a spoluorganizovaní tradičných podujatí v mestách a obciach regiónu 

 dbať na vkus a záujmy diváka, návštevníka vhodným výberom a ponukou podujatí a programov 

 rozvíjať špecifické aktivity pre zdravotne postihnutých spoluobčanov 

 dostupnými formami vplývať na rómskych spoluobčanov a usilovať sa o pozdvihnutie ich 
kultúrneho života 

 
Súčasťou poslania a činnosti LKS sú: 

 archivačná a dokumentačná činnosť 

 uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie hodnôt tradičnej kultúry 

 oživovanie tradičnej remeselnej výroby a umeleckej tvorby 

 výchovno-vzdelávacie podujatia, školiteľské aktivity, odborné semináre 

 tvorivé dielne 

 poskytovanie informačného servisu 

 edičná činnosť /programové bulletiny, zborníky  výrazných osobností regiónu, metodické   
materiály, odborné publikácie, DVD a CD dokumentácia/ 

 vytváranie databázy a evidencie kolektívov, súborov a jednotlivcov 
 
Silné stránky: 

 vysoká odborná  a metodická spôsobilosť, profesionalita v oblasti ZUČ 

 vynikajúce výsledky a úspešnosť kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch ZUČ  v rámci kraja, 
Slovenska i na medzinárodných podujatiach 

 výrazná spolupráca s jednotlivými obcami, samosprávami regiónu  a kultúrnymi subjektami pri 
realizácii kultúrnych podujatí      

 pozitívne odozvy na  organizačnú a umeleckú realizáciu podujatí 



 úspešnosť v podpore grantového systému MK SR a Fondu na podporu umenia, ako aj v rámci 
mikroprojektov  a cezhraničnej spolupráce PL-SK 

 
Slabé stránky: 

 absentujúce vlastné priestory pre činnosť LKS a vlastnú prezentáciu aktivít a podujatí 

 závislosť na prenájmy priestorov pre realizáciu vlastných podujatí (vysoké prenájmy) 

 slabá finančná motivácia pre absolventov VŠ vyštudovaných v odbore (finančné podhodnotenie 
v mzdových zaradeniach) 

 nedostatočný personálny audit 

 nedostatočná motivácia pre amatérsku základňu kolektívov a jednotlivcov (slabé pokrytie 
režijných nákladov) 

 nadbytočná miera byrokracie 

 nedostatočné finančné ohodnotenie odborných pracovníkov z čoho vyplývajú zmeny na  
jednotlivých úsekoch 

 
V súvislosti s nevyhnutným prispôsobením našej činnosti a pracovných aktivít k opatreniam  
s pandémiou Covid-19 sme pocítili akútny nedostatok kvalitného technického zabezpečenia. 
V priestoroch, kde sídli naša kultúrna inštitúcia nemáme pripojenie na wifi,  internet používame cez 
Vucnet, niektoré stránky a pripojenia máme blokované /napr. Movie Maker – program potrebný 
k tvorbe prezentácií, ako aj komplikované niekoľkohodinové sťahovanie filmov, ktoré nám posielajú 
účastníci našich filmárskych súťaží. Pri takejto činnosti metodik pre film „vyblokuje“ ostatných 
pracovníkov od PC a internetu, prípadne filmy musí sťahovať po pracovnej dobe./ Využívame 
dostupné možnosti propagácie našej činnosti na FB, youtube, webovej stránke. Radi uvítame nové 
možnosti smart technológií v našej inštitúcii, je nevyhnutné vyriešiť naše interné problémy 
s technikou a sieťovým pripojením, ktoré sa ukazuje v súčasnej covid-počítačovej praxi ako 
nepostačujúce.  
 
Personálne obsadenie:  
Súčasný stav personálneho obsadenia Liptovského kultúrneho strediska dlhoročne nezodpovedá 
a nepostačuje  prevádzke kultúrnej inštitúcie, ktorá má významné poslanie a široký záber pôsobnosti. 
Od 1. 1. 2012 je schválená na základe nariadenia úspory a šetrenia organizačná štruktúra LKS: 
Riaditeľ 
Ekonóm /0,5 úväzku/ 
Manager - samostatný odborný pracovník  4 /celý úväzok / 

                                                                      1 /0,5 úväzok/          
 
Upratovanie, služby vodiča a údržbára organizácia zabezpečuje na základe dohody o pracovnej 
činnosti. 
Od roku 2012 každoročne využívame možnosť uchádzačov o vykonávanie absolventskej praxe cez 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v našom stredisku. V r. 2015 absolvovala takúto prax 1 
uchádzačka. Od decembra 2015 sme využili možnosť zamestnania absolventky VŠ – Akadémie umení 
v B. Bystrici cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Operačného programu – ľudské zdroje a 
Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ na 9 mesiacov. Týmto spôsobom sa aspoň čiastočne 
snažíme doplniť nepostačujúce personálne obsadenie našej inštitúcie. 
Od r. 2019 poskytujeme prax študentke Obchodnej akadémie v rámci duálneho vzdelávania, v rámci 
ktorej sa oboznamuje s účtovnými, ekonomickými úkonmi a s činnosťou v našom stredisku. 
 
 
 
 
 



1. Plnenie prioritných úloh v roku 2021 
 
Liptovské kultúrne stredisko (ďalej „LKS “) v roku 2021 plnilo úlohy v súlade s dlhodobými cieľmi 
zameranými na rozvoj kultúry a osvety, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva, podporu 
miestnej kultúry, rozvoj záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), mimoškolskej výchovy a záujmového 
vzdelávania, sústredilo sa na odborno-metodickú, poradenskú, propagačnú a dokumentačnú činnosť. 
LKS pri plnení ročného plánu dôsledne dbalo na kvalitnú prípravu a zodpovedajúce odborné 
a organizačné zabezpečenie stanovených úloh. Činnosť LKS v r. 2020 nepriaznivo zasiahla respiračná 
choroba Covid-19, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila plánovanú tvorbu a samotnú realizáciu 
aktivít v oblasti kultúry, umenia a vzdelávania aj v roku 2021. V mnohým prípadoch bolo LKS nútené 
pristúpiť k nerealizovaniu súťaží, festivalov, kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích 
podujatí a hľadať nové spôsoby ich uvádzania vo virtuálnom priestore. Z plánovaných aktivít 
zrealizovalo podstatnú časť súťaží záujmovej umeleckej činnosti (ďalej „ZUČ“) – okresné, regionálne 
a krajské – vyhlásené  Národným osvetovým centrom v Bratislave alebo LKS, ako aj kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie podujatia v sekciách amatérske divadlo, umelecký prednes, hovorené 
slovo, folklór, tradičné remeslo, tradičná kultúra, výtvarníctvo, fotografia a amatérsky film. LKS 
prostredníctvom svojich aktivít systematicky vyhľadávalo nadaných amatérskych interpretov 
a tvorcov, poskytovalo im metodickú pomoc a odborné vzdelávanie. Evidovalo, dokumentovalo a na 
vlastných podujatiach prezentovalo výsledky ich činnosti, zabezpečovalo ich propagáciu v médiách 
a na svojej webovej stránke - www.lks.sk. V oblasti dokumentácie a archivovania bola v r. 2020 v LKS 
začatá digitalizácia starších video a zvukových archívnych záznamov, ktoré budú postupne, 
prostredníctvom propagačných kanálov zverejňované širokému publiku, v ktorej sme pokračovali aj 
v r. 2021. Remeselné a výtvarné dielne sa zameriavali na regionálnu výchovu detí aj dospelých a na 
propagáciu a uchovávanie ľudovo-umeleckého remeselného a výtvarného majstrovstva. Okrem 
výuky žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách a realizáciu výtvarných 
kurzov pre mládež a dospelých, lektori dielne evidovali a dokumentovali činnosť remeselníkov 
v regióne aj prostredníctvom filmových dokumentov.  
Vo vzťahu k zložitej situácii týkajúcej sa respiračnej choroby COVID-19 v spoločnosti bolo nevyhnutné 
presmerovať väčšinu činnosti LKS do online priestoru. Inštitúcia aj napriek pandemickým opatreniam 
nabrala smerovanie s cieľom inovovať všetky prezentačné kanály, ktorými disponovala a zároveň sa 
ich snažíme rozšíriť o nové, moderné postupy s cieľom osloviť a prezentovať svoju činnosť čo 
najširšiemu publiku. Kládli sme dôraz na propagáciu prostredníctvom najznámejšieho zástupcu zo 
sociálnych sietí, ktorým je aktuálne Facebook. Snahou  zamestnancov bolo zúročenie informácii 
z archívov LKS, ako aj z tvorby nových krátkych dokumentov a multimediálnych prezentácií 
z jednotlivých žánrov o osobnostiach a kolektívoch i dianí z regiónu, všetko s cieľom získavania 
širšieho publika, čoho dôkazom sú aj čísla z analytických štatistík jednotlivých prezentačných kanálov.  
 
V roku 2021 sme organizovali: 
Regionálne prehliadky organizované Liptovským kultúrnym strediskom v r. 2021 
1./ 18. ročník Liptovská neprofesionálna scéna – postupová súťaž amatérskeho divadla dospelých 
a divadla mladých 
2./ Jarný salón – 32. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia 
3./ Hviezdoslavov Kubín – 67. ročník  okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre 
okresy L. Mikuláš a Ružomberok v IV. a V. kategórii 
4./ AMFO – 49. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
5./ Sárova Bystrica – 37. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov 
6./ Šaliansky Maťko - obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
 
Krajské súťaže, prehliadky  a festivaly organizované Liptovským kultúrnym strediskom v r. 2021 
1./ Cineama - krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho filmu 

Celoštátna postupová súťaž 2021 



Belopotockého Mikuláš - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla 
dospelých 
 
Medzinárodné súťaže, prehliadky  a festivaly organizované Liptovským kultúrnym strediskom v r. 
2021 
1./ 24. ročník rodinné video – FILMFEST HRÁDOK Liptovský Hrádok - súťaž neprofesionálnych filmov 
s medzinárodnou účasťou 
2./Tatranský kamzík - medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov 
 
Festivaly  
1./ LiptovDIV  - festival neprofesionálneho divadla  
 
Výstavy /výtvarníctvo, fotografia, remeslo, divadlo /  8 /prezenčne 
Keramické kurzy  s G. Kováčovou - 16 
Realizácia kultúrno-výchovnej, vzdelávacej a záujmovej činnosti, podpora tvorivosti a vzdelávania – 
52 
 
Klubová činnosť  
Klub keramikárok -16 
Klub neprofesionálnych výtvarníkov - 81 
Multimediálne prezentácie – 36 
 
 
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021: 
JANUÁR 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: január 2021 Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z LIPTOVA 
Výstava fotografií liptovských fotografov zameraná na umeleckú fotografiu z oblasti divadla 
a divadelné predstavenia v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na 
Slovensku. 
termín, miesto: 3. decembra 2020 – 29. januára 202, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
KLUB NEPROFESIONÁLYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok; utorok; streda; štvrtok čas po dohode s lektorom, L. Mikuláš – remeselné 
dielne  LKS  
 
NOSENIE DETÍ KEDYSI A DNES 
Virtuálna prezentácia o tradičnom spôsobe nosenia detí v povojnovom období na Slovensku. 
web, facebook LKS 
 
Z HISTÓRIE OCHOTNÍCKEHO DIVADLA – PLOŠTÍN 
Virtuálna prezentácia z histórie pri príležitosti 100. výročia vzniku divadla v Ploštíne. 
web, facebook LKS 
 
ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝTVARNÉ POSTUPY 
Virtuálna prezentácia z realizácie projektu vo výtvarných dielňach pri LKS. 
web, facebook LKS 



VOJTO LITTVA 
Virtuálna prezentácia o legendárnom tanečníkovi, tanečnej osobnosti Liptovských Sliačov. 
web, facebook LKS 
 
MILAN MATIS 
Virtuálna prezentácia o ochotníckom režisérovi pri životnom jubileu 80 rokov. 
web, facebook LKS 
 
 
FEBRUÁR 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: február, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z LIPTOVA 
Výstava fotografií liptovských fotografov zameraná na umeleckú fotografiu z oblasti divadla 
a divadelné predstavenia v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na 
Slovensku. 
termín, miesto: február 2021, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
TVORBA MAREKA LUKÁČA 
Virtuálna prezentácia liptovského výrobcu a jeho prác z dreva a kovu. 
web, facebook LKS 
 
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
Prezentácia o poslaní a činnosti organizácie. 
web, facebook LKS 
 
ŠTEFAN IŽO 
Prezentácia o ružomberskom fotografovi. 
web, facebook LKS 
 
 
MAREC 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: marec, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z LIPTOVA 
Výstava fotografií liptovských fotografov zameraná na umeleckú fotografiu z oblasti divadla 
a divadelné predstavenia v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na 
Slovensku. termín, miesto: marec 2021, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE... 
Prezentácia o fašiangovom sprievode v roku 2020 v meste Liptovský Mikuláš. 
web, facebook LKS 
 
ĽUDMILA ŠTRKOLCOVÁ 
Prezentácia o dlhoročnej vedúcej Detského folklórneho súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. 
web, facebook LKS 



MARTINA MASLANOVÁ BARANOVÁ 
Prezentácia o šperkárke z Liptovskej Štiavničky. 
web, facebook LKS 
 
Z HISTÓRIE OCHOTNÍCKEHO DIVADLA 
V tomto roku si hybskí ochotníci pripomínajú 155. výročie vzniku ochotníckeho divadla v obci. 
Ochotnícke divadlo v Hybiach – prezentácia. 
Z dejín ochotníckeho divadla v obci Hybe od prvopočiatku po súčasnosť. 
web, facebook LKS 
 
 
APRÍL 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: apríl, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z LIPTOVA 
Výstava fotografií liptovských fotografov zameraná na umeleckú fotografiu z oblasti divadla 
a divadelné predstavenia v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na 
Slovensku. 
termín, miesto: apríl 2021, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
JARNÝ SALÓN 
32. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia. 
termín, miesto: 19. apríla – 16. mája 2021 finisáž výstavy s rozborovým seminárom 16. 5. 2021 
o 14:00 hod., Synagóga Liptovský Mikuláš 
 
 
MÁJ 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: máj, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DIVADLO OBJEKTÍVOM FOTOGRAFOV Z LIPTOVA 
Výstava fotografií liptovských fotografov zameraná na umeleckú fotografiu z oblasti divadla 
a divadelné predstavenia v regióne pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na 
Slovensku. 
termín, miesto: do 31. mája 2021, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
JARNÝ SALÓN 
32. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia. 
termín, miesto: 19. apríla – 16. mája 2021 finisáž výstavy s rozborovým seminárom 16. 5. 2021 
o 14:00 hod., Synagóga Liptovský Mikuláš 
 
SYMBOLY V ĽUDOVÝCH PIESŇACH 
Online webinár. Dôležitosť a význam poznania ľudovej piesne pred tým, ako sa s ňou začne pracovať 
nám priblíži lektorka PhDr. Andrea Jágerová.  
termín, miesto: 5. mája 2021 o 17:30 hod. - aplikácia ZOOM 
 
 



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
68. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Ružomberok. 
termín, miesto: 18. a 19. mája 2021 cez videozáznamy prednesov 
 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
68. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš. 
termín, miesto: 25. a 26. mája 2021 cez videozáznamy prednesov 
 
FILMOVÝ PROCES 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov v oblasti postprodukcie fotografií.  
termín, miesto: 27. mája 2021, L. Mikuláš  
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – ÚŽITKOVÁ KERAMIKA, MISY, MISKY 
– časť prvá modelovanie 
termín, miesto: 28. mája 2021  o 16:30 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
VÝTVARNE TECHNOLOGICKO-REMESELNÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému DREVOREZ.  
termín, miesto: 29. mája 2021  o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
KLUB NEPROFESIONÁLYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
JARNÝ SALÓN 
Videopozvánka Prof. Jaroslava Uhela odborného porotcu súťaže a výstavy Jarný salón 2021 pre 
účastníkov a širokú verejnosť. 
web, facebook LKS 
 
AMFO 2021 
Videorozbor regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2021 odborným 
porotcom Mgr. art. Jakubom Jančom. 
web, facebook LKS 
 
MGR. ART. RÓBERT MOČILIAK – LEKTOR 
Prezentácia o dlhoročnom odbornom lektorovi Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom 
kultúrnom stredisku a jeho tvorbe. 
web, facebook LKS 
 
FSK POLUDNICA 
Prierez históriou Folklórnej skupiny Poludnica zo Závažnej Poruby od vzniku až po súčasnosť. 
web, facebook LKS 
 
MODROTLAČ NA LIPTOVE 
Prezentácia zameraná na vznik a počiatky modrotlače na Slovensku, modrotlačiarenskú dielňu rodiny 
Scholtz, rôzne formy používané v regióne Liptov, ale aj osud modrotlačiarenských dielní v 20. storočí. 
web, facebook LKS 
 
KACHĽOVÁ PEC – STARÉ TRADÍCIE V NOVOM ŠATE 
Dokument o výrobe keramických kachlíc a posune do súčasnej podoby a využitia. 
web, facebook LKS 



JÚN 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: jún 2021, Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
DVAJA Z NÁS 
Výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS Ľubomíra Hajdučíka a Anny 
Fábryovej. 
termín, miesto: 3. júna  – 9. júla 2021, Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  10. júna 2021 vernisáž  
 
FILMOVÝ PROCES 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov na tému: Ako pripraviť dokumentárny alebo hraný film 
tak, aby diváka zaujal? Odborný lektor Mgr. Tomáš Hučko, ArtD. 
termín, miesto: 8. júna 2021, online – google meet 
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – ÚŽITKOVÁ KERAMIKA, MISY, MISKY - glazovanie 
termín, miesto:11. a 18. júna 2021  o 16:30 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS 
 
CINEAMA 
29. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby. 
termín, miesto:  12. júna 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
VÝTVARNE TECHNOLOGICKO-REMESELNÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému PAPIEROREZ.  
termín, miesto: 12. júna 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – 
Obvodný úrad) 
 
FILMOVÝ PROCES 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov na tému: Kamera a zvuk hraného filmu s lektormi doc. 
Mgr. Antonom Szomolányim ArtD. a Mgr. art. Lukášom Kasprzykom  
termín, miesto: 18. – 20. júna 2021,  Liptov 
 
VÝTVARNE TECHNOLOGICKO-REMESELNÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Gabriely Kováčovej na tému MODELOVANIE - OBJEKT.  
termín, miesto: 19. júna 2021  o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
KLUB NEPROFESIOLÁNYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45, 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS 
 
KLUB KERAMIKÁROK 
Stretnutie členov klubu. 
termín, miesto: utorok 16:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
 
JÚL 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: júl 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 



DVAJA Z NÁS 
Výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS Ľubomíra Hajdučíka a Anny 
Fábryovej. 
termín, miesto: do 9. júla 2021, L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
VÝTVARNE TECHNOLOGICKO-REMESELNÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Gabriely Kováčovej na tému MODELOVANIE – OBJEKT 
časť druhá glazovanie.  
termín, miesto: 3. júla 2021  o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
AKORDY 
Výstava tvorby Barbory Lormanovej. Barbora Lormanová sa maľbe venuje už 5 rokov. Jej práce boli 
vystavené v Prahe a v Liptove sme mohli vidieť úlomok z jej tvorby na tohtoročnom Jarnom salóne 
v Synagoge.  
termín, miesto: 15. júla – 13. augusta 2021, L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
vernisáž výstavy: 15. júla 2021 o 17:00 hod. 
 
ŠIKOVNÍČEK 
Denný remeselný tábor pre deti. 
termín, miesto: 19. – 23. júla 2021  8:00 – 15:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
TANCOVANIE POD KRIVÁŇOM 
12. ročník jedinečného tanečného tábora ľudového tanca, viac info na FB – Tancovanie pod Kriváňom 
termín, miesto: 22. - 25. júla 2021   Amfiteáter Východná 
 
 
AUGUST 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: august 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
AKORDY 
Výstava tvorby Barbory Lormanovej. Barbora Lormanová sa maľbe venuje už 5 rokov. Jej práce boli 
vystavené v Prahe a v Liptove sme mohli vidieť úlomok z jej tvorby na tohtoročnom Jarnom salóne 
v Synagoge.  
termín, miesto: do 13. augusta 2021, L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
FILMÁRIK – ANIMÁRIK 
Denný letný tábor určený pre deti, ktoré majú radi animovaný film. 
termín, miesto: 9. – 13. augusta 2021  9:00 – 16:00 hod., L. Mikuláš – Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
 
BIELA PÝCHA NEVIEST 
Výstava svadobných šiat a svadobných doplnkov z obdobia bývalého Československa z rokov 1930 - 
1990 zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej. V programe vernisáže vystúpi hudobné zoskupenie MajDur. 
termín, miesto: 16. augusta – 17. septembra 2021 po-pia 8:00-15:00 hod. 
vernisáž výstavy: 16. augusta 2021 o 17:00 hod. 
L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
 
 
 



SEPTEMBER 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: september 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
BIELA PÝCHA 
Výstava svadobných šiat a svadobných doplnkov z obdobia bývalého Československa z rokov 1930 - 
1990 zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej. 
termín, miesto: 16. augusta – 30. septembra 2021 po-pia 8:00-15:00 hod., L. Mikuláš – klubové 
priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
RODNÝ MÔJ KRAJ 
Cyklické vzdelávanie v tradičnej kultúre regiónu Liptov pre základné a materské školy – remeselná 
dielňa výrobkov z kože, hudobná dielňa, tanečná dielňa. 
termín, miesto: 3., 6., 13., 16., 17., 20. septembra 2021, región Liptov 
 
FOTO WORKSHOPY 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov. Formou 10 školení sa fotografi počas necelých troch 
mesiacov budú stretávať raz do týždňa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, alebo v 
priestoroch grafického štúdia APROFO s lektorom Romanom Husárikom, ktorý im predstaví 
fotografiu ako vizuálne umenie a zasvätí ich do tajov postprodukcie vo fotografii (Photoshop).  
termín, miesto:  
8. septembra 2021 o 17:00 hod. - Čo je to PC grafika. Zoznámenie sa Photoshopom a jeho 
pracovnými nástrojmi, nastavenie, prispôsobenie pracovnej plochy, Camera RAW. 
16. septembra 2021 o 17:00 hod. - Výber a orezávanie, úpravy, korekcie a vylepšovanie digitálnych 
fotografií.  
22. septembra 2021 o 17:00 hod. - Práca s vrstvami. 
29. septembra 2021 o 17:00 hod. - Efekty, filtre a štýly. 
 
VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKO-REMESLENÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému SUCHÁ IHLA.  
termín, miesto: 11. septembra 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS 
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – FĽAŠE VÁZY – časť prvá modelovanie 
termín, miesto:16. septembra 2021  o 16:30 – 19:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS 
 
FILMOVÝ PROCES 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich filmárov na tému: strih 
Odborný lektor Mgr. Michal Vrbňák 
termín, miesto: 18. septembra 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
LIPTOVDIV – FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA 
Konfrontačná prehliadka neprofesionálneho divadla v Liptove bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej 
či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov 
(detí, mládeže a dospelých) v obciach a mestách v regióne Liptova. 
termín, miesto: 24. - 26. septembra 2021 , región Liptov 
 
VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKO-REMESLENÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Gabriely Kováčovej na tému BÁBKA, MARIONETA – 
CHARAKTEROVÁ POSTAVA..  
termín, miesto: 25. septembra 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  



KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad 
 
KLUB KERAMIKÁROK 
Stretnutie členov klubu. 
termín, miesto: utorok 16:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
 
OKTÓBER 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: október 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – FĽAŠE VÁZY 
– časť druhá GLAZOVANIE. V druhej časti kurzu glazujeme fľaše a vázy, ktoré sme vytvorili na 
predchádzajúcom kurze. Po druhom výpale v keramickej peci vytvorené dielka ostávajú autorom. 
termín, miesto:1. októbra 2021  o 16:30 – 19:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
FOTO WORSHOPY 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov. Formou 10 školení sa fotografi počas necelých troch 
mesiacov budú stretávať raz do týždňa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska, alebo v 
priestoroch grafického štúdia APROFO s lektorom Romanom Husárikom, ktorý im predstaví 
fotografiu ako vizuálne umenie a zasvätí ich do tajov postprodukcie vo fotografii (Photoshop). Vložné 
50 eur. 
termín, miesto:  
6. októbra 2021 o 17:00 hod. - Masky a kanály. 
13. októbra 2021 o 17:00 hod.  - Fotografovanie v ateliéri. Fotografie pre ďalšie spracovanie.  
20. októbra 2021 o 17:00 hod.  - Odstraňovanie objektov a retušovanie obrázka.  
27. októbra 2021 o 17:00 hod. - Pokročilá montáž obrazu.  
 
Z TVORBY 
Výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 
termín, miesto: 7. októbra 2021 – 30. novembra 2021, vernisáž výstavy 7.10.2021 o 17:00 hod. 
L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
TKANICE Z LIPTOVA 
Remeselná dielňa – výroba tkaníc a tkaničiek na kartičkách a tkáčskom stave pod vedením odbornej 
lektorky Sandry Kossárovej. 
termín, miesto: 8. októbra 2021  o 16:00 , L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
NA POČIATKU BOLO SLOVO – TVORIVÁ DIEĽNA PRE RECITÁTOROV 
Tvorivá dielňa v oblasti umeleckého prednesu pod vedením lektorov Mgr. art. Renaty Jurčovej 
a Štefana Jurča pre recitátorov a učiteľov slovenského jazyka. 
termín, miesto: 8. - 10. októbra 2021, L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKO-REMESLENÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka na tému KOMBINOVANÝ 
ŠPERK.  
termín, miesto: 9. októbra 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  



 VÝTVARNÉ TECHNOLOGICKO-REMESLENÉ POSTUPY 
Tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Gabriely Kováčovej na tému BÁBKA, MARIONETA – 
CHARAKTEROVÁ POSTAVA – 2. časť.  
termín, miesto: 16. októbra 2021 o 9:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  

 
TATRANSKÝ KAMZÍK 
XXVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov 
termín, miesto: 22. – 23. októbra 2021, Liptovský Hrádok  
 
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS 
 
KLUB KERAMIKÁROK 
Stretnutie členov klubu. 
termín, miesto: utorok 16:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
 
NOVEMBER 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: november 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
Z TVORBY 
Výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 
termín, miesto: 7. októbra 2021 – 30. novembra 2021 po-pia 8:00-15:00 hod. L. Mikuláš – klubové 
priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
FOTO WORSHOPY 
Cyklické vzdelávanie pre začínajúcich fotografov. Formou 10 školení sa fotografi počas necelých troch 
mesiacov budú stretávať raz do týždňa s lektorom Romanom Husárikom, ktorý im predstaví 
fotografiu ako vizuálne umenie a zasvätí ich do tajov postprodukcie vo fotografii (Photoshop). Vložné 
50 eur. 
termín, miesto:  
3. novembra 2021 o 17.00 hod. - Práca s textom, typografia  
10. novembra 2021 o 17.00 hod. - Finalizácia a export, použitie Action scriptu  

 
KAPITOLY Z DEJÍN UMENIA – STREDOVEKÝ PORTRÉT 
1 hod. - obrazová a teoretická prezentácia 
praktická časť - parafráza stredovekého portrétu  
termín, miesto: 6. novembra 2021  o 9:00 – 15:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
AKO ĎALEJ V TRADIČNEJ KULTÚRE NA LIPTOVE 
Vzdelávanie liptovských folkloristov. Podujatie určené vedúcim a členom folklórnych skupín 
a súborov v regióne Liptov. 
termín, miesto: 6. novembra 2021 od 9:00 hod., Liptovský Mikuláš – SZUŠ 
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – TANIERE, MISY - Modelovanie.  
termín, miesto: 12. novembra 2021  o 16:30 – 19:30 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 



BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých. 
termín, miesto: 18. – 21. novembra 2021, L. Mikuláš – Dom kultúry, KD Palúdzka, SZUŠ L. Hrádok 
 
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – TANIERE, MISY - Glazovanie 
termín, miesto: 26. novembra 2021  o 16:30 – 19:30 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
KLUB KERAMIKÁROK Stretnutie členov klubu. 
termín, miesto: utorok 16:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
 
DECEMBER 
OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré 
v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.  
termín, miesto: december 2021 pon-pia  8:00-15:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 
 
KAPITOLY Z DEJÍN UMENIA 
Workshop s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom na tému KRAJINOMAĽBA STREDOVEKEJ ČÍNY. 
termín, miesto: 4. decembra 2021  o 9:00 – 15:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
DAJ BOH ŠŤASTIA... 
II. adventný koncert. Účinkuje FSk Javorníček z Hvozdnice. 
termín, miesto: 5. decembra 2021 o 15:00 hod. , Liptovský Mikuláš – TV Liptov, FB mesta Liptovský 
Mikuláš 
 
EMÓCIA VERZUS RÁCIO 
Autorská výstava tvorby Gabriely Doľackej. 
termín, miesto: 9. decembra 2021 – 28. januára 2022 po-pia 8:00-15:00 hod., L. Mikuláš – klubové 
priestory LKS v NKP Čierny orol 
 
KLUB NEPROFESIONÁLYCH VÝTVARNÍKOV 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45, 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
KLUB KERAMIKÁROK 
Stretnutie členov klubu. 
termín, miesto: utorok 16:00 hod., L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS  
 
 
 
 
 
 



2. Súčasný stav v oblasti občianskeho vzdelávania a voľnočasových 
aktivít. 

 
Pri LKS od r. 2010 aktívne pôsobí Klub neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý má svoju pravidelnú 
činnosť  pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka. Na základe zvýšeného záujmu 
a vzrastajúci počet členov sme v r. 2014 rozšírili jeho činnosť. Členovia sa  stretávajú 4 krát do týždňa 
v prenajatých priestoroch remeselných dielní na obvodnom úrade v Lipt. Mikuláši. V tomto roku klub 
navštevovalo 25 členov. 
Od novembra 2016 pôsobí pri LKS aj nový klub keramikárok, ktorý sa schádza 1 krát do týždňa 
v priestoroch remeselných dielní v L. Mikuláši, zatiaľ v počte 5 členov. 
Od r. 2017 sa v priestoroch LKS začal schádzať aj nový FOTOKLUB Liptovský Mikuláš, ktorý máva 
stretnutia raz do mesiaca. V súvislosti s dodržiavaním pravidiel a opatreniami Covid 19 sa členovia 
klubu v tomto roku nestretávali. 
V roku 2019 sme pre verejnosť otvorili kurzy keramiky pod vedením lektorky Gabriely Kováčovej 
a v ich pravidelnej realizácii sme pokračovali aj v r. 2020, 2021. 
       
Poradné zbory sú poradným orgánom LKS zriadené pre jednotlivé žánre ZUČ, ktorých členmi sú lídri 
kolektívov ZUČ, odborníci a jednotlivci, ktorí usmerňujú  činnosť v jednotlivých oblastiach.  
Prípravné výbory k festivalom: odborní pracovníci ako aj riaditeľka LKS sú členmi, prípadne 
predsedami prípravných výborov jednotlivých festivalov na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej 
úrovni. V r. 2020 sa väčšina z nich konala formou online stretnutí prostredníctvom ZOOM pripojenia, 
taktiež ako aj vzdelávacia, poradenská a metodická činnosť  a rozborové semináre, ktoré sú  súčasťou 
každej súťažnej postupovej prehliadky pod vedením odborných lektorov, porotcov. 
 
Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a folklóru: 
V oblasti tradičnej kultúry sme zrealizovali prednášky a workshopy: 
Šikovníček - denný remeselný tábor pre deti – 7. ročník. 
Symboly v ľudových piesňach – webinár /zoom/ 
Tancovanie pod Kriváňom - tábor ľudového tanca 
Rodný môj kraj- cyklické vzdelávanie  pre deti MŠ a ZŠ zamerané na tradičnú ľudovú kultúru 6 x 
Tkanice z Liptova- remeselná dielňa 
Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove- školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov 
 
 
Vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia a remeselných techník: 
Klub výtvarníkov – pokračovanie v organizačnom zabezpečovaní zázemia a fungovania  klubu. 
Každoročný nárast počtu členov klubu nás viedol k zostaveniu 4 pracovných skupín počas 4 
pracovných dní v priestoroch remeselných dielní. 
V r. 2021 sme pokračovali v realizácii projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu 
umenia /FPU/ séria workshopov Výtvarné technologicko-remeselné postupy - 
pod vedením odborného lektora Mgr. art.  Róberta Močiliaka 
Výtvarné technologicko-remeselné postupy – DREVOREZ 
Výtvarné technologicko-remeselné postupy – PAPIEROREZ 
Výtvarné technologicko-remeselné postupy - MODELOVANIE OBJEKT modelovanie 
Výtvarné technologicko-remeselné postupy - SUCHÁ IHLA  
Výtvarné technologicko-remeselné postupy - BÁBKA MARIONETA 
Výtvarné technologicko-remeselné postupy - KOMBINOVANÝ ŠPERK 
Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou na tému MISY, MISKY , FĽA3E, VÁZY /modelovanie, glazovanie / 
séria kurzov / 
Pravidelné stretnutia klubu keramikárok 
 



Vzdelávanie v oblasti fotografie a filmu: 
V r. 2017 sa aktivizovali fotografi z Lipt. Mikuláša a založili fotoklub pri LKS (cca 17 členov). Stretávajú 
sa v priestoroch LKS raz do mesiaca., ich činnosť bola v r. 2021 prerušená z dôvodu opatrení 
súvisiacich s Covid 19 
Zrealizovali sme: 
Filmový proces - vzdelávací filmársky workshop / cyklické vzdelávanie filmárov/ 
Filmárik – animárik denný tábor animovaného filmu 
Rozborový seminár na medzinárodnej tematickej súťaži neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík 
Fotoworkshopy- cyklické vzdelávanie fotografov 
 
Vzdelávanie v oblasti divadla a umeleckého prednesu: 
Pri každej súťaži ktorú organizujeme prebieha aj vzdelávacia časť formou seminárov a rozborov 
s členmi odborných porôt.  
Teoreticko-kritické rozborové semináre - diskusné fóra na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke 
neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 
Na počiatku bolo slovo - tvorivá dielňa pre recitátorov 
 
 

3. Súčasný stav, problémy, smerovanie a vízie v jednotlivých 
oblastiach ZUČ 

 
Hlavným poslaním našej činnosti aj napriek nepriaznivej situácii v r. 2021 bola  podpora a odborná 
pomoc pre ďalší rozvoj činnosti existujúcich kolektívov a krúžkov ZUČ, samostatne tvoriacich 
jednotlivcov formou organizovania a zapájania ich do  okresných a regionálnych postupových 
súťažných prehliadok, odborná príprava vedúcich záujmových kolektívov, jednotlivcov, umeleckých 
zoskupení.  
Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ako v roku 2020, tak 
aj v r. 2021 a jej negatívne dôsledky, výrazne ovplyvnili činnosť a prevádzku kultúrnych inštitúcií . 
Opäť sme mali vládou SR nariadený zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.  
Rešpektovali sme platné pokyny pri usporadúvaní kultúrnych a umeleckých podujatí so 
šachovnicovým sedením publika a obmedzenými počtami účastníkov / divákov, návštevníkov, 
účinkujúcich/  
  
V období zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či 
inej povahy realizovalo LKS aktivity spojené s údržbou kancelárskych priestorov, archiváciou 
materiálov, čiastočnej obnove profesionálnej záznamovej techniky a technického vybavenia, s 
propagačnou a marketingovou činnosťou. Zároveň boli pripravované a publikované výchovno-
vzdelávacie a prezentačné aktivity vo virtuálnom- online priestore. V období čiastočného obmedzenia 
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 
týkajúce sa počtu návštevníkov, realizovalo LKS kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie aktivity v 
súlade s nariadeniami a dodržiavaním protipandemických opatrení. 
Plnenie úloh ročného plánu kládlo na zamestnancov veľké nároky, z dôvodu pandémie Covid-19 
značnú časť podujatí a aktivít boli nútení flexibilne realizovať novou onlinovou formou 
prostredníctvom prezentácií, online seminárov, čo vyžadovalo nový prístup, prácu s technológiami, 
a vyžaduje si vybudovanie profesionálneho technického zázemia. Podstatnú časť živých podujatí 
a aktivít zrealizovali zamestnanci v období uvoľnenia protipandemických opatrení, čím sa takmer 
celoročný plán kultúrno-spoločenských podujatí a súťaží sústredil do obdobia štyroch mesiacov. 
 
 



4. Inovácia, kreativita činnosti kultúrnej organizácie 
 

Akčný plán realizácie, vízie, návrh aktivít a časový harmonogram projektu s návrhom predbežného 
plánu aktivít v časovom horizonte r. 2020 – 2024. V tabuľke sú uvedené len niektoré interaktívne 
podujatia, ktoré nadväzujú na súčasné poslanie a činnosť Liptovského kultúrneho strediska. 
Realizácia navrhovaných podujatí by mala obohatiť celkovú náplň a ciele. Podujatia nemeriame 
kvantitou ale kvalitou a ich zmysluplnosťou s dôrazom na dopyt  verejnosti. Prioritou je mať pre ich 
realizáciu kvalitné kultúrne zázemie /vyhovujúce priestory, techniku/ zodpovedajúce náročnosti 
účastníkov, divákov, odbornej verejnosti. Sme ústretoví ku každej žiadosti o spoluprácu aj zo strany 
iných partnerov a spoluorganizátorov. V budúcnosti je nevyhnutné vyškolenie pracovníkov v oblasti 
moderných počítačových technológií, ktoré sú nútení využívať vo virtuálnom online priestore, ako aj 
zabezpečenie kvalitnej techniky na tieto prenosy. 
 

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

HLAVNÉ ŠTANDARDY - povinné 

NÁZOV ŠTANDARDU POZNÁMKA 
ODPORÚČANÁ 

HODNOTA / ROK 
PLNENIE ZA ROK 
2021 

1 
Regionálne a 
krajské 
postupové súťaže 

počet zrealizovaných 
regionálnych a 
krajských postupových 
súťaží (stredisko ako 
hlavný organizátor) 

6 (z toho 5 
regionálnych + 1 

krajská) 

6 regionálnych  
-Jarný salón 
-AMFO 
-Hviezdoslavov 
Kubín Rbk 
-Hviezdoslavov 
Kubín LM 
-Liptovská 
ochotnícka scéna 
-Sárova Bystrica 
1 krajská  
-CINEAMA 

    

2 
Vlastná 
prezentačná 
činnosť - festivaly 

počet zrealizovaných 
festivalov s minimálne 
regionálnym 
významom a s 
odbornou i finančnou 
garanciou strediska 

1 

3 
-LiptovDIV 
-Tatranský Kamzík 
-Filmfest 

3 

Vlastná 
prezentačná 
činnosť - iné a 
ďalšie podujatia 
(sympóziá, 
školenia, kurzy, 
tvorivé dielne, 
workshopy) 

počet samostatne 
zrealizovaných 
podujatí/ akcií (nie sú 
súčasťou iného 
podujatia, napr. 
festivalu) 

2 na jedného 
odborného pracovníka 

film fotografia – 15 
výtvarníctvo 
a remeslo – 15 
tradičná kultúra – 10 
hovorené slovo - 1 



4 

Dokumentácia, 
uchovávanie a 
šírenie tradičných 
i aktuálnych 
kultúrnych 
hodnôt 

počet výstupov z 
terénnych výskumov v 
regióne zameraných 
na zdokumentovanie/ 
zaznamenanie 
(digitalizáciu) prvkov 
hmotného a 
nehmotného 
kultúrneho dedičstva 

2 14 

5 Klubová činnosť 
počet aktívnych 
klubov pri stredisku 

2 

Klub výtvarníkov – 
81 stretnutí 
Klub keramikárok – 
16 stretnutí 

6 Výstavná činnosť 
počet výstav (stredisko 
ako hlavný 
organizátor) 

8 

8 
-Ochotnícke divadlo 
v Liptove vo 
fotografii 
-Divadlo objektívom 
fotografov z Liptova 
-Jarný salón 
-Dvaja z nás 
-Akordy 
-Biela pýcha 
-Z tvorby 
-Emócia vs. rácio 

7 
Edičná a 
vydavateľská 
činnosť 

počet vydaných 
metodických 
materiálov, odborných 
publikácií, zborníkov, 
monografií s ISBN, 
prípadne digitálnych 
nosičov (CD, DVD,...) 

1 

2 
-Belopotockého 
Mikuláš 2021 
-Ako ďalej 
v tradičnej kultúre 
na Liptove 
DVD – 9 
-Belopotockého 
Mikuláš 
-Ako ďalej 
v tradičnej kultúre 
na Liptove 
-Rodný môj kraj 
-Návraty domov (6x) 



8 

Spolupráca s 
miestnymi 
samosprávami 
(mestá, obce), 
lokálnymi 
kultúrnymi 
organizáciami, 
združeniami a 
spolkami / 
spolupráca s 
OvZP 
zriaďovateľa 

počet aktivít 
realizovaných v 
spolupráci s mestami, 
obcami, lokálnymi 
kultúrnymi 
organizáciami, 
združeniami a 
spolkami pri 
dokázateľnej odbornej 
alebo finančnej 
participácii strediska/ 
počet plnohodnotných 
projektov 
realizovaných v 
spolupráci s OvZP 
zriaďovateľa (DSS, 
nemocnice, SŠ, ďalšie 
kultúrne 
organizácie,...) 

20/ 5 20/0 

9 
Projektová 
činnosť 

počet úspešných, tzn. 
podporených 
projektov 
predložených v rámci 
grantových schém na 
Slovensku (MK SR, 
FPU, Kult Minor, ÚV 
SR, nadácie,...) 

8 

6 v sume 58800 € 
-Návraty domov 
-Ako ďalej 
v tradičnej kultúre 
na Liptove 
-LiptovDIV 
-Belopotockého 
Mikuláš 
-CINEAMA 
-Vzdelávacie aktivity 
v LKS 

10 
Nové a 
inovatívne 
projekty 

počet nových aktivít/ 
kultúrnych produktov 
a služieb s presahom 
do oblasti kultúrneho 
turizmu a kreatívneho 
priemyslu 

1 
2 
-Rodný môj kraj 
-Návraty domov 

11 

Príjmy a 
diverzifikácia 
finančných 
zdrojov 

podiel 
mimorozpočtových 
zdrojov (grantov, 
darov) a vlastných 
príjmov (tržieb za 
služby) v 
percentuálnom 
pomere k 
schválenému rozpočtu 

25 % 36,5 % 

12 

Zvyšovanie 
odborných 
schopností a 
zručností 
zamestnancov 

počet vzdelávacích 
projektov/ školení 
určených pre 
zamestnancov 
strediska 

2 na jedného 
odborného pracovníka 

5 

 



13 
Inovatívne formy 
marketingovej 
stratégie 

počet inovatívnych 
marketingových / PR 
nástrojov 
propagujúcich aktivity 
strediska a jeho 
kultúrne produkty 
(video pozvánky, 
after-movie filmy, 
online 
streamovanie,...) 

1 
18 
videopozvánky, 
prezentácie, filmy 

14 
Administrovanie 
(správa) webov a 
sociálnych sietí 

percentuálny nárast 
počtu návštevníkov 
webových portálov a 
sledovateľov 
(followerov) na 
sociálnych sieťach 

5 % 

Web: 

Sociálne siete: 
fb: počet 
sledovateľov nárast 
o 14% 
youtube: 13686 
vzhliadnutí 

15 

Spracovanie a 
aktualizácia 
informačnej 
databázy o 
kultúrnych 
aktéroch 
pôsobiacich v 
regióne 

aktualizovanie 
informačnej databázy 
strediska o 
kolektívoch/ 
jednotlivcoch aktívne 
pôsobiacich v oblasti 
ZUČ a 
neprofesionálnej 
umeleckej tvorby 

1 1 

16 
Odhadovaná 
návštevnosť 

odhadovaný počet 
návštevníkov na 
všetkých podujatiach / 
aktivitách strediska 

20 % (z celkového 
počtu obyvateľov v 

regióne) 
10000 



Projektová činnosť: 
V rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia sme v r. 2021 podali 7 projektov, z toho boli 
všetky podporené, pričom pri vzdelávacích aktivitách sme zrealizovali 7 samostatných vzdelávacích 
aktivít. Aj na základe tejto podpory sme mohli uskutočniť všetky plánované aktivity pre daný rok. 
Oblasť spolupráce  a participácie: 
- pokračovať a rozvíjať spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, spoločenskými organizáciami, 
vzdelávacími a inými inštitúciami na pôde mesta, regiónu, kraja, Slovenska 
- spolupráca s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rámci miest a obcí regiónu 
- prepojenie a koordinácia kultúrnych aktivít na pôde mesta regiónu 
- spolupráca so školskými zariadeniami na pôde regiónu /MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ/ a  vytváranie pre  ich žiakov 
kvalitnú ponuku kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
- úzko spolupracovať s regionálnymi kultúrnymi a osvetovými strediskami v rámci kraja a Slovenska 
- rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s prioritou partnerských miest, prihraničnými oblasťami 
a zahraničnými partnermi 
                                      
Oblasť poskytovania služieb: 

-    pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí  
     /námet, scenár, realizácia, odborná spolupráca/ 
 -    poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ 

 výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požiadaviek a potreby) 

 prenájom techniky, remeselných stánkov, lavíc 
 
 
 
 

5. Dosiahnuté výsledky a ocenenia kolektívov a jednotlivcov 

v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných 

súťažiach a prehliadkach. 

 

OBLASŤ FOLKLÓRU 
všetky súťaže boli zrušené 
 

 

 

OBLASŤ DIVADLA 
 
Liptovská neprofesionálna scéna – 18. ročník postupovej súťaže amatérskeho divadla dospelých 
a divadla mladých 
A. kategória neprofesionálneho divadla dospelých 
I. Prúd súčasného divadla 
Divadelné štúdio Ros Art Ružomberok, Gianina Carbunario SOLITARITA, réžia Marianna Stančoková 
II. prúd tradičného divadla 
Divadelný súbor ŠAPO Ploštín Jozef Gregor Tajovský MATKA, réžia Mária Grajciarová 
Divadlo F*ACTOR Palúdzka – Liptovský Mikuláš, Ivan Bukovčan LUIGIHO SRDCE, réžia Michal Tomasy 
Matičná divadelná ochotnícka scéna – MADOS Liptovský Mikuláš, Peter Vrlík AKO ŽUPANA VÍTALI..., 
réžia Vincent Urban 
 
B. kategória divadla mladých 
Divadelný súbor FIREBALL ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok, Viliam Klimáček AU-PAIRKY, réžia Anna Mišurová 



Umiestnenia našich kolektívov a jednotlivcov na vyšších súťažiach: 
 
Belopotockého Mikuláš – celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla 
dospelých 
Súčasné prúdy 
Strieborné pásmo: Divadelné štúdio Ros Art Ružomberok, Gianina Carbunario SOLITARITA, réžia 
Marianna Stančoková 
 
Tradičné prúdy: 
Hlavná cena a priamy postup na scénickú žatvu 2022: Divadelný súbor ŠAPO Ploštín Jozef Gregor 
Tajovský MATKA, réžia Mária Grajciarová 
Zlaté pásmo a návrh na postup na Scénickú žatvu 2022: Divadlo F*ACTOR Palúdzka – Liptovský 
Mikuláš, Ivan Bukovčan LUIGIHO SRDCE, réžia Michal Tomasy 
 
 

 

OBLASŤ UMELECKÉHO SLOVA 
 
Hviezdoslavov Kubín – 67. ročník  okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy 
L. Mikuláš a Ružomberok  
 
za okres Liptovský Mikuláš 
I. kategória 
prednes poézie 

 
 
1. miesto/priamy postup: Martina Rázusová, ZŠ M. Janošku Liptovský Mikuláš  
2. miesto:  Ema Žišková, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok  
3. miesto: Janka Grešová, ZŠ s MŠ Liptovská Kokava  
3. miesto:  Victória Škvarka, ZŠ s MŠ Ľubeľa 

 
prednes prózy 
1. miesto/priamy postup: Lea Perončíková, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok 
2. miesto: Emma Koreňová, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča 
3. miesto: Michaela Bobušová, ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš  
3. miesto: Liliana Hiková, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš 

 
II. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Sára Saloňová, ZŠ Kvačany  
2. miesto: Katarína Šimková, ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš  
3. miesto: Samuel Zich, ZŠ Janka Kráľa Liptovský Mikuláš  
 
prednes prózy 
1. miesto/priamy postup: Nela Anna Kuchtová, ESŠ – Evanjelická ZŠ biskupa Jur Janošku Liptovský 
Mikuláš  
2. miesto: Nina Považská, ESŠ – Evanjelická ZŠ biskupa Jur Janošku Liptovský Mikuláš  
3. miesto: Aleš Kňava, ZŠ s MŠ Starojánska, Liptovský Ján  
 
III. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Katarína Točeková, ZŠ Demänovská ulica Liptovský Mikuláš 



2. miesto: Katarína Kaclíková, ZŠ Kvačany  
3. miesto: Martin Ohraďan, ZŠ s MŠ Starojánska, Liptovský Ján  
3. miesto: Sabína Sofia Szuperáková, ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 
 
prednes prózy 
1. miesto/priamy postup: Bianka Grünvaldská, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok  
2. miesto: Michaela Zachejová, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča  
3. miesto: Ema Korenková, ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš 
3. miesto: Anna Slobodová, ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš 
 
IV. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Rastislav Frič, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš  
2. miesto: Andrej Prostredný SOŠ – stavebná Liptovský Mikuláš  
3. miesto: Kristína Papcunová, ESŠ – Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš  
návrhy na postup: Andrej Prostredný SOŠ – stavebná Liptovský Mikuláš 

 
prednes prózy 
1. miesto/priamy postup: Marek Baláž, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš 
2. miesto: Katarína Jánošíková, ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského Lipt. Mikuláš  
3. miesto: Nina Nahálková, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 
 
za okres Ružomberok 
I. kategória 
prednes poézie 
 
1. miesto/priamy postup: Jakub Pečko, ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 

2. miesto:  Veronika Popelková, ZŠ Zarevúca Ružomberok 

2. miesto: Nicolette Papulová, ZŠ s MŠ Komjatná 

3. miesto: Eliška Radúchová, ZŠ Sládkovičova Ružomberok  

 

prednes prózy 

1. miesto/priamy postup: Amélia Dobošová, ZŠ A. Hlinku Ružomberok - Černová 

2. miesto: Sophie Feceňková, ZŠ Školská ul. Ružomberok – Biely Potok 

3. miesto: Nela Stančoková, ZŠ Zarevúca Ružomberok 

 

II. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Barbora Papčová, ZŠ A. Hlinku Ružomberok – Černová 

2. miesto: Vanesa Garci, SZUŠ RKK Ružomberok 

3. miesto: Emma Gallová, ZŠ s MŠ Komjatná 

 

prednes prózy 

1. miesto/priamy postup: Timotej Lesák, ZŠ s MŠ lisková 

2. miesto: Lea Podskubová, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 

3. miesto: Dorota Schniererová, ZŠ A. Hlinku Ružomberok – Černová 

3. miesto: Ondrej Baláž, ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 

návrhy na postup: Lea Podskubová, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 

 



III. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Michaela Hrbčeková, ZŠ s MŠ Lúčky 

2. miesto: Karin Vajzerová, SZUŠ RKK Ružomberok 

2. miesto: Tamara Belková, ZŠ Zarevúca Ružomberok 

3. miesto: Mathias Šimalčík, ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 

 

prednes prózy 

1. miesto/priamy postup: Natália Maderová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok 

2. miesto: Tomáš Kozár, ZŠ Sládkovičova Ružomberok 

2. miesto: Alexandra Saloňová, SZUŠ RKK Ružomberok 

3. miesto: Vanesa Šuleková, ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 

3. miesto: Martina Kubandová, ZŠ Likavka 

 

IV. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok 

2. miesto: Lea Vajzerová, Gymnázium s. Andreja Ružomberok 

3. miesto: Natália Janoviaková, Škola umeleckého priemyslu Ružomberok 

 

prednes prózy 

1. miesto/priamy postup: Tamara Kenderová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok 

2. miesto: Jesika Vajzerová, Gymnázium Ul Š. Moyzesa Ružomberok 

 

V. kategória 
prednes poézie 
1. miesto/priamy postup: Alžbeta Tholtová, SZUŠ RKK Ružomberok 

 

prednes prózy 

1. miesto/priamy postup: Iveta Kloptová, Ružomberok 

 
 

 
Umiestnenia našich kolektívov a jednotlivcov na vyšších súťažiach: 
 
Vajanského Martin krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
I. kategória poézia 
- 3. miesto Juraj Pečko, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok 
II. kategória poézia 
- čestné uznanie: Simona Saloňová, ZŠ Kvačany 
II. kategória próza 
- 2. miesto Nela Anna Kuchtová, Evanj. spojená škola, Lipt. Mikuláš 

III. kategória poézia 
- 2. miesto Michaela Hrbčeková, ZŠ s MŠ Lúčky 
- 3. miesto Katarína Točeková, SZUŠ RKK, Ružomberok 
III. kategória próza 
- 2. miesto Bianka Grunvaldská, ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok 
IV. kategória poézia 



- 3. miesto Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok 
IV. kategória próza 
- 1. miesto Tamara Kenderová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok 
- 3. miesto Marek Baláž, Gymnázium M. M. Hodžu L. Mikuláš 
 

Sárova Bystrica – krajské kolo postupovej súťaže mladých moderátorov 
2. miesto s postupom na celoštátnu súťaž  -Marek Baláž z Gymnázia M.M. Hodžu v L. Mikuláši  
čestné uznanie za kreatívne spracovanie témy - Katarína Mikulová, ESŠ – EGJT L. Mikuláš  
 
Sárova Bystrica – celoštátne kolo postupovej súťaže mladých moderátorov 
1. miesto Marek Baláž z Gymnázia M.M. Hodžu v L. Mikuláši  
 
Beniakove Chynorany – výberové kolo celoslovenského festivalu v prednese poézie 
II. kategória 
1. miesto s postupom na celoštátne kolo Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku  
2. miesto s postupom na celoštátne kolo Veronika Babalová, UMB v Banskej Bystrici 
 
III. kategória 
1. miesto s postupom na celoštátne kolo Anna Mišurová, ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku 
 
 
 

OBLASŤ VÝTVARNÍCTVA 
 
Jarný salón – 32. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia 
Ceny bez určenia poradia 
 
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov  
A. kategória: maľba cena neudelená 
Čestné uznanie: LENKA KÚTNIKOVÁ, Ružomberok NA HORIZONTE 
Čestné uznanie: PATRÍCIA RUSNÁKOVÁ, Ružomberok SVET ZDOLA 
 
II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov 
A. kategória: maľba 
 
Cena za kolekciu: DENIS BRNOLIAK, Liptovské Sliače LICKING YOUR IMAGINATION, GET OUT 
SELF EATER 
Cena: JUDITA FEŇVEŠOVÁ, Liptovský Hrádok VOĽNOSŤ A VÄZENIE 
Cena: ĽUBOMÍR HAJDUČÍK, Nižné Ružbachy ZÁHRADA 
Čestné uznanie: BARBORA LORMANOVÁ, Liptovský Mikuláš IĽANOVSKÁ DOLINA I., IĽANOVSKÁ 
DOLINA II. 
Čestné uznanie: MARIANA PETRÍKOVÁ, Liptovský Mikuláš MYTHICAL FLOWERS 
IRINA SLANINKOVÁ, Liptovský Mikuláš SVETLO I., SVETLO II., SVETLO III. 
Čestné uznanie za kolekciu: PATRÍCIA SLOSIAR, Liptovský Mikuláš DEŇ PRI MORI, JA 
Čestné uznanie za kolekciu: ĽUBICA ULIČNÁ, Liptovský Peter PRI VODE, PRI PRAMENI 
 
B. kategória: kresba a grafika 
Cena: ŠTEFAN PACKA, Liptovský Mikuláš SIGNÁLY Z VESMÍRU, V ATELIÉRI, NA VÝSTAVE 
Cena za kolekciu: MARIANA PETRÍKOVÁ, Liptovský Mikuláš VARIÁCIE I., VARIÁCIE II., VARIÁCIE III. 
Čestné uznanie: GABRIELA GREŠOVÁ, Liptovský Mikuláš KEĎ DÁŽĎ PREHLUŠÍ SLZY..., DÝCHAJ MA... 
Čestné uznanie: EVA HRBKOVÁ, Liptovský Mikuláš KÝM VÝJDE SLNKO I., KÝM VÝJDE SLNKO II. 



Čestné uznanie: REGINA LOVIŠKOVÁ, Likavka MLADÁ KRÁSA, STARÁ KRÁSA 
Čestné uznanie: MÁRIA RUSEKOVÁ, Liptovský Hrádok, ŠAMANKA, STREČING 
 
C. kategória: priestorová tvorba cena neudelená 
Čestné uznanie: GABRIELA GREŠOVÁ, Liptovský Mikuláš FAŠIANGY 
Čestné uznanie: MILAN MIKOLÁŠ, Liptovský Peter MŔTVY STROM 
 
III. bez rozlíšenia veku 
D. kategória: insitná tvorba 
Cena za kolekciu:  ANDREA JÁRMAYOVÁ, Liptovský Mikuláš 
DOBA RÚŠKOVÁ, KTO NÁS ZACHRÁNI?, ...A PREDSA SA POTOPILA, TAJOMSTVÁ JASKYNE 
Čestné uznanie: ROBERT KAČANEK, Stará Ľubovňa, RYBÁRI NA RABE, KTO SOM?, OSTROV POKLADOV 
 
E. kategória: digitálna tvorba  
Cena: ADELA SMOLKOVÁ, Ružomberok HMYZ 
Čestné uznanie: KAROL ŠMIHULA, Liptovský Mikuláš PROMISE, HOPE 
 
 

Umiestnenia našich kolektívov a jednotlivcov na vyšších súťažiach: 
 
Výtvarné spektrum Turzovka  
– krajská postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 2021 
II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov  
A. kategória: maľba  
Cena ex aequo: Denis Brnoliak, Liptovské Sliače – LICKING YOUR IMAGINATION, GET OUT 
Cena ex aequo: Ľubica Uličná, Liptovský Hrádok – PRI VODE, PRI PRAMENI 
Čestné uznanie: Judita Feňvešová, Liptovský Hrádok – VOĽNOSŤ A VäZENIE 
 
B. kategória: kresba a grafika 
Čestné uznanie: Mariana Petríková, Liptovský Mikuláš – VARIÁCIEI., VARIÁCIE III. 
Čestné uznanie: Štefan Packa, Liptovský Mikuláš – SIGNÁLY Z VESMÍRU, V ATELIÉRI, NA VÝSTAVE 
Čestné uznanie: Eva Hrbková, Liptovský Mikuláš – KÝM VYJDE SLNKO I., KÝM VYJDE SLNKO II. 
 
C. kategória: priestorová tvorba 
Cena ex aequo: Gabriela Grešová, Liptovský Mikuláš – FAŠIANGY 
 
 
III. bez rozlíšenia veku 
D. kategória: insitná tvorba 
Cena v rovnakom poradí: Róbert Kačanek, Stará Ľubovňa – RYBÁRI NA RABE, KTO SOM?, OSTROV 
POKLADOV 
Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš – DOBA RÚŠKOVÁ, KTO NÁS ZACHRÁNI?, TAJOMSTVÁ JASKYNE 
 
Výtvarné spektrum 2021 
- 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby: 
3. skupina: bez rozlíšenia veku 
D. kategória – insitná tvorba 
čestné uznanie: Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš – DOBA RÚŠKOVÁ 
 
 
 
 



OBLASŤ FILMU 
 
Cineama - krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho filmu 
I. veková skupina: autori do 16 rokov 
kategória: hraný film 
čestné uznanie: Tamara Turoňová, Blair Witch po SLOVENSKY 

 
kategória: dokumentárny film a publicistika 
čestné uznanie: Radka Kormaňáková, Nižná (Orfiklub) Hlásenie miestneho rozhlasu 

 
II. veková skupina: autori do 21 rokov 
kategória: hraný film 
1. miesto: Benjamín Haverla a kolektív, Martin – Tomčany (Štúdio Galaxia) Posledný list 
čestné uznanie: Tomáš Piecka, Martin GREY - A STAR WARS FAN FILM 
 
kategória: experiment a videoklip 
čestné uznanie: Timotej Talapka, Čadca Faces – bundy 

 
III. veková skupina: autori nad 21 rokov 
kategória: hraný film 
1. miesto: : Rastislav Kupšo, Turzovka Zvieratká 
čestné uznania: Andrea Kapráliková a kol., Liptovský Mikuláš Veľká koronanoc I. 

Sandra Bödiová Bc., Veľký Ďur – Rohožnica(Orfiklub) Malá hostiteľka 
 
kategória: dokumentárny film  
1. miesto: Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok (ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok) MARINKA 
2. miesto: Ján Kuska, Liptovský Mikuláš (Nicolausfilm)Železnô 
3. miesto: Pavol Piroha, Kysucké Nové Mesto Prebierka na hôrke 
čestné uznania: Jožo Fašánok, Liptovský Mikuláš Lovili sme halibúta 
 
kategória: publicistika 
2. miesto: Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok (ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok) SPLNENÉ SNY 
3. miesto: Peter Rybín, Liptovský Mikuláš (Nicolausfilm) CykloMasaker 
 
kategória: experiment a videoklip 
1.miesto:  Adam Mogyorosi, Martin Kamil Hoffmann – Nektár + Slová 
2.miesto: Rastislav Kupšo, TurzovkaJuraj Paur ft. Cherryland – List 
3.miesto: Dominik Diko, Námestovo Havelka 

 
bez určenia veku kategória: minútový film 
1. miesto: Ján Kuska, Liptovský Mikuláš (Nicolausfilm) Nová doba 
2. miesto: Ján Kuska, Liptovský Mikuláš (Nicolausfilm) Zvedavý 
 

FILMFEST HRÁDOK Liptovský Hrádok - 24. ročník súťaže neprofesionálnych filmov s medzinárodnou 
účasťou 
HLAVNÁ CENA -  CENA PRIMÁTORA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK 
Emil Chlebničan, Kriváň - KYVADIELKO 
 
CENA LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA 
Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok - MARINKA 
 



I. FILMÁRI ZAČIATOČNÍCI, BEZ VEKOVÉHO OBMEDZENIA 
-  Film o rodine 
1. cena:  Fečunda Nikolas SOŠT Poprad - POSEDENIE PRI JASLIČKÁCH 
2. cena:  Novotný Dalibor, Lipt. Hrádok – VÁLKY, VÁLKY 
3. cena:  Ligocká Ľubica, Staškov - MAROŠKOVA OSLAVA 18 ROKOV  
 
-  Portrét  
1. cena:  Lipták Jakub, Bratislava – ISTROPOLIS, KLENOT BRATISLAVY  
Čestné uznanie: Novotný Dalibor, Lipt. Hrádok – DOBRÚ CHUŤ, DALO  
 
-  Cestovanie šport a aktivity cena neudelená 
 
- Videoklip cena neudelená 
 
- Film z fotografií 
Čestné uznanie: Baňasová Martina, Ľubotice – BAŠKIN VESELÝ SVET 
 
II. MLÁDEŽ, OD 11 DO 19 ROKOV 
- Portrét 
1. cena   Kraviarová Nevena / pedagóg Maroš Semančík, ZŠ Prešov 

– PO ŠKOLE S JURAJOM KUKUROM  
 
-  Cestovanie šport a aktivity 
1. cena   Vargová Tamara, ŠUP Bratislava – FRIEND OF MINE 
2. cena   Stránska Denisa, ŠUP Bratislava - MISSING 
3. cena   Blažečková Viktória, Heľpa - HRAD STREČNO 
3. cena   Vančík Štefan, ŠUP Bratislava – ZNOVU NA ZAČIATKU 
 
 
III. POKROČILÍ FILMÁRI 
- Film o rodine 
1. cena:  neudelená 
2. cena:  Biznár Ladislav, Bratislava – SLEPÉ RAMENO 
3. cena:  Krejčová Alena, Ústí nad Labem (ČR) – SNAD ABY SE ZASTAVIL ČAS  
 
- Portrét 
1. cena:  Žiaran Samuel, Iľanovo – Lipt. Mikuláš - ŽELEZNIČKA VO VAŽCI  
2. cena:  Baran Petr, Brno (ČR) – MILAN KAŠUBA 
3. cena:  Biznár Ladislav, Bratislava – INČUČUNA  
Čestné uznanie: Mocek Eduard, Frýdek – Místek (ČR) – FREUDŮV PŘÍBOR PODLE MARIE ŠUPOVÉ 
Čestné uznanie: Kubátová Danuše, Čelákovice (ČR) – BLUDIČKA 
 
- Cestovanie, šport, aktivity 
1. cena:  Rybín Peter, Liptovský Mikuláš – MAL TO BYŤ GERLACH 
2. cena:  Jung Tomáš, Kutná Hora (ČR) – LETADLO LUŇÁK 
3. cena:  Kuska Ján, Liptovský Mikuláš – CIEĽ – IVAN KUPAL 
Čestné uznanie: Jedinák Juraj a Stanislava, Pezinok – SLOVENSKO NA BICYKLI 
Čestné uznanie: Slávik Miloš, Bratislava - ZAKLADANIE VINOHRADU 
Čestné uznanie: Lukeš Arnošt, Otrokovice, (ČR) – Z MARSEILLE DO LURD 
 
- Videoklip 
1. cena:  Telepák Tomáš, Prešov - MIRROR DOOR 



2. cena:  Domanský Stanislav, Kroměříž - KOUZLO LAGUNY  
Čestné uznanie: Hámor Laco, Liptovský Mikuláš – SPIEVA HANKA HULEJOVÁ 
 
- Film z fotografií  cena neudelená 
 
 

Umiestnenia našich kolektívov a jednotlivcov na vyšších súťažiach: 
CINEAMA – celoštátna súťaž neprofesionálneho filmu 
2. miesto v III. vekovej skupine v kategórii dokumentárny film JÁN KUSKA: ŽELEZNô 
3. miesto v III. vekovej skupine v kategórii dokumentárny film ĽUBOR PATSCH: MARINKA 
 
 
 

OBLASŤ FOTOGRAFIE 
 
AMFO – 49. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby 
I.   kategória: autori do 16 rokov 

neobsadená 

 
II.   kategória: autori od 16 do 21 rokov 

Farebná fotografia: 
1. cena Izabela Trepáčová - Posedenie v symetrii  
2. cena Kamila Košecká - Umenie  
3. cena Janka Šalagová - Deformácia vedomia, Machule 
 
Čiernobiela fotografia: 
1. cena Hugo Harag - Chyba chémie 
2. cena Izabela Trepáčová - Grande Dixence  
3. cena Kamila Košecká - V diaľke 
Čestné uznanie: Janka Šalagová - Tri životy 
 
Odporučenie poroty odoslať na krajskú súťaž: 
Hugo Harag - Schody 
Kamila Košecká - Splynutie generácie 
 
 
III.   kategória: autori nad 21 rokov 

Farebná fotografia 
1. cena Martin Sprušanský – Línie jesenného rána 
2. cena Vladimír Škuta - Voľnosť 
3. cena Zdenko Hliva - Covid vianoce 
Čestné uznanie: 
Mária Škutová – Cyklotúra, Pozitívno-negatívna doba 
Monika Beňová - Nevinné gesto 
Pavel Gurník - Skanzen 
 
Čiernobiela fotografia: 
1. cena Tomáš Mlynárik - Realita vs virtuálna realita 
2. cena Monika Beňová - Vpravo zákaz 
3. cena Zdenko Hliva - Do nebies 



Čestné uznanie: 
Miroslav Trepáč - všetci sú doma  
Petr Turoň - Lipt. Anna 2 
Kamil Klein - Čakanie  
Vladimír Vlček – Čiarový kód 
Odporučenie poroty odoslať na krajskú súťaž: 
Martin Sprušanský - Cesta ku svetlu / La defense 
 
Cykly a seriály: (bez rozlíšenia veku) 
1. cena Petr Turoň - Dym na záhrade  
2. cena Monika Beňová - Buenos Aires 
3. cena Kamila Košecká - Fáza  
Čestné uznanie: 
Tomáš Mlynárik - Vtáčia rodina 
Martin Sprušanský - Architektúra Paríža 
Gabriela Kováčová - Moje mesto 
Experiment: (bez rozlíšenia veku) 
1. cena Zdenko Hliva - Ilúzia pohybu I., II.,  
Čestné uznanie: 
Sarah Čajková - Theraphy session II.  
Petr Turoň - Vták 
 

 
 

Umiestnenia našich kolektívov a jednotlivcov na vyšších súťažiach: 
 

AMFO – 49. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby v Žiline 
II. veková skupina 
A. kategória čiernobiela fotografia 
2. miesto Hugo Harag, ŠUP Ružomberok – SCHODY, CHYBA CHÉMIE 
 
B. kategória farebná fotografia 
2. miesto Janka Šalagová ŠUP Ružomberok – MACHULE 
 
III. veková skupina 
A. kategória čiernobiela fotografia 
2. miesto Vladimír Vlček, Jamník – ČIAROVÝ KÓD 
2. miesto Zdeno Hliva, Vlachy – DO NEBIES 
 
B. kategória farebná fotografia 
3. miesto Vladimír Škuta Liptovský Hrádok – VOĽNOSŤ 
 
C. kategória: cykly a seriály 
3. miesto Gabriela Kováčová Liptovský Mikuláš – MOJE MESTO I., II., III. 
 
AMFO – 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  
III. veková skupina 
A. kategória čiernobiela fotografia 
2. miesto Vladimír Vlček, Jamník – ČIAROVÝ KÓD 
 
 



6. ROZBOR HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2021 
 

ROZPOČET LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI NA ROK 

2021 

1. VÚC Žilina 

KZ 41 od zriaďovateľa Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 132808 137871 137871 

  
  
  

príjmy bežného rozpočtu 125328 130391 130391 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 7480 7480 7480 

Výdavky celkom 132808 137871 128153 

  výdavky bežného rozpočtu 132808 139232 128153 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 

Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok) 0 0 9718 
 
2. LKS vlastné prostriedky 

KZ 46 vlastné prostriedky Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 64707 64707 73235 

  
  
  

príjmy bežného rozpočtu 3800 3800 12328 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 60907 60907 60907 

Výdavky celkom 64707 64707 12153 

  výdavky bežného rozpočtu 64707 64707 12153 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 

Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok) 0 0 61082 
 
Príjmy dosiahnuté z vlastnej činnosti v roku 2021:                                                                             12328 € 
Príjmy z prenájmu priestorov:                                                                                                                            0 € 
Príjmy z predaja služieb:                                                                                                                            12328 € 

Vstupné, vložné                                                                                                                                    11578 € 
kurzovné  0 € 
ostatné   654 € 

Ostatné príjmy  - za vl. výrobky (CD, knihy)  96 € 

 
 
 
 
 
 



3. Od ostatných subjektov VS  
 

KZ 11H, 71, 111 (FPU, AVF, MKSR) Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 0 70758 68356 

  
  
  

príjmy bežného rozpočtu 0 65120 62718 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 0 5638 5638 

Výdavky celkom 0 70758 55686 

  výdavky bežného rozpočtu 0 70758 55686 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 

Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok)   12670 
 
 
Prehľad podporených projektov a dotácií  

 
Účelové určenie dotácie 

 
Suma 

poskytnutých 
prostriedkov 

 
Povinné 5 % 
spolufinanc. 

Suma nevyčerpaných 
prostriedkov 

Dotácia 
 

Spolufinanc. 

Projekty – dotácie z FPU 
Vzdelávacie aktivity v Liptovskom 
kultúrnom stredisku 

18000 1302,75 
0 0 

Belopotockého Mikuláš - celoštátna 
postupová súťaž a prehliadka 
neprofesionálneho divadla dospelých –  

28000 3115 
 

6293 
 

0 

CINEAMA 2021 - 29. ročník krajskej 

postupovej súťaže amatérskej filmovej 

tvorby 

            2800 315 

0 0 

LiptovDIV – festival neprofesionálneho 

divadla v Liptove 
4000 212,50 

0 0 

Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove 2500 135 206 0 

Návraty domov II. 3500 195 178 0 

Dotácie za FPU spolu: 58800 5275,25 6677 0 

Projekty – dotácie Národné osvetové centrum 

Belopotockého Mikuláš 

5320 

Nebolo 

finančne 

určené 

2311 0 

Dotácie za NOC spolu: 5320 0 2311 0 

Projekty – dotácie z Ministerstva kultúry SR 

Dotácie za MK SR  spolu: 0 0 0 0 



Projekty – dotácie z AVF 

Audiovizuálny fond  0 0 0 0 

Dotácie za  AVF spolu: 0 0 0 0 

Spolu: 0 0 0 0 

4. Ostatné zdroje  
Štátny inštitút odborného vzdelávania (zahrnuté v bode 3) 1000 € 
Granty od podnikateľov 0 € 
Spolu 1000 € 
 
 
R e k a p i t u l á c i a  celkových príjmov a výdavkov Liptovského kultúrneho strediska:  

Rozpočet podľa zdrojov Príjmy Výdavky Zostatok 

Od zriaďovateľa (VUC Žilina) 137871 128153 9718 

Vlastné 73235 12153 61082 

Podpora z FPU 68356 55686 12670 

Podpora z NOC 5320 5320 0 

Podpora z MK SR 0 0 0 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 1000 1000 0 

Podpora z AVF  0 0 0 

Spolu: 285781 204795 83470 

Zostatok v banke + pokladni (bez účtu sociálneho fondu) 83470 

 
ČERPANIE NÁKLADOV LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V L. MIKULÁŠI  
Bežné výdavky v sume 196074 € boli čerpané v priebehu roka 2021 podľa jednotlivých rozpočtových 
položiek ( príloha – rozpis rozpočtu podľa jednotlivých položiek). 
 
P r e v á d z k a –  finančné prostriedky na bežnú prevádzku inštitúcie boli čerpané nasledovne:  

- cestovné náhrady – tuzemské a zahraničné pracovné cesty                              1227 € 
- energie                       5632 € 
- poštovné, telekomunikačné služby                                   514 € 
- internet                0 € 
- všeobecný materiál, nákup drobného majetku, kancelárske potreby              8217 € 
- všeobecné služby                    56380 € 
- softvér           562 € 
- reprezentačné                       709 € 
- PHL                         365 € 
- servis, údržba a poistenie auta                          698 € 
- prepravné                 0 € 
- opravy a údržba budov, zariadení, techniky                                     74 € 
- školenia zamestnancov               0 € 



- propagácia                              0 € 
- aktualizácia web stránky                            0 € 
- poistenie majetku           644 € 
- náhrada príjmu pri dočasnej PN              0 € 
- nájom + služby k nájmu                              2382 € 
- stravovanie zamestnancov                                 3531 € 
- dane z nehnuteľností a iné poplatky                                             1880 € 
- členské AKOI                         70 € 

 
S p o t r e b a     e n e r g i í :  5632€ 

elektrická energia, teplo (aj prefakturovávané) 5106€ 
vodné a stočné  526€ 

    
M z d o v é   n á k l a d y : 
Rozpočet mzdových nákladov - skutočnosť     

Rozpočet Mzdy 610 Odvody 620 Služby 630 
OON, SF 

Odchodné, 
PN 640 

KZ 41 - od zriaďovateľa 76112 26744 1307 0 

KZ 46 - vlastné 73 0 3818 0 

KZ 111 1 999  0 

KZ 11H 0 443 1810 0 

Spolu 76186 28186 6935 0 

Plánovaný stav zamestnancov:  7                                                      
Skutočný stav zamestnancov k 31. 12. 2021:           7                                         
 
 
 
 
BILANCIA AKTÍV A PASÍV LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V L. MIKULÁŠI  
 
Stav dlhodobého majetku 

Dlhodobý hmotný majetok Obstarávacia 
cena 

Oprávky Zostatková 
cena 

Pozemok 0 0 0 

Stavby  0 0 0 

Samostatné hnuteľné veci  9953 9953 0 

Dopravné prostriedky 22317 22317 0 

Ostatný dlhodobý HM 0 0 0 

Obstaranie DHM  0 0 0 

Spolu 32270 32270 0 

Stav finančných účtov  
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

211 Pokladňa 155,75 

221 

Bežný účet 67673,08 

BÚ dotačný 838 0,00 

BÚ sociálneho fondu 1133,32 

BÚ dotačný 846 15640,44 

Spolu: 84602,59 



Stav krátkodobých pohľadávok 
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

311 Odberatelia -  0 

335 Nespotrebovaná PHL 0 

Spolu: 0 

Stav krátkodobých záväzkov 
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

321 Dodávatelia 922 

331 Zamestnanci 5037 

 v tom OON 332 

336 Zúčtovanie o orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 2937 

 Zdravotné poisťovne 829 

 Sociálna poisťovňa 2108 

341 Daň z príjmov 0 

342 Ostatné priame dane  443 

Spolu:  

 
Stav dlhodobých záväzkov 

Účet Názov Zostatok 
k 31.12.2021 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 1229 

Spolu:  

  
Výrobné náklady celkom : 196852 €  
Tržby celkom : 12467 € 
Podiel tržieb celkom k výrobným nákladom:                                                                           6,33% 
 
 
C e l k o v é   v ý n o s y     z a    r o k   2 0 2 1 202896,39 € 
C e l k o v é   n á k l a d y   z a    r o k   2 0 2 1 197849,68 € 
H O S P O D Á R S K Y     V Ý S L E D O K  pred zdanením                                                                 5046,71 € 
 
H O S P O D Á R S K Y     V Ý S L E D O K  po zdanení                                                                        5046,71 € 
 
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 predstavuje zisk v sume                         5046,71 € 
 
Komentár k hospodárskemu výsledku: 
Liptovské kultúrne stredisko dosiahlo v roku 2021 zisk pred zdanením vo výške  5046,71 eur. 
Režijné výdavky boli v porovnaní s minulými rokmi štandardné. V roku 2021 sme nevyprodukovali 
zdaniteľné príjmy v porovnaní s predch. rokom, preto zisk po zdanení je v rovnakej sume 5046,71 
eur. 
Tržby za vlastné výkony boli v roku 2021 aj v 2020 nižšie  porovnaní s rokom 2019, čo bolo spôsobené 
hlavne celoslovenskou pandemickou situáciou – nebolo možné v štandardnej miere pripravovať 
podujatia s účasťou verejnosti. 
 
 
 



ROZPOČET 

Príloha k položke 641 
     

     

  

Rok 2021 návrh 
Rok 2021 
upravený 

Rok 2021 
skutočnosť 

Ukazovateľ 
riado

k SCHV. ROZP. 
    

   
z VÚC 

 
z VUC 

 
z VÚC 

VÝNOSY Z HL. ČIN. PRÍSPEVKOVEJ ORG. 
CELKOM (6 = r. 134) 1. 

12912
8 

12532
8 

19931
1 

13039
1 

20289
6 

13039
1 

z toho: 
       

Tržby za vl. výkony a tovar (601+602+604 = r. 
065) 2. 3800 

 
3800 

 
12467 0 

Zmena stavu vnútroorg. zásob (610+620+630 
= r. 069,074,079) 3. 

      
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (640 = r. 

083) 4. 
    

317 
 

Zúčtovanie rezerv a opr. pol. z prev. a fin. 
činnosti a z časov. rozlíš. (650 = r. 090) 5. 

      
Finančné a mimoriadne výnosy (660+670 = r. 

100+109) 6. 
      Výnosy z transferov a z rozp.príjmov celkom 

(690 = r. 124) 7. 
12532

8 
12532

8 
19551

1 
13039

1 
19011

2 
13039

1 

z toho: 
       

(691 = r. 125) 8. 
12532

8 
12532

8 
13039

1 
13039

1 
13039

1 
13039

1 

(692 = r. 126) 9. 
  

0 
 

530 
 (693 = r. 127) 10. 

  
65120 

 
58656 

 (694 = r. 128) 11. 
    

535 
 (695 = r. 129) 12. 

    
0 

 (696 = r. 130) 13. 
      (697 = r. 131) 14. 
      

(698 = r. 132) 15. 
      NÁKLADY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ PRÍSP. 

ORG.(5 = r. 064+136+137) 16. 
12912

8 
12532

8 
19623

5 
13039

1 
19784

9 
13039

1 

z toho: 
       

Spotrebované nákupy (50 = r. 001) 17. 9400 9400 10670 9400 13850 7464 

z toho: 
       Spotreba materiálu (501 = r. 002) 18. 6400 6400 6470 6400 8217 2289 

Spotreba energie (502 = r. 003) 19. 3000 3000 4200 3000 5633 5175 

predaný tovar (504 = r. 005) 20. 0 0 
    

Služby (51 = r. 006) 21. 9860 6060 59318 11123 63965 12255 

z toho: 
       opravy a údržiavanie (511 = r. 007) 22. 1600 1600 1200 1600 496 496 

cestovné (512 = r. 008) 23. 500 500 1900 500 1226 856 

náklady na reprezentáciu (513 = r. 009) 24. 300 300 500 300 708 708 

ostatné služby (518 = r. 010) 25. 7460 3660 55718 8723 61535 10195 

z toho: 
       výkony spojov 
 

768 768 900 768 514 514 

nájomné 
 

2000 2000 2000 2000 2382 170 

Osobné náklady (52 = r. 011) 26. 
10770

8 
10770

8 
12478

7 
10770

8 
11609

1 
10690

6 

z toho: 
       Mzdové náklady (521 = r. 012) 27. 79411 79411 91136 79411 83733 78135        



z toho: 
       mzdové náklady 
 

78103 78103 85828 78103 76798 76798 

mimopracovného pomeru 
 

1308 1308 5308 1308 6935 1337 

sociálne poistenie (524+525 = r. 013+014) 28. 27297 27297 28744 27297 28240 28240 

sociálne náklady (527+528 = r. 015+016) 29. 1000 1000 4907 1000 4118 531 

z toho 
       

príspevok na stravovanie 
 

1000 1000 4907 1000 4118 531 

Dane a poplatky (53 = r. 017) 30. 1360 1360 860 1360 1880 1832 

Ostatné náklady (54 = r. 021) 31. 0 0 70 0 125 0 

Odpisy (55 = r. 029) 32. 
    

1065 1065 

z toho: 
       

odpisy (551 = r. 030) 
     

1065 1065 

Finančné náklady (56 = r. 040) 33. 800 800 600 800 873 869 

Ostatné mimoriadne náklady (57 = r. 049) 34. 
    

0 
 

Dane z príjmov (59 = r. 136+137) 35. 
    

0 
 z toho 

       splatná daň z príjmov (591 = r. 136) 
     

0 
 

dodatočne platená daň z príjmov (595 = r. 
137) 

     
0 

 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ = r. 

138 (v tab. r.1- r. 16) 36. 0 0 0 0 5047 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Časť 
Názov podujatia Forma Charakter Termín 

Spolu 

stretnutí Lektori/Účinkujúci/Členovia 

Návštevníci 

spolu 

Návštevníci 

do 18 r. 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Amfo - regionálna súťaž fotografickej 

tvorby 

rozborový 

seminár 

regionálny 

1.2.2021 1 1 lektor online 282 online 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár filmovej tvorby v 

rámci festivalu Filmfest Hrádok  

rozborový 

seminár 

medzinárodný 

28.2.2021 1 3 lektori, cca 30 účastníkov 30 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár na regionálnej 

postupovej súťaži neprofesionálneho 

výtvarného umenia 32. ročník Jarný 

salón 

rozborový 

seminár 

regionálny 

16.5.2021 1 

3 lektori, 34 autorov, 108 

prác 54 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Symboly v ľudových piesňach - 

vzdelávanie 

webinár celoštátny 

5.5.2021 1 1 lektor 60 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár Hviezdoslavov Kubín 

pre recitátorov a učiteľov  okresu 

Ružomberok 

rozborový 

seminár 

regionálny 

20.5.2021 1 

7 lektori, 1 recitátor, 2 

učitelia SJ 3 1 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár Hviezdoslavov Kubín 

pre recitátorov  okresu L. Mikuláš  

rozborový 

seminár 

regionálny 

18. a 19.5.2021 2 

12 lektori, 71 recitátorov, 25 

učitelia SJ 96 71 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Filmový proces - vzdelávací filmársky 

workshop 

filmárske 

školenia 

regionálny 

25.5.2021 4 5 lektorov, 6 účastníkov 6 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému MISY, MISKY modelovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

27.5.2021 1 1 lektor, 7 účastníkov 7 0 

Záujmovo-

umelecká 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému MISY, MISKY glazovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

28.5.2021 1 1 lektor, 7 účastníkov 7 0 



činnosť 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - DREVOREZ 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

29.5.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Filmový proces - vzdelávací filmársky 

workshop 

filmárske 

školenia 

regionálny 

8.6.2021 4 5 lektorov, 6 účastníkov 6 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému MISY, MISKY 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

11.6.2021 1 1 lektor, 9 účastníkov 9 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému MISY, MISKY 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

18.6.2021 1 1 lektor, 5 účastníkov 5 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár - CINEAMA rozborový 

seminár 

krajský 

12.6.2021 1 3 lektori, 20 autorov  60 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - PAPIEROREZ 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

12.6.2021 1 1 lektor, 6 účastníkov 6 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Filmový proces - vzdelávací filmársky 

workshop 

filmárske 

školenia 

regionálny 

18.-20.6.2021     4 5 lektorov, 6 účastníkov 6 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - MODELOVANIE OBJEKT 

modelovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

19.6.2021 1 1 lektor, 7 účastníkov 7 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - MODELOVANIE OBJEKT 

glazovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

3.7.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 



Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Šikovníček - denný remeselný tábor pre 

deti 

Remeselný 

tábor 

regionálny 

19.-23.7.2021 5 6 lektorov, 26 účastníkov 26 26 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Tancovanie pod Kriváňom - tábor 

ľudového tanca 

tanečný 

tábor - 

dielňa 

medzinárodný 

22.-25.7.2021 4 

6 lektorov tanca, 1 lektor 

remeselnej dielne, 4 hudba, 

57 účastníkov 57 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Filmárik - Animárik - denný filmársky 

tábor pre deti 

filmársky 

tábor  

regionálny 

9.-13.8.2021 5 3 lektori, 12 účastníkov 12 12 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

3.9.2021 2 1 lektor, 88 účastníkov 88 88 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

6.9.2021 2 1 lektor, 47 účastníkov 47 47 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

8.9.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

13.9.2021 2 1 lektor, 46 účastníkov 46 46 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

16.9.2021 2 1 lektor, 42 účastníkov 42 42 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

16.9.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 



Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

17.9.2021 2 1 lektor, 57 účastníkov 57 57 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Filmový proces - vzdelávací filmársky 

workshop 

filmárske 

školenia 

regionálny 

18.9.2021 4 5 lektorov, 6 účastníkov 6 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rodný môj kraj  cyklické 

vzdelávanie 

regionálny 

20.9.2021 2 1 lektor, 38 účastníkov 38 38 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - SUCHÁ IHLA 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

18.9.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému FĽAŠE, VÁZY modelovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

16.9.2021 1 1 lektor, 9 účastníkov 9 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Liptovská neprofesionálna scéna - 

regionálna postupová súťaž 

neprofesionálneho divadla dospelých a 

divadla mladých 

rozborový 

seminár regionálny 23. a 25.9.2021 2 3 lektori, 50 divadelníkov 50 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - BÁBKA MARIONETA 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

25.9.2021 1 1 lektor, 9 účastníkov 9 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

29.9.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou 

na tému FĽAŠE, VÁZY glazovanie 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

1.10.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 



Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

6.10.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Tkanice z Liptova remeselná 

dielňa 

regionálny 

8.10.2021 1 1 lektor, 10 účastníkov 10 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Na počiatku bolo slovo - tvorivá dielňa 

pre recitátorov 

tvorivá 

dielňa 

regionálny 

8.-10.10.2021 3 2 lektori, 18 účastníkov 18 7 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - KOMBINOVANÝ ŠPERK 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

9.10.2021 1 1 lektor, 10 účastníkov 10 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

13.10.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - BÁBKA MARIONETA 

výtvarný 

workshop 

regionálny 

16.10.2021 1 1 lektor, 9 účastníkov 9 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

20.10.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Rozborový seminár na medzinárodnej 

tematickej súťaži neprofesionálnych 

filmov Tatranský kamzík 

rozborový 

seminár 

medzinárodný 

23.10.2021 1 3 lektori, 36 účastníkov 36 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

27.10.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

3.11.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 



činnosť 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove školenie regionálny 

6.11.2021 1 4 lektori, 21 účastníkov 21 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Teoreticko-kritické rozborové semináre 

- diskusné fóra na celoštátnej 

postupovej súťaži a prehliadke 

neprofesionálneho divadla dospelých 

Belopotockého Mikuláš 

rozborové 

semináre 

celoštátny 

8.-10.11.2021 5 6 lektorov, 85 účastníkov 85 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

10.11.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Fotoworkshopy fotografické 

školenia 

regionálny 

24.11.2021 1 1 lektor, 8 účastníkov 8 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Klub keramiky  stretnutie 

členov klubu 

regionálny máj, jún, 

október, 

november 16 4 členovia 64 0 

Záujmovo-

umelecká 

činnosť 

Klub neprofesionálnych výtvarníkov výtvarné 

školenia 

regionálny 

máj-december 81 

1 lektor, priemerne 25 

členov 810 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Názov vydaného materiálu 
typ materiálu oblasť forma počet  titulov 

 

počet 

tlačových 

správ 

AMFO, regionálne kolo neperiodické fotografia 

plagát, bulletin, tlačová správa 

2x 4 

 

34 

Filmfest Hrádok neperiodické film 

 plagát, bulletin, tlačová správa 

2x 4 

  

Jarný salón, regionálne kolo neperiodické výtvarníctvo 

plagát, bulletin, tlačová správa 

2x, video prezentácia na FB 5 

  Symboly v ľudových piesňach neperiodické folklór plagát, tlačová správa 2 

  Filmový proces - vzdelávací filmársky 

workshop neperiodické film plagát 4X, tlačová správa 4X 8 

  Fotoworkshopy neperiodické fotografia plagát 10X, tlačová správa 2X 12 

  Hviezdoslavov Kubín neperiodické prednes plagát 2X 2 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - DREVOREZ neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  

Dvaja z nás neperiodické výtvarníctvo 

plagát, bulletin, tlačová správa, 

film o autoroch 4 

  Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou neperiodické výtvarníctvo plagát 3 

  Cineama neperiodické film plagát, bulletin, tačová správa 3 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - PAPIEROREZ neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - OBJEKT  neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  

Barbora Lormanová - Akordy neperiodické výtvarníctvo 

plagát, tlačová správa, FB 

pozvánka 3 

  



Biela pýcha neperiodické Tradičná kultúra 

plagát, bulletin, FB pozvánka, 

tlačová správa 4 

  Šikovníček neperiodické Tradičná kultúra plagát, tlačová správa 2 

  Tancovanie pod Kriváňom 2020 neperiodické folklór plagát, tlačová správa 2 

  Filmárik - animárik neperiodické film plagát, tlačová správa 2 

  Rodný môj kraj neperiodické Tradičná kultúra plagát, tlačová správa 2 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - SUCHÁ IHLA neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - BÁBKA MARIONETA neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  

LiptovDIV - divadelný festival neperiodické divadlo 

plagát, tlačová správa, 

prezentácia na FB 3 

  Z tvorby  neperiodické výtvarníctvo  plagát, tlačová správa 2 

  Tkanice z Liptova neperiodické   plagát 1 

  Výtvarné technologicko-remeselné 

postupy - KOMBINOVANÝ ŠPERK neperiodické výtvarníctvo plagát, tlačová správa 2 

  Na počiatku bolo slovo - tvorivá dielňa 

pre recitátorov neperiodické hovorené slovo plagát, tlačová správa 2 

  Tatranský kamzík - medzinárodná 

tematická súťaž neprofesionálnych 

filmov neperiodické film plagát, tlačová správa 2 

  Belopotockého Mikuláš - celoštátna 

postupová súťaž a prehliadka 

neprofesionálneho divadla dospelých neperiodické divadlo 

plagát, bulletin, festivalové 

denníky, tlačová správa, 

príspevky na fb 2 8 

  Ako ďalej v tradičnej kultúre na 

Liptove neperiodické folklór plagát, brožúra, tlačová správa 3 

  



Návraty domov II - etnografický 

výskum neperiodické folklór plagát, filmy na youtube a fb 7 

  Jarný salón, regionálne kolo neperiodické výtvarníctvo videopozvánka na FB 1 

  

AMFO, regionálne kolo neperiodické fotografia 

videorozbor regionálneho kola 

súťaže na FB 1 

  Mgr. art. Róbert Močiliak - lektor neperiodické výtvarníctvo film na FB  1 

  FSk Poludnica neperiodické folklór film na FB  1 

  Modrotlač na Liptove neperiodické   film na FB  1 

  Kachľová pec - staré tradície v novom 

šate neperiodické   film na FB  1 

  Milan Matis - ochotnícky režisér neperiodické divadlo film na FB  1 

  Tvorba Mareka Lukáča neperiodické   film na FB  1 

  Liptovské kultúrne stredisko - 

prezentácia o poslaní a činnosti neperiodické   film na FB  1 

  Štefan Ižo - fotograf neperiodické fotografia film na FB  1 

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... neperiodické Tradičná kultúra prezentácia na FB 1 

  Ľudmila Štrkolcová neperiodické folklór film na FB  1 

  
Martina Maslová Baranová - šperkárka neperiodické Tradičná kultúra film na FB  1 

  
Z histórie ochotníckeho divadla - Hybe neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Rozhovor s Dušanom Ľudevítom 

Žuffom z Ploštína neperiodické divadlo videozáznam rozhovoru 1 

  



Mapovanie histórie ochotníckeho 

divadla v LM - Vznik prvého 

slovenského divadelného kolektívu - 

Diwadla slowanského swato-

mikulášskeho, jeho činnosť v rokoch 

1830-1847 neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

I. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

II. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

III. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Rozmach a kríza divadla v 60.-80. 

rokoch 19. storočia neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

IV. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Veľkonočné obdobie neperiodické folklór prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

V. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Z histórie ochotníckeho divadla v LM - 

založenie spevokolu Tatran Karolom 

Ruppeldtom a intenzívna divadelná 

činnosť pod vedením Pavla Galla v 

rokoch 1906-1918 neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Mikulášske ochotnícke divadlo od 

roku 1919 pod hlavičkou rôznych 

spolkov neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  

História divadla v Liptovskom Mikuláši 
neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  



VI. časť 

História divadla v Liptovskom Mikuláši 

VII. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

VIII. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Divadlo po roku 1945 - vznik a 

úspechy Divadelného súboru GF 

Belopotockého  neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

IX. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  História divadla v Liptovskom Mikuláši 

X. časť neperiodické divadlo prezentácia na FB 1 

  Pandemická Rázusovie Vrbica neperiodické hovorené slovo prezentácia na FB 2 

   
 

Názov podujatia 
Miesto Termín Oblasť Charakter Typ Organizátor 

Účinkujúci 

spolu 

Účinkujúci zo 

zahraničia 

Návštevníci 

spolu 

Liptovská 
neprofesionálna 
scéna - regionálna 
postupová súťaž 
neprofesionálneho 
divadla dospelých 
a divadla mladých 

obce v regióne 
Liptova 

január - 
september 
2021 

divadlo regionálny súťaž hlavný 3 porotcovia, 6 
súborov, 61 
divadelníkov 

0 300 

FILMFEST Hrádok - 
súťaž 
neprofesionálnych 
filmov s 
medzinárodnou 
účasťou 

online 14.2.-
14.3.2021 

film medzinárodný súťaž spoluorganizátor 3 porotcovia, 
33 autorov, 54 
prihlásených 
filmov 

  Sledovanosť 
jednotlivých 
filmov bola 
min 18 max 
1232 



Amfo - regionálna 
súťaž fotografickej 
tvorby 

online február - 
marec 
2021 

fotografia regionálny súťaž hlavný 3 porotcovia, 
27 autorov, 108 
fotografií 

0 Jednotlivé 
albumy: 
463 -479- 
556  

Jarný salón - 
regionálna súťaž 
výtvarného 
umenia 

Liptovský Mikuláš 19.4.-
16.5.2021 

výtvarníctvo regionálny súťaž hlavný 3 porotcovia, 
34 autorov, 108 
prác 

0 150 

Hviezdoslavov 
Kubín - regionálna 
súťaž v 
umeleckom 
prednese poézie a 
prózy pre okresy 
Ružomberok a 
Liptovský Mikuláš 
IV. a V. kategória 

Liptovský Mikuláš 18.-
19.5.2021 

umelecký 
prednes 

regionálny súťaž hlavný 12 porotcov, 71 
recitátorov 

0 25 

Šaliansky Maťko - 
obvodné kolo 
postupovej súťaže 
v prednese 
slovenskej povesti 

Liptovský Mikuláš 25.5.2021 prednes 
slovenskej 
povesti 

obvodný súťaž hlavný 3 porotcovia, 9 
recitátorov 

0 0 

Hviezdoslavov 
Kubín - regionálna 
súťaž v 
umeleckom 
prednese poézie a 
prózy pre okresy 
Ružomberok a 
Liptovský Mikuláš 
IV. a V. kategória 

Ružomberok 25.-
26.5.2021 

umelecký 
prednes 

regionálny súťaž hlavný 8 porotcov, 58 
recitátorov 

0 0 

Cineama Liptovský Mikuláš 12.6.2021 film krajský súťaž hlavný 3 porotcovia, 
20 autorov, 33 
filmov 

0 60 

LiptovDIV festival 
neprofesionálneho 
divadla 

Liptovský Mikuláš 24.-
26.9.2021 

divadlo   regionálny festival hlavný 3 lektori, 5 
kolektívov, 50 
seminaristov 

0 500 



Tatranský kamzík - 
medzinárodná 
tematická súťaž 
neprofesionálnych 
filmov 

Liptovský Hrádok 22.-
23.10.2021 

film medzinárodný filmový festival spoluorganizátor 3 porotcovia, 
18 autorov, 31 
filmov 

11 36 

Sárova Bystrica - 
súťaž mlacýh 
moderátorov a 
redaktorov 

online november rétorika regionálny súťaž hlavný 2 moderátori 0   

Belopotockého 
Mikuláš - 
celoštátna 
postupová súťaž a 
prehliadka 
neprofesionálneho 
divadla dospelých 

Liptovský Mikuláš 18.-
21.11.2021 

divadlo celoštátny súťaž hlavný 6 porotcov, 5 
redaktorov 
festivalového 
denníka, 2 
moderátorky, 
18 divadelných 
kolektívov -85 
členov 

0 300 

Návraty domov II - 
etnografický 
výskum 

Liptovská Lúžna, 
Liptovské Sliače, 
Liptovská Teplička, 
Važec, Bobrovec, 
Liptovský Mikuláš 

máj - 
december 
2021 

    výskum hlavný 6 osobností 
folklórneho 
hnutia 

0 zverejnené 
na youtube, 
fb LKS 

 
 
Názov výstavy Miesto Termín Oblasť Charakter Vernisáž Organizátor Vystavujú

ci spolu 
Vystavujú
ci zo 
zahraničia 

Návštevníci 
spolu 

Ochotnícke divadlo v 
Liptove vo fotografii 

Liptovský Mikuláš 15.6.2020-31.12.2021 divadlo, 
fotografia 

regionálny áno Hlavný   0 výstava 
realizovaná 
vo vestibule 
Domu kultúry 

Divadlo objektívom 
fotografov z Liptova 

Liptovský Mikuláš 3.12.2020 -  31.5.2021 fotografia regionálny nie Hlavný 10 0 50 



Jarný salón Liptovský Mikuláš 19.4.-16.5.2021 výtvarníctvo regionálny áno Hlavný 34 0 150 

Dvaja z nás Liptovský Mikuláš 3.6.-9.7.2021 výtvarníctvo regionálny áno Hlavný 2 0 108 

Barbora Lormanová - 
AKORDY 

Liptovský Mikuláš 15.7.-13.8.2021 výtvarníctvo regionálny áno Hlavný 1 0 60 

Biela pýcha Liptovský Mikuláš 16.8.-30.9.2021     áno Hlavný 1 0 400 

Z tvorby Liptovský Mikuláš 7.10.-30.11.2021 výtvarníctvo regionálny áno Hlavný 28 0 95 

 
 
 
Názov projektu Charakteristika Finančný 

zdroj 
Schválenie Žiadaná 

dotácia 
Získaná 
dotácia 

Zdroje zo 
ŽSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné_Sp
onzori 

Rozpočet 
projektu 

Realizá
cia 

LiptovDIV – 
festival 
neprofesionálneho 
divadla v Liptove 

Prehliadka neprofesionálneho divadla v 
Liptove. Hlavné projektové aktivity: 1./ 
prehliadka divadelných predstavení, 
2./ vzdelávací seminár - diskusia a dialóg 
tvorcov s odbornými lektormi 

FPU podporený 10 600,00 
€ 

4 000,00 € 212,50 € 0,00 € 0,00 € 4 250,00 € áno 

CINEAMA 2021 - 
29. ročník krajskej 
postupovej súťaže 
amatérskej 
filmovej tvorby 

Krajská postupová súťaž amatérskej 
filmovej tvorby je určená deťom, mládeži 
a dospelým v troch vekových kategóriách 
a v žánrových kategóriách - dokument, 
reportáž, hraný film, animovaný film, 
experiment, videoklip, minútový film. 
Súťaž je vyhlasovaná každoročne 
Národným osvetovým centrom, nie je 
tematicky zameraná. Ocenené diela 
postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA. 
Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - 
odborný seminár, ktorý prispieva k 
ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a 
odovzdávaniu skúseností v oblasti 
umeleckej tvorby i v oblasti procesu 
technického spracovania jednotlivých 
filmových diel. 

FPU podporený 3 250,00 € 2 800,00 € 315,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € áno 



Belopotockého 
Mikuláš - 
celoštátna 
postupová súťaž a 
prehliadka 
neprofesionálneho 
divadla dospelých 

Celoštátna súťažná prehliadka 
neprofesionálneho divadla dospelých. 
Súťažná prezentácia a konfrontácia 
neprof. divadiel dospelých, ktoré 
postúpia z ôsmich kraj. súťaž. prehliadok 
v dvoch kategóriách.Hlavné projektové 
aktivity - súťažná konfrontácia div. 
súborov, rozborové semináre div. 
inscenácií, vzdel. aktivity. 

FPU podporený 39 985,00 
€ 

28 000,00 
€ 

3 115,00 € 0,00 € 0,00 € 21 150,00 
€ 

áno 

Vzdelávacie 
aktivity v 
Liptovskom 
kultúrnom 
stredisku, 

Cyklické vzdelávacie aktivity: 1. 
Šikovníček - detský remeselný tábor. 2. 
Tancovanie pod Kriváňom - 12. ročník  
tanečného tábora ľudového tanca.  3. 
Fotoworkshopy 4. Na počiatku bolo slovo 
- tvorivá dielňa pre recitátorov. 5. 
Filmárik - animárik - denný 5-dňový tábor 
pre deti zameraný na tvorbu 
animovaných filmov. 6. Filmový proces. 7. 
Výtvarné technologicko-remeselné 
postupy 

FPU podporený 40 485,00 
€ 

18 000,00 
€ 

1 302,75 € 6 752,00 € 0,00 € 26 055,00 
€ 

áno 

Návraty domov Návratový etnografický výskum v regióne 
Liptov realizovaný formou 
spomienkového rozprávania Veroniky 
Veselovskej, Nadeždy Gilániovej, Márie 
Mezovskej, Blaženy Mihulcovej, Júliusa 
Belániho a Jána Kováča. 

FPU podporený 7 150,00 € 3 500,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 3 695,00 € áno 

Ako ďalej v 
tradičnej kultúre 
na Liptove 

Odborná vzdelávacia aktivitapre vedúcich 
folklórnych kolektívov a ľudových hudieb 
- odborné rady, postupy a materiály o 
tom ako vybrať tému, ako pracovať s 
pôvodným materiálom a informáciami od 
nositeľov, ako správne zapisovať 
informácie od ešte žijúcich nositeľov, ako 
čítať zo záznamov. 

FPU podporený 5 200,00 € 2 500,00 € 135,00 € 0,00 € 0,00 € 2 635,00 € áno 

 
 
 
 



Partneri kultúrneho strediska - domáci, zahraniční 
  p.č. Názov partnera krajina 

  1 Mesto Liptovský Mikuláš   
  2 Mesto Ružomberok   
  3 Mesto Liptovský Hrádok   
  4 Obec Liptovské Sliače   
  5 Obec Likavka   
  6 Obec Východná   
  7 Obec Lúčky   
  8 NOC Bratislava   
  9 Centrum voľného času Liptovský 

Mikuláš   
  10 Centrum voľného času Elán 

Ružomberok   
  11 MO Matice slovenskej L. Mikuláš   
  12 ZO jednoty dôchodcov Slovenska 

L. Mikuláš   
  13 ART Štúdio Liptovský Hrádok   
  14 NICOLAUSFILM L. Mikuláš   
  15 Združenie priateľov FS Váh L. 

Mikuláš   
  16 SZUŠ Liptovský Hrádok   
  17 ZUŠ Liptovský Mikuláš   
  18 L rádio L. Mikuláš   
  19 TV Liptov L. Mikuláš   
  20 Janko Hraško - rádio   
  21 Denník Relax   
  22 Škola úžitkového výtvarníctva 

Ružomberok   
  23 Dom kultúry Liptovský Mikuláš   
  24 Kultúrny dom Liptovský Hrádok   
  25 Liptovská knižnica G.F. 

Belopotockého    
  26 Liptovská galéria P. M. Bohúňa   
  27 Obec Žiar   
  28 Oblastná organizácia cestovného 

ruchu   
  29 Stredoslovenské osvetové 

stredisko B. Bystrica   
  30 Obec Závažná Poruba   
  31 OZ Folklórny plamienok Ploštín   
        
  Sponzori 

p.č. Názov sponzora Forma sponzorstva   Podujatie 

1     

2         

ocenenia, poďakovania 

p.č. Názov/meno príležitosť Oblasť Udelil 

1      

 
     



Najvýznamnejšie realizované podujatia 
  p.č. Názov podujatia Miesto realizácie 

  1 Belopotockého Mikuláš - 
celoštátna postupová súťaže 
neprofesionálneho divadla 
dospelých 

Liptovský Mikuláš 

  2 Ochotnícke divadlo v Liptove vo 
fotografii 

Liptovský Mikuláš 

  3 CINEAMA – krajská prehliadka 
neprofesionálneho filmu 

Liptovský Mikuláš 

  4 AMFO – regionálna postupová 
súťaž neprofesionálnych 
fotografov 

Liptovský Mikuláš 

  5 Jarný salón – regionálna 
postupová súťaž 
neprofesionálnych výtvarníkov 

Liptovský Mikuláš 

  6 Tancovanie pod Kriváňom – letný 
tábor ľudového tanca 

Východná 

  7 Z tvorby – každoročná výstava 
z najnovšej tvorby Klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov 

Liptovský Mikuláš 

  8 LiptovDIV - festival 
neprofesionálneho divadla Liptovský Mikuláš 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  riadok Spolu 

1 

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmovych finančnych operácií) (riadky 

2. 13 a 14) 

1 205437,1 

v tom 

transfery. granty, dary a príspevky spolu 2 193109,37 

z toho 

transfery zo štátneho rozpočtu 3 1000 

z rozpočtu VUC 4 130391 

z rozpočtu obce 5 0 

od iných subjektov 6 2918,37 

z rozpočtu EU 7   

granty 

(dotácie)granty 

(dotácie)granty 

(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 58800 

z toho z kapitoly MK SR 9 0 

zahraničné granty spolu 10 0 

z toho z programov EU 11 0 

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky 

(ako špecifická forma daru s protihodnotou 

(reklama...) 

12   

ostatné príjmy 13   

výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného 

majetku) 

14 12327,73 

z toho zo vstupného, vložného 15 11578 

z predaja tovarov 16 96,24 

z predaja služieb 17 653,49 

z prenájmu 18 0 

Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20. 24. až 27., 30. a 31.) 19 197849,68 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkovych nákladov) 20 32299,81 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, 

licenčné a iné poplatky) 

21 24906,5 

OON - odmeny osobám z dohód mimo 

pracovného pomeru (bez odvodov) 

22 5265,92 

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné. atd'.) 23 2127,39 

mzdové náklady (bez OON) 24 78467,32 

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody 25 28239,59 

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 26 0 

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 27 50591,09 

z toho nájom priestorov 28 451,15 

nájom techniky 29 500 

odpisy 30 1065,3 

ostatné prevádzkové náklady 31 7186,57 

Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu 32 0 

v tom hmotný majetok 33 0 

nehmotný majetok 34 0 

 
 
 
 
 
 



Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ) 

  I.r. Spolu z toho 

ženy 

a 1 2 

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu (riadky 2. 4 až 6) 1     

v tom 

zamesmanci zabezpečujúci KOČ V pracovnom pomere - 

uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný 

2 6 6 

z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 5 5 

osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe 

dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

4 1 1 

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu 

KOČ (SZČO, zmluva o vytvorení diela ...)* 

5 91 40 

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6 0 0 

zamestnanci z riadku 2       

v tom 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním S 4,5 4,5 

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 1,5 1,5 

zamestnanci so základným vzdelaním 10 0 0 

Z toho 

odborní pracovníci vykonávajúci KOČ 

(bez administratívy, ekonomiky a prevádzky) 

11 5,5 5,5 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v 

pracovnom pomere (z riadku 2) 

12 1072 1072 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) — 

odborného pracovníka (z riadku 11) 

13 1075 1075 

      
 
 
 



Daň z nehnuteľnosti 
          

Objekt 

Predpísaná 

daň 

(ročná) 

zníženie 

dane v % 

oslobodenie 

od dane poznámka 

          Liptovské 

kultúrne 

stredisko 

NKP Čierny 

orol 513,49 x nie   

          Stará 

lesnícka 

škola 

Liptovský 

Hrádok 827,77 x nie   

          motorové vozidlá 

druh 

motor. 

vozidla 

podľa TP 

továrenská 

značka 

typ 

vozidla ŠPZ číslo TP číslo karosérie farba 

rok 

výroby 

obsah 

(cm3) 

výkon 

(kV) 

celková 

hmotnosť 

(kg) 

počet 

miest na 

sedenie palivo 

účel 

použitia 

počet 

najazde

ných 

km 

M1 Citroen 

C4 

Picasso LM051CD NA204497 VF7UA9HR8CJ615700 

hnedá 

metalíza 

svetlá 2012 1560 82 1690 7 NM služobne 75688 

              


