
Súčasný stav, smerovanie a vízie LKS  

 prehĺbenie väzieb na trvalo udržateľný rozvoj a riešenie iných problémov regiónu 

 rozvoj kultúrnej infraštruktúry v záujme sociálno-ekonomického rozvoja, trvalo 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu pri zväčšenej atraktívnosti regiónu 

 skvalitnenie poskytovania kultúrnych služieb prostredníctvom nového atraktívneho 

priestoru 

 vhodný potenciál na vytváranie nových pracovných miest v kultúre 

 využívanie marketingových nástrojov na zvyšovanie počtu návštevníkov 

 využívanie finančných podporných fondov 

 modernizácia kultúrneho zariadenia 

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 súčasnosti klub navštevuje cca 50 členov. 

V oblasti vzdelávania sa zameriavame aj na zvýšenie remeselných zručností detí, 

prostredníctvom organizovania remeselných tvorivých dielní, ako aj organizovaním letného, 

týždenného  remeselného tábora Šikovníček, ktorý sme organizovali už po 6 krát. Pre 

dospelých sú určené výtvarné technologické postupy zamerané vždy na iný druh výtvarnej 

techniky / keramika, suchá ihla, textilný objekt a pod., ako aj plenére v prírode pre oblasti 

filmu, fotografie a výtvarného umenia. Od r. 2018 sme rozšírili našu ponuku o kurzy 

keramiky pod vedením G. Kováčovej. 

Vytvorili sme zázemie pre klub fotografov a keramikárok pri LKS pre ich pravidelné 

stretnutia. 

     Vzdelávacia, poradenská a metodická činnosť je súčasťou každej súťažnej postupovej      

prehliadky pod vedením odborných lektorov, porotcov. 

V rámci Slovenska vzdelávame záujemcov o ľudový tanec prostredníctvom 

týždenného letného tábora „Tancovanie pod Kriváňom“, ktorý sme vo Východnej 

organizovali už  10. krát. Každoročne vzdelávame prostredníctvom cyklických školení 

divadelníkov a folkloristov, kde majú možnosť pod vedením odborných lektorov získavať 

nové teoretické i praktické vedomosti. 

Hlavným poslaním našej činnosti je  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 

lídrov cez rozborové semináre, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou všetkých postupových 

regionálnych súťaží a prehliadok ako aj vzdelávanie formou tvorivých dielní a odborných 

školení . 

Prínosom nielen pre našu inštitúciu, ale aj pre celý región je materiálne vybudovanie dvora na 

Nádvorí NKP Čierny orol: javisko, remeselné stánky /20 ks/, lavice /50 ks/, zvuková a 

svetelná technika, ktoré okrem našej inštitúcie využíva aj Liptovské múzeum v Ružomberku , 

SZUŠ, MŠ a ZŠ, Mesto Liptovský Mikuláš, DK LM a pod. Remeselné stánky a lavice 

zapožičiavame pre Mesto Liptovský Mikuláš, jeho prímestské časti,  aj na významné kultúrne 

podujatia /festivaly, dni obcí a pod./ v obciach regiónu  /FF Východná, Ploštín, Likavka, 

Liptovské Sliače, Závažná Poruba, Vavrišovo, Lúčky./ 

 

Oživené nádvorie a Remeselnícky liptovský dvor – od roku 2012 sme zorganizovali na 

Nádvorí NKP množstvo vlastných podujatí, niekoľkokrát sme javisko zapožičali Liptovskému 

múzeu. 

Zámer aktivovať, úspešne iniciovať a v neposlednom rade aj popularizovať tradičné 

remeselné umenie sa nám podarilo vďaka projektom PL – SR Pod jednou strechou – od 

tradície po súčasnosť“ s nadväznosťou na projekt PL-SR „Tvorivosť bez hraníc a času“ 

v  neočakávanej miere. Keďže materiálne vybavenie z projektov bolo úspešne zrealizované, 

podarilo sa nám vytvoriť vhodný priestor na tvorbu a prezentáciu nielen tradičnej ľudovej 

kultúry, ktorá sa stala novým zázemím pre túto oblasť kultúry a  umenia v regióne Liptov.   

Mimoriadny záujem o všetky aktivity projektu (zvlášť tvorivé remeselnícke dielne) sú 

zárukou budúcnosti Remeselníckeho liptovského dvora, ktorý má vybudované materiálne a 

technické zázemie a je ideálnym priestorom pre ďalšie cyklické aktivity pri výročitých 

sviatkoch (Fašiangy, Veľká Noc, Jánske zvykoslovie,  Poďakovanie za úrodu, Ondrejský 

jarmok, Katarínska zábava, Vianoce) koncerty, ale aj iné kultúrne a spoločenské podujatia.   

V rámci Stoličných dní mesta Liptovský Mikuláš a Mikulášskeho jarmoku sme iniciovali 

a zorganizovali umiestnenie a zakomponovanie remeselnej uličky, ktorá slúži na prezentáciu 

remeselníkov a ich tradičných výrobkov počas týchto významných dní.  
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