
 

 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z rokovania Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Starej Ľubovni 

zo dňa 8.1.2020                                                                           č. 7/2020 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr. Edita Oláhová, Ing. Lukáš Orlovský, 

Michal Petrilák, Mgr. Magdaléna Šipošová, Mgr. Pavol Koneval, Mgr. Mária Kovalčíková Mgr. 

Monika Dušeková 

 

Neprítomní: Ing. Martin Karaš, Miroslav Vrábeľ  

 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Návrh ocenení na Najúspešnejších reprezentantov v oblastiach vzdelávanie a kultúra za 

rok 2019 

3. Plán výstav v Galérii Provinčný dom 

4. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Predseda komisie Dalibor Mikulík oboznámil členov komisie s programom rokovania.  

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     8 

hlasovali za:     8 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Mária Kovalčíková, Edita Oláhová,        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová , Pavol Koneval      

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 7. rokovania v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

K bodu č. 2 

Komisia posúdila 99 návrhov zaslaných zo škôl, kultúrnych inštitúcií a občanov mesta. 

Komisia predkladá na schválenie primátorovi mesta tento návrh:  

 

 

 



Talent roka   

1.  Peter Sokol (akordeón) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

2.  Sára Sokolová (akordeón) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

3. Michal Semančík (akordeón) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

4.  Oliver Solecký (gitara) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

5.  Alexandra Zamišková (husle) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

6.  Tina Strenková (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

7. Ema Jeleňová (vlastná tvorba + výtvarná 

oblasť) 

za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

8. Viktória Jelenčíková (výtvarná obl.) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

9. Mariana Hnatová (výtvarná oblasť) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

10. Lilien Čižmárová (výtvarná oblasť) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

 

Najúspešnejší reprezentant  

1. Michaela Lichvárová (akordeón) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

2.  Timea Anna Wilmanová (akordeón, vlastná 

tvorba)) 

za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

3. Mária Barnovská (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

4. Barbora Langová (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

5. Marek Jaroš (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

6. Katarína Melcherová (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

7. Mgr. Nina Kollárová, PhD. (vlastná tvorba) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

8. Mgr.art. Annamária Mikulíková (dizajn) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

9. Júlia Filičková (baristka) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

10. Michal Kovalčík a Patrik Bjalončík 

(murári) 

za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

11.  Klaudia Kirchner (fotografia) za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

 

Najúspešnejší kolektív  

1.  Tanečný odbor ZUŠ J. Melkoviča za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

2.  Redakcia časopisu Gympľoviny za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

3. Tvorcovia knihy Stará Ľubovňa....... za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

4. Kapela NO BRAKE za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 

5. Kolektív študentov SOŠ za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

 

Zaslúžilá osobnosť v oblastiach kultúra a vzdelávanie  

1.  Mgr. Eva Kanderová 

2.  Anna Dragannová 

3. Paulína Benková 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     8 

hlasovali za:     8 (Dalibor Mikulík, Eva Kollárová, Mária Kovalčíková, Edita Oláhová,        

                                                               Lukáš Orlovský, Michal Petrilak, Magdaléna Šipošová , Pavol Koneval      

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   



Prijaté uznesenie: Komisia   navrhuje primátorovi mesta schváliť návrh na 

najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblastiach 

kultúra a vzdelávanie za rok 2019 v zmysle predloženého návrhu. 
 

K bodu č. 3 

E. Kollárová informovala prítomných o plánovaných zmenách v Galérii Provinčný dom. Na 

základe schváleného projektu bude v galérii prebiehať rekonštrukcia. V mesiaci január je 

v galérii ešte sprístupnená výstava mladých ľubovnianskych tvorcov zo Starej Ľubovne 

a okolia Súhvezdie umenia a rekonštrukcia by mala prebiehať od februára do mája. Po ukončení 

rekonštrukcie bude komisia oboznámená s plánom výstav na rok 2020. 

 

K bodu č. 4 

E. Kollárová informovala prítomných o znovu zapojení sa mesta Stará Ľubovňa do projektu 

Mesto kultúry a požiadala prítomných o spoluprácu. Najbližšie pracovné stretnutie sa bude 

konať 14.1.o 14.00 h v Dome kultúry 
Predseda komisie pozval prítomných na rokovanie komisie 29.1.2020 o 16.00 h v priestoroch MsÚ. 

     

 

V Starej Ľubovni 9.1.2020 

 

 

 

        PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

                                                                                                          predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Dušeková 


