
 
 
 
 

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 9.2.2015                                                                              č. 2/2015 
 
 
Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 
 
Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip Lampart, MUDr. Janka     
                   Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Monika Dušeková 
 
Neprítomní:  Mgr. Magdaléna Bačová 
 
Prizvaní:       PaedDr. Eva Kollárová 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie plánu práce komisie 
4. Schválenie návrhov na najúspešnejšieho  reprezentanta za rok 2014 
5. Rôzne 

 
 
 

K bodu č. 1 
  
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie PhDr. Dalibor Mikulík, ktorý prítomných 
privítal  a oboznámil s programom zasadnutia.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za:   6      (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip Lampart,          
                                                            MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Monika  
                                                            Dušeková 
hlasovali proti:  0  
hlasovania sa zdržali:  0   
Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 2. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 



K bodu č. 2 
Na 1. zasadnutí komisie bolo prijaté uznesenie o doplnení členov komisie o dvoch členov a 
návrh prerozdelenia dotácií v oblasti kultúry. M. Dušeková informovala prítomných, že 
obidva návrhy sú pripravené na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva v zmysle 
rokovacieho poriadku.     
 
K bodu č. 3 
Pracovná verzia z plánu práce komisie bola doplnená o návrhy: 
D. Mikulíka – doplniť prezentáciu folklórnych súborov Ľubovňan a Vrchovina,  
M. Dušekovej – doplniť správu o pamätihodnostiach mesta s prizvanými odborníkmi 
a E. Oláhovej – doplniť informáciu o spolupráci Ľubovnianskej knižnice s Mestom Stará 
Ľubovňa s prizvanou riaditeľkou ĽK. Doplnený plán práce je uvedený v prílohe. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za:   6      (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip Lampart,          
                                                            MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Monika  
                                                            Dušeková 
hlasovali proti:  0  
hlasovania sa zdržali:  0   
Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   Plán práce komisie vzdelávania, kultúry 

a cestovného ruchu na rok 2015. 
 
K bodu č. 4 
V každom roku primátor Mesta udeľuje ocenenia v oblasti kultúry – Talent roka, Najúspešnejší 
reprezentant v oblasti kultúry, Najúspešnejší reprezentant v oblasti vzdelávania, mimoriadne ocenenia 
a ďakovné listy podľa platných zásad. Komisia posúdila jednotlivé nominácie a navrhuje udeliť 
jednotlivé ocenenia takto:  

Talent roka 2014 

1.  Miroslave Valčákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
2.  Kataríne Sivuľkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
3. Alexandre Jetlebovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
4.  Samuelovi Slavomírovi Dudovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
5.  Michaele Lichvárovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
6..  Martine Vilinovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
7. Sáre Sokolovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
8. Timei Anne Wilmanovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
9. Jakubovi Šlachtovskému za reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 
 

Najúspešnejší reprezentant  

1.  Veronike Stolárovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
2.  redakcii školského časopisu Gymploviny za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
3. Marekovi Fedákovi za reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 
4. Dávidovi Malastovi a Matúšovi 

Fidermákovi 
za reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

 

 



Mimoriadne ocenenia  

1.  Mariane Vislockej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
2.  Barbore Plutovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
3. Jane Biganičovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
4.  Adamovi Kollárovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
5. Veronike Grešovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
6. Natálii Timanikovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
7.  Richardovi Sokolovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
8. Petrovi Zamiškovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
9.  Alžbete Chlebákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
10. Kláre Neupauerovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
11.  Márii Šalamonovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
12. Michaele Heržákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
 

Ďakovné listy  

1.  Dominike Grešovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
2.  Emme Tomkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
3. Patrícii Krafčíkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
4.  Miriam Rybovičovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
5.  Klaudii Rybovičovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
6.  Márii Barnovskej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
7.  Viktórii Dufalovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
8. Deane Špesovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
9. Samuelovi Haničákovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
10. Andrei Sokoľákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
11.  Sofii Filičkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
12. Martinovi Kaletovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
13. Alexandre Jetlebovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
14. Diane Zimovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
15.  Nine Bednárovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
16.  Alene Pokrivčákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
17.  Petrovi Hangurbadžovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
18.  Marekovi Tančákoví za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
19.  Kláre Zahorjanovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
20.  Kristíne Harčaríkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
21.  Ráchel Živčákovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
22.  Stanislave Orlovskej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
23. Patrícii Balážovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
24.  Jakubovi Fedákovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
25.  Michalovi Vančovi za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
26. Kataríne Senkovej za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
27.  kolektívu VO ZUŠ J. Melkoviča za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
28.  kolektívu žiakov SZUŠ za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
29. DFS Ľubovňanček za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry 
30. kolektívu žiakov zo ZŠ Levočská: Anne 

Hubcejovej, Soni Hubcejovej, Adamovi 
Kováčovi a Danielovi Novákovi 

za reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania 

  

  Ďakovné listy pre pedagógov  

1.  Darine Godušovej v oblasti kultúry 
2.  PaedDr. Márii Budzákovej    v oblasti kultúry 
3. Štefanovi  Šulianovi v oblasti vzdelávania 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za:   6      (PhDr. Dalibor Mikulík, Ing. Martin Karaš, Mgr. Filip Lampart,          
                                                            MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Monika  
                                                            Dušeková 
hlasovali proti:  0  
hlasovania sa zdržali:  0   
Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   Návrh ocenení na vyhodnotenie 

Najúspešnejšieho reprezentanta za rok 2014 a ukladá M. 
Dušekovej doručiť tento návrh primátorovi Mesta.  

 
 
K bodu č. 5 
PhDr. Dalibor Mikulík poďakoval prítomným z účasť a pozval ich na zasadnutie Komisie 
v mesiaci apríl. 
 
 
 
Stará Ľubovňa 12.2.2015                                                                                                  
 
 
 
 
                                                               PhDr. Dalibor Mikulík  
              predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Monika Dušeková 
 
 
 
 
 
 
 
 


