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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 4/2017 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 01. jún 2017 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 403 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda 
 
Program: 
1) Informatívna správa o činnosti MHK 32 LM, a.s.  za rok 2016 (prioritný šport) 
2) Informatívna správa o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2016 (prioritný šport) 
3) Informácia o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2016 (prioritný šport) – všetky lyžiarske kluby 
4) Informatívna správa o činnosti MBK LM – Mestského basketbalového klubu Liptovský Mikuláš, 

za rok 2015 (prioritný šport) 
5) Zabezpečenie prázdninových aktivít – prímestské letné tábory – Centrum voľného času 
6) Zabezpečenie Behu olympijského dňa – Centrum voľného času, Olympijský klub Liptova 
7) Informácia o príprave Športového dňa zdravotne postihnutých občanov – mesto LM 
8) Operatívne úlohy – rôzne  
  
  Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril štvrté rokovanie komisie 
športu v roku 2017. Prítomných informoval o zmene v programe rokovania – pridal informatívnu 
správu o rekonštrukcii zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol zaradený za bod č. 3. 
Informatívna správa o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2016 sa presunie na bod č. 4. 
Z dôvodu ospravedlnenia neprítomnosti bol bod č. 4) presunutý na najbližšie zasadnutie komisie 
športy, body č. 5) a 6) boli z programu vylúčené.  

Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Program: 
1) Informatívna správa o činnosti MHK 32 LM, a. s.  za rok 2016 (prioritný šport) 
2) Informatívna správa o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2016 (prioritný šport) 
3) Informatívna správa o rekonštrukcii zimného štadióna v Liptovskom Mikuláš 
4) Informácia o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2016 (prioritný šport) 
5) Informácia o príprave Športového dňa zdravotne postihnutých občanov – mesto LM 
6) Operatívne úlohy – rôzne  
 
Bod I. 
 Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MHK 32 LM, a.s. za rok 2016 (správa je 
prílohou zápisnice) predložil MUDr. Oldřich Drahovzal, člen predstavenstva MHK 32 LM, a. s. 
Informoval o činnosti a výsledkoch klubu za rok 2016. V klube fungujú 4 družstvá: dorast, juniori, 
A mužstvo seniori a B mužstvo seniori. Dorastenci zvládli sezónu úspešne, hlavné príčiny 
neúspechu družstva juniorov bola slabá motivácia počas tréningového procesu. Celkovo je možné 
hodnotiť sezónu 2016/2017 ako úspešnú, čo sa odzrkadlilo na zvýšenej návštevnosti zápasov 
a k úplnej spokojnosti chýbal postup do PLAY OFF, ktorá by bola najväčšou odmenou ako pre 
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divákov tak i hráčov. 25. mája 2017 došlo k personálnej zmene, predsedom predstavenstva sa stal 
pán Ing. Štefan Kuric. 
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod II. 
 Prizvaný športový manažér HT MHK 32 LM, o. z. Mgr. Vladimír Bella predložil vopred 
zaslanú informatívnu správu (správa je prílohou zápisnice) o činnosti klubu a dosiahnutých 
výsledkoch klubu za rok 2016. Nadviazal na pôsobenie A mužstva v Tipsport lige, pozitívny vplyv 
na výchovu detí po športovej a mentálnej stránke. Došlo k zmene v personálnom obsadení 
správnej rady, zástupca mesta Liptovský Mikuláš, pán PhDr. Jozef Fiedor sa vzdal funkcie 
z dôvodu jeho menovania do funkcie kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, nový zástupca mesta 
bude zvolený na najbližšom Valnom zhromaždení. 7HT, 8HT a 9HT sú to nízko početné triedy, 
v budúcej súťaži nebudú hrať kadeti. V priebehu mesiacov september – december 2016 
prebiehala náborová akcia u predškolákov v meste Liptovský Mikuláš ale i vo vzdialenejších 
obciach. Pán Ing. Huna opäť pripomenul dôležitosť podpisu zmluvy medzi o. z. a a. s., ktorá ešte 
nebola podpísaná. 
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod III. 
 Informácie o začatí rekonštrukcie zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši predložil MUDr. 
Oldřich Drahovzal, člen predstavenstva MHK 32 LM, a. s.  
 Celý proces je omnoho náročnejší ako sa zdalo na začiatku, momentálne je v štádiu 
rokovaní a hľadaní najlepších možných riešení. V priebehu mesiaca jún by mali byť objasnené 
všetky podmienky a stanové pravidlá o rekonštrukcii zimného štadióna.  
 Komisia po krátkej diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod IV. 
 Vopred zaslanú informáciu o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2016 (prioritný šport) 
(správa je prílohou zápisnice) predniesol za Klub alpského lyžovania pán Vladimír Antol, za Klub 
bežeckého lyžovania pán Ing. Peter Iľanovský. 
 Klub alpského lyžovania: v klube je momentálne 60 detí vo veku 5-15 rokov, väčšina z nich 
končí v klube po skončení ZŠ. Tréningy na snehu uskutočňovali v Jasnej, kde aj naďalej viazne 
komunikácia a nie sú tam „doma“. Ideálne podmienky by mali na Podbrezinách, v sezóne 
2016/2017 toto stredisko nebolo spustené. 
 Tajomníčka komisie informovala o skutočnosti, že Združenie športových klubov Jasná 
písomne odmietlo spustenie vleku s odôvodnením, že na základe podmienok, ktoré boli stanovené 
mestom Liptovský Mikuláš nie sú schopný lyžiarsky vlek spustiť. S danými podmienkami súhlasila 
Telovýchovná jednota Iľanovo, ktorá v sezóne 2016/2017 prevádzkovala vlek v Iľanove. Diskusiu 
uzavrel pán Antol, ktorý by rád inicioval pracovné stretnutie medzi ZŠK Jasná a TJ Iľanovo. 
 Klub bežeckého lyžovania: v klube majú dvoch licencovaných trénerov, dvoch servismenov, 
zdravotné zabezpečenie u MUDr. Juraja Sýkoru a 13 pretekárov. Potrebný rozpočet na sezónu je 
cca 10.000,00 € - aj napriek zložitým ekonomickým podmienkam sa im podarilo pokryť náklady na 
športovú činnosť (dotácia mesto, financie z prerozdelenia ZŠK Jasná a 2%). 
 Komisia zobrala predložené informácie o situácii v lyžiarskych kluboch na vedomie. 
 
Bod V. 
 Tajomníčka komisie Mgr. Zuzana Gregorová informovala o podujatí, ktoré pripravuje mesto 
Liptovský Mikuláš - oddelenie mládeže, športu a kultúry.  
 Podujatie „Športový deň zdravotne postihnutých občanov“ sa uskutoční 24. augusta 2017 
v priestoroch Hotela Lodenica, bude to už 8. ročník v poradí. Súťažiaci a zároveň spoluorganizátori 
sú členovia miestnych organizácií, ktoré združujú zdravotne postihnuté osoby (ZPCCH, ZO SZTP, 
SPaA SR, ÚNSS, Kardio klub, SPS, BACK FIT). Spoločne budú súťažiť na 8 stanovištiach, napr. 
hod šípkami, slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, hod loptičkami do plechoviek, 
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lukostreľba atď. Na záver bude vyhodnotenie celého dňa, víťazi jednotlivých kategórií dostanú 
ceny a bude nasledovať spoločné podávanie občerstvenia. Hlavnou filozofiou tohto podujatia je 
spoločensko – športový charakter, ktorý má pomáhať zdravotne postihnutým občanom prekonávať 
fyzické a psychické bariéry.  
 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
Bod VI. 
 Komisia športu neprerokovávala žiadne operatívne úlohy. 
 
Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 
komisie športu. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 04. septembra 2017 (štvrtok) o 15.00 h 
v zasadačke č. 403 (IV. poschodie) mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 02. júna 2017 


