
 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
1 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 5/2017 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 04. september 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 Mestského basketbalového klubu za rok 2016 (prioritný šport) 
2) informatívna správa o činnosti  MFK Tatran Liptovský Mikuláš za I. polrok 2017 
3) informatívna správa o činnosti futbalových klubov na území mesta Liptovský Mikuláš (FC 34 

Palúdzka, ŠK Kriváň Ondrašová, TJ Snaha Ploštín, TJ Iľanovo, ŠK Demänová)  
4) informácia o voľnočasových aktivitách detí (do 15 rokov) a mladých ľudí od 15 – 30 rokov 

(CVČ) – špecifikovať formálne a neformálne aktivity  
5) operatívne úlohy – rôzne 
  
  Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril piate rokovanie komisie 
športu v roku 2017.  

Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod I. 
 Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MBK za rok 2016 (správa je prílohou 
zápisnice) predložil Ing. Martin Králik, predseda občianskeho združenia. Informoval o činnosti 
a výsledkoch klubu za rok 2016. Klub sa venuje už výhradne práci s deťmi a mládežou, cieľom sú 
základné školy. Členská základňa bola minulý rok 100 detí. 
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod II. 
 Informatívnu správu o činnosti MFK Tatran Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2017 predniesol 
a doplnil Dr. Ľubomír Stanko, technický riaditeľ MFK Tatran Liptovský Mikuláš (správa bola vopred 
zaslaná a je prílohou zápisnice). Hlavný cieľ sezóny 2016-2017, postup A mužstva do celoštátnej 
II. ligy bol splnený, obsadili 10. miesto. 
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod III. 
 Vopred zaslané informatívne správy o činnosti futbalových klubov na území mesta 
Liptovský Mikuláš predniesli pán Milan Kokavec (FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka), pán Ján 
Tomčík (TJ Iľanovo) a pán Juraj Kutnár (ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová) (správy sú prílohou 
zápisnice). ŠK Demänová a TJ Snaha Ploštín sa zasadnutia komisie športu nezúčastnili.  
Po vzájomnej diskusii sa na povrch dostali 3 problémy, s ktorými sa stretávajú futbalové kluby: 
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1. predseda komisie športu pán Karol Székely sprostredkuje pracovné stretnutie medzi doc. 
Mgr. J. Hučíkom, PhD., Dr. Ľ. Stankom a PhDr. R. Králikom. Cieľom pracovného stretnutia 
bude možnosť rozšírenia krúžkov CVČ o organizované krúžky futbalovými klubmi. 

2. Za akých podmienok je možný bezodplatný prenájom telocviční v ZŠ na území mesta 
Liptovský Mikuláš klubmi na území mesta Liptovský Mikuláš? 

3. Za akých podmienok je možné nefakturovať elektrickú energiu využitú pri užívaní umelého 
trávnika MFK Tatran futbalovými klubmi na území mesta - FC 34 Liptovský Mikuláš-
Palúdzka, ŠK Kriváň Ondrašová, TJ Snaha Ploštín, TJ Iľanovo, ŠK Demänová? 
Komisia po krátkej diskusii zobrala predložené správy na vedomie. 

 
Bod IV. 
 Vopred zaslané informácie o voľno časových aktivitách detí a mladých ľudí organizované 
Centrom voľného času (správa je prílohou zápisnice) predniesol a doplnil PhDr. Roman Králik, 
riaditeľ CVČ Liptovský Mikuláš. 
 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
 
Bod V. 
 Tajomníčka komisie Mgr. Zuzana Gregorová informovala o pripravovanom podujatí 
„Vyhodnotenie športovcov mesta za rok 2017“. 
 Podujatie sa na rozdiel od ostatných rokov uskutoční už v januári v roku 2018. Je preto 
potrebné a veľmi dôležité si určiť kritériá, podľa ktorých bude komisia športu vyhodnocovať 
nominovaných športovcov. Pán Ing. Huna sa vyjadril, že to nie je jednoduché, deti treba aj 
motivovať, nie ísť iba po výsledkoch. Tajomníčka komisie upozornila, že ide o vyhodnotenie 
najlepších športovcov mesta a práve za svoje vynikajúce výsledky si zaslúžia byť ocenení aj 
niekoľkokrát za sebou ak to dokazujú ich výkony. Tajomníčka požiadala členov komisie športu aby 
do najbližšieho zasadnutia komisie športu popremýšľali o čo najvhodnejšom spôsobe výberu. 
 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
  
 
Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 
komisie športu. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 26. októbra 2017 (štvrtok) o 15.00 h 
v zasadačke č. 109 (I. poschodie) mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 05. septembra 2017 


