
 

 
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. 8/2017 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 05. decembra 2017 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda 
 
Program: 
1) prerokovanie návrhu programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 
2) príprava plánu práce a zasadnutí komisie športu na rok 2018 
3) športovec mesta za rok 2017 – vyhodnotenie nominácii 
4) vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2017 
5) operatívne úlohy – rôzne 
  
   

Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril ôsme rokovanie komisie 
športu v roku 2017. Prítomných informoval o programe rokovania komisie.  
Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod I. 

Návrh programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 predložila PhDr. Dana 
Guráňová-vedúca odd. MŠaK. 
Komisia športu:  
a)  prerokovala  

predložený návrh programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 
b)  berie na vedomie  

predložený návrh programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 
c)  odporúča  

predložený návrh programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle schváleného 
harmonogramu 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

 
Bod II. 
 Predseda komisie Karol SZÉKELY predložil návrh plánu práce komisie športu na rok 2018. 
V prípade potreby komisie je možné zvolať mimoriadne zasadnutie v inom termíne a program 
plánovaných zasadnutí môže byť operatívne doplnený o ďalšie body programu. 
(materiál je prílohou zápisnice). 
Komisia športu:  
a)  prerokovala  
 predložený návrh plánu práce komisie športu na rok 2018  
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b)  berie na vedomie  
 predložený návrh plánu práce komisie športu na rok 2018 
c)  odporúča  
 v predloženom návrhu plánu práce komisie športu na rok 2018 zmeniť zasadnutia na 

nasledujúce dátumy: 25. 01. 2018, 22.03.2018, 07. 06. 2018, 11. 09. 2018, 11. 10. 2018, 
novembrové zasadnutie bude určené na ustanovujúcom MsZ. 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod III. 

Členovia komisie individuálne posudzovali doručené nominácie na ocenenie najlepších 
športovcov za rok 2017. Nominácie, ktoré boli posudzované na základe dohodnutého bodovacieho 
systému zoradili podľa počtu pridelených bodov a následne vybrali desať jednotlivcov do 18 rokov 
(všetci súhlasili aby bol/a xyz ocenený/á diplomom, ako mimoriadny talent roka), desať 
jednotlivcov nad 18 rokov. Za rok 2017 bol komisiou športu vybraný iba jeden kolektívny šport - 
dohromady bolo zaslaných 11 nominácii, avšak iba 5 z nich spĺňalo podmienku a definíciu 
kolektívneho športu, ostatné boli nominácie na kolektív. Na základe tejto skúsenosti sa komisia 
športu rozhodla do budúceho ročníka udeľovania ocenenia „Športovec roka“ o rozšírenie nominácií 
do nasledujúcich kategórií: jednotlivec do 18 rokov, jednotlivec nad 18 rokov, kolektív a kolektívny 
šport. (Zoznam športovcov, ktorí budú slávnostne ocenení je prílohou zápisnice).  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod IV. 
Predseda komisie pán Karol Székely zhodnotil celoročnú prácu komisie športu. Vyjadril 
spokojnosť, komisia športu má svoj zabehnutý plán, ktorý je každoročne rovnaký, v prípade 
potreby však vie zareagovať a súrne veci ihneď prerokovať. Predseda komisie apeloval na veľmi 
nízku propagácie športových klubov na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorú by rád zlepšil. 
Komisia po krátkej diskusii zobrala predložené informácie na vedomie. 
 
Bod V. 
Operatívne úlohy neboli žiadne. 
  

 
 
Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 
komisie športu. Všetkým členom poprial príjemné vianočné sviatky. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 25. januára 2018 (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 06. decembra 2017 
 


