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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2017 

zo zasadnutia Komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 10. januára 2017 

Hodina: 15.00 h 

Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY – predseda  

 

Program: 

1. Športovec mesta za rok 2016 – vyhodnotenie nominácií 

2. Grantová výzva na rok 2017 – Špecifické priority pre šport – schválenie   

3. Plán práce komisie športu na rok 2017 – schválenie  

4. Operatívne úlohy 

 

Predseda komisie Karol SZÉKELY privítal zúčastnených a otvoril prvé rokovanie komisie 

športu v roku 2016. Prítomných informoval o programe rokovania komisie. Členovia komisie športu 

na návrh predsedu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  

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

 

Bod I. 

Členovia komisie individuálne posudzovali doručené nominácie na ocenenie najlepších 

športovcov za rok 2016. Nominácie, ktoré boli posudzované na základe dohodnutého bodovacieho 

systému zoradili podľa počtu pridelených bodov a následne vybrali desať jednotlivcov do 18 rokov, 

desať jednotlivcov nad 18 rokov a tri kolektívy.  

Zoznam športovcov, ktorí budú slávnostne ocenení je prílohou zápisnice.  

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

 

Bod II. 

 Predseda komisie Karol SZÉKELY prečítal sedem bodov, ktoré boli ako špecifické priority 

pre šport uvedené v Grantovej výzve v predchádzajúcom roku.  
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Komisia športu:  

a)  prerokovala  

špecifické priority pre šport uvedené v Grantovej výzve pre rok 2017 

 
2 Šport 

2.1 Podpora pravidelnej športovej činnosti mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie jej 
voľného času 

2.2 Vytvoriť podmienky pre celoročné športové aktivity s cieľom zapojiť čo najviac občanov 
mesta všetkých vekových kategórií 

2.3 Materiálne zabezpečenie športovej činnosti 
2.4 Organizácia športových podujatí na území mesta (mestská až medzinárodná úroveň, 

tradičné a cyklické podujatia) 
2.5 Účasť na  športových podujatiach 
2.6 Športové aktivity telesne postihnutých občanov, zlepšujúce kvalitu ich života 
2.7 Reprezentácia mesta v zahraničí 

 

b)  berie na vedomie  

špecifické priority pre šport uvedené v Grantovej výzve pre rok 2017 

c)  odporúča  

ako 2.8 doplniť „Podpora aktivít a podujatí s témou „Rok Liptovskej Stolice“.  

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

 

Bod III. 

 Predseda komisie Karol SZÉKELY predložil návrh plánu práce komisie športu na rok 2017. 

V prípade potreby komisie je možné zvolať mimoriadne zasadnutie v inom termíne a program 

plánovaných zasadnutí môže byť operatívne doplnený o ďalšie body programu. 

Navrhnutí plán práce bol zúčastnenými členmi komisie odsúhlasený (je prílohou zápisnice). 

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

 

Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 

komisie športu. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 23. marca 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 11. januára 2017 
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Zoznam športovcov a kolektívov, ktorí budú slávnostne ocenení 
ako „Športovec mesta za rok 2016“ dňa 09. 02. 2017 o 16.00 h  

 vo veľkej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. 
 

 

Jednotlivci do 18 rokov: Klub  

Marko MIRGORODSKÝ Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš  

Simona MACEKOVÁ Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Simona GLEJTEKOVÁ Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Kristína ŠUBJAKOVÁ Liptovská šachová škola 

Adela MACKOVÁ Klub športovej gymnastiky a fitness Lipt. Mikuláš 

Kristína HAVIAROVÁ Športový klub Liptovský Mikuláš 

Adam ROJČEK BMX Team Liptov 

Richard TURČANÍK Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš 

Roman DURNÝ Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš 

Ladislav LUBELEC Centrum voľného času Liptovský Mikuláš 

 

 

Jednotlivci nad 18 rokov: Klub 

Petra VLHOVÁ Ski team Vlha Liptovský Mikuláš 

Boris BALÁŽ Liptovský školský lukostrelecký klub 

Dominika MULTÁŇOVÁ VTJ Technika Liptovský Mikuláš 

Zuzana STROMKOVÁ Freeski academy 

Alexander SLAFKOVSKÝ DUKLA – Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Michal MARTIKÁN DUKLA – Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Jakub GRIGAR DUKLA – Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Tomáš KUČERA DUKLA – Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Ján BÁTIK DUKLA – Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš 

Pavel BALÁŽIK ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 

 

Kolektívy:  

- MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – „A“ mužstvo  

- HOKEJOVÉ TALENTY MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – družstvo mladších žiakov 

- KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY A FITNESS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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Mesto Liptovský Miku láš  

 
 

 

 

 

 

 

 
GRANTOVÁ  VÝZVA  

 
na predkladanie žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

 
pre rok 2017  

 
Všetky žiadosti pre rok 2017  musia byť predkladané len v zmysle VZN č. 15/2016/VZN 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v platnom znení 
 
 
 
Pre rok 2017 mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje grantovú výzvu pre nasledovné oblasti: 
 

1. Kultúra 
2. Šport 
3. Sociálna a humanitárna oblasť 

 
Všeobecné priority na rok 2017: 
 

 Zlepšiť kvalitu života občanov  v meste Liptovský Mikuláš 
 Zvyšovať filantropiu občanov mesta (darovať svoj voľný čas, služby, vedomosti, priestor) 

s cieľom podporiť všeobecné dobro a dosiahnuť vyššiu kvalitu života 
 Zabezpečiť rozšírenie aktivít na území mesta vo všetkých oblastiach s cieľom udržať 

a oživiť spoločenské dianie od mestskej, regionálnej až po medzinárodnú úroveň 
 Zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania verejných financií 

 
Špecifické priority pre rok 2017: 
 
2 Šport 

2.1 Podpora pravidelnej športovej činnosti mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie jej 
voľného času 

2.2 Vytvoriť podmienky pre celoročné športové aktivity s cieľom zapojiť čo najviac občanov 
mesta všetkých vekových kategórií 

2.3 Materiálne zabezpečenie športovej činnosti 
2.4 Organizácia športových podujatí na území mesta (mestská až medzinárodná úroveň, 

tradičné a cyklické podujatia) 
2.5 Účasť na  športových podujatiach 
2.6 Športové aktivity telesne postihnutých občanov, zlepšujúce kvalitu ich života 
2.7 Reprezentácia mesta v zahraničí 
2.8 Podpora aktivít a podujatí s témou „Rok Liptovskej stolice“ 
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PLÁN PRÁCE KOMISIE ŠPORTU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI NA ROK 2017 

 

 

JANUÁR – 10. 01. 2017, č. dv. 109, 15.00 h   

 športovec mesta za rok 2016 – vyhodnotenie nominácií 

 grantová výzva na rok 2017 – Špecifické priority pre šport – schválenie 

 plán práce komisie športu na rok 2017 – schválenie 

 operatívne úlohy – rôzne 

 

MAREC – 23. 03. 2017, č. dv. 403, 15.00 h  

 informatívna správa o činnosti MFK Tatran za rok 2016 (prioritný šport)  

 informatívna správa o činnosti Kanoe Tatra Klub (KTK) za rok 2016 (prioritný šport) 

 informácia o stave športovísk v správe VPS (zimný štadión, krytá plaváreň, UT, mobilná ľadová plocha, 

Nórske ihriská) – príprava na letnú sezónu 

 vyhodnotenie žiadostí o dotácie podaných na základe Grantovej výzvy 2017 

 operatívne úlohy – rôzne  

 

JÚN – 01. 06. 2017, č. dv. 403, 15.00 h  

 informatívna správa o činnosti MHK 32 LM, a. s. za rok 2016 (prioritný šport) 

 informatívna správa o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2016 (prioritný šport) 

 informácia o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2016 (prioritný šport) 

 informatívna správa o činnosti Mestského basketbalového klubu (MBK) za rok 2016 (prioritný šport)  

 zabezpečenie prázdninových aktivít – prímestské letné tábory – Centrum voľného času na rok 2017 

 zabezpečenie Behu olympijského dňa (CVČ, Olympijský klub Liptova) 

 informácia o príprave Športového dňa zdravotne postihnutých občanov (Mesto LM – odd. MŠaK) 

 operatívne úlohy – rôzne 

 

SEPTEMBER – 04. 09. 2017, č. dv. 403, 15.00 h  

 informatívna správa o činnosti  MFK Tatran Liptovský Mikuláš za I. polrok 2017 

 informatívna správa o činnosti futbalových klubov na území mesta Liptovský Mikuláš (FC 34 Palúdzka, 

ŠK Kriváň Ondrašová, TJ Snaha Ploštín, TJ Iľanovo, ŠK Demänová)  

 informácia o voľnočasových aktivitách detí (do 15 rokov) a mladých ľudí od 15 – 30 rokov (CVČ) – 

špecifikovať formálne a neformálne aktivity  

 operatívne úlohy – rôzne 
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OKTÓBER – 26. 10. 2017, č. dv. 403, 15.00 h  

 informácia o pripravenosti MHK 32 LM, a. s. na sezónu 2017/2018 

 informácia o pripravenosti HT MHK 32 LM, o. z. na sezónu 2017/2018 

 príprava kritérií vyhodnotenia najlepších športovcov mesta za rok 2017 

 príprava programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 

 operatívne úlohy – rôzne 

 

NOVEMBER – 23. 11. 2017, č. dv. 403, 15.00 h  

 prerokovanie návrhu programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2018 

 príprava plánu práce komisie na rok 2018  

 vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2017 

 operatívne úlohy – rôzne 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 za 1 rok → 6 zasadnutí komisie športu 

 miesto: č. dverí: 403, 4. poschodie MsÚ  

 hodina: 15.00 h  

 deň: štvrtok  

 


