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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2016 

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 
              
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 12. január 2016 
Hodina: 14.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda komisie 
 
Program:  
1. Schválenie programu rokovania 
2. Športovec mesta za rok 2015 – vyhodnotenie  
3. Grantová výzva na rok 2016 – Špecifické priority pre šport – schválenie 
4. Plán práce komisie športu na rok 2016 - schválenie 
5. Operatívne úlohy 
 
Bod I. 

Predseda komisie športu Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril prvé pracovné 
rokovanie komisie v roku 2016. Zároveň oboznámil prítomných s novou tajomníčkou komisie 
športu Mgr. Zuzanou Gregorovou a s programom rokovania.  

Členovia komisie športu na návrh predsedu schválil program rokovania tak ako bol 
navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod II. 
 Predseda komisie na úvod odovzdal slovo pani PhDr. Dane Guráňovej (vedúcej oddelenia 
školstva a mládeže, športu a kultúry), ktorá poukázala na kritériá, ktoré boli prijaté komisiou športu 
dňa 29.10.2015 v znení: „do nominácie najlepších športovcov mesta bude zaradený, iba ten 
športovec, ktorý sa narodil v meste Liptovský Mikuláš alebo reprezentuje klub, so sídlom na území 
mesta Liptovský Mikuláš“. Poukázala na to, že kritérium je nesprávne (v meste sa ročne narodí 
500 - 600 detí a len časť žije, pôsobí v meste Liptovský Mikuláš) a pri dodržaní uvedeného kritériá 
vznikne precedens. Vzhľadom k tomu, že vyhodnocujeme Športovca mesta, nie je vhodné, aby 
sme oceňovali všetkých športovcov, ktorí sa kedy narodili v našom meste a pôsobia v kluboch 
mimo nášho územia a ani naše mesto nereprezentujú. Na uvedenú skutočnosť bol pán predseda 
upozornený ešte v decembri roku 2015. Svoje tvrdenie odôvodnila na príklade dvoch nominácii na 
športovca za rok 2015, ktorí reprezentujú klub Powerlifting Liptov Beňadiková, tzn. že klub nemá 
pôsobenie na území mesta Liptovský Mikuláš, ale športovci sa narodili v meste. Predseda komisie 
aj napriek uvedenému stál za rozhodnutím komisie zo dňa 29.10.2015. Po diskusii navrhol pán 
Ing. Rudolf Huna kritériá ponechať a na najbližšom zasadnutí komisie kritéria pre vyhodnotenie 
najlepšieho športovca zmeniť, taktiež navrhol predsedovi komisie priznať si chybu a v mene 
komisie poslať ospravedlňujúci list p. Ivanovi Giňovskému a p. Ľubomírovi Trsťenskému 
s odôvodnením, že nastala chyba a ocenený športovec musí reprezentovať klub na území mesta 
Liptovský Mikuláš. Pán predseda komisie Karol Székely súhlasil s názorom väčšiny a to 
zúčastnených členov športovej komisie a poradného orgánu komisie podľa prezenčnej listiny, že 
komisia nebude hlasovať o ocenení Ivana Giňovského a p. Ľubomíra Trsťenského v „Športovec 
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mesta za rok 2015“ a predseda v mene športovej komisie pošle ospravedlňujúce listy. Pani PhDr. 
Dana Guráňová na záver navrhla zmenu: „nominovaní bude iba ten športovec, ktorý reprezentuje 
klub so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš alebo úspešne reprezentuje mesto Liptovský 
Mikuláš“ na najvyšších medzinárodných súťažiach. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala jednotlivé pripomienky na vedomie a predseda komisie 
športu navrhol zaradiť tento bod „Kritéria pre výber najlepších športovcov mesta Liptovský Mikuláš“ 
do programu rokovania nasledujúceho zasadnutia komisie športu.  

Členovia komisie a členovia poradného orgánu komisie individuálne posudzovali doručené 
nominácie na ocenenie najlepších športovcov za rok 2015. Po diskusii a všeobecnej zhode vybrali 
desať jednotlivcov bez určenia poradia do 18 rokov (všetci súhlasili aby bol Marek Tobias Janík 
ocenený samostatným diplomom, ako jedenásty športovec), bez určenia poradia desať 
jednotlivcov nad 18 rokov a bez určenia poradia tri kolektívy.  

 
Zoznam športovcov, ktorí budú slávnostne ocenení:  
 

Jednotlivci do 18 rokov: Klub  
Natália JAMNICKÁ Klub športovej gymnastiky L. Mikuláš  
Klaudia FIGOVÁ Klub športovej gymnastiky L. Mikuláš 
Adam ROJČEK BMX Team Liptov 
Lucia MURZOVÁ Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš  
Marko MIRGORODSKÝ Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš  
Monika ŠKÁCHOVÁ Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš  
Michaela HAŠŠOVÁ Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš  
Jakub GRIGAR DUKLA – Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš  
Boris BALÁŽ Liptovský školský lukostrelecký klub  
Romana KRÁLIKOVÁ Atletický oddiel CVČ L. Mikuláš 
 
 
Jednotlivci nad 18 rokov: Klub 
Vladimír SKLOUZA Kickbox klub Liptovský Mikuláš 
Zuzana STROMKOVÁ Freeski Academy  
Dominika MULTÁŇOVÁ VTJ Technika Liptovský Mikuláš 
Erik HALAŠKA VTJ Technika Liptovský Mikuláš 
Alexander SLAFKOVSKÝ DUKLA – Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš 
Martin HALČIN DUKLA – Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš 
Michal MARTIKÁN DUKLA – Kanoe Tatra Klub L. Mikuláš 
Natália ŠLEPECKÁ Freeski Academy 
Pavel BALÁŽIK ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 
Matúš SUKEĽ MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 
 
Kolektívy:  
- Extraligové družstvo žien Liptovskej šachovej školy (Monika MOTYČÁKOVÁ, Karolína 
TURKOVÁ, Alexandra ZVARÍKOVÁ, Svetlana SÚČIKOVÁ) 
- Mestský basketbalový klub – družstvo juniorov 
- Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. – Juniori U20 
 
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Bod III. 
 Predseda komisie Karol Székely prečítal sedem bodov, ktoré boli ako špecifické priority pre 
šport uvedené v Grantovej výzve v predchádzajúcom roku.  

Členovia komisie sa po diskusii zhodli, že bude dobré, ak pre rok 2016 zostanú tieto kritériá 
rovnaké a bez zmien.  
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa: 0. 
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Bod IV. 
 Predseda komisie Karol Székely predložil návrh plánu práce komisie športu na rok 2016. 
V prípade potreby komisie je možné zvolať mimoriadne zasadnutie v inom termíne a program 
plánovaných zasadnutí môže byť operatívne doplnený o ďalšie body programu. Do nasledujúceho 
zasadnutia komisie športu sa dopĺňa bod: „Kritéria pre výber najlepších športovcov mesta 
Liptovský Mikuláš“. Plán práce je prílohou zápisnice. 
 Navrhnutý plán práce bol zúčastnenými členmi komisie odsúhlasený.  
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod V. 
 Neboli riešené žiadne operatívne úlohy. 
 
 
 Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil 
zasadnutie. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční dňa 25. februára 2015, o 15.00 h.  
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ..............................................   
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ..............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 13. januára 2016 
 


