
MĚSTO PREVŠETKÝCH 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

Z Á P I S N I C A  č .  7 / 2 0 1 6  
zo zasadnutia Komisie sportu pri Mestskom zastupiteístve v Liptovskom Mikuláši 

Přítomní: podia prezenčnej listiny 

13. septembra 2016 

15.00 h 

zasadacia miestnosť č. 109 v budově MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Dátum: 

Hodina: 

Miesto: 

Komisiu viedol: Karol SZÉKELY - předseda 

Program: 

1. Informácia o vol'no časových aktivitách detí (do 15 rokov) a mladých l udí od 15 do 30 
rokov - Centrum vol'ného času - špecifikovať formálně a neformálně aktivity 

2. Informatívna správa o činnosti MFK Tatran Liptovsky Mikuláš za 1. polrok 2016 
3. Informatívna správa o činnosti futbalovych klubov na území města Liptovsky Mikuláš 

(FC 34 Palúdzka, ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, TJ Snaha Ploštin, TJ Ifanovo, ŠK 
Demánová) 

4. Informácia o připravenosti MHK 32 Liptovsky Mikuláš, a. s. na sezónu 2016/2017 
5. Informácia o připravenosti HT MHK 32 Liptovsky Mikuláš, o. z. na sezónu 2016/2017 
6. Prehodnotenie rokovacieho poriadku komisií 
7. Novelizácia VZN Č.12/2009/VZN o poskytovaní finančnych dotácií z rozpočtu města -

návrhy a podněty na jeho úpravu 
8. Operativně úlohy 

Předseda komisie Karol SZÉKELY přivítal zúčastněných a otvoril siedme rokovanie komisie 

sportu v roku 2016. ŠK Demánová sa ospravedlnila kvóli pracovným povinnostiam a PN 

(informatívna správa bola poslaná). 

Vopred zaslané informácie o voťno časových aktivitách detí a mladých l'udí organizované 

Centrom voíného času (správa je přílohou zápisnice) predniesol a doplnil Mgr. Tibor PELACH, 

pedagogický zaměstnanec CVČ Liptovský Mikuláš. 

Minulý rok navštěvovalo CVČ 853 detí. Najváčší záujem bol o plávanie, atletiku, modernú 

gymnastiku, vefký úspěch u dievčat mala aj baletná příprava. Pán Inq. Rudolf HUNA sa opýtal, kde 

trénujú atléti, kde je štadión? Mgr. Tibor PELACH odpovedal, že pri organizovaní súťaží 

Bod I. 

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 

mailto:lmikulas@mikulas.sk


spolupracují! s Gymnáziom Michala Miloslava Hodžu. V PHSR na roky 2015-2022 sa spomína 

atletický areál pri ZŠ M. R. Martákovej. CVČ tento záměr pripomienkovalo a radšej by atletický 

ovál viděli pri ZŠ Aurela Stodolu, ktorý v súčasnosti nespíná technické a bezpečnostně štandardy 

pre organizovanie súťažného a tréningového procesu ale rozmermi vyhovuje atletickým 

štandardom. Předseda komisie p. Karol SZÉKELY sa zaujímal kto sa stará o tento priestor? Pán 

Mgr. Tibor PELACH odpovedal, že tento areál je v správě ZŠ Aurela Stodolu. Předseda komisie p. 

SZÉKELY navrhol kontaktovat' riaditeíku ZŠ Aurela Stodolu a CVČ aby sa dohodli na spolupráci, 

aby sa štadión udržiaval aspoň elementárne. Taktiež chcel vedieť akým spósobom CVČ propaguje 

svoje aktivity? Pán Mgr. PELACH odpovedal, že je to prostredníctvom plagátov a internetu. Pán 

Ing. Rudolf HUNA navrhol urobit' atletiku samostatné na komisii športu, pretože to opáť ostalo 

visieť ako minulý rok. 

Komisi a po krátkej diskusii zobrala predloženú správu na vědom ie. 

Bod II. 

Informatívnu správu o činnosti MFK Tatran Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2016 predniesol 

a doplnil Dr. Lubomír STANKO, technický riaditel' MFK Tatran Liptovský Mikuláš (správa bola 

vopred zaslaná a je přílohou zápisnice). 

Mužstvo A obsadilo konečné 3. miesto v Doxxbet lige, čo je najlepšie umiestnenie 

mikulášského futbalu v jeho historií. V budúcnosti čaká futbal reorganizácia (od roč. 2017/2018). 

Najčerstvejšou informáciou je změna hl. trénera, Juraj Sabol bol nahradený p. Jozefom 

Majorošom. Členovia komisie športu poďakovali za výsledky, ktoré klub dosiahol. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 

Bod III. 

Vopred zaslané informativně správy o činnosti futbalových klubov na území města 

Liptovský Mikuláš predniesli pán Milan KQKAVEC (FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka), pán Ján 

TQMČÍK (TJ líanovo), pani Mgr. Zlatica GEŠKOVÁ (TJ Snaha Ploštin) a pán Juraj KUTNÁR (ŠK 

Kriváň Liptovská Ondrašová) (správy sú přílohou zápisnice). ŠK Demánová sa ospravedlnila. 

FC 34 Liptovsky Mikuláš-Palúdzka: pán Kokavec informoval o aktuálnom umiestnení (4. miesto 

vjesennej časti). Problémom s ktorým sa stretávajú je motivácia mládeže, mladých chiapcov 

k športu. Perspektiva futbalu v amatérských kluboch nie je žiadna. 

TJ líanovo: pán Tomčík nadviazal na pána Kokavca, pretože aj oni ako klub majů problém 

s mládežou. Problémom sú taktiež financie, hrajú s hráčmi, ktorých majů, keďže přestupy sú vel'mi 

drahé. TJ líanovo má veími silný stolnotenisový oddiel, ktorému sa v súťažiach darí. A mužstvo 

postúpilo do 3. ligy v stredoslovenskom kraji. 
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TJ Snaha Ploštin: pani Mgr. Gešková taktiež informovala o nedostatočnom počte chlapcov. Tento 

problém sa im čiastočne podařilo vyriešiť angažováním detí z Hlbokého (19 chlapcov). Aj u nich 

v klube sú problémom financie, ale snažia sa pracovat', vel'a vecí sa im podařilo urobit' sponzorsky. 

ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová: pán Kutnár informoval ozložení ich klubu, ktorý sa skládá 

z futbalového, běžeckého a šachového oddielu. Šachový oddiel vedie pán Ing. Juraj Ivan 

a výsledky hovoria samé za seba. Bežecký oddiel sa zúčastňuje pretekov Liptovskej bežeckej ligy 

2016. Futbalový oddiel, A mužstvo nesplnilo vjarnej časti ciele, ktoré si stanovili. Kategóriám U11 

a U15 pod vedením p. Demenčíka sa darí. Cez leto sa im podařilo zorganizovat' 2. ročník letnej 

futbalovej školy. 

ŠK Demánová: sa ospravedlnila. Členovia komisie sa zhodli na upozornění a napísaní správy pre 

ŠK Demánovú. Je potřebné aby klub spolupracoval a našiel sa aspoň jeden zástupca, ktorí príde 

prečítať informatívnu správu, keďže finančně dotácie od města Liptovský Mikuláš dostávajú. 

Pán Ing. HUNA poděkoval všetkým futbalistom, ktorí, ktorí sa venujú mladým l'uďom a 

vychovávajú mladých futbalistov. Robia kus dobrej roboty. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala předložené informácie o činnosti futbalovvch klubov na 

území města Liptovský Mikuláš na vedomie. 

Bod IV. 

Vopred zaslanú informatívnu správu o připravenosti MHK 32 LM, a.s. na sezónu 2016/2017 

(správa je přílohou zápisnice) predniesol Ing. Ivan LÁNI, člen představenstva MHK 32 LM, a.s. 

Pán Ing. LÁNI informoval, že A mužstvo absolvovalo letnú přípravu širokospektrálne, tzn. 

smerom k1. lige a k extralige, keďže nevedeli ako sa situácia vyvinie. Městské zastupitefstvo 

12. augusta 2016 odsúhlasilo možnost' odkúpenia licencie pre MHK 32 LM, a.s. v hokejovej 

Tipsport lige od ŠHK 37 Piešťany na sezónu 2016/2017. Znamenalo to koniec přípravy na 1. ligu 

a 3 týždne sa hráči připravovali v móde extraliga. Je rád, že udržali trend, ktorí si nastolili, tzn. 

hrajú prevažne domáci hráči, cca 80 % sú odchovanci Liptovského Mikuláša. Junioři sa 

připravovali s A mužstvom, dorastenci samostatné. Staří páni trénujú, zúčastňujú sa 

medzinárodných turnajov, chystajú sa na Majstrovstvá Slovenska a na Novoročný turnaj. Pán Ing. 

Ján PIAČEK sa opýtal na finančně vykrytie sezóny? Pán Ing. LÁNI odpovedal, že sponzoři 

prichádzajú - oslovujú starých ale aj nových, robí sa na tom aby bola celá sezóna vykrytá. Stanovili 

si mesačný strop na hráča, ktorý nesmie byť v žiadnom případe překročený, ak aj bude, oni si 

musia zaobstarať extra financie. Hlavným cieíom je udržať extraligu v Liptovskom Mikuláši. 

Momentálně hráčov majů, ich odměny sú v intenciách a akékol'vek změny sú kryté vo financiách, 

ale móžu nastat' zranenia, neočakávané situácie. Ako uzavřel, celá situácia je veími čerstvá 

a všetko je v procese. Pán předseda komisie Karol SZÉKELY sa vyjádřil, že jeho podmienkou pri 
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hlasovaní v mestskom zastupiteístve bol vyrovnaný rozpočet MHK 32 LM, a.s., aby všetky změny 

a odměny boli kryté rozpočtom a aby sa mužstvo skladalo prevažne s domácich odchovancov. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala předložené informácie na vedomie. 

Bod V. 

Správu o činnosti Hokejových talentov MHK 32 LM, o.z. (správa bola vopred zaslaná a je 

přílohou zápisnice) predniesol a doplnil pán Mgr. Vladimir BELLA, športový manažér MHK 32 LM, 

o.z. 

Pán Mgr. BELLA nadviazal na informáciu, že MHK 32 LM, a.s. hrajú extraligu, najvyššiu 

súťaž v hokeji, čo má veími pozitivny vplyv na deti. Deti a rodičia vidia vzory, vidia zmysel hrať 

hokej, leh ciel'om je aby sa mládež přepracovala do A mužstva. Momentálně majů 220 členov. 9., 

8. a 7. HT - spolupráca s Ružomberkom. Pán Ing. HUNA opáť poznamenal a připomenul, že je 

veími důležité vykomunikovať spoluprácu medzi a.s. a o.z. Spolupráca musí byť omnoho lepšia 

ako doteraz. Je potřebné zaobstarať jedného generálneho sponzora, aby dobří hráči ostali doma, 

aby za 5-7 rokov to tu fungovalo na tip-top úrovni. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala předložené informácie na vedomie. 

Bod VI. 

Na gremiálnej poradě dňa 12. 09. 2016 sa rozhodlo, že k změnám v rokovacom poriadku 

komisíí nedojde. 

Bod VII. 

Členovia komisie sportu nemali žiadne návrhy a podněty na připravovaná novelizáciu VZN 

Č.12/2009A/ZN o poskytovaní flnančných dotácií z rozpočtu města. 

Předseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastněným členom komisie a ukončil 

zasadnutie komisie športu. 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 06. októbra 2016 (štvrtok) o 15.00 h 

v zasadačke č. 109 (1. poschodie) městského úřadu. 

Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY - předseda komisie 

Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ - tajomníčka komisie 

V Liptovskom Mikuláši dňa 14. september 2016 
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Centrum voťného času pre de ti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Návrh 

Správy o činnosti 

Centra vol'ného času v Liptovskom Mikuláši 

za školský rok 2015-2018 

cvč telefon: E-mail: web: 

L ip to vský Mikuláš 044/5522468 dm@cvclm.edu.sk www.cvclm.edu.sk 



feYxo cQSí/ Č ut n&K 

Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Názov školského zariadenia: 

Centrum vol'ného času 

Adresa: 

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932 

03101 Liptovský Mikuláš 

Tel.číslo: 

5522468, 

Fax: 

0 

Webová stránka 

www.cvclm.edu.sk 

e-mail: 

dm(5) cvclm.edu.sk 

Riaditeí: 

PhDr.Roman Králík 

Zástupca 

Zrušený na podnět ved. MsÚ odd. vzdelávania Dr.Jurkoviča 
od januára 2014 

Rada školy počet členov 

11 

Předseda RS 

Ing.Miroslav Motýl' 

Rada rodičov počet členov: 

11 

Předseda RR 

PhDr.Jozef Daník 

Pořádné orgány školy: 

Pedagogická rada CVC zasadá lx ročně, na zač. šk. roka schval'uje správu o činnosti, 
prerokováva výchovný plán CVC, 

Odborový zváz pracovníkov školstva : předseda v CVČ Mgr. Euboš Maliňák 

DFS Ďumbier, Mgr.Zuzana Strychová 

Klub vychovávatel'ov: Mgr.Alena Siváková 

Atletický oddiel Centrum vol'ného času Liptovský Mikuláš : předseda PhDr.Roman Králik 

Olympijský klub Liptova : předseda PhDr.Roman Králik 

BOZP: zabezpečuje pre CVC Gajos 

CVČ telefon: E-mail: web: 
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Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Údaje o počte členov pravidelnej záujmovej krúžkovej činnosti 
CVČ 2015-2016 

krúžky tanečné,kulturně, 

a estetiké.šach 

cudzie 
jazyky 

přírodovědné 
a envir.výchovy 

Tělovýchovné 
a športové 

techniké 
a modelářské 

Celkom 

Deti do 15 
rokov 

205 140 38 420 41 844 

nad 15 
rokov 

9 9 

spolu 205 140 38 429 41 853 

PrehPad pravidelných záujmových krúžkov Predšk do 15 nad 15 Spolu 

podl'a zamerania (počet krúžkov) 
oláci rokov rokov 

Kultúra DFS Dumbier a íudová hudba,moderné 2 5 7 
a estetika tance, hip-hop,break dance,spoločenské 

tance,roztlieskavačky,divadlo,výtvarnéa tvo 
rivé ruky,klub mamičky s deťmi 

Cudzie jazyky Cudzie jazyky angličtina,němčina, 7 3 10 

spoločenské šachová škola detí a mládeže,literárna 6 6 

činnosti tvorba,šitie a šikovné ruky, klub rodičia 
a deti, za poznaním, 

2 

Telesná Atletika,florbalový,futbalový,stolnotenisový,p 2 26 3 31 
výchova, lavecký.wonhvado, 

branné 
krasokorčul'ovanie,posilňovňa, bedminton, 

1 športy,turistika mod.gymnastika, 1 

a mládež 

Prírodné vedy astronomický,přírodovědný,prírodné šperky 0 3 0 3 

enviroment. 
výchova 

a aranžovanie,Akvaristika,herpetológia-
plazy.chovateístvo exot.vtákov, 

1 1 

CVČ telefon: E-mail: web: 
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Centrum volného času pne deti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Veda,technika, Elektrotechnický, 0 5 0 5 

Modelárstvo plastikový modelář, 

letecký modelář, papierový a železniční 
modelář 

SPOLU 66 

Údaje o počte interných zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie 

CVČ 2015/2016 

Počet interných pedagogických zamestnancov 9 

Počet nepedagogických technicko hospodářských zamestnancov 2 

Počet externých pedagogických zamestnancov na dohodu o prac. 

činnosti (plátěných zo vzdělávacích poukazov) 3 

Počet externých pedagogických zamestnancov na pracovnú zmluvu do 

31.12.2016 3 

Dobrovolníci splňajúci kvalifikačně předpoklady v zmysle zákona 
317/2009 8 

UPSVAR paragraf 10 alebo 12 3 
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Centrum voťného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Auře la Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

FORMA Počet Priebeh v školskom roku 2015 a 16 

začalo Pokračuje Ukončilo 

Rigorózna skúška 0 

Vzdelávanie 
pedagog. 
zamestnancov 

4 4 4 

Doplnenie VŠ,Mgr 
štúdium 

0 

Doplňujúce funkčné 
štúdium 

PhDr.Roman Králik 

Počet účastníkov o nepravidelnej záujmovej krúžkovej činnosti 
CVČ 2015-2016 

Počet podujatí spolu 
Předmětové 
olympiády 

Športové 
súťaže 

Iné 
Spolu 

do 15 rokov 20 35 20 75 

nad 15 rokov 5 30 35 

Počet účastníkov spolu 11000 

do 15 rokov 2000 3500 2000 7500 

nad 15 rokov 500 3000 3500 
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Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

ŠTATISTIKA POČTU ÚČASTNÍKOV 
PŘEDMĚTOVÝCH OLYMPIÁD ŠK.ROK 2015/2016 

P.č. Názov podujatia Počet 

súťažiacich zodpovědný 

1 OK v šachu 60 Kollárová 

2 Saliansky Maťko 58 Kubenová 

3 KK v šachu ZS 80 Kollárová 

4 KK Zenit 120 Bella 

5 OK SJ 32 Motýl'ová 

6 OK Geografickej olympiády kat. -E,F,G,H,I 140 Kollárová 

7 OK Dejepisnej olympiády kat.-C,D,E,F 70 Kollárová 

8 OK Matem. olympiády-Z5,Z9 160 Siváková 

9 OK MO-Z6,Z7,Z8 125 Siváková 

10 OK Chemickej olympiády - Dz 35 Siváková 

11 OK AJ 42 Motýtová 

12 OK NJ 42 Motýl'ová 

13 OK BIO-C 25 Siváková 

14 OK BIO-D 30 Siváková 

15 OK BIO-E 20 Siváková 

16 OK BIO-F 50 Siváková 

17 Květy a zvieratká 30 Siváková 
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Centrum volného Času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

18 OK Pytagoriáda-P6,P7,P8 180 Bella 

19 OK Fyzika-E,F,G 85 Bella 

20 Európa v škole 130 Kubenová 

21 Hviezdoslavov Kubín 116 Kubenová 

22 Stúrov Zvolen 30 Kubenová 

23 Slávik Slovenska 46 Kubenová 

24 Dopravná súťaž 76 Bella 

25 
Vyhodnotenie školy roka v předmětových 
olympiádách všetci 

ŠTATISTIKA POČTU ÚČASTNÍKOV ŠPORTOVÉ 
SÚŤAŽE ŠK.ROK 2015/2016 

P.č. Názov podujatia Počet 

súťažiacich zodpovědný 

1 OK v cezpoínom běhu ZS 120 Pelach 

2 OK v cezpoínom běhu SŠ 80 Pelach 

3 Atletika žiakov a žiačok SS 220 Pelach 

4 atletický 4 boj 4 ročníkov 110 Pelach 

5 KK v cezpoínom běhu ZS 80 Králik 

6 KK v cezpoínom běhu SS 70 Králík 

7 Stolný tenis žiačok SS 30 

40 

Bella 

8 Stolný tenis žiačok ZS 

30 

40 Bella 

9 Stolný tenis žiakov SS 40 Bella 

10 Stolný tenis žiakov ZS 60 Bella 

cvč telefon: E-mail: web: 
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Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

11 pohár Liptova v modernej gymnastike 90 Sukhomlinová 

12 Florbal žiačok SŠ 120 Maliňák 

13 Florbal žiakov SŠ 120 Maliňák 

14 Aerobik žiačok SS 60 Sukhomlinová 

15 Futsal žiakov SS 120 Pelach 

16 OK v plávaní ZS 120 Králik 

17 Krajská kvalifikácia vo futsale 60 Pelach 

18 Streíba zo vzduchovky ml. žiakov a žiačok ZS 25 Maliňák 

19 Streíba zo vzduchovky st. žiakov a žiačok ZS 25 Maliňák 

20 Atletika žiačok ZS a Ogy 100 Pelach 

21 Atletika žiakov ZS a Ogy 150 Pelach 

22 Basketbal žiačok SS 60 Maliňák 

23 Basketbal žiačok ZS 50 Maliňák 

24 Basketbal žiakov SS 60 Maliňák 

25 Basketbal žiakov ZS 60 Maliňák 

26 Krajská kvalifikácia v Basketbale 80 Maliňák 

27 Bedminton st. žiačok ZS 10 Sukhomlinová 

28 Bedminton st. žiakov ZS 10 Sukhomlinová 

29 Bedminton žiačok SS 10 Sukhomlinová 

30 Bedminton žiakov SS 10 Sukhomlinová 

31 Florbal st. žiačok ZS 80 Maliňák 

32 Florbal ml. žiačok ZS 80 Maliňák 

33 Florbal ml.žiakov ZS 100 Maliňák 

34 Florbal st.žiakov ZS 101 Maliňák 
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Centrum vo/'ného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

35 Krajská kvalifikácia vo florbale 120 Maliňák 

36 Gymnastika žiakov a žiačok ZS A 25 Sukhomlinová 

STATISTIKA POCTU UCASTNIKOV 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE ŠK.ROK 2015/2016 

P.č. Názov podujatia Počet 

súťažiacich zodpovědný 

37 Gymnastika žiakov a žiačok ZS B 26 Sukhomlinová 

38 Gymnastika žiakov a žiačok ZS C 27 Sukhomlinová 

39 Malý futbal žiačok ZS 60 Pelach 

40 Malý futbal žiačok ZS - Školský pohár 60 Pelach 

41 Malý futbal žiakov ZS 80 Pelach 

42 Malý futbal žiakov ZS - Školský pohár 80 Pelach 

43 
Minifutbal žiakov a žiačok ZS - McDonald's 
Cup 100 Pelach 

44 Vel'ký futbal žiačok SS 100 Pelach 

45 
Vel'ký futbal žiačok ZS - Coca Cola školský 
pohár 100 Pelach 

46 Vel'ký futbal žiakov SS 80 Pelach 

47 
Vel'ký futbal žiakov ZS - Coca Cola školský 
pohár 80 Pelach 

48 Volejbal žiačok SS 80 Maliňák 

49 Volejbal žiačok ZS 80 Maliňák 

50 Volejbal žiakov SS 60 Maliňák 

51 Volejbal žiakov ZS 60 Maliňák 

52 Vybíjaná žiačok ZS 120 Maliňák 

53 beh olympijského dna 260 Králik 
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Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

54 regonálne kolo Malý futbal žiačok ZŠ 30 Pelach 

55 
regionálně kolo Malý futbal žiačok ZS - Školský 
pohár 30 Pelach 

56 regionálně kolo Malý futbal žiakov ZS 30 Pelach 

57 
regionálně kolo Malý futbal žiakov ZS - Školský 
pohár 30 Pelach 

58 regionálně kolo volejbal žiaci a žiačky ZS 30 Pelach 

59 regionálně kolo volejbal žiaci a žiačky SS 30 Pelach 

60 Krajské kolo basketbal žiaci SS 60 Maliňák 

61 Regionálně kolo volejbal 80 Pelach 

62 Krajské kolo volejbal žiačky SŠ 60 Králik 

63 Majstrovstvá Slovenska vo volejbale SŠ 80 Pelach, Sukhomlinová 

64 Majstrovstvá Slovenska v bedmintone 120 
Maliňák,Pelach, 
Sukhomlinová 

65 
Vyhodnotenie školy roka v športových súťažiach 
2015/16 120 všetci 
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Centrum volného času pre dětí a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

ŠTATISTIKA POČTU ÚČASTNÍKOV 
Jednorázové podujatia pre deti a mládež 

Názov podujatia počet deti zodpovědný 

1 Výstava kvetov 600 Siváková 

2 šachový turnaj talentov pre I. stupeň ZS 50 Kollárová 

3 deň chódze 3000 Králik 

4 Astrostop 45 Siváková 

5 Mikuláš - domček na náměstí 100 Kubenová 

6 Vianočná latka - atlet, preteky pre deti 30 Králik 

7 šachový turnaj talentov pre I. stupeň ZS 40 Kollárová 

8 Vesmír očami deti 30 Siváková 

9 šachový turnaj talentov pre I. stupeň ZS 45 Kollárová 

10 Súhvezdie hor - kultúrny medzinárodný festival 120 Sukhomlinova 

11 Čo vieš o hviezdach 35 Siváková 

12 Výtvarná súťaž - ovocie a zelenina 40 Siváková 

13 šachový turnaj talentov pre I. stupeň ZS 55 Kollárová 

14 výtvarná súťaž hasiči 45 Kubenová 

15 šachový turnaj talentov pre I. stupeň ZS 45 Kollárová 

16 Přednášky v Živej prírode 300 Siváková 

17 MDD pre deti všetci 

18 

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ CVČ L.MIKULÁS 
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Centrum volného času pre děti a mládež 
Náb režie Dr. Auře la Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Júl 2016 

Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora vedúci vychováváte!' tábora 

tábor č.l. 4.-8.-VII " Liptáčik" v CVC Nábr.A.Stodolu Ján Bella 

tábor č.ll 4.-8.-VII "Podbrezáčik 1" v CVC Podbreziny Mgr.Sylvia Motýl'ová 

tábor č.lll 11-15.VII "Pohodáčik" v CVC Nábr.A.Stodolu Ing Imelda Kollárová 

tábor Č.IV 18-22.VII "Túlavé 
topánky" 

v CVC Nábr. A.Stodolu Mgr.Alena Siváková 

tábor č.V 25-29.VII "Turista" v CVC Nábr. A.Stodolu Mgr.Luboš Maliňák 

August 2016 

Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora vedúci vychovávatel' tábora 

tábor č.VI 1-5.VIII Sporťáčik v CVC Nábr.A.Stodolu PhDr.Roman Králik 

tábor.čVII 8.-12.VIII "Relaxáčik" v CVC Nábr. A.Stodolu Mgr.Tibor Pelach 

tábor č.VIII 22.-26.VIII "Podbrezáčik 2" v CVC Podbreziny Mgr.Sylvia Motýl'ová 

Spolu počet detí 8 táborov x 45 detí 360 detí 

Projekty, do ktorých bola organizácia CVČ zapojená 

CVČ telefon: E-mail: web: 
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Centrum vol'ného času pne de ti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Názov projektu Suma € 

Školské súťaže a předmětové olympiády cez OŠU Žilina(1) 10 150,-€ 

Vzdelávacie poukazy 220 kusov x 29 € 6 380,-€ 

Obce za krúžkovú činnost' 

Slovenský atletický zváz - projekt 1 932,-€ 

Mc Donalds - projekt 100,-€ 

VUC Žilina - projekt 200,-€ 

Prenájom veíkej sály (čs. má talent, schódze) 190,-€ 

Projekt Dětská atletika : získali sme materiál v podobě didaktických 
pomocok v hodnotě 1000,- € 

UPSVAR paragraf 52a 4 zaměstnanci 

Prezentácia CVČ na veřejnosti 

Medialna spolupráca s TV Liptov, L-Rádiom, týždenník Liptov, mesačník Mikuláš 

• Dětský folklórny súbor Ďumbier pri CVČ sa zúčastnil a úspěšně nás 
reprerezentoval na postupových súťažiach v oblasti l'udového spevu, hudby 
a tanca v regionálnom , krajskom a celoslovenskom kole, zúčastnili sa 
festivalov vo Východnej v Ploštině, Likavke, a iných, členovia speváckej 
skupiny sa úspěšně zapojili do súťaže Slávik Slovenska. Súbor pravidelné 
vystupuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom 
L. Mikuláš a v skanzene Liptovskej dědiny v Pribyline pod aktívnym vedením 
Mgr. Zuzany Strychovej . Gestorom za CVČ je Mgr. Zuzanan Kubénová. 

• *Krúžky moderných a spoločenských tancov, klubu hip-hop 
a brejkového tanca sa zúčastnili okresných a krajských súťaží 
a prehliadok, aktivně vystupujú pod vedením , Blaženy Fajčíkovej, Veroniky 
Turzovej, 
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Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

• *Klub mamičky (na materskej dovolenke) s deťmi (hry, cvičenia, 
zdravověda, vzdelávanie) 

pravidelné vyvíjal činnost' utorok a středu pod vedením p. Bobrovčanovej 

• *Škola šachu reprezentuje deti a mládež Liptova svojimi kvalitnými 
výsledkami v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných 
súťažiach pod aktívnym vedením Ing. Juraja Ivana, Dagmar Pastorkovej a 
širokého kolektivu ďalších trénerov a rodičov. Gestorom za CVČ je Ing. 
Imelda Kollárová ktorá mala na starosti víkendové podujatia v priestoroch 
CVČ projekt Talent a šachové ligy. 

• *Obiasť činností v cudzích jazykoch je známa výsledkami v městských 
podmienkach a to zvyšujúcim sa záujmom o pravidelnú krúžkovú činnost' 
v AJ,NJ,FJ,RJ v CVČ pod vedením Mgr. Sylvie Motýíovej , následne 
popredným umiestnením v okresných a krajských kolách předmětových 
olympiád hlavně v Anglickom, .Nemeckom, Francúzskom a Ruskom jazyku, 
kde získali v kategorii popredné umiestnenia. 

• Športové krúžky: 
> Členovia atletického krúžku CVČ L.Mikuláš sa zúčastnili v krajských 

a celoslovenských súťažiach jednotlivcov a družstiev ako registrovaný 
atletický oddiel CVČ LM, předseda oddielu CVČLM: PhDr.Roman Králik, 
zapojili sa do projektu Dětská atletika pre deti 5-8 rokov, gestor: Tibor Pelach 

• medzinárodné aktivity školskej športovej činnosti s mládežou PhDr. 
Roman Králik- ako člen technickej komisie International school sport 
federation a předseda Olymp, klub Liptova 

• *prírodovedné činnosti a environmentálna výchova , bol založený klub 
vychovávaeíov pod vedením Mgr. A.Sivákovej. Prebiehali besedy 
a přednášky Mgr. A. Sivákovej v živej prírode CVČ (malej ZOO) pre deti 
a mládež, ako aj občanov z L. Mikuláša. Praktickú činnost' přírodovědného 
oddelenia reprezentovali členovia krúžkov aranžovania, 
Mladí hvězdáři a astronómovia CVČ sa úspěšně zúčastnili postupových 
súťaží Astrostop a Čo vieš o hviezdach. 

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach v CVČ 
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V rámci modernizácie a skvalitňovania výchovných a vzdělávacích zámerov v CVČ 
sa zlepšili učebné a užívacie priestory na 

• Technické priebežné dovybavenie športových krúžkov, 
• Priestory odd. přírodovědy - dopíňa sa priebežne sa živá príroda o exponáty 

hadov a exotov (malá ZOO), 
• baletná madlá + zrkadlá vo Vel'kej sále 

Aké boli stanovené koncepčně ciele školy a ako ich CVČ splnilo 

Ciele Plnenie 

Dodržať a udržať počet 
činností(druhov) 

Plní sa 

Dodržať- udržať a zvýšit' 
kvalitu činnosti s deťmi Plní sa 

Zvýšit' zapojenosť detí do 
činností vo voínom čase Plní sa 

Rozšířit' spoluprácu 
s rodičmi, verejnosťou 

Plní sa 

Materiálno technická 
stránka Ciel', dobudovanie vonkajšieho atletického športoviska 

v rámci revitalizácie sídliska A.Stodolu 

Kontrolně činnost' 

- nebola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou, 

SWOT ANALÝZA 
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Centrum voťného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aureia Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Silné stránky 

1 Kybernetizácia - spracovania prihlášok 
a údajov krúžkovej činnosti CVČ, webová 
stránka CVČ 

2Tradície mimoškolskej činnosti 
v krúžkoch aj pravidelných podujatiach 
s deťmi mládežou, 

vybudované všetky oddelenia záujmovej 
činnosti 

3Dlhodobá a postupná výchova-príprava 
vedúcich záujmových a vzdělávacích 
činností 

4Vypracovanie metodiky-metodických 
postupov v práci s deťmi a mládežou vo 
vofnom čase 

5Prístupnosť a dostupnost' pre všetkých 
záujemcov činností v CVČ zo všetkých 
častí města 

Slabé stránky 

1 Zle nastavená a pomalá aktualizácia 
legislatívnych školských zákonov a noriem, 
nedotovanie voínočasových aktivit mládeže 

2Pomalá aktualizácia finančných predpisov 
na prácu spojená so vzděláváním a výchovou 
detí a mládeže 

Příležitosti 

1Pre všetky skupiny mimoškolských 
činností rovnaké podmienky 

-pre predškolský vek 

-pre mladší školský vek 

.pre starších školákov 

-pre mládež- zo středných škol 

- nezaměstnaná mládež 
zaměstnaná mládež 

-pre rodičov s deťmi -pracovníkov 
vykonávajácich voínočasové činnosti 
s deťmi 

Ohrozenia 

1 Časté změny rozhodnutí v oblasti činností 
s deťmi 

2Zmeny v systéme financovania práce 
s mládežou 

3Zmeny priestorov a ich dostupnost' 

4Modernizácia priestorov a technického 
vybavenia na jednotlivé druhy činností 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti za fiškálny 
rok 2015 
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Centrum voíného času pre de ti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Dotácie z města z podielových daní 

Mzdy odvody prevádzka 183 772,50 

€ 

Vlastné příjmy poplatky za ZÚ 12 761 € 

Vlastně příjmy příležitostná činnost' 2 006 

Vlastné příjmy letná činnost' 17993,40 

Nenormatívna dotácia vzdelávacie poukazy 7734 € 

Grant na súťaže vyhl. MŠ SR z OU ZA 12 400 € 

příjem od obcí za krúžk. Činnost' 3702,81 € 

SPOLU rok 2015 241993,71 € 

ROZPOČET CVC L.MIKULÁŠ ZA POSLEDNĚ 5 ROKOV 

SPOLU rok 2015 241993 € 

SPOLU rok 2014 222 207 € 

SPOLU rok 2013 251087 € 

SPOLU rok 2012 334 556 € 

SPOLU rok 2011 356 146 € 

Předložené na schválenie pedagogickej rade CVČ dňa 5.9.2016 a rade CVČ L. Mikuláš 

V Liptovskom Mikuláši 24.8.2016 PhDr. Roman Králik 

riaditeí CVČ 

PŘÍLOHA 
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Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

Chronologický zoznam podujatí CVČ L. Mikuláš 

jún 2016 

7.6. o 9.00 stretnutie výchovných poradcov CVČ 
13.6. preteky krúžku atletika materské školy 16.00 stadión M.M.Hodžu 
17.6. Škola roka v CVČ o 9.00 hod. 
18.6. gymnastické preteky CVČ v Sokolovni 
21.6. Beh olympijského dňa 
24.6. metodické stretnutie vychovávatefov CVČ 

máj 2016 

2.5. okresné kolo v malom futbale ml. žiačok (ZŠ Okoličianska) 
3.5. okresné kolo v malom futbale ml. žiakov (ZŠ Okoličianska) 
10.5. okresné kolo v biologickej olympiádě kat. D 
10.5. okresné kolo v malom futbale najmi, žiačok a žiakov Mc Donalds cup (ZŠ Okoličianska) 
12.5. okresné kolo dopravnej súťaže : Na bicykli bezpečne (dopravné ihrisko pri Evanj. škole) 
25.5. viacboj materských škól v CVČ LM propozície 

26.5. okresné kolo v biologickej olympiádě kat. F 
27.5. okresné kolo v atletike základných škól 
29.5. deň rodiny v spolupráci s mestom LM o 14.00 nám. Osloboditefov 

apríl 2016 

1.4. okresné kolo vo volejbale študentov 
4.4. okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ 
5.4. matematická olympiáda ZŠ 
7.4. okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ 
8.4. regionálně kolo vo volejbale ZŠa SŠ 
7.-8.4. okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 
12.-13.4. M SR bedminton ZŠ a SŠ 
15.4. okresné kolo v gymnastike ZŠ 
19.4. okresné kolo v gymnastike ZŠ 
20.4. okresné kolo v gymnastike ZŠ 
27.4. krst knihy poézie Jozefa Daníka 
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9.3. OK Pytagoriáda Msú LM 
10.3. OKchémia ZŠ Hradná L.Hrádok 
12.3. v CVČ LM talent šach 
15.3. krajské majstrovstvá v basketbale žiakov na ZŠ J.Kráía 
16.3. přednáška v malej ZOO 
17.3. přednáška v malej ZOO 
19.3. členská schódza záhradkári v CVČ 
20.3. Čs. má talent v CVČ LM 
22.3. OK volejbal v telocvični SZŠ LM 
23.3. OK volejbal v telocvični SZŠ LM 
23.3. čo vieš o hviezdach súťaž v CVČ LM 

změna programu vyhradená sledujte www.cvclm.edu.sk 

29.2. 2016 pondelok CVČ A.Stodolu 10:00 atletika, posilňovanie 
CVČ Podbreziny 10:00 halový futbal 
přednáška živá příroda 10.-11.00 

1.3. 2016 utorok CVČ A.Stodolu 10:00 atletika, malá ZOO 
11:30 halový futbal 
odborné sústredenie krúžku aranžovanie 

2.3.2016 - středa CVČ A.Stodolu dopoludnia mamičky s deťmi 
10:00 atletika,malá ZOO, posilňovanie 
10:00 halový futbal 
CVČ Podbreziny 8:00 + 14:00 Deň otvorených dveří s programom 

3.3.2016- štvrtok CVČ A.Stodolu odborné sústredenie šperkárov - tvořivé dielne 
10:00 atletika, 
odborné sústredenie krúžku herpetologický 
CVČ Podbreziny 8:00 + 14:00 Deň otvorených dveří s programom 

4.3.2016 -piatok CVČ A.Stodolu 
10:00 atletika,malá ZOO, posilňovanie 

celý týždeň odborné sústredenie krúžku modemej gymnastiky v telocvični Sokolovna 
2.3.+3.3. v CVČ na Podbrezinách deň otv. dveří s programom - vedúca: Mgr.Sylvia MotýFová 

marec 2016 

Program v CVČ počas jarných prázdnin: 
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Centrum volného času pre de ti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

február 2016 

I.2. deň otvorených dveří: posilňovanie, stolný tenis, malá ZOO, balet, aranžovanie, atletická příprava 
4.2. okresně kolo zeměpisná olympiáda městský úrad L.Mikuláš o 8.30 hod 
9.2. okresně kolo dějepisná olympiáda městský úrad L.Mikuláš o 8.30 hod 
II.2. okresně kolo basketbal študentky v telocvični SZŠ L.Mikuláš o 8.30 hod 
12.2. okresně kolo basketbal študenti v telocvični SZŠ L.Mikuláš o 8.30 hod 
12.2. ples CVČ o 19:30 v Rotundě pozvánka (doc) 
17.2. okresně kolo basketbal žiačky v telocvični ZŠ J.Kráfa L.Mikuláš o 8.30 hod 
19.2. okresně kolo basketbal žiaci v telocvični ZŠ J.Kráta L.Mikuláš o 8.30 hod 
19.2. Sportovec roka 2015, pozvánka města L.Mikuláš do domu kultúry na 15:00 - pozvánka (PDF) 

január 2016 

12.01.2016 Obvodně kolo predmetovej olympiády v Nemeckom jazyku - kategorie 1A a 1B, v CVČ od 8.30 13.01 
2016 Obvodně kolo predmetovej olympiády v Anglickom jazyku - kategorie 1A a 1B, v CVČ od 8.30 

Program na prázdniny 

štvrtok 7.1. 2016 CVČ na Nábřeží Dr.A.Stodolu 
10.00 -12.00 atletika v telocvični ZŠ A.Stodolu ( ;p. Králik, p.Pelach) 
piatok 8.1.2016: CVČ na Nábřeží Dr.A.Stodolu 
8.00-12.00 hod. bude otvorená malá ZOO a posilňovňa (p. Maliňák, p. Siváková) 
10.00-11.30 v CVČ vo vetkej sále baletná příprava (p.Suchomiinová) 
9.30 . 10.30 florbal v telocvični ZŠ A.Stodolu (p.Bella) 
8.00 - 9.30 tvořivé dielne v CVČ (p.Kollárová) 
10.00-12.00 škola paličkovania v CVČ (p.Kollárová) 
10.30 -12.00 atletika v telocvični ZŠ A.Stodolu (p.Pelach) 
11.30-12.15 korčuíovanie JL aréna (p.Králik) V případe záujmu korčule poskytne JL aréna. 
piatok 8.1.2016 CVČ Podbreziny na ZŠ J. Kráfa 
8.00-12.00 deň otvorených dveří v CVČ (p. Motýíová) 

december 2015 

02.12.2015 KK školských majstrovstiev v šachu 
03.12. okresnú súťaž Šaliansky Maťko v CVČ Mikuláš o 9.00 
09.12. okresně kolo vo florbale ZŠ v telocvični J.Kráfa 
10.12.2015 8. ročník obvodového kola v Slovenskom jazyku a literatúre pre školský rok 2015/2016 propozície (zip) 

11.12. okresně kolo vo florbale ZŠ v telocvični J.Kráfa 
12.12.2015 4.šach.liga LŠŠ jun.A-Lisková; LŠŠ jun.B-Tvrdošín B 
15.12.2015 vianočné plavecké preteky pre základné a středné školy o 8.30 na mestskej playárni propozície 

17.12. Vianočnú látku atletická súťaž v skoku do výšky o 14.00 na A.Stodolu propozície 

19.12.2015 Seriál šachových turnajov Talent 2015/16- 3.turnaj; O pohár LŠŠ 2015 
26.12.2015 Rozlúčka s rokom 2015 -Šachový turnaj rodičov s deťmi 

CVČ telefon•' E-maik web: 

Liptovský Mikuláš 044/5522468 dm@cvdm.edu.sk www. c vc/m. edu. sk 



Centrum volného času pre děti a mládež 
Nábrežie Ďr. Aurela Stodolu 1932, 03101 Liptovský Mikuláš 

november 2015 

14.11. Pohár Liptova v modernej gymnastike Liptov aréna 10.00 
14-15.11 odborné sústredenie DFS Ďumbier v CVČ LM od 9.00 
16.11. okresné kolo v bedbingtone, ktoré sa uskutočnl na ZŠ J.D. Matejovie v L.Hrádku 
20.11. okresné kolo v šachu CVČ LM o 9.00 
20.11. okresné kolo v stolnom tenise ZŠ na A.Stodolu 
25.11. okresné kolo v astronomickej súťaži (Astrostop) v CVČ LM o 9.00 
20.11. OK školských majstrovstiev v šachu 
28.11. Seriál šachových turnajov Talent 2015/16-2.turnaj; O pohár LŠŠ 2015 

október 2015 

2.10. o 8.30 hod. Deň chódze hore Váhom dolu Váhom propozície 

6.10. o 9.00 hod. Krajské kolo v cezpoínom běhu základných a středných škól /líanovský most 
9.10. okresné preteky v atletike středných škól 
17.10. bežecké preteky v polmaratóne L.Mikuláš 
24.10. Seriál šachových turnajov Talent-1. turnaj a O pohár LŠŠ, oba v CVČ na Nábřeží propozície 

26.10 okresné kolo vo florbale- študentky na OA L.Mikuláš 
27.10 okresné kolo vo florbale- študenti na OA L.Mikuláš 

september 2015 

6.9. účasť atlétov CVČ na žiackych pretekoch družstiev v Dubnici nad Váhom 
18.9. cykoiopodujatie na cyklochodníku štart od 10.00 pri líanovskom moste 
19+20.9. účasť atlétov CVČ na žiackych majstrovstvách Slovenska v Dubnici nad Váhom 
22.9. Európsky týždeň pohybu:Viacboje včestrannosti pre materské školy v CVČ LM od 9.00 
25.9. o 9.00 hod. Okresné kolo v cezpoínom běhu základných a středných škól /líanovský most) 

CVČ telefon: E-mail: web: 

Liptovský Mikuláš 044/5522468 dm @c v dm. edu. sk www. c vdm. edu. sk 



Informatívna správa o činnosti MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
za I. polrok 2016 

I. A mužstvo 

Zimná příprava začala pod vedením trénera Antona Šoltísa 7.1.2016, po týždni ale 
nastala změna , keď tréner sa rozhodol prijať ponuku Michaloviec. K mužstvu prišiel Jozef 
Kostelník, V zimnom období sme sa snažili udržať káder spolu , čo sa nám z veFkej časti 
podařilo. Začal sa proees uzatvárania profesionálnych zmluv, uzavřeli sme 7, prevažne 
s odchovancami ashráčmi o ktorých bol záujem aj ziných klubov (Lišivka, Kuběna, 
Kucharčík, Staš, Šimun, Macík, Laco). Počas zimnej přestávky sa stali kmenovými hráčmi 
Tatranu Kuběna, Kucharčik, ,Mikušiak, Frian. Do přípravy sme zapojili 5 hrácov 
z dorastu(Lehotský, Kutlík, Frian, Vozár, Mikušiak) a v priebehu jarnej časti sme na základe 
dobrých výkonov posunuli do tréningového procesu aj Sebastiána Kysela. 

Hráčské změny předjarnou časťou: 

Odišli; Breda/Skalica/ 
Čurma/ukon.hostV 
Korytko/hosť. Z.Poruba/ 
Kreva /host'.' Z.Poruba/ 

Přišli: Macík/návrat z host'/ 
Mikušiak/dorast/ 
Poremba/Pušovce/ 

Pred posledným zápasom mužstvo absolvovalo team building v Mengusovciach 
v penzióne Rogalo spoločne s vedením klubu. 
Počas zimnej přestávky sa zo suťaže odhlásil D. Kubín, a nám odpočítali v tabul'ke 3 body , 

ktoré sme s týmto mužstvom získali a tým sa bodové rozdiely v tabufke od našich 
prenasledovatefov zmenšili. Nakoniec na túto skutoČnosť doplatilo mužstvo Popradu, ktoré sa 
nedostalo do skupiny o postup. V základnej časti sme v jarnej sezóne odohrali ešte 3 zápasy, 
pričom sme 2 vyhráli a jeden remizovali/7 bodov/. VeFmi cemaé bolo jednoznačné víťazstvo 
nad VSS Košice 3:0. 

Mužstvo po základnej časti obsadilo konečné 3.mÍesto v skupině východ II. Doxxbet 
ligy. 

1 Niektoré statistické údaje mužstva za uvedené obdobie: 
z 20. zápasov sme 10 vyhráli, 6 remizovali a v 4 stretnutiach sme boli zdolaní. 
Skóre mužstva 32:18, 
pričom najlepším strelcom bol Peter Jasenovský s 5 gólmi 

Do nadstavbovej časti súťaže sme vykročili presvedčiyým víťazstvom nad Slovanom 
„B" (2:5) arazom nás pasovali za aspiranta na postup. Až do 6.kola nadstavbovej časti sme 
nenašli premožiteFa, kde sme postupné uhráli remízu v Nitře 1:1, zdolali Pohronie 4:0, Sereď 
3:1. Prvé zaváhanie/po 12 zápasoch/ přišlo až v Žilině na umelej trávě, kde sa s podmienkami 
lepšie vysporiadali domáci a zaslúžene vyhráli 3:0. V odvetnej časti nadstavby, sme začali opať 
víťazstvom nad Slovanom 1:0 a zachovali sme si šancu pobiť sa o 1 .miesto v súťaži. V priebehu 



toho týždňa boli odohraté tri zápasy a na mužstve bolo badat' , že má úzky káder, chýbal 
dostatok sil a přišla domáca prehra s Nitrou 1:3. V poslednom kole sme zvíťazili v Seredi 4:1 
a čakali sme na posledné kolo, kde za určitých okolností sme sa mohli stať víťazom II. ligy 
a to, ak by Prešov zaváhal v poslednom kole. Nestalo sa tak a mužstvo skončilo na krásnom 
3.mieste, a po roku sme opať vylepšili najlepšie umiestnenie mikulášského futbalu v jeho 
historii. 

Statistiky: 

Zápasy30 víťazstvá 16 , remízy 8 , prehry 6, skóre 52:29, body 56 
Naj lepší střelci: Dušan Kucharčík 9 gólov 

Peter Jasenovský 9 gólov 
Štefan Gerec 8 gólov 

Konečná tabulka: 

Í.Prešov 30 16 10 4 61:26 58 
2. VSS Košice 30 18 5 7 48:23 56 
3. L. Mikuláš 30 16 8 6 52:29 56 
4. Lok. Košice 30 16 6 8 50:34 54 
5.Bardejov 30 16 5 9 49:36 53 
6. FK Pohromě 30 15 6 9 35:33 51 
7. FC Nitra 30 13 7 10 54:36 46 
8. Žilina B 30 11 8 11 41:3,6 41 
9. Zvolen 30 11 6 13 30:34 39 
10. Sereď 30 11 5 14 35:44 38 
11. Slovan „B" 30 9 4 17 38:63 31 
12. TJ Iskra Borčice (odstúpené) 

II. Mládežnické družstva 

V mládežníckej kategorii účinkuje 13 družstiev, 5 družstiev prípraviek od U7 po Ull, 
4 žiacke U12 ažU15, U17- MD, U19 - SD. 

Zimnú přípravu absolvovali všetky kategorie tradičným a osvědčeným spósobom, 
tréningom v telocvičniach a na ihrisku s umělým trávnikom. Súčasťou přípravy bolo množstvo 
přípravných halových tumajov a zápasov na umelej ploché. Podobné ako v letnej príprave 
všetky žiacke a dorastenecké družstva boli konfrontované skvalitnými súpermi rovnakej 
kategorie alebo velcovo staršími, či hrajúcimi vyššiu súťaž. 

Hodnotenie jednotlivých družstiev: 

U19 pod vedením Eda Mydliara sa vypracovala na vefmi kvalitně družstvo, na ktoré sa 
chodí pozerať stále viac divákov. V jarnej časti z 12-tich oficiálně odohraných zápasov len lx 
přehřáli, lx remizovali a lOx vyhráli a porazili aj suverénneho lídra súťaže Ružomberok na 
jeho pode. Z troch účastníkov SD, ktorí neskoršie odstúpili zo súťaže, naši chlapci vyhráli 2x 
a jeden zápas sa neodohral. Viackrát si musel tréner poradit' bez hráčov, ktorí boli nominovaní 
v „A-čku". V konečnej tabul'ke sa umiestnili na 2. mieste. 



U17 tréner Roman Vavrovič (Vladimír Chovanec). MD patria vo svojej kategorii taktiež 
knajlepším družstvám. Vjarnej časti 8x výhra, 2x remíza a2x prehra (a opať 2x výhra a lx 
neodohratý zápas pre odstúpenie zo súťaže). Tak isto je tu vidieť progres, hernú i výsledková 
stabilitu a konečné umiestnenie na 3. mieste. Tréneri sa tiež museli zopárkrát vyrovnat' s tým, 
že im občas „ukradol" hráčov tréner U19, 

U15 tréner Peter Bartek. Pred jarnou časťou si zástupcovia vedenia sádli s trénermi 
U15 a U14 a spoločne hFadali možnosti na doplnenie kádra a skvalitnenie hry. Herný přejav sa 
podstatné zlepšil a všetci sme verili tomu, že od postupu do 1. ligy nás delí len zopár zápasov. 
Prišiel však náš nešťastný zápas s MŠK Žilina C, ktorý sme přehřáli a hned' nasledujúci týždeň 
sme v konfrontácii s Juventusom Žilina, napriek vefkej prevahe, přišli o ďalšie 3 body, čo nás 
odsunulo na 2. miesto v tabuPke. Všetky ostatné zápasy sme vyhráli, ale Juventus si postup 
nenechal ujsť. 

U14 tréner Ivan Líšivka. Chlapci to s o rok staršími súpermi nemali 1'ahké. Mnohokrát 
ich súperi, už na prvý pohFad, fyzicky převyšovali, ale „14-kari" sa ich nezFakli a srdnato 
bojovali. Jarnú časť mali sťaženú tým, že niekoFkí hráči zaskakovali v U15, no napriek tomu 
majů na svojom kontě 8x výhru (+lx odstúpené družstvo), 3x prehru a lx remízu. V silnej 
konkurencii je 3. miesto vynikajúce. 

U13 tréner Martin Vodička (Martin Veverica). Ohre avýsledlcoch tejto kategorie 
možno hovořit' len pochvalné. Chlapci podávajú stabilně veFmi dobré výkony. V jarnej časti 9x 
výhra, 3x prehra, lx remíza. Menšie zaváhanie v posledných dvoch zápasoch ich odsunulo na 
4. miesto. 

U12 tréner Miro Blaščík. Podobné ako U14 bojujú chlapci s o rok staršími súpermi. Ich 
hra je výborná, ale majů aj občasné problémy v přístupe a koncentrácii. Bez ohFadu na to, ich 
výsledky a 4. miesto vtabuFke, hovoria za všetko. Vjarnej časti 8x výhra, 3x prehra a lx 
remíza. 

Přípravky Ull - U7 tréneri Ján Papaj, Ivan Ivanič, Tomáš Staš a Miroslav Blaščík. Tito 
naši „dropci" hrajú svoje zápasy v rámci ligy prípraviek. Problémom je malý počet hráčov 
v najstarších kategóriách Ull aU10, preto tieto deti boli doplňované mladšími spoluhráčmi a 
hráli proti až o dva roky staršími súpermi. Porovnáním výsledkov z predchádzajúceho ročnílca, 
či jesennej časti je v hre a výsledkoch zjavný progres. V případe turnajov v prípravnom období, 
keď naše přípravky hráli so súpermi rovnakého veku, patřili vždy k najlepším. Pozitívom je, že 
v mladších kategóriách máme dostatočný počet hráčov, ktorí budú čoskoro hrať ligu prípraviek 
so svojimi rovesníkmi. Na kategóriách U11 a U10 intenzívně pracujeme, aby sme ich čo naj skór 
doplnili. 

III. Ženské družstvo 

Vjarnej časti sezóny družstvo žien MFK Tatran /17 hráčok/ odohralo 10 zápasov 
v pomere 5 doma a 5 von. Získalo 7 bodóv za 2 výhry a 1 remízu vo zvyšných 7 zápasoch ťahali 
za kratší koniec. Po jarnej časti skončil ženský tím z 8 účastníkov na 7. mieste. Celkové 
postavenie v tabuFke nezodpovědná výkonnosti hráčok a celkovému hernému prejavu. Určité 
mali na viac, ale to sa musia vyvarovat' chýb, ktorých sa dopúšťali. Najváčšie problémy sú 
v premieňaní gólových příležitostí. 

Dievčenské družstvo Tatranu odohralo vjarnej časti sezóny 12 zápasov v nadstavbovej 
časti o umiestnenie. Súťaž žiačok sa hrá turnajovým systémom. V tejto časti sme z 12 zápasov 
4 vyhráli 1 remizovali a 7 přehřáli. Oproti minulému ročníku vidieť napredovanie a prácu 
dievčat jednotlivo, ako aj celku a postupné dosahovanie lepších výsledkov. 



sT: 

IV. Infrastruktura štadióna 
v, 

Výkonný výbor Slovenského fotbalového zvázu vr. 2015 schválil zásadný materiál 
„SMERNICA SFZ O INFRAŠTRUKTÚRE ŠTADIÓNOV 2018". 

Cieťom tejto směrnice je zlepšenie súčasných infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti 
štadiónov I. a II. najvyššej súťaže, zadefínovanie jasných, konkrétných a striktných pravidiel 
apodmienok pre jednotlivé kategorie štadiónov. Kritériá apodmienky ustanovené touto 
smernicou sú podrobnejšie specifikované po jednotlivých etapách tak, aby na začiatku 
súťažného ročníka 2018/2019 fotbalové kluby I. a II. ligy spíňali všetky podmienky ustanovené 
v tejto směrnici. Plnenie infraštruktúrnych kritérií je z časového hiadiska povinné dodržiavať 
po jednotlivých ustanovených etapách. Vždy na začiatku nového súťažného ročníka musia 
všetky kluby I. a II. ligy preukázať splnenie všetkých kritérií z predchádzajúceho ročníka /z 
predchádzajúcej etapy/. V opačnom případe nebude možné odohrať na příslušných štadiónoch 
stretnutia I. a II. ligy. Výnimku je možné udeliť iba postupujúcemu do príslušnej súťaže, a to 
maximálně na prvú polovicu súťažného ročníka v obmedzenom režime, výhradně so súhlasom 
komisie SFZ pre štadióny a ihriská. 

V Správě predloženej Komisii sportu města Liptovský Mikuláš v marci tohto roku sme 
konštatovali, že MFK Tatran nespíná všetky stanovené náročné infraštruktúrne kritéria. 

Město Liptovský Mikuláš schválilo dotáciu pre MFK na vylepšeme infrastruktury vo 
výške 15 000 6s DPH. 

V letnom období sme zabezpečili: 
- výstavbu krytého přístupu zo šatné hostí a teleskopický tunel k nástupu na hraciu plochu 
- zakúpenie a osadenie hliníkových brán 
- dokompletizovanie sektora hostí na HT 
- projektová dokumentáciu a stavebné povolenie na rozšírenie VIP tribúny. 

Samotná stavba by mala byť realizovaná vmesiaci september 2016 po vydaní stavebného 
povolenia. Celkové náklady na jej výstavbu predstavujú cca 12 500 €, pričom 
z predchádzajúcej dotácie ostali na Meste. fínancie vo výške cca 7 000 € t.z , že je potřebné 
dofínancovať tento projekt o cca 5 500 €. Dúfame že spoločnými silami s Mestom Liptovský 
Mikuláš sa nám to aj podaří, nalcoťko uvedené predíženie VIP tribúny přejde do majetku Města 
Liptovský Mikuláš. 
Ak chce MFK Tatran aj v budúcnosti účinkovať v celoštátnej II. lige (po reorganizácii od roč. 
2017/2018), je nevyhnutné formou investícií postupné realizovat' všetky infraštruktúrne kritéria 
stanovené SFZ, ako riadiacim orgánom súťaže. 

V Liptovskom Mikuláši 23.8.2016 

Ing. Milan Mikušiak 
nrezident MFK 



Městský úrad 
Oddelenie športu, kultury a mládeže 
03101 Liptovský Mikuláš 

Vec : Situačná správa o FC 34 Lipt. Mikuláš - Palúdzka 

Sme jediným klubom na území města, ktorý kontinuálně nepřetržíte vykonává svoju 
činnost'. Tento fakt svědčí o zanietenosti všetkých bývalých i súčasných funkcionárov, 
ktorí dokázali v ťažkých podmienkach udržať klub. 

Na mieste je otázka, čo je prioritou v činnosti klubu. Určité je to snaha 
zachovat' činnost' v mestskej časti Palúdzka, vychovávat' a viesť deti, mládež 
k športovej činnosti, i keď v súčasnosti len vo futbale. Mnohé ďalšie športové 
odvetvia z minulosti zanikli pre nedostatok vhodných priestorov, financií i l'udí 
ochotných a schopných podieFať sa na ich vedení. V areáli klubu na rekreačnej 
báze funguje tenisový klub, ktorý ma k dispozícii tri kvalitně kurty ako aj 
svoj pomocné vybudovanú klubovú budovu. 

Názov klubu hovoří, že v súčasnosti je jedinou športovo-súťažnou aktivitou 
futbal. V našom futbalovom areáli máme dve vefmi kvalitně fotbalové ihriská, 
ktoré nám závidia široko ďaleko. Vďaka každodennej starostlivosti p. Jána Trnovského 
a p. Petera Kokavca sú pýchou nášho klubu. Pre vefmi dobrú kvalitu trávnika 
niekedy aj trpíme, lebo do Palúdzky si prídu súperi futbal zahrať , nie hrať. 
Prvý předpoklad - vhodné plochy , teda máme, aj keď udržať ich kvalitu je vefmi 
náročné. Materiálně zabezpečenie, tréningové pomócky, dresy, lopty sú k dispozícii 
pre každého, kto ma záujem hrať v našom klube. 

Zrkadlom činnosti každého klubu, sú výsledky dospělých. Sú publikované 
v médiách a zvyčajne podfa nich sa hodnotí úspěšnost' klubu. Dospělí hrajú už 
viac ako 50 rokov v súťažiach riadených Stredoslovenským fotbalovým zvázom, 
bez toho, aby z nich postúpili, alebo zostúpili. V celom Stredoslovenskom 
regióne sú len štyri kluby, ktoré to tak dlho dokázali. 

V kategorii dospělých máme problémy so šířkou kádra. Yiacerí hráči pracuj ú a študuj ú 
mimo nášho regiónu, pracujú na změny, preto dochádzka na tréningy je problematická. 
Tieto skutečnosti musíme tolerovat', lebo práca a vzdelanie majů přednost' pred 
fotbalom. Mladíci, ktorí končia pre vek v dorasteneckej kategorii, obyčajne ďalej 
nepokračujú v aktívnom športe. 

Dorastenecká kategória je dlhodobo problematická, lebo pri přechode 
zo žiackych súťaží je vefký fyzický nepomer medzi mládežou 16 až 19 rokov. 
Dlhodobá a dobrá práca s mládežou i populačně silné ročníky nám zabezpečili 
20 hráčov pričom ďalších dvoch sme uvofnili pre slabšiu výkonnost' na hosťovanie. 
Škoda, že v ročníku 2015-2016 nám ušiel postup do vyššej súťaže neúspechom v baráži. 
Objektívnou skutočnosťou bola neúčast' dvoch zraněných kfúčových hráčov v týchto 
stretnutiach. 

V žiackej kategorii pravidelné vyhrávanie okresnú súťaž s vefkým náskokom. 
Jej úroveň je vefmi nízká, preto naše pravidelné trénujúce mužstvo v nej nemá 



zodpovedajúceho súpera. V priebehu střetnutí sa vystrieda maximálny počet hráčov 
z celkového počtu 27. Žial', z finančných dóvodov nemóžeme postúpiť do 
kraj skej súťaže, i keď by sme mohli obsadit' kategorie U13 aj U15. 

V dosledku bytovej výstavby v mestskej časti Palúdzka máme v prípravke 
až 40 detí adeptov futbalu, ktorí pravidelné trénuj ú 2x do týždfta a vo štvrtok 
hrajú stretnutia. Výsledky tu nie sú rozhodujúce, dóležité je , že deti sú vedené 
správným smerom, naučia sa základom futbalu i zmyslu pre zodpovědnost'. 

Vefké poďakovanie patří naším trénerom, ktorí vykonávajú činnost' bez 
akéhokofvek finančného ohodnotenia. O tom, že prácu s mládežou nerobíme zle, 
svědčí účinkovanie našich odchovancov vo vyššých súťažiach. 
Dominika Kružliaka v Ružomberku, 
Rasťa Kružliaka - naj lepší střelec uplynulého ročníka U17 v ligovej súťaži 
Michal Kompiš, Juraja Dunčku a Filipa Majeríka, v ktorí hrajú v U15 a U13 
v Ružomberku. 
Dievčatá Miška Beťková je brankárkou a reprezentantkou Slovenska do 16 rokov 
v Banskej Bystrici, v Ružomberku pósobí Miška Mašurová. 
V MŠK Lipt. Mikuláš je v kádri A mužstva Michal Kreva. 

Vďaka za to, že náš klub existuje patří Městu Liptovský Mikuláš, od ktorého 
máme v prenájme za symbolickú cenu ihriská a sociálnu budovu. Táto budova 
bola uvedená do prevádzky viac ako pred 40 rokmi. Z budovy formou nájomného pre 
podnikatefské subjekty čerpáme prostriedky na činnost'. Vefmi nás potěšilo, že 
na jej zvefadenie vyčlenilo Město LM fínančné prostriedky. 

Stále ťažšie je zabezpečit' ekonomické fungovanie klubu. Úprava trávnika, 
postrekovače, hnojivo představuje náklady vo výške takmer 6000 € ročně, 
mesačné zberné faktúry pre ISSF Systém Slovenské futbalového zvázu za výkony 
delegovaných osob na stretnutia představuje viac ako 8000 € ročně, a to ešte 
neuvádzam náklady na dopravu na stretnutia a výstroj pre všetky mužstvá. 

Paradoxně negativné na rozvoj futbalu zapósobil nový registračný a přestupový 
poriadok, kde stanovené limity za přestupy hráčov sú pre kluby likvidačné. 
Vefa sme si sfubovali aj od Zákona o športe č. 140/2015, ale žial'jeho uplatňovanie 
dosial' neprinieslo žiadne výsledky, len nárast administratívnej práce 

Vďaka patří všetkým sponzorom. Chcem poďakovať vedeniu Města LM za 
pomoc a podporu nášmu klubu a verím, že v roku 2017 nájde prostriedky 
na jej navýšenie 

Ostáváme s pozdravom 

Milan Kokavec 
riaditel' klubu FC 34 



Správa o činnosti fotbalového klubu TJ Nanovo. 

V súťažnom ročníku 2015/2016 pod hlavičkou TJ ll'anovo pósobili tri kolektivy vo futbalových 

súťažiach riadených Liptovským futbalovým zvázom. 

Dospělí v II. Triede, dorast v I. triede, mladší žiaci v súťaži o Kormanov pohár. 

Družstvo dospělých už ako tradičné bojovalo do poslednej chvíle o postup do vyššej súťaže, 

ale nakoniec skončilo na 3. Mieste. Počas celej súťaže sme spravidla predvádzali pěkný 

kombinačný futbal, no vniektorých zápasoch sme nepodali optimálně výkony a ked ktomu 

připočítáme zákulisně, nešportové ťahy niektorých družstiev, výsledok umiestnenia je 

celkom pěkný, ale mohli sme naše výkony přetavit' do ešte lepšieho umiestnenia. 

Družstvo dorastu skončilo vo svojej súťaži na 7. Mieste. V tejto kategorii je najváčší problém 

s disciplínou dochádzky na tréningy a hlavně na zápasy, pretože niektoré zápasy sme 

odohrali vo veími oklieštenej a nekompletnej zostave. Samozřejmé tí najlepší nám 

odchádzajú do vyšších súťaži a je veími ťažké získat', alebo vychovat' adekvátnu náhradu. 

Mladší žiaci je kategória pre deti do veku 13 rokov. Pri správnom vedení detí je niekedy 

radost' pozerať, aké futbalové pokroky urobili, avšak aj v tejto kategorii už nastáva problém 

s dochádzkou na tréning a to s róznych dóvodov. Pokiaí je u detí vysoká chorobnosť 

v školách, samozřejmé sa to prejaví aj na tréningoch a hlavně v zápasoch, kedy sme nútení 

hrať tiež v nekompletnej zostave. Aj v tejto kategorii nám najlepší odchádzajú do vyšších 

súťaži a nemáme za nich adekvátnu náhradu. Neustále sa snažíme doplnit' kolektiv 

o mladších záujemcov o futbal, ale tu je veími dlhá doba, kým ich niečo naučíme, kým troška 

fyzicky podrastú a stanů sa oporami vo svojej kategorii. 

TJ líanovo v súťažnom ročníku 2016/2017 pósobí v súťažiach LFZvtroch kategóriách. 

Dospělí pósobia v súťaži II. Trieda , dorast v súťaži I. Trieda, přípravka mladší žiaci v súťaži 
Kormanov pohár. 

Jednotlivé družstvá vedú odborné spósobilí tréneri s platnou trénerskou licenciou. Avšak 

súťaže sa iba rozbiehajú, ešte sa nedajú hodnotit' futbalové prejavy a výsledky, ale opáť 

chceme aby družstvá urobili króčik dopředu a prinášali radost' hlavné fanúšikom, pre ktorých 

sa futbal hrá. \ 

Vladimír Kubo 

předseda TJ líanovo 



S P R Á V A O ČINNOSTI TJ SNAHA PLOŠTÍN za poltok 2016 

Počas prvého polroka 2016 pósobí v rámci TJ i naďalej len futbalový oddiel s jedným žiackym družstvom: 
Družstvo žiakov (aktuálně): 

počet 29 chlapcov. 
súťaž: I. B trieda žiaci. 
zloženie tímu: deti Z Ploština 8 (aktivní 0), z LM 21 (aktivní 21) z toho rómské deti z lokality Hlboké 19. 
tréningová časť: pod dohl'adom trénera p. Slavomíra Šichtu. 
Tréningy: 3x týždenne, a to v pondelok, v středu a v piatok. 
zápasová časť v sezóne 2015/2016 (I. B trieda žiaci): žiaci odohrali 15 majstrovských zápasov 2 x 
vyhráli, 0 x remizovali a 13 x přehřáli. 

TABULKA 1.B TR. O UMIESTNENIE 

1 ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová 15 13 0 2 124:15 39 15 0 

2 P OŠK BEŠEŇOVÁ 15 10 2 3 100:25 32 11 0 

3 TJ Partizán Llubeía 15 10 1 4 103:34 31 10 0 

4 ^ OFK Partizánska LLupča 15 7 1 7 46:89 22 -2 0 

5 f TJ Snaha Ploštin 15 2 0 13 32:118 6 -15 0 

6 Hj ŠK Agro Baník Dúbrava 15 1 0 14 19:143 3 -21 0 

V Ploštině sú naďalej vytvárané dobré podmienky na rozvoj futbalu. V jarnej časti súťažného ročníka 
2015/2016 sa ukázala potřeba doplnit' žiacky káder o 4 až 5 hráčov. Nakobko sa vo vekovej kategorii U15 v 
mestskej časti Ploštin nenachládal tento příslušný počet deti, rozhodli sme sa oslovit' aj záujemcov zpomedzi 
rómskej menšiny žijúcej v lokalitě Hlboké. Naša iniciativa sa v týchto radoch střetla s pozitívnym ohlasom, čo sa 
však nedá povedať o ohlase zo strany obyvatel'ov Ploština. Tento negativny postoj spósobil, že postupné sa 
tréningového, ako aj zápasového, procesu zúčastňovalo čoraz menej deti z Ploština, no oproti tomu čoraz viac deti 
z Hlbokého. So cťou sa nám podařilo dohrať sezónu 2015/2016, a to s tromi chlapcami z města LM azvyšným 
počtom chlapcov právě z Hlbokého. 

Ich neutíchajúci záujem a zanietenie trénera, p. Slavomíra Šichtu, věnovat' sa týmto chlapcom aj počas letným 
prázdnin bol impulzom na podanie přihlášky do nového súťažného ročníka. V ňom odohrali žiaci zatial' len jeden 
zápas proti rovesníkom z Bobrovca. Chlapci, ktorí nastúpili za TJ Snaha Ploštin boli žiakom z Bobrovca viac než 
vyrovnaným súperom. Viedli 1:0, ale 10. min. pred koncom už přehrávali 2:1. Svojou húževnatosťou a chcením však 
4. min. pred koncom vyrovnali na konečných 2:2. 

Aj tieto skutečnosti dokazujú preukázatel'nú snahu vedenia TJ motivovat' a podněcovat' hráčov - žiakov, 
predovšetkým o záujem k futbalu a k tréningovému procesu. Tréner TJ svoju činnost' vykonává vo svojom voFnom 
čase a bezplatné. V TJ sú zabezpečené bezplatné tréningy s pomóckami a podia potřeby aj s tréningovým 
oblečením. Vytvořené sú aj podmienky na osobnú hygienu. Zabezpečovat' sa snažíme aj pitný režim a 
v nepriaznivom počasí ponúknuť teplý čaj. 

Možno konštatovať, že hráčom nevznikajú, okrem zakúpenia si kopačiek (vo váčšine prípadov však už ani to 
nie) žiadne iné finančně nároky. Na zápasy vozia deti členovia výboru alebo "poslední" sympatizanti či priaznivci. 

Zároveň sa vedenie TJ snaží vychádzať družstvu v ústrety pri plánovaní procesov přípravy, či kompletného 
zabezpečenia pri ich účasti vo futbalovej súťaži, v ktorej je naše družstvo přihlášené. Vzorová je starostlivost' 
o hraciu plochu a údržbu športového areálu TJ. Ihrisko totiž nevyužívá len tělovýchova, ale aj ostatní občania a 
návštěvníci Ploština na rózne športové vyžitie a tiež ako dětské ihrisko. Organizujú sa na ňom aj akcie Občianskeho 
klubu a DHaZZ. Je výstavnou skriňou nie len našej TJ, ale celej prímestskej časti, a preto starostlivosti oň je 
potřebné prikladať vel'ký význam. 

S pokutováním možno konštatovať nezáujem o aktivity TJ so strany rodičov deti žijúcich v Ploštině. 
Aj akdvity ako "opekačka" na úvod sezóny a zápas rodičmi, alebo posedenie na závěr ročníka momentálně 

stratili opodstatnenie a my sme radí každej podpore a povzbudeniu v zápasoch i na tréningoch. Chlapcov to 
nesmierne motivuje a napomáha k ich športovému rastu. 

V Ploštině, dňa: 31.8. 2016. 

Ing. Peter Gartner, předseda TJ 



INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU ŠK KRIVÁŇ LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ. 

Náš ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová zabezpečuje činnost' troch oddielov: 

Futbalový 

Bežecký 

Šachový 

Vo futbalovom oddiely hráme v týchto kategóriach: 

Ull - mladší žiaci - l.trieda LFZ 

U15 — starší žiaci — l.trieda LFZ 

U19-dorast - l.trieda LFZ 

A mužstvo - 3,trieda LFZ Penzion Larion 

- OLD BOYS L.Ondrašová - OLD BOYS liga 

Všetky tieto kategorie sú riadené OFZ Liptovský Mikuláš, okrem starých pánov. 

K jednotlivým kategóriam: 

• Ull mladší žiaci - l.trieda LFZ 

Naša Ull v ročníku 2015/2016 skončila na 5.mieste-odohrali 18 zápasov,z toho 8 výhier,3 remízy,a 7 

prehier so skóre 59:37 a získali 27 bodov,v tejto súťaži hrálo 10 účastníkov. 

9 U15 starší žiaci - l.trieda LFZ skupina B 

Naša U15 v ročníku 2015/2016 skončila po základnej časti na 6.mieste-odohrali 18 zápasov,z toho 8 

výhier,lremíza,a 9 prehier so skóre 93:27 a získali 25 bodov,v tejto súťaži hrálo 10 účastníkov. 

Mužstvá, ktoré skončili na l.-4.mieste hráli nadstavbovú časť spojené so skupinou A. Mužstvá, ktoré 

skončili na 5.-10.mieste hráli o umiestnenie v skupině. Vzájomné zápasy týchto mužstiev sa zarátavali. Naši 

žiaci nakoniec skončili na 5.mieste po nadstavbovej časti. 

/15 13 0 2 124:15 39b./ 

• U19 dorast l.trieda LFZ 

Naša U19 v ročníku 2015/2016 skončila po základnej časti na 6.mieste-odohrali 12 zápasov, z toho 

3 výhry,lremíza,a 8 prehier so skóre 20:61 a získali 10 bodov, v tejto súťaži hrálo 8 účastníkov. 

Mužstvá, ktoré skončili na l.-4.mieste hráli nadstavbovú časť spojené so skupinou dolného Liptova. 

Mužstvá, ktoré skončili na 5.-8.mieste hráli o umiestnenie v skupině. Vzájomné zápasy týchto mužstiev sa 

zarátavali. Naši dorastenci nakoniec skončili v rámci okresov L.Mikuláš a Ružomberok na 12.mieste po 

nadstavbovej časti. V nadstavbovej skupině sme obsadili 4.miesto. 

/10 4 1 5 22:34 10 b./ 



o A mužstvo - 3.trieda LFZ Penzion Larion. 

A mužstvo hrálo v najnižšej oblastnej súťaži. Z deviatich účastníkov obsadili 8.miesto. 

Zo 16 zápasov 4 vyhráli 1 remízovali a 11 přehřáli so skóre 15:41 a ziskom 13 bodov. 

S umiestnením našich žiakov a dorastencov som bol spokojný, A mužstvo stále nepodává výkony ako sme 

boli zvyknutý pred pár rokmi, sklamaný som bol najma prístupom mladých íudí, ktorí vůbec nemajú 

záujem o športovanie. 

® OLD BOYS L.Ondrašová 

V našom futbalovom klube hrajú aj staří páni, v roku 2015 sme si připomínali 25.výročie ich založenia , 

všetko máme zdokumentované aj v kronike OLD BOYS. 

V sezóne 2015/2016 staří páni odohrali 18 zápasov z toho 5 výhier, 4 remízy a 9 prehier so skóre 29:35 

a ziskom 19 bodov.V neoficiálnej tabuíke v ktorej hrálo 11 mužstiev sme obsadili 6.miesto. 

Na našom futbalovom ihrisku sa tohto roku konali ešte aj ďalšie podujatia , ktoré súvisia s futbalom a to : 

1./lO.ročník medzinárodného furbalového turnaja DREZINA CUP, za účasti 15 mužstiev z Čiech, Moravy 

a Slovenska.6.8.2016. 

2./11.ročník stretnutia OLD BOYS Liptovská Ondrašová versus odchovanci MHK 32 Liptovský Mikuláš, pod 

vedením pána Jána Plcha. Bývalí aj súčasný hráči MHK 32 nám přispěli na činnost' našich žiakov sumou 

170,-eur. 30.7.2016. 

3./2. ročník futbalového leta pre mladších a starších žiakov, ktoré začalo 21.6.2016 a skončilo 26.8.2016, 

rodičia ktorí mali záujem svoje ratolesti priviezli k nám na ihrisko - tréningy viedol certifikovaný tréner 

p.Demenčík - letná škola bola pre všetkých bezplatná. Tréningy sa konali v tomto období utorok, středa 

a piatok. Účast' bola velmi potešujúca- priemerne denne sa na ihrisku objavovalo cez tridsať detí. 

Naša členská základna vo futbalovom oddiely představuje 56 členov, ktorí majů k dnešnému dňu 

zaplatené členské poplatky. 

Celkový počet členov ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová združuje v rámci celého ŠK 92 členov, ktorí majů 

uhradené členské příspěvky, čiže futbalisti vrátane starých pánov, šachisti a běžci. 

Juraj Kutnár 

Štatutár ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová. 

29.8.2016 



Správa o činnosti ŠK Demánová v roku 2016 

ŠK Demánová mal v súťažnom ročníku 2015-2016 Liptovského futbalového zvázu zaradené 
dve družstvá dospělých a tri družstva mládeže. A družstvo dospělých hrálo v 5 lige skupiny 
sever B SsFZ. Po stabilizovaní kádra a dobrých výsledkoch figurovala po jesennej časti na 7 
mieste. Počas súťaže však prichádzali zranenia kfúčových hráčov a problém bol s doplněním 
kádra kvalitnými náhradníkmi. Upadala i tréningová morálka, keď celú zimnú přípravu 
neabsolvoval ani jeden hráč. Váčšina sa vyhovárala na pracovnú vyťaženosť, aj keď tréningy 
boli v zimnom období až vo večerných hodinách a váčšine hráčov v tomto čase nemala byť 
účasť na tréningu problémom. Často sa však stávalo, že na tréningu sa zišli okrem trénera 2 
alebo 3 hráči A družstva a rovnaký počet dorastencov. 

V zimnej príprave a přípravných stretnutiach sa nikdy nezišiel kompletný káder. Jednotlivé 
přípravné stretnutia sa hráli systémom koho nahovoril tréner ten hral. Družstvo sa na 
přípravné stretnutia doplňalo aj nečlenmi, len aby sa dohodnuté stretnutia odohrali. 

Nekvalitná zimná příprava sa odzrkadlila aj v jarnej časti keď naše družstvo z 13 zápasov 
dokázalo získat' len 8 bodov a tak po skončení súťaže a odohratí 26 kol získalo 26 bodov 
a obsadilo 11 miesto. Nakoíko zo súťaže vypadávali 4 družstvá postihlo vypadnutie aj nás. 

V letnom období na spropagovanie a pritiahnutie mládeže ku športu organizujeme 
športovo zábavné stretnutie so známými športovcami z nášho města. V tomto roku toto už 
tradičné stretnutie pod názvom „ Dotkni sa hviezd" sme organizovali 25.6.2016. Toto 
celodenně podujatie okrem turnaja žiakov v minifutbale bolo spestrené i róznymi akciami 
hlavně pre deti ako jazda na koni, ukážky zo sokoliarstva a chovu dravých vtákov, ukážky 
profesionálnych hasičov, horskej služby a kynologie. Návštěvníci sa mohli zabavit' aj na 
programoch róznych tanečných skupin z nášho města. Hlavným ťahákom tohto vydařeného 
dňa, bola športová akcia priateíského futbalu hráčov nášho klubu s bývalými ako aj 
súčasnými hráčmi - hokejovými reprezentantmi z nášho města pod vedením Jána Laca, 
ktorí sa „posilnili" aj reprezentantkami v alpskom lyžovaní. Po futbalovom střetnutí 
následovala autogramiáda hokejistov a vystúpenie skupiny ROCK THERAPY - KABAT 
REVITAL. Súčasťou podujatia bola aj tombola s bohatými cenami od sponzorov podujatia. 

Počas jarnej časti súťaže postihla klub i smutná událost', keď nás náhle a bez rozlučenia 
opustil náš tréner pán Ján Pleva, ktorý bol známi v celom našom okrese, nakofko sa futbalu 
věnoval celý svoj život. 

V súťaži okrem A družstva dospělí v sezóne 2015/2016 sme mali aj B družstvo dospělých, 
ktoré hrálo v III.B triede. Celú súťaž sme sa bořili s problémom malého počtu hráčov, takže 
sme na niektoré stretnutia nastupovali, len s obmedzeným počtom, aby sme súťaž regulérně 
dohráli. Takto sme odohrali základnú časť a v nadstavbě, keď sa do súťaže zapojili i družstvá 
z dolného Liptova sme nepokračovali. 

V mládežnických súťažiach v ročníku 2015/16 sme mali přihlášené družstvo dorastu, žiacke 
družstvo U11 — přípravku a žiacke družstvo U13 - kormanov pohár. 

Družstvo dorastu sa střetávalo taktiež s problémom malého počtu hráčov a nezáujmom 
mladých l'udí věnovat' sa viac pohybu a zapájať sa do športovej činnosti. Na stretnutia sme 



nastupovali s počtom hráčov 8-10. Máloktoré stretnutie sme odohrali s plným počtom hráčov. 
Pri tretej kontumácii, keď počet hráčov poklesol pod 7, sme boli zo súťaže vylúčení. 

U žiackych družstiev zaradených ako přípravka a kormanovho pohára sme problém s malým 
počtom hráčov nemalí. Na stretnutia nastupovali vždy s kompletným mužstvom a viacerými 
náhradníkmi. Do futbalového družstva sa nám podařilo podchytit' aj viaceré dievčatá, ktoré 
boli oživením pre každé futbalové stretnutie. 

Do nového súťažného stretnutia ročníka 2016/17 sme přihlásili družstvo dospělých, ktoré hrá 
prvú triedu oblastnej súťaže LFZ, a dve žiacke družstvá zaradené do malého futbalu. 
Přípravka žiaci U11 a kormanov pohár U13. Problémy sme mali so stabilizováním kádra 
u družstva dospělých, nakoíko klub po vypadnutí z V ligy opustilo 9 hráčov. V súčasnom 
období sa káder stabilizoval a aj pri zraneniach, ktoré sa nevyhnú žiadnemu športovcovi na 
stretnutia nastupujeme v počte hráčov 12-14. 

Žiacke súťaže sa rozbiehajú len od septembra, ale tiež nie sú problémy s nastupováním na 
jednotlivé stretnutia. 



Městský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš 
akciová spoločnosť 

Informatívna správa představenstva o připravenosti MHk 32 
Liptovský Mikuláš 

na sezónu 2016/2017 

V Liptovskom Mikuláši, 25.08.2016 

ivan Droppa 
Předseda představenstva 

Marek Uram 
Člen představenstva 

l 



Představenstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

® Předseda představenstva - Ivan Droppa 
• Člen představenstva - Marek Uram 
• Člen představenstva - Ing. Ivan Láni 

Dozorná rada: 

• František Čeňka - předseda 
® Ing. Karol Durný 
® Ing. Lucia Cukerová 
• Ing. Rudolf Huna 
• Ján Žiak 



D  O  R A S T :  H l .  t r é n e r :  l á n  P l e v a . .  a s i s L t r é n e r a  :  D e n i s  L e g e r s k ý .  
tréner brankárov: Lepiš Peter 

Vhokejovej sezóne 2016/2017 nastúpi mužsto dorastu 
v zložení: 10 obrancov, 16 útočníkov a 3 brankáři. 

Vpriebehu sezóny 2016/2017 mužstvo odohrá v základnej časti 
38 zápasov. 

Z družstva Dorastu boli vybraní hráči do reprezentácie SR 16 -
Droppa Sebastián , Pleva Martin, Mrázik Michal, Kozel Patrik 
a SR 17 - Matěj Bátory, Filip Senko 

Mužsto je připravené na sezónu dobré a tešíme sa na jej plynulí 
priebeh bez zranění. 

J U N I O Ř I  : H l .  t r é n e r  a s i s t .  T r é n e r a  M a r .  L a b a j  M i c h a l .  
tréner brankárov: Lepiš Peter 

Vhokejovej sezóne 2016/2017 nastúpi mužsto 
juniorov zložení : 8 obrancov , 16 útočníkov a 3 brankári. Otázka 
hlavného trénera je zatial' v riešení. 

V priebehu sezóny 2016/2017 mužstvo odohrá v základnej časti 
28 zápasov. 

Z družstva Juniorov boli vybraní hráči do reprezentácie SR 20 -
Miroslav Struška, Patrik Oško, Roman Durný a Vladimír Vybíral. 

Mužsto je připravené na budúcu sezónu a veríme v jej bezproblémový 
priebeh bez zranění. 

..A" mužstvo SE N 10R I: Hl tréner Mgr.Robert Spišák. asist. 
trénera - tréner brankárov - Peter Lepiš 

Vhokejovej sezóne 2016/2017 nastúpi mužsto seniorov po 
dlhšej odmlke vnášej najvyššej hokejovej lige - TIPSPORT lige, 
zostava nie je ešte stabilná , v najbližšej dobe bude zostava doriešená 



v spolupráci svedením klubu a hlavného trénera. Tak isto bude 
doriešená aj pozícia asistenta hlavného trénera. 

Vpriebehu sezóny 2016/2017 mužstvo odohrá v základnej časti 
54zápasov. 

Mužsto je stále v prípravnej fáze , zatial' odohralo 7 přípravných 
zápasová veríme, že bude připravené na vstup do najvyššej ligy. 

Záverom informatívnej správy by sme chceli poďakovať primátorovi 
města a městskému zastupitelstvu za podporu prioritného sportu 
vmeste Liptovský Mikuláš a za šancu vrátit' mikulášsky hokej do 
najvyššej ligy. 
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Informatívna správa o připravenosti 
Hokejových talentov MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z. 

na sezónu 2016/17 

Předkládá: Mgr. Silvia Čerstvík, Mgr.Vladimír Bella 
Hokejové talent MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 

Dátum: 26. 8. 2016 
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Občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vzniklo 02. júla 2014 na základe 
odsúhlasenia stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom 
WS/1-900/90-44020 
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1. Základné ustanovenia 
1.1. Občianske združenie má názov: Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 
1.2. Združenie má sídlo na adrese: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
1.3. Združenie je dobrovoíným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osob a právnických 

osob. 
1.4. Združenie je otvorenou, samostatnou a nezávislou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnost' 

rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platnými zákonmi SR a právom Európskej únie. 
1.5. Združenie móže vstupovat' ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele 

v Slovenskej republike a v zahraničí. 

2. Ciel' a činnost' občianskeho združenia 
2.1. Občianske združenie je združením fyzických osob a právnických osób, ktoré má záujem vykonávat' športovú 

činnost' v oblasti mládežnického 1'adového hokeja v meste Liptovský Mikuláš, uspokojovat' záujmy a potřeby 
svojich členov v oblasti mládežnického fadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú 
športovú výkonnost' mládeže, upevňovanie a zvyšovanie tělesného a duševného zdravia. 

Hlavným cielom združenia je: 

organizovat' a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežnického iadového hokeja v meste 
Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu přijatých koncepcií a programov združenia 
na uskutočňovanie svojich cieiov . 

3. Personálně obsadenie Správnej rady OZ v roku 2016 

Valné zhromaždenie - počet riadne přijatých členov OZ k 3.6.2016 - 244 
Správná rada - výkonný orgán 7 členov - obsadenie po VZ zo dňa 3.6.2016 

- zástupca neinvestičného fondu HTL , n. f - Martin Cibák 
-zástupca neziskovej organizácie HT Liptova, n. o. - Mgr. Silvia Čerstvík, předseda SR 
- zástupca JL Arény - Ing. Jozef Kasanický - podpredseda SR 
- zástupca rodičov - Jozef Bukas 
- advokát-JUDr. Martin Cibuía 
- zástupca Města Liptovský Mikuláš - PhDr. Jozef Fiedor 
- zástupca sponzorov - neobsadené 

4. Připravenost'na sezónu 2016/17 

Na sezónu 2016ú 17 boli hráči hokejového klubu Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš přihlášení do 
nasledovných súťaží: 

Liga Kadetov/9.ŠHT/ I. LK 

I. liga starších žiakov /8. ŠHT/ I. LSŽA 
I. liga starších žiakov II. ŠHT/ I. LSŽB 

l.liga mladších žiakov IQ. ŠHT/ I. LMŽA 
l.liga mladších žiakov 15. ŠHT/ I. LMŽB 

Stredoslovenská divízia prípraviek 4. ročník HP 4 
Stredoslovenská divízia prípraviek 3. ročník HP 3 

W fstxrm % 

V hokejovej sezóne 2016/17 už od predprípravnej časti boli zazmluvnení na trénerskú zmluvu podta nasledovný 
hlavný tréneri: 
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Přípravka P 0-3 - hlavný tréner Kalousek Anton 
4 HP - hlavný tréner Nigr. Martina Staronová 
5 HT - 6HT - hlavný tréner Peter Lištiak, 
7HT- 8HT hlavný tréner Tomáš Krátký, 
Kadeti (9HT) hlavný tréner Bc. Denis Legerský, 
Tréner brankárov - Peter Lepiš 

Tréneri na Dohodu o pracovnej činnosti, trénerskú zmluvu - Jozef Mrázik, Rudolf Záruba, Mgr. Michal Labaj, 
Mgr. Jozef Čontofalský, Mgr. Vladimír Bella 

V mesiaci apríl bol s podporou Hokejových talentov Liptova zabezpečený kemp s odborníkom na Power skating 
z Bostonu. 

V mesiacoch máj - jún absolvovali hráči letnú přípravu , ktorá obsahovala cvičenia v telocvični, plavárni, letnú 
turistiku, fyzické testy, taktiež boli zaradené tréningy power skatingu pre triedy 5-9. 

V mesiaci júl, keď bola přestávka - absolvovali povinnú iekársku prehliadku u športového lekára 
- tak isto mali možnost' absolvovat' letný hokejový kemp, ktorého sa zúčastnilo 55 detí v kategóriách P3 a HT 4 a 50 
hráčov z tried 5-8. 

V mesiaci august- začali prvé tréningy na fade a přípravné zápasy 
Kadeti - odohrali 3 přípravné stretnutia s Popradom, Turnaj v ČR 
8. HT - odohrala Primátorský turnaj 26.-27.82016, 4 přípravné zápasy - Rbk, PP 
7. HT - odohrala po 5 přípravných zápasov 
6. HT - odohrala po 4 přípravné zápasy 
5. HT - odohrala po 4 přípravné zápasy 
4. HT - odohrala přípravný turnaj v PP 
P 0-3 - trénujú od augusta 2 týždenne na íade 

SZLH 
- k 1.9. 2016 máme zaregistrovaných na matrike SZLH hráčov, podia přiložených súpisiek 112 
- momentálně je na registrácii na matrike 23 hráčov z HT 4 a přípravky P3 
- ďalej sú členmi HT MHK 32 LM, o.z deti vo veku do 6 rokov bez registračiek v počte 100 
Personálně zabezpečenie zápasov 

- 4 - dohodárov do boxu časomiery 
- 3 - dohody zdravotně sestřičky -licencia 

Na mesiac september plánujeme - pokračovat' v náborovom systéme po školkách, školách v regióne 

Na závěr informatívnej správy o připravenosti HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. na sezónu 2016/2017 by sme 
chceli poďakovať za podporu primátorovi města a poslancom městského zastupitelstva v meste Liptovský Mikuláš, 
ktorí nám pomáhajú vytvárať kvalitně podmienky na rozvoj mládežnického hokeja v Liptovskom Mikuláši. 

Příloha: Súpisky hráčov - P3, HT 4, HT 5-8, Kadeti 



ZOZIMAM HRÁČOV PRE SÚŤAŽE ŽIAKOV 

Kategória / súťaž: Kadeti Sezóna: 2016-17 

Hokejový klub : HT MHK 32 LM,o.z. 

Por. čís. Priezvisko a meno Dátum narodenia číslo RP ŠHT/TRIEDA Hosťovanie 

1. Antol Robert 

2. Bukas Jozef 

3. Čmil Samuel 

4. Gažo Ján 

5. Jánoš Vojtech 

6. Kubaliak Tobias 

7. Lehotský Patrik 

8. Magerčiak Michal 

9. Michalík Markus 

10. Pagáč Robert 

11. Vyparina Filip 

12. Feherpataky Fedor 

13. Adamko Pavol 

14. Fiačan Adam 

15. Hurák Dávid 

16. Chrapčiak Samuel 

Tréner : 

Asist. trénera : 

Zást. družstva : 

Za správnost' údajov zodpovedá hokejový klub, za žiakov aj škola. 

Dátum : Dátum : 

Podpis a pečiatka HK : Podpis a pečiatka riaditela školy : 

Stredoslovenský zváz 1'adového hokeja týmto potvrdzuje, že všetky horeuvedené údaje sú správné a že hráči uvedení v tomto zozname móžu 

hraťza uvedenu vekovú kategóriu. 

Dátum : Podpis a pečiatka SsZLH : 


