
MĚSTO PRE VŠETKVCH 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

Z Á P I S N I C  A  č .  5 / 2 0 1 6  
zo zasadnutia Komisie sportu pri Mestskom zastupiteťstve v Liptovskom Mikuláši 

Přítomní: podl'a prezenčnej listiny 

28. apríl 2016 

15.00 h 

zasadacia miestnosť č. 109 v budově MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Dátum: 

Hodina: 

Miesto: 

Komisiu viedol: Karol SZÉKELY - předseda 

Program: 

1. Informatívna správa o činnosti MHK 32 LM. a.s. za rok 2015 (prioritný šport) 
2. Informatívna správa o činnosti Hokejových talentov MHK 32 LM. o.z. za rok 2015 

(prioritný šport) 
3. Informácia o situácii v Ivžiarskych športoch za rok 2015 (prioritný šport) - všetky 

lyžiarske kluby 
4. Operativně úlohy: 

• prírodné fitness centrum - oboznámenie o nových skutočnostiach, 

• propagačně videá v TV Liptov - oboznámenie o aktuálnom stave 

Předseda komisie Karol Székely přivítal zúčastněných a otvoril piate rokovanie komisie 

športu v roku 2016. 

Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MHK 32 LM, a.s. za rok 2015 (správa je 

přílohou zápisnice) predniesol Ing. Ivan Láni, člen představenstva MHK 32 LM, a.s. 

Je to prvá správa nového vedenia, zaniklo občianske združenie a vzniklo nové: Hokejové 

talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. Výchova hráčov, v případe dorastu a juniorov je na vysokej 

úrovni. V kádri sa nachádzajú talenty, ktoré boli vybrané aj do reprezentácie. Předseda komisie 

pán Székely poznamenal, že v správě chýbajú staří páni, ktorí patria pod akciovku a je potřebné 

do tejto správy o nich doplnit' pár viet. Pán Ing. Láni doplnil, že kontinuita existuje, prichádzajú staří 

hráči a dosahujú úspěchy nad rámec Slovenskej republiky (Los Angeles, Las Vegas, Bangkok 

atď.) 

Bod I. 
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Komisia zobrala předložená správu na vedomie. 

Bod II. 

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

přílohou zápisnice) predniesli a doplnili pani Mqr. Silvia Čerstvík a pán Mqr. Vladimír Bella, ktorý 

hovořil o športovej činnosti. 

Keď začínali mali 70 - 90 členov, súčasný stav je 241. Čo sa týka 6., 7., 8. a 9. HT, počet je 

kritický, zatial' robia nábor nie výběr. Taktiež uvažujú nad spoluprácou s Ružomberkom. Pán Ing. 

Huna poznamenal, že ak pojdu počty dole, pojde priamo úmere, aj menej peňazí, tzn. bude sa 

siahať na peniaze prioritných športov. Ako prioritu uviedol vypracovanie zmluvy medzi a.s. a o.z. 

Túto zmluvu třeba určité spracovať, HT třeba udržať, musí to fungovat'. Je potřebné si urobit' 

poriadok, tzn. opáť naběhnut' na americký model: Uč sa, budeš hrať! Pán Uram poznamenal, že sa 

stretávajú so zhadzovaním autority, pretože, ak na trénera alebo učitel'a nadáva rodič bude aj žiak, 

preto základom je rodič, aby išiel vzorom pre svoje deti. Pán Székelv poznamenal, že veta vecí, 

cca 60 % sa měnilo, HT nespia, snažia sa o progres (tréneri, deti), aby a.s. mala na čom stavať, 

Čo sa týka početnosti, aj na tomto sa pracuje, snažia sa oslovovat škólkarov. Dóležitým 

predpokladom je taktiež podpis zmluvy, vyzval p. Ing. Hunu aby urgoval podpis u a.s. on bude 

u HT. 

Komisia po krátkei diskusii zobrala předložená správu na vedomie. 

Bod III. 

Vopred zaslaná informáciu o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2015 (prioritný šport) 

(správa je přílohou zápisnice) predniesol za Klub alpského lyžovania (KAL) pán Prevuzňák Andrej, 

za Klub běžeckého lyžovania (KBL) pán Ing. Peter Itanovský. 

Klub alpského lyžovania: pán Prevuzňák poznamenal, že pred 10 rokmi bolo lyžovanie 

vrcholovým športom, dnes je to individuálny šport, ktorý je financovaný rodičmi nádejných lyžiarov 

(platia celá výstroj + štartovné + oblečenie + 50 € mesačne). Pán Ing. Huna sa pýtal na 

sponzorstvo. Pán Prevuzňák odpovedal, že komunikácia s Jasnou je vel'mi ťažká, jediná vec, ktorá 

majá zadarmo sá tréningy v sobotu a v nedeíu od 07.00 h do 09.00 h. Pán Ing. Huna navrhol riešiť 

táto situáciu cez město, napodobniť trend západu, kde strediská v plnej miere vychádzajá v ástrety 

klubom, ktoré pósobia na ich ázemí. Taktiež by álohu mal prebrať štát nie rodič. Navrhol pánovi 

Prevuzňákovi vypracovat' projekt, čo chcá dosiahnuť aké majá aktivity, áspechy a pod. 

Předseda komisie športu pán Székelv uzavřel táto debatu konštatovaním, že třeba 

vypracovat' projekt, s ktorým predstápia pred pána primátora a naplánuje sa stretnutie za áčelom 

spolupráce medzi KAL a Tatry mountain resorts (TMR). 
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Klub běžeckého lyžovania: Pán Inq. 11'anovskv poznamenal, že oni takéto finančně 

problémy nemajú, snažia sa získat' peniaze všetkými možnými spósobmi, aby nezaťažovali 

rodičov. Chceli by obnovit' okruh hore v Jasnej, avšak jednania s TMR stroskotávajú. 

Komisia po krátkei diskusii zobrala předložené informácie o situácii v Ivžiarskvch kluboch 

na vedomie. 

Bod IV. 

• Předseda komisie pán Székely informoval o aktuálnom stave prírodných fitnes centier -

tento návrh predniesol na Mestskej rade, kde všetkých nadchol. Takéto ihrisko by mohlo 

byť súčasťou lesoparku, pri reštaurácii Vrbica. Pán předseda komisie sportu bude iniciovat' 

pracovně stretnutie na oddelení projektového manažmentu, kde bude přizvaný pán 

poslanec Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. a oddelenie životného prostredia. 

• Městská rada dá na schválenie zastupitefstvu plán o odvysielaní prezentačných videí (TV 

Liptov) o športových klubov so sídlom na území města Liptovský Mikuláš. Pán Székely sa 

po střetnutí a komunikácii s pani riaditeíkou TV Liptov Mgr. Silviou Pekařovou dohodli na 

podpore klubov, kde má město Liptovský Mikuláš spoluúčast'. 

Předseda komisie športu ďalej navrhuje vytvořit' zoznam/brožúru, ktorej ciefom je priniesť 

súhrnný a praktický prehFad všetkých športových klubov pósobiacich na území města 

Liptovský Mikuláš (vzor Almanach žilinských športových klubov). Ďalej navrhuje, ako 

alternativu, distribúciu letákov s informáciami o akciách a aktivitách, ktoré robia športové 

kluby, ktoré by boli na začiatku školského roka distribuované do škol alebo zorganizovat' 

Deň otvorených dveří každého športového klubu. Taktiež navrhuje športovým klubom 

posielať všetky nimi organizované akcie na mailovú adresu riaditeFky TV Liptov. 

Návrhy boli členmi komisie odsúhtasené. 

Předseda komisie Karol Székely poděkoval zúčastněným členom komisie a ukončil 

zasadnutie. 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 09. juna 2016 (štvrtok) o 15.00 h 

v zasadačke č. 109 (I. poschodie) městského úřadu. 
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Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY - předseda komisie 

Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ - tajomníčka komisie 

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.mája 2016 
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