
MĚSTO PREVŠETKÝCH 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

Z Á P I S N I C  A  č .  4 / 2 0 1 6  
zo zasadnutia Komisie sportu pri Mestskom zastupiteístve v Liptovskom Mikuláši 

Přítomní: podl'a prezenčnej listiny 

31. marec 2016 

15.00 h 

Dátum: 

Hodina: 

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

Komisiu viedol: Karol SZÉKELY - předseda 

Program: 

1. Informatívna správa o činnosti MFK Tatran za rok 2015 (prioritný šport) 

2. Informácie o stave športovísk v správě VPS (zimný štadión, krytá plaváreň, UT, mobilná 

Pádová plocha, Nórske ihriská) - příprava na letnú sezónu 

3. Informácie k prírodnému fitness centru - diskusia s pozvanými hosťami 

4. Operativně úlohy - rózne 

Předseda komisie Karol Székely přivítal zúčastněných a otvoril štvrté rokovanie komisie 

športu v roku 2016. 

Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti MFK Tatran (správa je přílohou zápisnice) 

predniesol Dr. Lubomír Stanko, technický riaditeí MFK Tatran. 

Výsledky MFK Tatran zhodnotil pán Dr. Stanko ako veími dobré a druhý rok sa nachádzajú 

v nadstavbovej súťaži, momentálně obsadzujú tretie miesto v II. lige - Východ. Víziou do budúcna 

je hrať o postup do Fortuna ligy. Kostru mužstva majů pod profesionálnymi zmluvami, čo 

představuje 8 hráčov, ktorí majů tvoriť základ pre tvorenie budúceho mužstva. Po športovej 

stránke problém nemajú, ten je v infraštruktúre. Pán Dr. Stanko taktiež v krátkosti představil 

„Smernicu SFZ o infraštruktúre štadiónov v roku 2018" - cieiom tejto smernice je zlepšenie 

súčasných kritérií infraštruktúry a vybavenia štadiónov I. a II. ligy. Po naštudovaní uvedenej 

smernice, muselo MFK Tatran konštatovať, že okrem pár maličkostí areál MFK nespíná 

Bod I. 
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požadované kritériá, napr. priestor a vybavenie šatní pre hráčov, rozhodcov a delegátov, priestory 

pre divákov atď. 

Dr. Stanko poďakoval zástupcom města za finančnú pomoc, bez ktorej by nemohli hrať II. 

ligu. Dňa 31. marca 2016 požiadali a napísali p. primátorovi Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. žiadosť 

o materiálno-finančnú výpomoc pri riešení infraštruktúry futbalového štadióna. 

Pán poslanec Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. sa opýtal, či MFK Tatran má šancu ostať v II. 

lige ak im město poskytne peniaze, ktoré žiadali. Dr. Stanko reagoval, že od roku 2018 sa zlúči 

západ s východ a bude jedna celoštátna súťaž II. ligy, kde by MFK Tatran chcel byť a preto musia 

splnit' podmienky (Smernicu SFZ), ak nesplnia tak automaticky ich přesunů do III. ligy. 

Pán Ing. arch. Bobák, CSc. sa ďalej opýtal, či majů niekoho na sponzoring, kto by im vedel 

poskytnúť peniaze. Dr. Stanko odpovedal, že sponzoring ne tento rok je 210.000,00 EUR, z města 

dostávajú finančnú dotáciu 130.000 EUR vrátane mládeže a ešte očakávajú 2% asignovanej dane 

3.000,00 - 5.000,00 EUR a to vyčerpali všetky možnosti. SFZ ešte dáva dotáciu na ženský futbal 

500.00 EUR a 500.00 EUR pre dievčenské družstvo. V případe mládežnického klubu U15, chlapci 

sú na 1. mieste, ak postúpia do I. ligy dostanú 18.000,00 EUR. Pre dospělých dáva SFZ lopty, čo 

je vel'ká pomoc, nakoFko dostanú 22 lopt a jedna stojí 120.00 EUR. 

Členovia komisie športu pán Grešo a pán Močarník sa zaujímali o počet chlapcov, ktorí sú 

z Liptova. Ako uviedol Dr. Stanko za II. ligu hrá 12 Liptákov, z toho 10 našich odchovancov, všetci 

chlapci z mládeže (přibližné 200 chlapcov) sú z Liptovského Mikuláša. 

Komisia zobrala předloženu správu na vedomie. 

Bod II. 

Správu s informáciami o stave športovísk v správě VPS (správa bola vopred zaslaná a je 

přílohou zápisnice) predniesol a doplnil pán Ing. Tibor Molnár. 

Mobilná Fadová plocha: město Liptovský Mikuláš chcelo nájsť inú lokalitu (nie priestory 

Fitness Bača). 

Multifunkčná hala Ráztoky-Liptov aréna: od januára 2014 je športová hala ako celok 

prenajatá spoločnosti TMR. VPS v zmysle zmluvy o nájme č. 27/2014 zabezpečuje údržbu 

a revízie. 

Nórske ihriská: ihrisko na ZŠ J. KráFa je bezproblémové, rozpočet postačuje a prevádzka je 

dobrá. Naopak pri správě ihriska pri ZŠ Čsl. brigády neustále vznikajú problémy s vandalizmom, 

s čím súvisí ich havarijný stav. 

Komisia po krátkei diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
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Bod III. 

Předseda komisie Karol Székelv pozval l'udí, ktorí pracujú a majů skúsenosti s prírodnými 

fitness centrami: Freeride LM, o.z. (Ján Smitka, Adam Chomo), firma Octago (Timotej Keher, 

Martin Malast), M.Meško Team (Jaroslav Plitko, Karol Džavoronok, Adam Vyšný, Matúš Meško), 

na zasadnutie komisie športu bola přizvaná aj slečna RNDr. Michaela Schlegerová (oddelenie 

projektového manažmentu) a Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. (předseda komisie územného rozvoja 

a výstavby). 

Freeride LM. o.z. - mali iniciativu vytvořit' outdoorové cvičenie na vlastnom pozemku, na 

zasadnutie sa přišli inšpirovať, alebo poradit' ak bude třeba. Taktiež majů vypracovaný model 

„multifunkčných preliezok", ktorý pošlú e-mailom. 

Matúš Meško Team - streetworkout-u sa venujú 2,5 roka, prejavili snahu postavit' takéto 

centrum na Nábřeží a Podbrezinách, alebo bolo to nekvalitně. Takéto aktivity podporujú, je to pre 

mladých l'udí, ktorí chcú zmysluplne trávit' voíný čas. 

Octago - firma mladých l'udí, ktorá začala svoju činnost' v Piešťanoch. Realizujú stavby 

ihrísk, ktoré slúžia na cvičenie s vlastnou váhou, podporovali aj Matúša Mešká, leh ihriská majů 

potřebné certifikáty, zo zákona poskytujú záruku 2 roky, robia garančně prehliadky raz ročně, nie je 

problém sa individuálně dohodnut'. (Propagačný materiál je súčasťou zápisnice). Pán Ing. arch. 

Bobák, CSc., sa opýtal na sposob financovania. Pán Malast odpovedal, že sú to peniaze, ktoré sú 

v rozpočte alebo aj ako „reklamný priestor", kde by na ihrisku bola umiestnená reklama danej 

spoločnosti. Uviedol, že zo skúsenosti, ktoré majů a po konzultácií aj s primátorom města nie je 

problém. Slečna RNDr. Schlegerová informovala, že je vel'a možností ako získat' peniaze, cez 

malé granty do 3.000,00 EUR, cez ministerstvá do 50.000,00 EUR alebo cez cezhraničnú 

spoluprácu do 50.000,00 EUR. Ak to bude suma do 7.000,00 EUR tak existuje veía grantov, avšak 

město LM musí mať spoluprácu (5 % niekedy aj viac). Pán Székelv povedal, že to třeba urobit' ako 

vefký projekt, nie viac malých, stretnú sa ešte on, pán Bobák a slečna Schlegerová. Pán Ing. arch. 

Bobák, CSc., informoval, že tento projekt zapadá do celoměstského programu PHSR 2015-2022 

a nemá problém ho podpořit'. Je potřebné sa pripraviť na granty, urobit' projekt, musíme mať 

urbanistický plán, třeba mať jasno kto, čo, kedy. Celý proces je veími náročný a preto odporúča 

aby sa vytvořil užší pracovný tím, ktorý bude na tom pracovat'. V neposlednom rade třeba 

komunikovat' s pánom primátorom. Ako úlohu zadal vytipovat' miesto, kde by takéto centrum 

mohlo byť vybudované. Tajomníčka komisie Mgr. Gregorová poznamenala, že oddychové 

a relaxačné zóny pre veřejnost' v PHSR 2015-2022 LM patria do posobnosti oddelenia životného 

prostredia (ŽP) a jednou z priorit v oblasti ŽP je budovanie nových a revitalizácia existujúcich 

oddychových a športových zón pre veřejnost'. Je preto nevyhnutné aby na pracovné rokovanie 

bolo přizvané aj toto oddelenie. Pán poslanec Grešo sa opýtal na najlacnejší a najdrahší variant. 

Pán Malast reagoval, že oni ako firma dokážu zabezpečit' všetko, ale je tu možnost' opáť 
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individuálnej dohody (napr. výkopové práce zrealizuje městská firma, čím město ušetří). 

Najdrahšie centrum stojí 8.000,00 EUR (bez výkopových prác). Předseda komisie športu, pán 

Székely bude iniciovat' stretnutie s pánom primátorom, kde přizve projektový manažment města 

LM, Octago a Matúša Mešká. Pán Grešo poznamenal, že na nedávnej návštěvě v Nowom Targu 

v Poísku videi rekreačný park, ktorý ho očaril, má viac využití na cvičenie, pre rodiny s deťmi atď. 

Pán Ing. Huna navrhol, že by bolo vhodné keby sme sa tam išli pozrieť a možno aj využili 

cezhraničnú spoluprácu s Poliakmi. 

Komisia po krátkej diskusii zobrala předložené informácie na vedomie. 

Předseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastněným členom komisie a ukončil 

zasadnutie. 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 28. apríla 2016 (štvrtok) o 15.00 h 

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

Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY - předseda komisie 

Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ-tajomníčka komisie 

V Liptovskom Mikuláši dňa 04. apríla 2016 
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