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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 3/2018 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 31. máj 2018 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 304 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda 
 
Program: 
1) Informatívna správa o činnosti MHK 32 LM, a.s.  za rok 2017 (prioritný šport) 
2) Informatívna správa o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2017 (prioritný šport) 
3) Informácia o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2017 (prioritný šport) – všetky lyžiarske kluby 
4) Informatívna správa o činnosti Mestského basketbalového klubu za rok 2017 (prioritný šport) 
5) Zabezpečenie prázdninových aktivít 2018 – prímestské letné tábory – Centrum voľného času 
6) Zabezpečenie Behu olympijského dňa 2018 – Centrum voľného času, Olympijský klub Liptova 
7) Informácia o príprave Športového dňa zdravotne postihnutých občanov – mesto LM 
8) Operatívne úlohy – rôzne  
  
  Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril tretie rokovanie komisie 
športu v roku 2018. Prítomných informoval o zmene v programe rokovania – vzhľadom na 
neprítomnosť zástupcov MHK 32 LM, a.s. bol bod č. 1) presunutý na najbližšie zasadnutie komisie 
športu.  

Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Program: 
1) Informatívna správa o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2017 (prioritný šport) 
2) Informácia o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2017 (prioritný šport) 
3) Informatívna správa o činnosti Mestského basketbalového klubu za rok 2017 (prioritný šport) 
4) Zabezpečenie prázdninových aktivít 2018 – prímestské letné tábory – Centrum voľného času 
5) Zabezpečenie Behu olympijského dňa 2018  – Centrum voľného času, Olympijský klub Liptova 
6) Informácia o príprave Športového dňa zdravotne postihnutých občanov – mesto LM 
7) Operatívne úlohy – rôzne  
 
Bod I. 
 Vopred zaslanú informatívnu správu o činnosti HT MHK 32 LM, o. z. za rok 2017 (správa je 
prílohou zápisnice) predložil Mgr. Vladimír Bella, športový manažér HT MHK 32 LM, o. z. 
Informoval o činnosti a výsledkoch klubu za rok 2017. Príprava na novú sezónu bude do hlavnej 
miery ovplyvnená začatím rekonštrukcie TITAN arény, ktorá by mala začať v máji 2018, ukončená 
by mala byť najneskôr do novembra 2018. Dorastenci a juniori budú trénovať v JL aréne. „A“ 
mužstvo bude dochádzať za tréningami do Ružomberka. 
 Komisia po diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
 

 



 

 
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 
 

2 

Bod II. 
 Vopred zaslané informácie o situácii v lyžiarskych športoch za rok 2017 (prioritný šport) 
(správy sú prílohou zápisnice) predložili za Klub alpského lyžovania Jana Kňavová a Vladimír 
Antol, za Klub bežeckého lyžovania Ing. Pavel Šiarnik. 
 Klub alpského lyžovania: V klube došlo k personálnym zmenám, Andrej Prevuzňák ukončil 
činnosť predsedu ku 25. 02. 2018, na jeho miesto nastúpila Jana Kňavová. V klube je momentálne 
63 detí, ktorých trénuje spolu 12 trénerov (6 hlavných, 6 pomocníkov). Vyzdvihli spoluprácu 
s TMR, ktorá im umožňuje trénovať ráno na svahu v Jasnej od 07.15 h – 09.30 h. Spolupracujú 
s TMR na „Projekte tréningového centra“ juniorov. Výber prebieha so staršieho žiactva. Je to vízia 
pre talentované deti, TMR zabezpečuje materiál, financie-výjazdy na ľadovce atď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Klub bežeckého lyžovania: v klube majú dvoch licencovaných trénerov, dvoch servismenov 
a 18 pretekárov. Zdravotné zabezpečenie u MUDr. Juraja Sýkoru a MUDr. Kmetónyovej. Deti majú 
záujem o tento šport, družstvo bolo doplnené o 4 začiatočníkov. Sezónu zhodnotil ako úspešnú. 
Potrebný rozpočet na sezónu je cca 25.000,00 € - aj napriek zložitým ekonomickým podmienkam 
sa im podarilo pokryť náklady na športovú činnosť (dotácia mesto, financie z prerozdelenia ZŠK 
Jasná a 2%). 
 Komisia zobrala predložené informácie o situácii v lyžiarskych kluboch na vedomie. 
 
Bod III. 
 Informatívnu správu o činnosti MBK za rok 2017 (správa je prílohou zápisnice) predložil Ing. 
Martin Králik, predseda občianskeho združenia. Informoval o činnosti a výsledkoch klubu za rok 
2017. Klub sa venuje už výhradne práci s deťmi a mládežou. Členská základňa bola v roku 2017 
100 detí a 7 licencovaných trénerov. 
 Komisia po krátkej diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
 
Bod IV. 
 Vopred zaslané informácie o voľno časových aktivitách detí a mladých ľudí pre rok 2018 
organizované Centrom voľného času (správa je prílohou zápisnice) predniesol a doplnil PhDr. 
Roman Králik, riaditeľ CVČ Liptovský Mikuláš. CVČ LM organizuje v mesiacoch júl-august 8 
táborov po 45 detí. Tábory sú jednodňové a týždňovo tematicky zamerané. 
 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
Bod V. 
 Informácie o zabezpečení 25. ročníka Behu olympijského dňa doplnil riaditeľ CVČ LM 
PhDr. Roman KRÁLIK (správa bola vopred zaslaná a je prílohou zápisnice). 
 Usporiadateľom behu je Centrum voľného času Liptovský Mikuláš a Olympijský klub 
Liptova. Spoluorganizátormi sú mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a mestská polícia 
Liptovský Mikuláš. Zdravotná pomoc bude zabezpečená prostredníctvom Strednej zdravotníckej 
školy Liptovský Mikuláš. Beh olympijského dňa sa uskutoční 26. júna 2018 s predpokladanou 
účasťou 600 detí. Oproti minulosti tento ročník zmení miesto, presúva sa spred priestoru krytej 
plavárne na Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je oživenie námestia a 
bezpečnostné hľadisko.  
 Komisia zobrala predloženú správu na vedomie. 
  
Bod VI. 
 Tajomníčka komisie Mgr. Zuzana Gregorová informovala o podujatí, ktoré pripravuje mesto 
Liptovský Mikuláš - oddelenie mládeže, športu a kultúry.  
 Podujatie „Športový deň zdravotne postihnutých občanov“ sa uskutoční 23. augusta 2018 
v priestoroch areálu Hotela Lodenica, bude to už 9. ročník v poradí. Súťažiaci a zároveň 
spoluorganizátori sú členovia miestnych organizácií, ktoré združujú zdravotne postihnuté osoby 
(ZPCCH, ZO SZTP, SPaA SR, ÚNSS, Kardio klub, SPS, BACK FIT). Spoločne budú súťažiť na 8 
stanovištiach, napr. hod šípkami, slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, hod loptičkami do 
plechoviek, lukostreľba atď. Na záver bude vyhodnotenie celého dňa, víťazi jednotlivých kategórií 
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dostanú ceny a bude nasledovať spoločné podávanie občerstvenia. Hlavnou filozofiou tohto 
podujatia je spoločensko – športový charakter, ktorý má pomáhať zdravotne postihnutým občanom 
prekonávať fyzické a psychické bariéry.  
 Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
Bod VI. 
 Predseda komisie športu prezentoval svoj návrh vytvoriť zoznam/brožúru, ktorej cieľom je 
priniesť súhrnný a praktický prehľad všetkých športových klubov pôsobiacich na území mesta 
Liptovský Mikuláš  (vzor Almanach žilinských športových klubov). Navrhuje tri formáty: tlačená 
publikácia, pdf formát (rozposielanie mailom, možnosť stiahnutia) a videá-krátke upútavky 
o športových kluboch, tzv. „pozvánka na tréning“.  
 
Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 
komisie športu. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 23. augusta 2018 (štvrtok) o 15.00 h 
v zasadačke č. 304 (III. poschodie) mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 01. júna 2018 


