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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 10. 06. 2021 číslo 12021

K bodu: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ kolektívu
Mestského futbalovóho klubu Tatran Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaluje

v zmysle ČL 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský
Mikuláš“ pre rok 2021 kolektĺvu A-družstva Mestského futbalového klubu Tatran Liptovský
Mikuláš za vynikajúce výsledky v oblasti športu (vítazstvo 2. futbalovej ligy a postup do
najvyššej futbalovej súfaže Slovenska Fortuna ligy) a za šírenie dobrého mena mesta
Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2021
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Dövodová správa

V zmysle Štatútu mesta Liptovský Mikuláš, Čl. 47, ods. 1 udeľuje mestské zastupiteístvo Cenu mesta
Liptovský Mikuláš obyvaterom mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a kolektivom za
mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní a rozvoji mesta, šírerií dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce
výsledky v oblasti vedy, kultúry a športu, vzdelávania. spoločenského a duchovného života, v hospodárstve,
zdravotníctve, ochrane životného prostredia a publicistike. Cenu mesta Liptovský Mikuláš udeľuje mestské
zastupiteľstvo jednému kolektívu ročne.

História MFK Tatran Liptovský Mikuláš

MFK Tatran je slovenský futbalový klub so sídlem v Liptovskom Mikuláši — Okoličné. História MFK Tatran
siaha až do roku 1934, kedy bol založený prvý oficiálny futbalový klub ŠK Okoličné (22,jůna), ktorý bol
predchodca dnešného jeho pokračovateľa MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Od tohto obdobia prešiel klub mnohými modifikáciami, generačnými zmenami, zmenou názvu futbalového
klub, ktoré ho priviedli až po novodobú históriu.

Základňou MFK Tatran je štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý sp[ňa kritériá pre zaradenie do 2.
kategórie UEFA s kapacitou miest na sedenie 1898. Súčasťou štadióna je aj ihrisko s umelou trávou. MFK
Tatran je od sezóny 2009/2010 účastníkom druhej najvyššej futbalovej sůVaže na Slovensku.
MFK Tatran je rozhodujúcim článkom vo futbalovom dianí v meste a aj v okrese Liptovský Mikuláš. Ve vedenĺ
klubu je predstavenstvo v zložení prezident klubu Ing. Milan Mikušiak, viceprezidenti Ing. Peter Hruška a Miloš
Rojček, členovia Ing Marek Szucs, Zdenko Lehotský. Dozorná rada pozostáva z predsedu Ing. Jozef Sališ,
Dr. Ľubomír Stanko, Ing. Ján Kmetóny. V súčasnosti má klub 299 členov, ktorí sú rozdelení na A-mužstvo
(dospelí) a mládež (U19, U17, U15, U14, U13, U12 a prípravka).

Samospráva mesta Liptovský Mikuláš pravidelne zahřňa MFK Tatran do mestského rozpočtu priamym
zapojením - príspevok na činnosť A-družstva a mládežníckych mužstiev Tatranu a na materiálny rozvoj
športovísk slúžiacich pre futbal. Za pomoci mesta dochádza k ďalšiemu rozširovaniu materiálnej základne.

Doposiaľ najváčšim úspechom MFK Tatran je 1. miesto v druhej najvyššej súťaži, ktorú spečatili vit‘azstvom
nad Púchovom dňa 15. 5. 2021 a tým si zabezpečili postup do najvyššej futbalovej súťaže - do Fortuna ligy.

1996/1997 - postup do 3. ligy A-družstva MFK Tatran, po vedením trénera Štefana Melúcha
— zmena názvu na TJ Tatran Liptovský Mikuláš

1997/1998 — postup dorastencov do 2. ligy, pod vedením trénera Milana Janeka
2005/2006 — postup FK Tatran do 2. ligy
2008/2009 — postup do vtedajšej 1. ligy (najvyššia sůtaž bela Corgoň liga)
2015/2016 - hrali dospelí do posledného kola o postup do najvyššej ligy. Nakoniec skončili na 2.mieste
s dvojbodovou stratou za vedúcim mužstvem 1 .FC Prešov.
2016/2017 — žiaci MFK Tatran postúpili do 1 ligy žiackej U12 až U15.
2018 — začala rekonštrukcia futbalového štadióna, po ktorej štadión patri do II. kategórie UEFA s podporou
SFZ (ukončená 2019).
2020/ 2021 — viťaz 2. ligy.
2021/2022 — postup do najvyššej súťaže Slovenska - 1. ligy (Fortuna liga).

Tento výnimočný úspech je zároveň důvodom na navrhnutie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ pre
rok 2021 kolektivu A-mužstva MFK Tatran Liptovský Mikuláš za vynikajúce výsledky v oblasti športu a za
šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš.
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