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Zápisnica z výročnej členskej schôdze Olympijského klubu Liptova 
 
 
Termín :  25.február 2020 (utorok) o 16.00 hod.,  
Miesto konania : malá zasada čka ms. úradu Liptovský Mikuláš , ul. Štúrova 1989 
 
• privítanie primátora mesta L.Mikuláš - Ing. Jána Blcháča, PhD. a predsedu ZOK SR 

Ivana Čierneho a všetkých prítomných členov OKL - predsedom OKL,  
• zaznela zvučka mesta Liptovský Mikuláš,  hymna ZOK SR, 
•  predsedajúci volebnej schôdze  - Július Sokol na podnet predsedu OKL nariadil 

minútu ticha za zosnulých členov OKL, 
• schválenie programu schôdze - všetci prítomní boli za, 
• voľba mandátovej komisie - VV OKL navrhol - Mgr.Tibora Pelacha a Ivana 

Bubelínyho - všetci prítomní boli za, nik sa nezdržal hlasovania, 
• voľba volebnej komisie - VV OKL navrhol - Mgr. Marcelu Pavkovčekovú a Ing. Jána 

Piačeka - všetci prítomní boli za, nik sa nezdržal hlasovania, 
• voľba návrhovej komisie - VV OKL navrhol - Mgr. Ľuboša Maliňáka a Jána Bellu - 

všetci prítomní boli za, nik sa nezdržal hlasovania, 
• voľba zapisovateľa - VV OKL navrhol - PhDr.Romana Králika a overovateľa 

PhDr.Jozefa Daníka, - všetci prítomní boli za, nik sa nezdržal hlasovania, 
• nasledovala správa  činnosti OKL za rok 2019 prezentovaná predsedom OKL  na 

projektore powerpoint prezentáciou, predseda v úvode spomenul 4. miesto v 
celkovom hodnotení ZOK SR,   

• v pláne činnosti OKL 2020 predseda spomenul štafetu Tokio 2020, olympijský 
viacboj, OFDM a BOD, OKL zorganizuje zasadnutie ZOK SR  v Bešeňovej 27-
28.11.2020, v rámci toho bude vyhlásenie ceny fair play SOŚV, kde predseda OKL 
navrhuje za príkladný čin hokejistu MHK32 Rudolfa Hunu, 
v pláne činnosti bol prezentovaní aj rozpočet OKL na rok 2020: 1000,- €  
SOVŠ,1000,-€ mesto LM grant, členské 300,-€, 200,- € 2 percentá z daní, 

• správu o hospodáreni predniesol Ivan Bubelíny, 
• správu revíznej komisie predniesol Július Sokol, 
• nasledovali odovzdanie diplomov jubilantom: Júliusovi Sokolovi a Miroslavovi 

Matejkovi, Bohuslavovi Valentovi a ceny OKL doc. Anne Blahútovej PhD. za 
reprezentáciu v lyžovaní, 

• mandátova komisia oznámila počet všetkých prítomných členov OKL 44 + 3 hostia, 
• prijatie nových členov OKL: skialpinisti Randy a Roland Hric, vodný slalomár a 

novinár Tomáš Kučera,p,Falisová,p. Fejerčák, všetci prítomí členovia OKL boli za, 
• nasledoval 10 minútová prestávka, 
• nasledovala diskusia: 

Ivan Čierny - ocenil činnosť a serióznu prácu OKL, hovoril o tabuliach 
olympinikom,zaželal do budúcna OKL dalších medailistov.  
Ján Blchá č - zablahočelal OKL k 4. miestu v celkovom hodnotení, spomenul, že v 
roku 2022 oslávime 30 rokov založenia, teší ho, že navrhujeme Rudolf Hunu na čin 
fair play, spomenul zložitú situáciu v hokeji v meste, vyslovil podporu rozvoju 
športvej infraštruktúri v meste L.Mikuláš - atletický štadión. 
Ivan Bubelíny- objasnil so správy o hospodárení niektoré finačné transakcie. 
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Peter Straka - spomenul, že mu chýba nejaká akcia pre členov OKL, spomenul 
svoju tetu ktorá sa mala zúčastniť  OH. 
Karol Špánik - že by sa mala zavesiť aj tabuľa M.Martikánovi na gymnázium 
M.M.Hodžu kde chodil na strednú školu. 
Marián Bystri čan - spomínal olympijskú rentu a 60 milionov na rozvoj športovej 
infraštruktúri zo SOŠV. 
Dušan Krá ľ - že M.Martikán chodil aj na ZŠ D.cesta. 
Anna Blahútová - hovorila o bývalom systéme výchovy a prípravy talentovanej 
mládeže a strediskách prípravy. 
 

• voľba   členov do VV OKL pre nasledujúce 4. ročné volebné obdobie - VV OKL 
navrhol : Mgr.Marcelu Pavkovčekovú, Ing. Jána Piačeka, Ing. Jána Svrčeka, , Mgr. 
Dušana Litvu, Mgr.Tibora Pelacha, Mgr.Ľuboša Maliňáka, Michala Martikán OLY, 
Mgr.Pavola Svrčeka,  

• výsledok voleb: 45 členov bolo za 2 sa zdržali hlasovania,0 proti 
• voľba členov revíznej komisie pre nasledujúce 4. ročné volebné obdobie- VV OKL 

navrhol: Júliusa Sokola,Ján Bellu, Františka Púčika, 
• výsledok voleb: 46 členov bolo za ,1 proti, 
• voľba  predsedu OKL pre nasledujúce 4. volebné obdobie- VV OKL navrhol: 

PhDr.Romana Králika, 
• výsledok voleb: 46 členov bolo za 1, sa zdržal hlasovania, 0 proti, 
• schválenie uznesenia z volebnej členskej schôdze OKL predniesol Mgr.Ľuboš 

Maliňák, 
• záverom predseda poďakoval celému plénu za dôveru, bývalým členom VV OKL za 

doterajšiu činnosť a novozvoleným zaželal veľa podnetných pracovných návrhov.  
 
 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši 25.2. 2020                                       zapísal : PhDr. Roman Králik  
 
                                                                                              overil: PhDr.Jozef Daník 
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Správa mandátovej komisie Z členskej schôdze Olympijského klubu Liptova 

Liptovský Mikuláš – 25.2.2020 

Dnešná členská schôdza Olympijského klubu Liptova bola zvolaná načas, a to 
prostredníctvom meilov /95/, poštou /37/ ako aj osobným doručením. Je možné, že sa 
k niektorým jednotlivcom, ktorí sú v zahraničí pozvánky nedostali. Momentálne má 
Olympijský klub Liptova 149 členov, z toho 18 olympionikov a 2  účastníkov špeciálnych 
olympiád. Z celkového počtu členov je 32 žien a 3 čestní členovia. Okrem riadnych 
členov má Olympijský klub Liptova aj 4 kolektívnych členov.   

Na dnešnú členskú schôdzu bolo pozvaných  aj __5___kandidátov na členov. 

Na dnešnej členskej schôdzi je prítomných:44 riadnych členov, ospravedlnení 21 

Mandátna komisia konštatuje, že dnešného zasadnutia je prítomných celkom 47 
účastníkov. Na základe stanov Olympijského klubu Liptova  pre prijatie dokumentov je 
potrebný súhlas nadpolovičného počtu prítomných riadnych členov. 

Členovia mandátovej komisie: Ivan Bubelíny, Mgr.Tibor Pelach 

Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš  

J U B I L A N T I 

Je už tradíciou, že na členskej schôdzi Olympijského klubu Liptova blahoželáme 
jubilantom za minulý rok a to našim členom, ako aj olympionikom, ktorí mali niečo 
spoločné s Liptovom. Na odovzdanie blahoželaní využívame aj iné naskytnuté 
významné príležitosti. 

V roku 2019 malo významné jubileá nad 60 rokov malo 18 členov. Jeden z nich Milan 
Mertoš sa svojho jubilea 75 rokov nedožil.  

Už na minulej členskej schôdzi boli odovzdané blahoželania pánovi Ing. Jánovi 
Blcháčovi a MVDr. Martinovi Krajčimu a Doc. Anne Blahutovej. Príležitostne aj 
Dr.Milanovi Fronkovi , Mgr. Karolovi Boráňovi, Mgr. Božene Mikulášovej a Eve 
Pavlíkovej. Z olympionikov Michalovi Martikánovi  a Dáriusovi Rusnákovi. Ďalším 
štyrom zašleme blahoželanie po členskej schôdzi. 

Zostáva nám odovzdať blahoželania ostatným jubilantom – členom OKL za rok 2019:  

-Vladimírovi Letkovi,-Jozefovi Martikánovi,-Miroslavovi Matejkovi,-Danielovi Palajovi 
-Ing. Jaroslavovi Rúčkovi,-Michalovi Sabakovi-Ing.Pavlovi Šiarnikovi-Bohuslavovi 
Valentovi-Ing.Jaroslavovi Vejovi-Mgr.Igorovi Žiakovi 
 
Už do termínu našej členskej schôdze oslávili svoje jubileá-Mgr. Jerguš Bača 
(olympionik)-Ing. Ladislav Dráb, CSc.-Emília Garajová-Emerich Mareček-Ivan Piatka 
-Július Sokol 

                        Ivan Bubelíny 25.2.2020 
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UZNESENIE 

z členskej schôdze Olympijského klubu Liptova 
konanej dňa 25.2.2020 v Liptovskom Mikuláši 

 
Členská schôdza OKL 
 
A. Berie na vedomie 
 

1. Správu o činnosti OKL za rok 2019 prednesenú predsedom OKL  Romanom Králikom. 

2. Správu o hospodárení OKL za rok 2019 prednesenú Ivanom Bubelínym. 

3. Správu revíznej komisie OKL za rok 2019 prednesenú členom RK Júliusom Sokolom. 

4. Správu mandátovej komisie prednesenú jej predsedom Ivanom Bubelínym. 

 

B. Schvaľuje 
 

1. Rokovací poriadok členskej schôdze 

2. Plán činnosti OKL na rok 2020 prednesený predsedom OKL Romanom Králikom. 

3. Prijatie nových členov OKL:  Randy a Roland Hric, Tomáš Kučera,p,Falisová,p. Fejerčák 

4. Výsledky volieb prevedených volebnou komisiou.  

 Do výboru OKL boli zvolení: 

  Pavol Svrček                       44 hlasov   (proti 0, zdržali sa 2) 

  Michal Martikán  41 hlasov   (proti 3, zdržali sa 2) 

  Maliňák Ľuboš   43 hlasov   (proti 0, zdržali sa 3) 

  Pavkovčeková Marcela  45 hlasov   (proti 0, zdržal sa 1) 

  Peľach Tibor   42 hlasov   (proti 1, zdržali sa 3) 

  Piaček Ján   45 hlasov   (proti 0, zdržal sa 1) 

  Svrček Ján   43 hlasov   (proti 1, zdržali sa 2) 

  

 Za predsedu OKL bol zvolený PhDr. Roman Králik      43 hlasov (proti 0, zdržali sa 1) 

 

 Za členov revíznej komisie OKL boli zvolení : 

  Púčik František   43 hlasov ( proti 1, zdržal sa 0)  

  Sokol Július   44 hlasov ( proti 0, zdržal sa 0)  

  Ján Bella   44 hlasov ( proti 0, zdržali sa 0)  

  

C. Ukladá zverejniť zápisnicu z z členskej schôdze Olympijského klubu Liptova na webovú stránku OKL 
 
 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 25.02.2020 

 

Návrhová komisia v zložení:   Mgr.Ľuboš Maliňák   ....................................... 

 

      Ján Bella  ....................................... 

                                                                  


