
 

 Športová komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

 

 

Z Á P I S N I C A 

Z 4. zasadnutia Športovej komisie MsZ v Spišských Vlachoch 

konaného dňa 27.01.2021 

Začiatok :  16:00 

Ukončenie :  17:15 

Miesto :  zasadačka Mestského úradu  

Prítomní : Štefan Labanc – predseda komisie, poslanec MsZ 

  Ing. Juraj Jánošík - člen komisie, poslanec MsZ 

  Ing. Michal Dzurila - člen komisie  

  Ing. Ladislav Jurčišin - člen komisie  

  Mgr. Ronald Pikla - tajomník komisie 

 

Ostatní : Milan Biroščák – poslanec MsZ 

   

   

Neprítomní :  Mgr. Mária Suchá - člen komisie 

  Slavomír Ďugas - člen komisie 

Jozef Lazor – člen komisie, poslanec MsZ  

   

   
 

Program:    

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Spustenie kalendára pre športové kluby 

4. Projekt - výzva, fond na podporu športu, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry 

5. Návrh na vytvorenie športovej siene slávy v Sp. Vlachoch 

6. Rôzne, diskusia  

7. Záver  

 

K bodu č. 1 – Otvorenie   

Predseda komisie Štefan Labanc privítal všetkých zúčastnených. Skonštatoval, že komisia je 

uznášania schopná. 

 

K bodu č. 2 -  Schválenie programu 

Predseda komisie prečítal program komisie a dal hlasovať za schválenie programu. 

Hlasovanie :      za : 4 proti : 0  zdržali sa : 0 



 

 

K bodu č. 3 -  Spustenie kalendára pre športové kluby  

 Predseda športovej komisie pripomenul členom a ostatným zúčastneným, že na 

predchádzajúcom zasadnutí športovej komisie sa rozhodlo o vytvorení kalendára pre športové 

kluby, kde sa budú môcť pridávať športové podujatia jednotlivých športových klubov zo  Spišských 

Vlách. Predseda poprosil člena komisie Ing. Ladislava Jurčšina, aby oboznámil prítomných 

s aktuálnou situáciou ohľadom kalendára a v akom štádiu je možnosť spustenia kalendára. Pán 

Jurčišin oznámil, že kalendár je pripravený v skúšobnej verzii, ktorá bola rozposlaná na 

nahliadnutie členom, ale aj predsedom športových klubov. Keďže na základe prijatých opatrení  nie 

je momentálne možné organizovať žiadne športovej akcie, tak predseda navrhol, aby sa so 

spustením kalendára počkalo až do obdobia, kedy budú uvoľnené opatrenia a budú sa môcť 

organizovať. Po uvoľnení opatrení by sa každému športovému klubu vytvorilo samostatné konto, na 

základe ktorého bude môcť pridávať podujatia do daného kalendára. 

Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s návrhom predsedu a odporúča po uvoľnení opatrení opätovne 

zasadať kvôli spusteniu kalendára a vytvoreniu prihlasovacích údajov pre jednotlivé športové kluby.  

 

Hlasovanie :      za : 4 proti : 0  zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 4 – Projekt – výzva, fond na podporu športu, výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry 

 Predseda oboznámil členov komisie a prítomných, že fond na podporu športu vyhlasuje 

výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty spojené s podporou 

športu. Taktiež oznámil, že mesto Spišské Vlachy už pracuje na projekte, konkrétne sa jedná o 

vybudovanie multifunkčného ihriska. Konkrétne detaily ešte nie sú presne vyšpecifikované.   

Uznesenie komisie: Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu č. 5 – Návrh na vytvorenie športovej siene slávy v Spišských Vlachoch  

 Predseda komisie oboznámil členov komisie so svojím návrhom vybudovania siene slávy 

významných športovcov, ktorí pochádzali alebo vykonávali športovú činnosť v Spišských 

Vlachoch. Išlo by o športovcov z rôznych športových oblastí z minulosti alebo z prítomnosti. 

Predseda navrhol aby sa na športovej komisii vybrali do budúcna niektoré športové osobnosti aj 

s pomocou predsedov jednotlivých športových klubov. Taktiež navrhol myšlienku hlasovania 

formou ankety. Anketa by bola zverejnená na stránke mesta, a výsledky z ankety resp. z hlasovania 



 

občanov by boli zohľadnené pri výbere osobností. S anketou by bola spojená aj príloha, kde by bol 

uverejnený krátky životopis a športové úspechy danej osobnosti.  

Uznesenie komisie : Komisia súhlasí s návrhom predsedu, a do budúceho zasadnutia odporúča 

stanoviť priestory, kde bude sien slávy umiestnená a taktiež vyšpecifikovať presné kritéria, podľa 

ktorých sa budú vyberať športovci.  

 

Hlasovanie :      za : 4 proti : 0  zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 6 – Rôzne, diskusia  

V tomto bode neprebehla žiadna diskusia.  

Uznesenie komisie : Komisia neprijala žiadne uznesenie.  

K bodu č. 7 - Záver  

Predseda komisie Štefan Labanc poďakoval všetkým zúčastneným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

Spišské Vlachy, 02.02.2021 

 

 

 

 

Zapísal:     Mgr. Ronald Pikla       Overil: Štefan Labanc  
   tajomník športovej komisie      predseda športovej komisie  

 


