
 

Športová komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

 

 

Z Á P I S N I C A 

Z 6. zasadnutia Športovej komisie MsZ v Spišských Vlachoch 

konaného dňa 01.03.2022 

Začiatok :  16:00 

Ukončenie :  17:30 

Miesto :  zasadačka Mesta Spišské Vlachy 

Prítomní : Štefan Labanc – predseda komisie, poslanec MsZ 

  Ľubomír Fifik – primátor  

  Ing. Ladislav Jurčišin - člen komisie  

  Mgr. Mária Suchá - člen komisie  

Ing. Michal Dzurila – člen komisie 

Ing. Juraj Jánošík – člen komisie 

  Mgr. Ronald Pikla - tajomník komisie 

 

Ostatní :   PaedDr. Marcela Satmáryová - poslanec MsZ 

  Pavol Kičin  

  Peter Michlík 

    

   

Neprítomní :  Ing. Jozef Lazor - člen komisie, poslanec MsZ 

  Slavomír Ďugas – člen komisie  

    

   

   
 

Program:    

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Informácie o plánovaných športových podujatiach na rok 2022 

4. Hodnotiaca správa športových klubov v meste Spišské Vlachy za rok 2021 

5. Spustenie kalendára pre športové kluby 

6. Sieň slávy v Sp. Vlachoch  

7. Rôzne, diskusia  

8. Záver  

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č. 1 – Otvorenie   

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

uznášaniaschopná podľa § 10 ods. 1 Štatútu komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských 

Vlachoch.  

 

K bodu č. 2 -  Schválenie programu 

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

Hlasovanie :      za :5  proti : 0 zdržali sa : 0 

K bodu č. 3 – Informácie o plánovaných športových podujatiach na rok 2022 

Predseda športovej komisie vyzval prizvaných predsedov športových klubov, aby odprezentovali 

naplánované športové podujatia na rok 2022. Ako prvý bol oslovený pán Ing. Juraj Jánošík, ktorý je 

podpredsedom LTO (lyžiarsko-turistický oddiel). Následne pán Ing. Jánošík oboznámil predsedu 

a členov komisie, že v nasledujúcich dňoch má zasadať členská výročná schôdza, kde sa upresnia 

konkrétne turistické výlety na rok 2022. LTO plánuje usporiadať minimálne jednu akciu za mesiac 

či už turistiku alebo cykloturistiku. Následne bol oslovený predseda Motocrossu v Spišských 

Vlachoch pán Pavol Kičin, ten oboznámil komisiu, že sú plánované preteky „Slovenského pohára“ 

v motocrosse, ktoré sa uskutočnia dňa 08.05.2022 v Spišských Vlachoch. Pán Peter Michlík, ako 

predseda Spišského lukostreleckého klubu v Spišských Vlachoch, oboznámil komisiu, že v roku 

2022 sa budú v Spišských Vlachoch organizovať tri podujatia spájané s lukostreľbou. Tým 

najväčším majú byť Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe, ktoré sa budú konať 13.-14.8.2022 

Zahurou. Ako posledný dostal slovo predseda 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, pán Ing. Michal 

Dzurila. Prítomných oboznámil o športových akciách nasledovne. Futbalovému oddielu Tatrana od 

marca 2022 začínajú jednotlivé súťaže, či už sa jedná o mladších, starších žiakov, dorastencov alebo 

mužov.  Šachový oddiel Tatranu plánuje v roku 2022 usporiadať Sabinka Cup, ktorý sa bude konať 

28.8.2022 a tiež na jeseň tohto roku aj Ligu mládeže Spiša. Ostatné oddiely Tatranu ešte nevedia, v 

akomrozsahu sa zúčastnia alebo budú organizovať nejaké podujatia kvôli pandemickej situácii, 

ktorá sa môže zmeniť.   

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

uznesenie. 

K bodu č. 4 – Hodnotiaca správa športových klubov v meste Spišské Vlachy za rok 2021 

Predseda komisie poprosil prítomných predsedov, aby v krátkosti zhodnotili rok 2021. Podpredseda 

LTO vyzdvihol, že tohtoročná lyžiarska sezóna bola pomerne dlhá a úspešná aj vďaka tomu, že 

s pomocou mesta Spišské Vlachy prebehla modernizácia svahu a zariadenia vleku, vďaka čomu 

s zlepšili podmienky na lyžovanie. Predseda SLK Spišské Vlachy pán Peter Michlík hodnotil rok 



 

2021 ako úspešný, nakoľko sa v roku 2021 zúčastnili 18 súťaží, taktiež sa zúčastnili Majstrovstiev 

sveta a Európy v Maďarsku, kde súťažilo 6 detí, ktoré si priniesli tri medaile. Zúčastnili sa aj 

Majstrovstiev Slovenska, kde boli druhým najúspešnejším klubom. Tiež získali kopec medailí zo 

Slovenského pohára a Pohára košického kraja. Predseda Tatranu, zhodnotil rok 2021 ako veľmi 

ťažký, pretože kvôli pandémii sa nevedelo, či sa jednotlivé futbalové súťaže odohrajú, alebo sa opäť 

zrušia ako v minulých rokoch. Jednotlivé zápasy sa napokon odohrali, aj keď v niektorých 

prípadoch pre ochorenie Covid museli byť zápasy odohrané v náhradných termínoch. Predseda 

Stolno-tenisového klubu, pán Anton Gurčík, zaslal hodnotiacu správu predsedovi komisie emailom, 

nakoľko sa nemohol dostaviť osobne.   

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

uznesenie. 

  

 

K bodu č. 5 – Spustenie kalendára pre športové kluby 

V tomto bode poprosil predseda komisie pána Ing. Ladislava Jurčišina, aby prítomným 

odprezentoval vytvorenú stránku, kde je uverejnený kalendár športových/kultúrnych podujatí.  Po 

odprezentovaní kalendára, predseda komisie navrhol, aby bol zaslaný email všetkým športovým 

klubom v meste Spišské Vlachy s otázkou, či majú záujem o vytvorenie konta do kalendára. Ak 

predsedovia klubov prejavia záujem, tak im bude vytvorené konto (meno a heslo), s ktorým budú 

môcť do kalendára vkladať svoje podujatia/akcie/preteky a pod. Po zaplnení kalendára sa kalendár 

zverejní na stránke mesta Spišské Vlachy, kde bude dostupný verejnosti. Predseda dal o tomto 

návrhu hlasovať.  

Hlasovanie :      za :5  proti : 0 zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 6 - Sieň slávy v Sp. Vlachoch  

Predseda komisie oboznámil prítomných s plánovaným otvorením siene slávy v meste Spišské 

Vlachy a požiadal ich o pomoc pri výbere ocenených. Predseda športovej komisie navrhol pri 

slávnostnom otvorení zapísať do siene slávy 5 až 6 ľudí. Členom komisie sa tento návrh nepozdával 

a navrhli, aby boli ocenení každý rok traja ľudia a to za oblasť- športových úspechov, prínos športu 

(tréner, funkcionár a pod.) a ocenenie In memoriam.     

Uznesenie komisie  : Komisia súhlasí s tým, aby boli každoročne ocenení traja ľudia v troch 

oblastiach – športový úspech, prínos športu a in memoriam. Komisia taktiež navrhuje aby boli 

ocenení pri otvorení siene slávy títo ľudia : 



 

Za športové úspechy : Mgr. Vladimír Baloga 

Za prínos športu :  Ing. Eugen Pavlik 

In memoriam: Ján Fifik  

Hlasovanie :      za : 5  proti : 0 zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 8 - Rôzne, diskusia  

V tomto bode predseda len oznámil prítomným, že sa plánuje realizovať aj storočnica futbalu 

v meste Spišské Vlachy, kde budú ocenení futbalisti, funkcionári, tréneri, ktorí sa počas 100 ročnej 

histórie najviac pričinili k rozvoju futbalu v meste Spišské Vlachy.  

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

uznesenie. 

 

K bodu č. 9 - Záver  

Predseda komisie Štefan Labanc  poďakoval všetkým zúčastneným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spišské Vlachy, 07.03.2022 

 

 

 

 

 

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


