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Vedeniu Mesta Spišské Vlachy 
 a jeho obyvateľom 

 
 
 
 
 
 
Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne a poslanci 
 
Dovoľujem si Vás osloviť takouto formou, pretože som na dovolenke a nemôžem prísť osobne 
pretlmočiť moje názory. 
 
Keď som sa rozhodol v roku 2010 založiť svoju nadáciu a podporiť mesto, v ktorom som vyrastal, 
vedel som, že je kríza a mesto bude mať finančné ťažkosti, s prihliadnutím na jeho hospodárenie, 
úvery a zadlženosť. Vedel som, že nastane pokles príjmov z podielových daní a celkový pokles príjmov 
bude potrebné kompenzovať šetrením a škrtením výdajov. 
 
Nechcel som však, aby trpeli deti, ktoré sú aktívne a športujú alebo sa niečomu chcú venovať a 
nechcel som, aby sa u nich vytratil akýkoľvek záujem o šport, kultúru... A nielen medzi deťmi, ale aj 
dospelými a aktívnymi funkcionármi, ktorí sa im a športu vo svojom voľnom čase venujú, za čo im 
patrí veľká vďaka. Snažil som sa, aby pokračoval rozvoj Poštovej banky arény, ktorú sa podarilo 
umiestniť v našom mestečku a ktorej vybavenie a ďalšie potreby pre hokejbal a hokej sa zabezpečili z 
prostriedkov mojej nadácie. Započal sa tak proces budovania žiackych kategórii v hokejbale s cieľom 
pritiahnuť ďalšie deti k športu. 
 
Od roku 2012 som mestu, občanom mesta, združeniam a klubom venoval spolu 350.000,- EUR a z 
toho 75.000,- EUR (2013,2014,2015,2016) bolo poukázané pre potreby futbalového oddielu MŠK - 
Tatran. 
 
Za posledné 3-4 roky však osobne nevidím žiaden pozitívny posun vo vnímaní futbalu alebo športu 
ako takého, v očiach vedenia mesta a poslancov zastupiteľstva. Podpora športu a kultúry v našom 
meste stagnuje až znižuje sa, a aj keď kríza pominula sú na stole vždy iné priority a iné potreby mesta 
vyžadujúce okamžité riešenie. 
 
Vedenie mesta a zastupiteľstvo opakovane 3-4 krát za sebou schvaľuje rozpočet oneskorene, na 
konci prvého polroku, pričom nikdy nie je vopred verejne známa výška podpory pre futbal, stolný 
tenis, THK, lukostrelcov, MotoCross... 
 
Futbalový klub pritom nesie názov Mestský športový klub a v jeho vedení má údajne byť zástupca 
mesta vo funkcii podpredsedu alebo predsedu. 
 
Začínam mať pocit a nadobúdam presvedčenie, že futbal je pre mesto príťažou... Nikto z 
kompetentných nemá odvahu a ani chuť niečo systémovo zmeniť, podmieniť podporu alebo osloviť 
partnerov k spolupráci... 
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V zmysle požiadaviek vedenia klubu som v rokoch 2013,14,15 a 16 zabezpečoval jeho potreby s 
jedinou mojou podmienkou - bezplatný vstup pre všetkých divákov, ktorý som hradil paušálne za 
každý zápas vo výške 100,- EUR. 
 
Za 4 roky podpory MŠK sa nemal záujem nikto stretnúť a zorganizovať širšie fórum, aby sme si 
povedali, ako ďalej s futbalom... spojiť sily alebo garantovať určitú výšku podpory, na ktorej sa dá 
postaviť budúcnosť. Kontinuita nie je žiadna, čakať z roka na rok či vôbec a v akej výške, kedy a ako 
bude čerpanie dotácie pre šport, je frustrujúce. Poukazuje to na dôležitosť postavenia športu pre 
vedenia mesta, a to aj napriek viacerým a opakovaným upozorneniam, že moja podpora nie je 
nekonečná... 
 
V MŠK sa nepodarilo taktiež naštartovať procesy, o ktorých som si myslel, že sú prirodzené a patria ku 
klubu s históriou a tradíciou... Dlhodobo chýba kvalitná web stránka klubu, nie sú žiadne aktuality o 
hráčoch, zápasoch a príprave, o jednotlivých mužstvách a ich postavení v tabuľke, neexistuje 
facebookovský profil a pokiaľ aj niekto navštevuje web stránku futbalnet, nedozvie sa prakticky nič 
o tom kedy a ako hrajú naši futbalisti. Len človek žijúci priamo vo Vlachoch možno vie, že v nedeľu je 
futbal a s kým. Na zápase nie je žiaden bulletin alebo spravodaj s informáciami o hráčoch, dianí v 
klube, postavení mužstiev alebo budúcich zápasoch... 
 
 
Teraz to najdoležitejšie čo chcem vysloviť a nahlas povedať - podpora futbalu pre mňa nie je 
otázkou peňazí, ale otázkou etickou, mravnou a spoločenskou. Ako prioritu som si určil deti a mládež, 
a hoci podporujem vlašský futbal od prípravky pána Pavlíka, cez dve žiacke mužstvá, dorast až po 
A mužstvo (štartovné, doprava, oblečenie, vybavenie, kopačky, dresy, prípravu a cesty na turnaje, 
ubytovanie, stravu) nemyslím si, žeby ďalší osud futbalu a A mužstva dospelých mal stáť iba na 
mojom rozhodnutí financovať futbal.  
 
Nie som sponzor, a ani komerčný subjekt, reklamu ani uznanie nepotrebujem, robím to z 
presvedčenia a ako odmenu za detské časy prežité vo Spišských Vlachoch. Stačí ísť a urobiť anketu 
medzi deťmi vo veku 6-9 rokov, aký šport chcú robiť a odpoveď bude zrejmá.  
 
Moje presvedčenie podporovať futbal v meste v rozsahu, ako tomu bolo doposiaľ, je však čoraz viac 
narúšané a mení sa na základe vyššie uvedených faktov a prístupu vedenia mesta. Nebudem a ani 
nechcem riešiť, kto a čo povedal na adresu vedenia klubu, futbalistov, na vzostupov a pádov mužstva, 
nakladania s financiami alebo o mne a mojej nadácii, či o mojich cieľoch a záujmoch.  
 
 
V tomto rozpoložení a štádiu vývoja vzťahu mesto - MŠK som sa rozhodol počkať a už neposkytnúť 
žiadne ďalšie financie na chod futbalu v Spišských Vlachoch. Potrvá to dovtedy, kým sa nenájde 
skupina kompetentných a zodpovedných ľudí, ktorí dotlačia veci do stavu, akoby mali koncepčne 
fungovať a postavia tak skutočné základy pre budúcnosť futbalu a športu v meste. Musia pritom 
splniť a dodržiavať nasledujúce požiadavky: 
 
1/ Detailný rozpočet - vypracuje sa a zverejní detailný rozpočet chodu klubu, s rozdelením na A- 
mužstvo, dorast a obe mužstvá žiakov na celý nasledujúci ročník 2016/17, ktorí sa vždy po skončení 
sezóny detailne, transparentne a verejne vyhodnotí. Následne sa pripraví rozpočet na ďalšiu sezónu 
a v popísanom režime to bude pokračovať v každej ďalšej sezóne. 
 
2/ Transparentný účet - zriadi sa transparentný účet klubu, ktorý bude verejnosti dostupný, a z 
ktorého ako jediného sa budú hradiť všetky výdavky oficiálne a výhradne na tento účet budú 
poukazované všetky a akékoľvek prostriedky mesta, sponzorov a podpora z mojej nadácie. Verejnosť, 
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tak presne uvidí, koľko stojí štartovné, doprava, energie, výstroj a či sa platia nejakí hráči, hosťovanie 
alebo aké sú vlastne výdavky a potreby klubu. Všetko jednotlivo po kategórii žiaci, dorast a A 
mužstvo. 
 
3/ Garancia mesta - mesto sa zaviaže, že bude garantovať konkrétny, percentuálne určený podiel na 
pokrytí výdavkov klubu (v akej výške je vecou diskusie a možností) po obdobie najmenej 15 rokov a 
zvyšok nákladov, tak bude na vedení klubu, sponzoroch a mojej osoby - mojej nadácie, ktorí si jasne 
určia, či sú a budú ochotní ďalej pokrývať náklady a chod celého klubu alebo len jednotlivých 
kategórii, a ich špecifikovaných nákladov. 
 
4/ Transparentná vlastnícka a organizačná štruktúra - urobí sa poriadok vo vedení MŠK a podieloch 
v združení, aby mesto, sponzori, ale aj ja sme mali prehľad o fungovaní a cieľoch združenia, existovali 
nástroje na zmeny vedenia klubu, ale aj jednotlivých mužstiev a aby sa združenie/klub stal verejnou 
inštitúciou so službou pre mesto, občanov a ich deti a nebol súkromnou inštitúciou, ktorú mnohí 
obyvatelia považujú za práčku peňazi a prostriedok obohatenia niektorých jednotlivcov. 
 
5/ Webstránka a profil na facebooku- zriadi sa kvalitná, aktualizovaná, živá a funkčná web stránka a 
fcb profil. 
 
 
Samozrejme, uvedené je len mojím želaním, ktoré nikto nemusí akceptovať, realizovať alebo čítať.  
 
Naďalej deklarujem podporu vlašskému futbalu, avšak ak sa ľady nepohnú, budem veci riešiť 
samostatne s jednotlivými trénermi, funkcionármi alebo iba vedením mesta, len z dôvodu detí, a len 
za  podobných podmienok... 
 
Je mi osobne ľúto, že to došlo takto ďaleko, ale nikto pozorne nepočúval moje upozornenia,  neboli 
správne tlmočené, prípadne ich nikto nebral seriózne. Obzvlášť ma mrzí vypadnutie a potenciálny 
rozpad A mužstva, za ktorý však v žiadnom prípade nenesiem ani vinu a ani zlý pocit z toho nemám, 
keďže aj doposiaľ aj v roku 2016 financujem futbal v rovnakej výške, či o 2000,- EUR vyššej ako 
mesto... 
 
Prajem všetkým poslancom a futbalistom veľa zdravia a úspechov. Verím, že ako zodpovední ľudia a 
dospelí chlapi si spolu vedenie mesta, poslanci a vedenie klubu resp. mužstva sadnete a dosiahnete 
zmenu, že sa podarí sa naštartovať vlašský futbal k stabilite, prosperite a rozvoju.  
 
Je to v silách všetkých a ak sa spojíte máte šancu. Ak nie vyhrajú neprajníci a domasedi. Je tak na vás 
všetkých, aké  vzťahy budete mať, koho iného podporu si získate, ak nie rodičov detí, aktívnych 
športovcov, Vašich detí, rodín a kamarátov. 
 
S úctou J.Salaj 
 








