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Majstrovstvá východného Slovenska?
Už 30 rokov vMaďarsku a Bratislave...
MODERNÝ ŠTADIÓN AHALA. SEN ATLÉTOV VKOŠICIACH BY SA MOHOL SPLNIŤ
Atletika je dobrým zá-
kladom pre všetky špor-
ty. V Košiciach sa však
dlhodobo borí so žalost-
nýmipodmienkami.

KOŠICE. Jediný staručký štadión
so 400-metrovou dráhou nedo-
káže pokryť dopyt a navyše
v niektorých bodoch už nevyho-
vuje normámmedzinárodnej fe-
derácie.

Nafukovacia hala vyhorela
ešte za komunizmu, doteraz bez
náhrady, a tak napríklad maj-
strovstvá východného Sloven-
ska sa konajú už 30 rokov strie-
davo v Maďarsku a Bratislave...
Ktorý šport sa týmto môže po-
chváliť?

Pritom vmeste je stredná
športová škola so zameraním aj
na atletiku. Bez adekvátneho zá-
zemia. Práve to by sa všakmohlo
zmeniť.

V Česku štadióny stavajú,
v Košiciach zmizli
Veľkú iniciatívu na zlepšenie
podmienok košickej atletiky vy-
víja občianske združenie Atleti-
ka Košice, ktoré sa zviditeľnilo
športovej verejnosti úspešnými
medzinárodnými projektmi JBL
JUMP FEST a Čokoládová tretra.

Stanislav Návesňák je býva-
lý československý reprezentant
a neskôr úspešný podnikateľ.
Zakladateľ občianskeho združe-
nia Atletika Košice, ktoré sa ve-
nuje predovšetkým deťom, si
uvedomuje, že bez zázemia sa
tento šport nikamnepohne.

„V sedemdesiatych rokoch
bolo v Košiciach šesť 400-
metrových oválov – na Lokomo-
tíve, na terajšej Watsonovej uli-
ci, vo VŠA, na Ostrovského ulici,
vo Vojenskej leteckej škole a na
Popradskej ulici. Dnešný stav je
taký, že funguje len jediný na
Watsonke,“ porovnal S. Náves-
ňák.

Situácia v susednom Česku
je diametrálne odlišná. „Tam
bolo k minulému roku 96 štadi-
ónov so 400-metrovou dráhou,
na Slovensku jedenásť. A aby si

niekto nemyslel, že Česi ťažia
z toho, že to postavili ešte za
spoločného štátu, tak realita je
taká, že do rozdelenia ich mali
iba jedenásť. Všetky ostatné po-
stavili od čias samostatnosti.“

Občianske združenie Atleti-
ka Košice síce kvituje, že na vý-
chodnom Slovensku sa zrekon-
štruovalo niekoľko atletických
dráh pri školách, ale...

„Sú to všetko iba 200-
metrové ovály, ktoré sú vhodné
tak pre deti do 14 rokov, nedajú
sa tam robiť všetky disciplíny
a aj počet detí, ktoré sa na ne
vmestia, je obmedzený. Neho-
voriac o tom, že sa tam nemôžu
robiť súťaže podľa atletických
pravidiel, ktoré potrebujú ofi-
ciálne rozmery.“

NaPopradskej sa rátalo aj s
využitímpre EYOF
Prostredníctvom Atletika Košice
o. z. a so zapojením košických
odchovancov Danky a Janky
Velďákových a ich trénera, Ra-
doslava Dubovského sa tak roz-
hodli iniciovať projekt pre Ko-
šický samosprávny kraj (KSK).

Ten je totiž zriaďovateľom
Strednej športovej školy na Trie-
de SNP v Košiciach (známejšej
pod bývalým názvom Športové
gymnázium), ktorá je zameraná
aj na atletiku.

„Bez kvalitných podmienok
na trénovanie však škola nemô-
že byť pre nádejných atlétov lá-
kadlom,“ tvrdí Radoslav Dubov-
ský, reprezentačný tréner a zá-
roveň bývalý tréner práve Špor-

tového gymnázia.
Svetlo sveta tak uzreli pro-

jekty výstavby atletickej haly
a moderného štadióna na Pop-
radskej ulici, ktorý by mal byť
ukončený v roku 2021.

Štadión by spĺňal kritériá
medzinárodnej federácie IAAF,
pritom však nejde o žiaden me-
galomanský projekt, ale finanč-
ne čo najšetrnejší.

Dal by sa realizovať v troch
etapách, základnú by podľa od-
hadov pohltilo 1 427 000 eur. To
však bez tribúny, plánovanej pre
600 – 800 divákov.

Na začiatok by bolo dostaču-
júce vybudovanie atletickej drá-
hy so základným zázemím, čiže
realizácia aspoň prvej fázy.

V schválnom návrhu roz-
počtu KSK na roky 2019 – 2021 sa
píše pre rok 2019 o návrhu kapi-
tálových výdavkov vo výške 200
000 €. To by malo pokryť terén-
ne úpravy.

Celkovo sa píše o realizácii
projektu atletického štadióna
v predpokladanej obstarávacej
cene 900 000 €.

Spomínaných 900 000 eur je
však podľa pôvodného projektu
odhadovaných len na samotnú
stavbu atletickej dráhy, bez as-
poň provizórneho sociálneho
zázemia, čo môže byť problé-
momuž pre stavebné povolenie.

Každopádne, pôvodne sa rá-
talo, že štadión sa využije aj na
olympijský festival mládeže EY-
OF 2021.

Po tom, čo sa mesto Košice
vzdalo usporiadania tohto podu-

jatia, vznikli aj obavy atletic-
kých nadšencov, či sa realizácia
projektu naozaj aj naplní.

„Športovú kariéru postupne
končia špičkové atlétky sestry
Velďákové, ktoré sa chcú veno-
vať trénerstvu a majú na to všet-
ky potrebné predpoklady. Ak by
sa však aj zamestnali ako tréner-
ky na športovej škole, ako by
mohli prilákať nádeje do Košíc,
keď tu nie sú adekvátne pod-
mienky na trénovanie? Treba si
uvedomiť, že v atletike majú
veľké meno a môžu dostať láka-
vú ponuku nielen z iných slo-
venských miest, ale aj zo zahra-
ničia, napríklad z Česka. Košická
atletika ich tak stratí,“ ponúkol
zaujímavú súvislosť Radoslav
Dubovský.

Halamástáť priamopri
škole. Využije ju aj Volko?
Okrem výstavby štadióna je
v schválenom návrhu rozpočtu
KSK aj výstavba atletickej haly,
priamo v areáli Strednej športo-
vej školy na Triede SNP.

Realizáciou projektu sa vy-
buduje atletická hala v predpo-
kladanej obstarávacej cene 4 628
925 €, čo prispeje ku zvýšeniu
kvality vzdelávania, kvality
a atraktivity školy. Pre rok 2019
navrhujeme kapitálové výdavky
na projektovú dokumentáciu vo
výške 320 000 €,“ píše sa
v schválenom dokumente KSK.

„Je naozaj smutné, že maj-
strovstvá východného Sloven-
ska sa musia už 30 rokov konať
v Maďarsku či Bratislave. Má to

byť skromná hala, pre 300 divá-
kov. V Ostrave napríklad mesto
a kraj postavili halu za 350 mili-
ónov českých korún, čiže za tri-
krát toľko,“ hovorí Návesňák.

Košickí atléti chápu, že aj
vyše 4 a pol milióna je nemalý
peniaz. „Žiaľ, keby sa to posta-
vilo už pred desiatimi rokmi,
mohlo to byť lacnejšie. Teraz
môžem na to povedať len toľko,
že ak sa to nezačne stavať teraz,
o ďalšie tri roky to bude ešte
drahšie. Príprave projektu sme
venovali stovky hodín a konzul-
tovali ho do najmenších detailov
so zahraničnými dodávateľmi,
ktorí majú za sebou viacero pro-
jektov vrátane tých, na ktorých
sa konali majstrovstvá sveta či
Európy.Aktubudehala, začnútu
chodievať na sústredenie atléti
z celého Slovenska a aj z okoli-
tých zahraničných štátov ako
Ukrajina, Maďarsko, Poľsko
a iné, čo zase pre Košice prinesie
profit, keďže budú musieť byť
niekde ubytovaní. Podľa opako-
vaných vyjadrení by takúto halu
na dlhodobé sústredenie nevá-
hal využiť aj halový majster
Európy Ján Volko,“ argumentuje
Návesňák, ktorý s napätím čaká
na to, či sa v KSK pohnú projekty
smerom k začiatku ich realizácie
tak, aby sa naštartovali naozaj už
v tomto kalendárnom roku.

Župapotvrdila zámer stavať
obe športoviská
Župa tento týždeň pre Korzár po-
tvrdila, že so športoviskami pre
atletiku ráta.

„Košický samosprávny kraj
vyčlenil v rozpočte na tento rok
820 000 eur na vypracovanie
projektových dokumentácií šty-
roch športovísk v kraji. Výstavba
atletickej haly pri Športovom
gymnáziu v Košiciach by mala
byť financovaná z úveru
z Európskej investičnej banky
a atletický štadión na Poprad-
skej ulici v Košiciach z vlast-
ných zdrojov KSK. Okrem týchto
projektov kraj vyčlenil finančné
prostriedky aj na rekonštrukciu
dvoch stredoškolských interná-
tov,“ uviedla hovorkyňa predse-
du KSK Anna Činčárová.

To, že Košice prišli o organi-
záciu EYOF 2021, by teda nemalo
veci negatívne ovplyvniť.

„Pri zámere výstavby týchto
športovísk a rekonštrukcii in-
ternátov rátal kraj s tým, že bu-
dú slúžiť na organizáciu Európ-
skeho olympijského festivalu
mládeže EYOF – Košice 2021. Aj
napriek tomu, že toto medziná-
rodné športové podujatie sa
v Košiciach konať nebude, kraj
chce pokračovať v zámere vý-
stavby športovísk. Financovať
ich chce prostredníctvom pro-
jektov verejno-súkromného
partnerstva, tzv. PPP projektov,“
znie z KSK.

A aký je teda aktuálny stav
v súvislosti so štartom daných
projektov? „Kraj v súčasnosti
pracuje na vypracovaní a príp-
rave podkladov pre realizáciu
samotnej investície,“ odvetila A.
Činčárová.

MARIÁN ŠPACAI

Hala bymala stáť pri Strednej športovej škole na Triede SNP. VIZUALIZÁCIA: ATLETIKA KOŠICE O.Z.

Náhľad vnútra atletickej haly, ktorá bymala vyrásť v Košiciach.
VIZUALIZÁCIA:ATLETIKAKOŠICEO.Z.

Štadión na Popradskej ulici by samal realizovať napriek tomu, že
EYOF v Košiciach nebude. VIZUALIZÁCIA: ATLETIKA KOŠICE O.Z. Pôvodná vizualizácia aj s tribúnou. S ňou sa však v prvej fáze neráta. VIZUALIZÁCIA: ATLETIKA KOŠICE O.Z.


