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VEC: Vyjadrenie k listu Ing. Potiskovej 

 

 

Dobrý deň, 

 

     Na vyžiadanie prezidentky SGF Moniky Šiškovej ohľadne stavu príprav rekonštrukcie gymnastickej 

haly na Trnavskej 33 podávam vyjadrenie k danej veci. Zároveň reagujem na „žiadosť o vysvetlenie“ zo 

strany I. Potiskovej, ktorú adresovala prezidentke SGF dňa 23. mája 2022. Nebudem reagovať na rôzne 

nepravdivé informácie a invektívy zo strany I. Potiskovej, ktoré šíri cez sociálne siete. 

 

     K úvahe rekonštrukcie Trnavskej 33 prišlo na spoločnom stretnutí s Ing. Ľubomírom Želiezkom, 

riaditeľom AŠK Inter Bratislava v auguste 2021. Stretnutie sa konalo na podnet AŠK Inter. Na stretnutí 

požiadal p. Želiezka SGF o návrh riešenia stavu gymnastickej haly, kde končil pre AŠK Inter prenájom 

priestorov od Mestskej časti Bratislava III. Objekt je v zlom technickom stave, sú veľké úniky tepla, 

nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku a nutnú údržbu objektu. 

Výsledkom stretnutia bol prejavený záujem o rekonštrukciu objektu zo strany SGF v spolupráci s FNPŠ 

SR. 

 

     Následne SGF pozvala na stretnutie rezortných a komunálnych zástupcov, zástupcov športových 

organizácii na posúdenie stavu gymnastickej haly a na hľadanie optimálnych riešení pre ďalšiu 

prevádzku. Na stretnutí sa zúčastnili: Ivan Husár – štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Karol Kučera, 

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Rudolf Kusý - starosta Bratislava III. – majiteľ budovy, 

Vladislav Beka – predseda Tesako, a.s., majiteľ pozemku (firma patriaca do skupiny J&T), Ladislav 

Križan – predseda predstavenstva FNPŠ SR, Gábor Ašványi – riaditeľ SOŠV, člen rady FNPŠ SR, 

Ľubomír Želiezka – riaditeľ AŠK Inter, Ingrid Potisková – trénerka AŠK Inter. Za SGF Monika Šišková – 

gen. sekretárka SGF, Ján Novák, prezident SGF. 

Po prehliadke objektu sa konala diskusia, kde všetci prítomní prejavili podporu projektu rekonštrukcie 

gymnastickej haly, stanovili sa prvé kroky, harmonogram a zodpovednosť, návrh na spôsob financovania. 

SGF oslovila architektov na vypracovanie objemovej štúdie, financovanie zabezpečila firma Tesako, a.s. 

Objemová štúdia bola vypracovaná veľmi kvalitne v 3 variantoch. Na stretnutí na úrade Bratislava III. sa 

opäť pokročilo v príprave, bol vyslovený súhlas s variantom 3. – v objeme 4 mil. Eur. Veľmi dôležitá 

bola predbežná dohoda medzi mestskou časťou a Tesakom o výmene pozemkov, čo je v celom projekte 

rozhodujúce pre FNPŠ, inak nemôže prísť k realizácii projektu. 
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SGF dostala prísľub na finančné krytie celého projektu Národné gymnastické centrum zo strany FNPŠ 

i na prípadné dofinancovanie alebo spolufinancovanie od mestskej časti. Príspevkom SGF bude 

vybavenie oboch telocviční sadou gymnastického náradia Spieth z EYOFu 2022. 

     V ďalších mesiacoch sa konalo viacero rokovaní z iniciatívy SGF, predovšetkým so štátnym 

tajomníkom Husárom a gen. riaditeľom sekcie športu Dedíkom, prezidentom SOŠV Siekelom, ale 

predovšetkým so ŠFPŠ – L. Križan, G. Asványi. 

S právnikom mestskej časti p. Velčekom sme iniciovali Memorandum o vzájomnom porozumení 

a spolupráci medzi všetkými zúčastnenými stranami, vrátane športových klubov, ktoré trénujú 

v gymnastickej hale. Koncom apríla pozval p. Velček p. Želiezku a mňa na prerokovania textu 

memoranda. SGF sa zaviazala naďalej poskytovať priestor na trénovanie klubom, ktoré v objekte trénujú. 

V texte sa objavil aj bod, ktorý nebol prediskutovaný: SGF sa mala zaviazať prevziať halu k 1.9.2022 do 

svojej správy, čo som prezentoval na VZ SGF. Mestskej časti som  oznámil, že SGF je pripravená 

prevziať záväzky a spravovanie telocvične až po výmene pozemkov (ktorú nevieme ovplyvniť) a získaní 

stavebného povolenia. Návrh mestskej časti nemal logiku pre SGF. Po opakovanej konzultácii 

s Ladislavom Križanom som požiadal mestskú časť o vypustenie tohto bodu. Sekretariát Nového Mesta 

som požiadal o stretnutie s p. Kusým, spoločne s p. Bekom. Na prijatie už čakáme vyše 3 týždne... 

 

     Na príprave rekonštrukcie pracujem už ¾ roka s veľkým úsilím a zanietením. Žiadam týmto VV SGF 

o opätovné deklarovanie záujmu SGF na pokračovanie v prípravách prác na rekonštrukciu gymnastickej 

telocvične na Trnavskej 33. Žiadam o prípadné konštruktívne pripomienky. Ak je záujem o moje 

pokračovanie a angažovanie sa v tejto veci, žiadam o písomné poverenie k tejto činnosti od 1.8.2022 

a o finančné krytie spojených nákladov pri príprave a výstavbe haly. 

 

 

 

 V Bratislave, 22.6.2022 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ján Novák, v. r. 

       Koordinátor projektov SGF 


