Občianske Združenie Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine
funguje už dva roky

Športový štadión opäť o kúsok reálnejší
Občianske združenie Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine funguje už tretí
rok. Myšlienka dať dokopy zapálených ľudí existuje už takmer dve desaťročia. Ale až
na sklonku roku 2010 sa iniciátori rozhodli založiť združenie, vytvoriť stanovy a účet
a s myšlienkou pomôcť pri výstavbe nového športového areálu sa stretávajú pravidelne
každý mesiac.
V piatok 25. mája 2012 sa v rokovacej miestnosti Spojenej školy v Martine uskutočnilo
už 2. Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Štadión Martin, na ktorom jeho 43
zakladajúcich a 7 nových členov zhodnotilo ročné snaženie na získanie finančných
príspevkov na výstavbu štadióna v areáli Spojenej školy v Martine a vytýčilo si nové
úlohy do najbližšieho obdobia. Ide už o takzvaný štvrtý dokument, ktorý si vytýčil
konkrétne ciele – zohnať finančné prostriedky na podporu stavby a do konca roku 2012
pripraviť projektovú dokumentáciu.
Predchádzajúcim tretím dokumentom bola v utorok 17. januára 2012 zavŕšená
prípravná etapa Výstavby športového areálu v Spojenej škole v Martine. Predseda
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Martina Andrej Hrnčiar
slávnostne podpísali zmluvu za účelom združenia finančných prostriedkov na výstavbu
štadióna.
Snahou občianskeho združenia je dať dokopy spomínané finančné prostriedky. Prosíme
všetkých, ktorí participujú na turčianskom športe, všetkých, ktorým nie je ľahostajný
osud našej mládeže a ktorí milujú život v turčianskom regióne, aby prispeli finančnou
čiastkou na rozvoj športu. IČO: 42215072
Sumu môžete poukázať na číslo účtu: Tatra banka Martin – 2922853287/1100
* * *
Myšlienka postaviť v centre Turca viacúčelový areál je stará už niekoľko rokov. Hovorí o tom
nestor martinskej atletiky Rudolf Honner: „Postaviť atletický areál v blízkom centre
Martina som spolu s atletickými nadšencami diskutoval už pred dvadsiatimi rokmi. Mal
to byť areál, ktorý by dôstojne reprezentoval nielen mesto, ale aj kráľovnú športov.
Žiaľ, zostalo iba pri myšlienke. K jej naplneniu nám síce nechýbala odvaha, ale finančné
prostriedky. Až teraz sa nám náš sen začína snívať. Podpisom zmlúv sa posúvame do
iného levelu, ktorý je realistickejší.“ Primátor Martina Andrej Hrnčiar: „Martinčania si
veľmi dobre pamätajú, že futbalový štadión sa po nežnej revolúcii dostal do rúk
podnikateľských kruhov a dopadol tak ako dopadol. Som preto rád, že iniciatíva
postaviť nový štadión prišla od mesta a poslancov Žilinského samosprávneho kraja. Po
úvodných formalitách a schválení dokumentov prikročíme už tento rok ku konkrétnym
činom.“
Konkrétne závery prišli až v novembri 2010 po podpise memoranda o spolupráci a
spoločnom postupe pri výstavbe Športového centra pri Spojenej škole v Martine.
O niekoľko dní bolo založené občianske združenie, ktorého cieľom je koordinovať
prácu okolo investora a výstavby a získať finančné prostriedky na podporu projektu.
Valné zhromaždenie uskutočnené 30. mája 2011 potvrdilo správnosť myšlienky a úlohy

združenia. V utorok 17. januára 2012 bola podpísaná zmluva za účelom združenia
finančných prostriedkov, ktorá ako dokument vážne zaväzuje mesto Martin a Žilinský
samosprávny kraj nájsť možnosti a prostriedky na výstavbu štadióna. Cieľom projektu je
vybudovať športový areál pri Spojenej škole Martin, ktorý bude nadväzovať na existujúce
športoviská v areáli školy. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár na margo
projektu povedal: „Naplnili sme ďalší krok memoranda, ktoré sme spoločne podpísali.
Týmito podpismi naplno začíname prípravu na začatie projektovej dokumentácie, ktorá
je podkladom pre začatie stavby. Pri výstavbe uplatníme pravdepodobne združené
finančné prostriedky. Oslovíme Slovenský i Medzinárodný olympijský výbor, Slovenský
a Medzinárodný atletický zväz, Slovenský futbalový zväz a UEFA, prípadne FIFA
a ďalšie medzinárodné inštitúcie tak, aby sa nám podarilo združiť prostriedky a projekt
mohol slúžiť verejnosti. Žiaľ, musím konštatovať, že Slovensko je z hľadiska športovej
infraštruktúry najhoršie zo všetkých krajín strednej Európy. V našom kraji nemáme
takéto športové zariadenie, preto je snahou postaviť ho a dať do užívania.“
Na vybudovanie športového areálu bude využité miesto existujúceho škvarového atletického
oválu a futbalového ihriska v Spojenej škole v Martine. Atletická dráha a atletické sektory
budú vybudované tak, aby slúžili pre školskú telesnú výchovu, ale umožnili aj organizovanie
súťaží podľa platných pravidiel atletickej federácie IAAF s medzinárodnou účasťou
(atletický štadión kategórie B podľa IAAF s 8 dráhami, šprintérska rovinka dĺžky 110 m s 9
dráhami, 2 x vrhačský sektor na vrh guľou, hod oštepom, hod diskom, hod kladivom, 2 x
výškarský sektor, obojstranný diaľkarský sektor, vodná priekopa).
Futbalové ihrisko bude doplnené zabudovaným zavlažovacím zariadením s parametrami
a rozmermi plochy, ktoré budú spĺňať normy Slovenského futbalového zväzu.
Súčasťou rekonštrukcie areálu bude i výstavba tribúny s kapacitou približne 2 500 miest na
sedenie. V plánovanom projekte sa počíta aj s vybudovaním parkovacích miest
a komunikácií, ktoré zabezpečia bezproblémový príjazd a parkovanie v okolí areálu. Ich
súčasťou budú aj chodníky a spevnené plochy. Štadión poslúži na špeciálnu prípravu žiakov
športových tried, ale i všestrannú prípravu ostatných tried stredných a základných škôl,
organizovanie futbalových zápasov všetkých kategórií, celoročnú atletickú tréningovú
prípravu napr. hokejistov a hokejistiek, lyžiarov, ale je tu i možnosť vytvorenia tréningového
centra.

