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Vec: Informácia o súčasnom stave  klubu HK Havrani 

         
V Piešťanoch dňa 8.2.2023 

 

Vážení rodičia, členovia klubu a podporovatelia piešťanského hokeja, 

 

v súvislosti s aktuálnou situáciou sme nútení Vás informovať o vážnom ohrození 

pokračovania v činnosti klubu HK Havrani a tým aj úplného zániku hokeja v 

Piešťanoch. Vzhľadom ku komplikovanej a netransparentnej situácie ohľadne zimného 

štadióna v Piešťanoch sa klub dostal do situácie, ktorá ohrozuje jeho ďalšie 

fungovanie.  

 

Napriek nefunkčnému zimnému štadiónu v Piešťanoch sa nám podarilo zabezpečiť 

dočasné pôsobisko  v Novom Meste nad Váhom (ďalej ako NMnV). Toto riešenie, za 

ktoré sme vďační predstaviteľom mesta NMnV, bolo už od samého začiatku pre klub 

iba dočasné a najmä ekonomicky neudržateľné. Na ľad v NMnV sa z objektívnych 

kapacitných dôvodov nedostávali všetky ročníky klubu v dostatočnom rozsahu. Na túto 

situáciu najviac doplatili tí najzraniteľnejší, teda najmenšie deti z prípravky a 

predprípravky. Bez týchto detí je činnosť akéhokoľvek športového klubu 

bezpredmetná, bez budúcnosti, ktorá zabezpečí pokračovanie klubu.  

 

Vedenie klubu HK Havrani využilo všetky dostupné možnosti na zvrátenie tohto 

nepriaznivého stavu. . Ziskali sme množstvo sponzorov a využili sme všetky dostupné 

nástroje na získanie potrebných finančných prostriedkov (vrátane verejnej zbierky). Za 

každú pomoc sme vďační, ale na pokrytie všetkých nákladov spojených s 

dochádzaním a pôsobením v NMnV je to však málo.  
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Tieto náklady predstavujú  sumu 73 533 Eur, ktorá v sebe zahŕňa náklady na 

cestovanie, prenájom ľadovej plochy, vybudovanie a prevádzka dočasnej mobilnej 

ľadovej plochy.  

 

Viaceré naše žiadosti o dofinancovanie nákladov súvisiacich s NMnV (v mesiaci 

september ako aj november 2022) mesto zamietlo. V iných mestách ako sú Topoľčany, 

Trenčín, Dubnica, kde v rovnakom období došlo k rekonštrukcii a uzavretiu zimného 

štadióna, dotknutým klubom došlo k preplateniu dopravy a prenájmov za ľadovú 

plochu v inom meste a to z úspor za energie počas doby rekonštrukcie zimných 

štadiónov. V Piešťanoch v tomto klub nenašiel žiadnu podporu. Jediné čo sme počuli, 

boli argumenty súvisiace so zlou ekonomickou situáciou na meste, najmä z dôvodov 

energetickej krízy. My sa pýtame, v iných mestách nie je energetická kríza? Alebo sa 

len tieto mesta lepšie na ňu pripravili?  

 

Žiaľ, Piešťany sú mesto, v ktorom je absolútny nezáujem o osud 180 detí a 

mládežnícky šport ako taký. Je nám ľúto, že po rokoch tvrdej driny najmä 

dobrovoľníkov, trénerov a najmä zanietenia detí a ich rodičov to dospelo do štádia, 

kedy musíme oznamovať vážne riziko konca klubu HK HAVRANI Piešťany.  

 

Vzhľadom k uvedenému stavu podporujeme iniciatívu rodičov HK Havrani, ktorí idú 

verejne vyjadriť svoju nespokojnosť na zhromaždení v stredu 15.2. o 15:00 pred 

mestským úradom v Piešťanoch a tým využiť poslednú možnosť na záchranu svojho 

klubu. 

 

Ďakujeme vám za vašu podporu. 

 

 
 
 
 
Ing. Michal Peško 

         Prezident HK Havrani 
 

 

 


