FC Petržalka končí. Klub potápajú nahromadené dlhy
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Futbal. Slávny tím, ktorý ešte pred pár rokmi hral Ligu majstrov, mieri do konkurzu.
Pred niekoľkými rokmi vyhrával na Slovensku, čo sa dalo. Bol jedným z troch slovenských klubov,
ktoré si kedy zahrali skupinovú fázu Ligy majstrov. Teraz petržalský futbalový klub definitívne končí.
Nedokáže totiž splácať svoje dlhy, ktoré sa blížia k miliónovým čiastkam. "Platobná neschopnosť bola
taká veľká, že sa nedalo nič robiť a museli sme podať návrh na konkurz," vysvetľuje Rastislav Kunst,
predseda Predstavenstva FC Petržalka 1898.
Prudký pád nadol
Strmý pád petržalského futbalu sa začal v roku 2008, keď vtedajší majiteľ klubu FC Artmedia
Petržalka, známy veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík, ohlásil odchod do konkurenčného Slovana
Bratislava. O dva roky neskôr vznikol na nových základoch nástupca FC Petržalka 1898.
Športovú činnosť klubu odkúpila nová spoločnosť FC Petržalka 1898, vtedy na čele s predsedom
predstavenstva Jozefom Venglošom mladším. "Športovú činnosť sme nástupníckej organizácii
odovzdali v roku 2010 s vyrovnanou bilanciou. Dnes je ich hospodárenie, tam kde je," hodnotí Petr
Kašpar, dlhoročný manažér Artmedie Petržalka a súčasný generálny riaditeľ Slovana Bratislava.
Vinu za nárast dlhov do neudržateľných výšok si teraz prehadzuje súčasné a predchádzajúce
vedenie. Kunst tvrdí, že nedoriešené záväzky zdedil po svojich predchodcoch na čele s Venglošom.
"Ide o veľké množstvo veriteľov. Dlh sa blíži k sedemmiestnemu číslu," hovorí Rastislav Kunst.
Vengloš však odkazuje, že súčasné vedenie by si nemalo umývať ruky. "Vyhovárajú sa tí, ktorí tam
boli tiež, či už ako členovia predstavenstva, alebo v iných funkciách," hovorí Jozef Vengloš.
Problémy sa podľa neho začali rok od nového štartu petržalského klubu. "Mnohí nasľubovali
hory-doly, že nám pomôžu. Napokon sa tak nestalo," spomína Vengloš. Ten v klube, ktorý sa
postupne prepadol až do tretej ligy, už viac ako rok nepôsobí.
FC Petržalka pritom viackrát dostal podporu aj od mestskej časti. Napríklad vlani získal od
samosprávy dotáciu takmer 50-tisíc eur. "Podľa našich informácií súčasné vedenie nedokázalo riešiť
situáciu s dlhmi, ktoré to pôvodné vedenie zanechalo. Je to len výsledok nezodpovedného
manažovania klubu tzv. pseudomanažérmi," uvádza Michaela Platznerová, tlačová tajomníčka
mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zachrániť aspoň mládež
Klub momentálne hľadá možnosti, ako vo futbale pokračovať. Šanca na príchod nového investora
je však vzhľadom na exekúcie a zablokovaný účet minimálna. Podľa generálneho sekretára
Slovenského futbalového zväzu Jozefa Klimenta je pritom málo pravdepodobné, že by Petržalka
dostala na budúcu treťoligovú sezónu licenciu. "Snažíme sa futbal v Petržalke zachrániť. Napríklad aj
pod novou značkou, aspoň ten mládežnícky, aby skoro tristo detí mohlo fungovať ďalej," dodáva
Kunst.
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