Športová hala v Prievidzi
V èase dokonèenia patrila táto viacúèelová športová hala medzi najkomplexnejšie vybavené haly v Európe
a bola považovaná za jednu z najmodernejších športových hál na území Èeskoslovenska. Dielo architekta
Pavla Špièku má projektové základy v rokoch 1974 a 1975, (realizácia 1976-77). Oficiálne odovzdanie bola
mimoriadna udalos z toho dôvodu, že okrem športovej haly na Pasienkoch v Bratislave na Slovensku niè
podobné sa nenachádzalo. O rok neskôr si zaslúžila cenu Dušana Jurkovièa. Na stavbe sa odrazil záujem
architektov v tejto dobe o prácu s formou, vonkajším vzh¾adom a materiálmi. Obe sa vyznaèujú práve silnou
podobnosou vonkajšej geometrickej formy, ktorá má svoje východisko v parametroch základného priestoru
ihriska obdåžnikového tvaru.
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K myšlienke o postavení haly a dôvodoch sa píše v dôvodovej správe projektovej úlohy: „... Na základe
dlhodobých prognóz a predpokladaného ïalšieho rastu mesta vychádzajúc z dlhodobých úloh o koncepcií
osídlenia Prievidze a jej spádových oblastí, má ma mesto Prievidza v roku 1980 50 tisíc obyvate¾ov.
Vybudovaním haly bude s prihliadnutím na perspektívny rast mesta splnená podmienka rozvoja v oblasti športu,
najmä basketbalu.“ Na výstavbe sa podie¾ali mnohé podniky okresu, ako Banské stavby, Baòa Cige¾, Baòa
Nováky, Drevárske výrobné družstvo Prievidza, Tatra nábytok Pravenec a ïalšie.
Okrem hlavnej sály pre 1 920 divákov priestory obsahovali aj rozcvièovòu, posilòovòu, náraïovku, ve¾kú
tréningovú telocvièòu, gymnastickú sálu so zrkadlovou stenou, dve kaviarne, bar, klubovòu, bufet,
administratívne priestory, novinárske boxy a stanovištia pre televízne kamery. V suteréne sa nachádzali šatne,
sprchy, elektrolieèba, vodolieèba, sauna, solárium, odpoèiváreò, miestnosti športových lekárov a malá
reštaurácia. Hala je prekrytá asi tri metre vysokými väzníkmi, ktorých zakrytím vznikla na fasáde plná hmota
posadená na subtílnych zasklených obvodových stenách èlenených jednoduchým rastrom.
Pre rozvíjajúci sa basketbal, halové športy, zápasenie a športovú gymnastiku sa na ve¾a rokov stala domovským
stánkom. V priestoroch športovej haly vyrástli stovky nádejných športovcov, ktorí sa presadili v bývalom
Èeskoslovensku alebo vo svete. Okrem športových stretnutí a šampionátov športová hala èasto poslúžila aj na
organizáciu kultúrnych a spoloèenských podujatí. Od roku 2009 sa nazýva City aréna Prievidza.
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