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Správa SFZ k aktuálnemu stavu realizácie 

„Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov“ 
 
 
 Najväčší projekt SFZ v oblasti rozvoja futbalovej infraštruktúry naďalej napreduje a týmto by sme 
si Vás radi dovolili oboznámiť s najdôležitejšími skutočnosťami, ktoré sa udiali za ostatné obdobie. 
  
 Na základe uznesení Výkonného výboru („VV“) SFZ boli oproti pôvodnému zoznamu miest, ktorý 
schválila vláda SR vykonané 3 zmeny, kedy boli mestá Dolný Kubín, Levice a Topoľčany nahradené 
mestami Skalica, Žiar nad Hronom a Michalovce. 
 
 SFZ doposiaľ uzatvoril zmluvy o spolupráci s partnermi vo všetkých mestách s výnimkou Mesta 
Banská Bystrica, v prípade ktorého sa jedná o špecifickú situáciu, keďže vlastníkom štadióna Štiavničky je 
Ministerstvo obrany SR. Aktuálne ďalej prebiehajú rokovania medzi všetkými zainteresovanými subjektmi 
ohľadom zabezpečenia financovania komplexnej rekonštrukcie štadióna v Banskej Bystrici, ktorý by mal 
byť aj do budúcna využívaný ako futbalovo-atletický. 
  
 Na základe rokovaní zástupcov SFZ a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s („SZRB“) 
ohľadom úverového rámca na prefinancovanie výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových 
štadiónov boli ku dnešnému dňu v súlade s uznesením Konferencie SFZ konanej v novembri 2014 
uzatvorené úverové zmluvy medzi SFZ a SZRB na čerpanie úverov: 
 

• vo výške 2,7 mil. EUR na výstavbu štadióna v Trnave, 
• vo výške 750 tis. EUR na rekonštrukciu štadióna vo Zvolene (už splatený), 
• vo výške 1,4 mil. EUR na výstavbu štadióna v Dunajskej Strede a  
• vo výške 750 tis. EUR na rekonštrukciu štadióna v Žiari nad Hronom. 

 
 SFZ doposiaľ zároveň uzatvoril s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„ministerstvo“) dotačné zmluvy na účel rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadiónov v Poprade, 
Trnave, Bardejove, Zvolene, Skalici, Humennom, Nitre, Trenčíne a Dunajskej Strede. V januári by mali byť 
medzi SFZ a  ministerstvom podpísané aj ostatné dotačné zmluvy s výnimkou tých miest, v ktorých SFZ 
umožnil partnerom realizovať projekt na základe dotačnej zmluvy uzatvorenej priamo medzi partnerom a 
ministerstvom. 
 
 V nadväznosti na podpísanie Rámcovej dohody medzi SFZ (objednávateľ) a SEDASPORT, s.r.o. 
(dodávateľ) boli podpísané ďalšie zmluvy o dielo, konkrétne na výstavbu tribún vo Zvolene  (objednávateľ 
MFK Lokomotíva Zvolen, a.s.), v Humennom (objednávateľ Prvá Humenská, a.s.), v Skalici (objednávateľ 
Správa mestského majetku, s.r.o.) a v Žiari nad Hronom (objednávateľ Technické služby mesta Žiar nad 
Hronom, s.r.o.). 
 
 SFZ má v zmysle príslušného uznesenia vlády SR k tomuto projektu možnosť bezodplatného 
využitia všetkých štadiónov pre potreby organizácie stretnutí reprezentačných výberov SR, ako aj ďalších 
podujatí organizovaných SFZ, pričom za týmto účelom zabezpečí partner zriadenie vecného bremena na 
nehnuteľnostiach tvoriacich štadión na dobu 20 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Takéto 
vecné bremená už boli zriadené na štadióny v mestách/obciach Senica, Myjava, Zlaté Moravce, 
Ružomberok a Podbrezová. 
 
 Okrem uvedených miest, Trnavy a Národného tréningového centra SFZ v Poprade boli ešte 
dokončené práce na výstavbe štadióna vo Zvolene. Pred ukončením je dobudovanie štadióna v Žiline, 
rekonštrukcia štadióna v Bardejove, rekonštrukcia štadióna v Skalici a prvá časť výstavby štadióna v 
Dunajskej Strede. Po stavebnej stránke ďalej prebiehajú projekty v Žiari nad Hronom a Humennom. 
Podrobný prehľad realizácie modernizácie, rekonštrukcie a výstavby jednotlivých štadiónov, vrátane 
informácie o zmluvných vzťahoch tvorí prílohu tejto správy. 
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 Vzhľadom k tomu, že v niektorých mestách (najmä krajských) sa naďalej nedarí realizovať projekty 
podľa očakávaného harmonogramu a v súlade so Smernicou SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018, prijal 
VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.9.2016 uznesenie, ktorým určil termín pre vydanie stavebného 
povolenia k realizácii projektov v jednotlivých mestách, a to najneskôr do 31.3.2017, resp. stanovil termín 
pre zahájenie stavebných prác, a to najneskôr dňa 30.6.2017. 
 
 Ostatná konferencia SFZ, ktorá sa konala 3.6.2016 udelila prezidentovi SFZ mandát na uzatvorenie 
nasledovných zmlúv: 

a)     zmluvy o darovaní akcií medzi SFZ a City Aréna SFZ, a.s., 

b)    dodatku k zmluve o spolupráci medzi SFZ a City Aréna, a.s., 

c)     zmluvy o užívaní futbalového štadióna medzi City Aréna SFZ, a.s. a SFZ, 

 

 Na základe niekoľkých rokovaní zástupcov SFZ a City Aréna, a.s., v súlade so stanoviskom audítora 
SFZ a po dôkladnom zvážení všetkých plusov a mínusov schváleného riešenia vstupu SFZ do spoločnosti 
City Aréna SFZ, a.s. odporučil VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 Konferencii SFZ odsúhlasenie 
riešenia, podľa ktorého bude bezodplatné užívanie štadióna City Aréna Antona Malatinského v Trnave zo 
strany SFZ riešené v princípe rovnako ako u všetkých ostatných projektov, a to cez zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne užívať štadión na nehnuteľnosti tvoriace štadión.  

 Kapitálová účasť SFZ vo výške 51% základného imania spoločnosti prevádzkujúcej štadión sa po 
opätovnom posúdení z právneho aj ekonomického pohľadu a na základe odporúčaní audítora SFZ javí 
byť nevyhovujúca najmä z týchto dôvodov: 

• väčšinová kapitálová účasť v akciovej spoločnosti je spojená s fyzickou účasťou zástupcov SFZ 
v riadiacich orgánoch spoločnosti, a teda do istej miery riziková z pohľadu novej právnej úpravy 
zodpovednosti štatutárnych orgánov za úpadok a platobnú neschopnosť spoločnosti (vysoké 
finančné sankcie a vecno-právne postihy spočívajúce napr. v pozastavení výkonu funkcie 
štatutárneho orgánu  a v zákaze vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v iných spoločnostiach), 

• existuje pravdepodobnosť nepriaznivého ekonomického dopadu a vyvolania dodatočných 
nárokov na rozpočet SFZ z titulu potreby financovania spoločnosti kvôli zabezpečeniu jej plynulej 
činnosti a prevádzky (záporný hospodársky výsledok spoločnosti). 

 

 Zriadenie vecného bremena oprávňujúceho SFZ bezodplatne využívať štadión po dobu 20 rokov 
odo dňa kolaudácie zabezpečí splnenie všetkých podmienok SFZ a postačuje aj k splneniu záväzkov na 
zabezpečenie užívania štadióna vyplývajúcich z uznesenia vlády SR v projekte výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov a dotačnej zmluvy uzatvorenej medzi SFZ a ministerstvom. 
Zároveň toto riešenie nezakladá žiadne dodatočné finančné nároky na rozpočet SFZ. 

V tejto súvislosti už prebehlo stretnutie zástupcov SFZ s primátorom Mesta Trnava, ktoré je 
vlastníkom väčšiny pozemkov a súvisiacej infraštruktúry (City Aréna, a.s. má tieto nehnuteľnosti 
v dlhodobom nájme), kde bola zo strany Mesta Trnava prisľúbená súčinnosť pri zabezpečení zriadenia 
vecného bremena na využívanie štadióna pre potreby reprezentácií SFZ v súlade s vyššie uvedenými 
dokumentmi a Mestu Trnava boli zaslané prvé návrhy potrebnej dokumentácie a zmluvné podklady, 
pričom vecné bremeno možno zriadiť len po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom v Trnave. 

 
 
V Bratislave, 8.11.2016. 
 
Peter Dedík 
projektový manažér SFZ 
 
 
 
Príloha: Prehľad budovania futbalových štadiónov 
 



Ukončenie / Koludácia

Realizátor VO Zverejnenie VO Predmet VO Termín
- búracie práce východnej, južnej a severnej tribúny - búracie práce západnej tribúny
- vybudovanie podzemných parkovísk - zastrešenie štadióna a inštalovanie sedadiel
- výstavba konštrukcií tribún(V, J a S) - rekonštrukcia trávnika hracej plochy
- čiastočné zastrešenie štadióna - dobudovanie vnútorných častí štadióna
- čiastočné inštalovanie sedadiel na tribúny - sociálne priestory pre divákov

- ozvučenie štadióna a kontrolná miestnosť
- výstavba tribúny (Z)
- realizácia úprav a zariadenie interiéru štadióna
- budovanie umelého osvetlenia štadióna
- výstavba turniketového a kamerového systému

- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - výstavba turniketového a kamerového systému
- dodávka a montáž sedadiel - dodávka a montáž svetelnej tabule
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie chodníkov a ozvučenia

- dodávka a inštalácia oplotenia štadióna
- dobudovanie tribúnových systémov
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- inštalácia trávnika hracej plochy
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov
- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

- výstavba turniketového systému
- búracie práce a rekonštrukcia tribún
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- zastrešenie tribún
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - búracie práce hlavnej tribúny

- výroba a dodávka sedadiel - výstavba kompletného zázemia (budovy) hlavnej tribúny 
- montáž jednej z nových tribún vrátane sedadiel - vybudovanie hlavnej tribúny

- výstavba sociálneho zázemia pre divákov
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - presun hracej plochy

- výroba a dodávka sedadiel - vybudovanie hracej plochy so zavlažovaním
- montáž tribún vrátane sedadiel - príprava pre vyhrievanie hracej plochy
- výstavba sociálneho zázemia pre divákov - príprava pre umelé osvetlenie štadióna

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - rekonštrukcia tribúny
- rekonštrukcia tribúny - výstavba turniketového systému

- dobudovanie tribún - opláštenie tribún (vrátane zázemia) - vybudovanie parkovacieho domu a priľahlej infraštruktúry
- rekonštrukcie hľadiska tribún
- rekonštrukcia vnútorných a vonkajších častí tribún

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie parkovísk a priľahlej infraštruktúry - búracie práce hlavnej tribúny (prebieha)
- časť búracích prác štadióna - príprava na dokončenie buracích prác - hlavná tribúna

- rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy - dodávka a montáž sedadiel
- čiastočná rekonštrukcia tribún - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

- výstavba turniketového a kamerového systému

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - búracie práce - tribúny A a B
- časť búracích prác - tribúna C - vybudovanie hracej plochy s vyhrievaním

- vybudovanie 2 nových tribún
- umelé osvetlenie štadióna, sociálne zázemie
- výstavba turniketového a kamerového systému

dobudovanie a 
opláštenie tribún

výstavba 
parkovacieho domu

23.7.2014

22.09.2015

Dunajská Streda DAC Aréna, a.s. partner 24.03.2016
kompletná         

výstavba štadióna
plánované          

06/2018

Humenné 1.Humenská, a.s. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún plánované                
10/2017

Podbrezová ŽP Šport Podbrezová, a.s.

SFZ 16.11.2013 dodávka sedadiel

 08/2015partner 10.02.2015 umelé vyhrievanie 
hracej plochy

partner 13.02.2015 umelé osvetlenie

Ružomberok Mestský futbalový klub, a.s. partner
06.01.2015 umelé vyhrievanie 

hracej plochy plánované          
02/201622.06.2015 rekonštrukcia 

tribúny a turnikety

Žilina MŠK Žilina, a.s. partner plánované          
11/2016

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. SFZ 11/2016

Bardejov BAPOS, mestský podnik Bardejov SFZ plánované          
03/2017

16.11.2013

17.9.2015

výstavba tribún16.11.2013

kompletná 
prestavba štadióna

výstavba tribún

rekonštrukcia 
hracej plochy

6.10.2015

Senica OMS ARENA Senica, a.s. partner 08.11.2013 výstavba tribún 10/2015

Zlaté Moravce Vion – REALITY, s.r.o. partner 10.12.2013 rekonštrukcia tribún 05/2014

Poprad priamo SFZ ako vlastník SFZ 16.11.2013 výstavba tribún 04/2015

Myjava Spartak Myjava, a.s. partner 12.03.2014 umelé vyhrievanie 
hracej plochy

09/2014

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

Mesto / Obec Partner
Verejné obstarávanie (VO) viažuce sa k dotácii

Zoznam realizovaných prác 2013 – 2014 Zoznam realizovaných prác 2016

Trnava City – Arena, a.s. partner 31.10.2013 kompletná         
výstavba štadióna

 08/2015

Zoznam realizovaných prác 2015



- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - realizácia verejnej súťaže (prebieha)
- vydanie stavebného povolenia

- časť búracích prác - spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie územného rozhodnutia (prebieha)
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy (prebieha)

- príprava podkladov pre verejnú súťaž - vydanie územného rozhodnutia (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov
- čiastočná rekonštrukcia hlavnej tribúny - dodávka a montáž sedadiel

- výstavba kompletného zázemia hlavnej tribúny 
- spracovanie architektonickej štúdie (futbal + atletika)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov (prebieha)
- dodávka a montáž sedadiel (prebieha)
- vybudovanie trávnika hracej plochy (prebieha)
- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny (prebieha)
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - úprava štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

Aktualizované: 8.11.2016

Prievidza Mesto Prievidza SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

kompletná         
výstavba štadióna

Košice Košická futbalová aréna, a.s. partner kompletná         
výstavba štadióna

plánované          
06/2018

plánované          
06/2017

plánované          
06/2018

plánované          
06/2018

plánované                
03/2017

Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar n. Hronom, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún
plánované                

06/2017

Michalovce MFK Zemplín Michalovce, a.s. partner umelé vyhrievanie 
hracej plochy

Banská Bystrica

Skalica

Prešov

Nitra Nitrianska investičná, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún plánované          
12/2017

plánované          
06/2018

SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

Správa mestského majetku, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

plánované          
06/2018

Trenčín AS Trenčín, a.s. SFZ / partner 16.11.2013



zmluvná strana obdobie poznámka

Poprad priamo SFZ Národné tréningové centrum SFZ 1,5 mil. € SFZ 2013 - 2014

Trnava City – Arena, a.s. Antona Malatinského – City ARENA 14.08.2013 13 mil. € SFZ 2013 - 2020

Myjava Spartak Myjava, a.s. Spartak Myjava 21.10.2013 1 mil. € partner 2013 - 2014

Senica OMS ARENA Senica, a.s. FK Senica – OMS ARENA 23.10.2013 1 mil. € partner 2013 - 2014

Zlaté Moravce Vion – REALITY, s.r.o. FC ViOn Zlaté Moravce 25.11.2013 1 mil. € partner 2014

Žilina MŠK Žilina, a.s. MŠK Žilina 01.03.2014 4,5 mil. € partner 2014 - 2015

Ružomberok Mestský futbalový klub, a.s. MFK Ružomberok 10.09.2014 1 mil. € partner 2014 - 2015

Bardejov BAPOS, mestský podnik Bardejov Partizán Bardejov 24.11.2014 0,75 mil. € SFZ 2014

Podbrezová ŽP Šport Podbrezová, a.s. Podbrezová – Kolkáreň 01.12.2014 0,75 mil. € partner 2015 - 2016

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. Mestský futbalový štadión 19.12.2014 0,75 mil. € SFZ 2016

Humenné 1.Humenská, a.s. FŠ Humenné 15.06.2015 0,75 mil. € SFZ 2019

Dunajská Streda DAC Aréna, a.s. DAC Aréna 30.10.2015 2,4 mil. € SFZ 2016 - 2018

Košice Košická futbalová aréna, a.s. Košická futbalová aréna 11.11.2015 4 mil. € partner 2016 - 2019

Nitra Nitrianska investičná, s.r.o. FC Nitra 18.11.2015 2,4 mil. € SFZ 2019 - 2021

Trenčín AS Trenčín, a.s. Štadión Na Sihoti 18.11.2015 2,4 mil. € SFZ 2020 - 2021

Skalica Správa mestského majetku, s.r.o. MFK Skalica 18.11.2015 0,75 mil. € SFZ 2016

Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY ŽnH, s.r.o. FK Pohronie 12.02.2016 0,75 mil. € SFZ 2019 zatiaľ nepodpísaná

Prievidza Mesto Prievidza Mestský futbalový štadión 31.03.2016 0,75 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Prešov Futbal Tatran Aréna, s.r.o. Tatran Aréna 06.10.2016 2,4 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Michalovce MFK Zemplín Michalovce, a.s. MFK Zemplín Michalovce 28.10.2016 0,75 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Banská Bystrica

Poznámka:

Aktualizované: 8.11.2016

Mestá Topoľčany, Levice a Dolný Kubín boli nahradené na základe uznesenia VV SFZ mestami Skalica, Sereď a Žiar nad Hronom, resp. mesto Sereď mestom Michalovce.

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

Mesto / Obec Partner Štadión
Zmluva o spolupráci         

(podpis)

Dotačná zmluva s MŠVVaŠ SR
Výška celkovej dotácie

nepodpísaná Zmluva o spolupráci


