
Dôvodová správa 
      
 
 
 
 
     SFZ (Slovenský futbalový zväz) sa vydal na cestu realizácie projektu zameraného na 
rekonštrukciu a výstavbu viac ako 20 štadiónov. Väčšina štadiónov, na ktorých sa dnes hrajú 
dve najvyššie celoslovenské súťaže, (Corgoň liga a I. liga) iba s veľkými problémami spĺňajú 
podmienky Klubového licenčného systému UEFA. Nehovoriac o prostredí a sociálnom 
zázemí jednotlivých štadiónov, ktoré sa nedá porovnať nie len s krajinami západnej Európy, 
ale ani s našimi susedskými štátmi. Futbalové štadióny v ďalších veľkých okresných mestách, 
či tradičných baštách slovenského ligového futbalu na tom nie sú o nič lepšie. Pohľad na staré 
betónové ovály nám dodnes pripomína časy, kedy si na futbal dokázal nájsť cestu oveľa väčší 
počet divákov.  
 
      Cieľom SFZ je vybudovať také štadióny, ktoré by spĺňali na jednej strane infraštruktúrne 
kritériá UEFA (dané Smernicou UEFA pre infraštruktúru štadiónov z roku 2010), podmienky 
účasti v jednotlivých republikových súťažiach a zároveň právne predpisy Slovenskej 
republiky.  
 
      Výsledkom naplnenia uvedených cieľov je dosiahnutie žiadaného stavu, kedy by SFZ mal 
pri voľbe dejiska jednotlivých reprezentačných stretnutí možnosť výberu z viacerých 
štadiónov po celom Slovensku, a to najmä v krajských mestách. Na základe poskytnutia 
účelovej dotácie na dobudovanie infraštruktúry futbalových štadiónov by tieto SFZ následne 
na stanovenú dobu využíval bezodplatne (čo sa týka prenájmu) na organizáciu stretnutí 
reprezentačných družstiev SR vo všetkých vekových kategóriách. 
 
      Mesta Sereď sa týka „Dobudovanie štadiónov futbalových klubov druhej a tretej najvyššej 
súťaže „II. ligy a III. ligy“ a štadiónov vo všetkých okresných mestách či mestách s veľkou 
tradíciou futbalu, spĺňajúce kritériá UEFA pre štadióny kategórie „2“.  
 
Bola by to rekonštrukcia štadiónov s kapacitou do 3.000 divákov. Obsahom rekonštrukcie 
futbalových štadiónov by malo byť: 
 
• rekonštrukcia tribún so zastrešením všetkých miest hľadiska, čo povedie k zabezpečeniu 
kultúrnejšieho prostredia a lepšieho komfortu pre divákov počas zápasov, 
• dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí vrátane bufetov a sociálnych zariadení, 
za účelom vytvorenia adekvátneho prostredia a poskytnutia kvalitných služieb pre všetkých 
futbalových fanúšikov, 
• dobudovanie štandardných sociálnych zariadení, za účelom vytvorenia adekvátneho 
prostredia a poskytnutia kvalitných služieb pre všetkých futbalových fanúšikov. 
• vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením, od čoho 
očakávame nielen lepšiu kontrolu oprávnenosti vstupu diváka na futbalový štadión, ale 
predovšetkým postupné zavedenie mechanizmov pre riešenie otázky boja s diváckym násilím 
na futbalových štadiónoch, 
 
      V prílohe č. 1 je materiál SFZ o výstavbe futbalových štadiónov na roky 2013-2022“ ako 
aj bližšie popísané o tomto projekte. Celý projekt trvá do roku 2022 – s tým, že prvé štadióny 



budú dokončené do roku 2016. V prvej várke sú dotácie na štadióny spĺňajúce medzinárodné 
kritériá. 
 
      Listom primátora sme oslovili už SFZ o možnosť zaradenia aj futbalového štadióna mesta 
Sereď do uvedeného projektu. Dôvodom bolo odrieknutie Levíc, keď sa vzdali pridelenej 
dotácie. V ďalšej prílohe č. 2 je odpoveď SFZ. 
 
      Zároveň všetkým poslancom a obyvateľom mesta Sereď dávame na vedomie, že 
zaradenie akéhokoľvek mesta do uvedeného projektu je podmienené schválením vlády SR 
ako aj odstúpením niektorého z miest SR, ktorým už bol projekt pridelený. Jedná sa 
o jedinečnú možnosť zhodnotiť mestský majetok (areál futbalového štadióna) za použitia 
vonkajších zdrojov. 

 
 
 


