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SLOVENSK! FUTBALOV! ZVÄZ

Návrh rozdelenia "nan#n$ch prostriedkov
z dotácie M%VVa% SR na projekt

rekon&trukcie, modernizácie a v$stavby
futbalov$ch &tadiónov na roky 2013-2022

Banská Bystrica, júl 2013



Dôvodová správa k návrhu rozdelenia nancií na v⌫stavbu a modernizáciu
futbalov⌫ch ⌧tadiónov na základe uznesenia vlády SR 

Úvodné slovo prezidenta SFZ

Mimoriadna konferencia Slovenského futbalového zväzu sa tento krát stretáva pri ve�mi vzácnej
príle�itosti, ktorá tu e te v ére samostatného slovenského futbalu nebola. U� v priebehu roka 2012 sme
pripravili projekt, o ktorého prínose a predov etk&m akútnej nevyhnutnosti sme dokázali po mnoh&ch
rokovaniach presved)i* aj predstavite�ov vlády Slovenskej republiky, a to napriek *a� ím ekonomick&m a
hospodárskym pomerom Slovenska v posledn&ch rokoch.

Uvedomujeme si, �e v oblastiach ak&mi sú  kolstvo )i zdravotníctvo je ka�dé Euro vzácne, ale futbal
je celosvetov& fenomén a ten slovensk& si zaslú�i modernej ie, kultúrnej ie a predov etk&m bezpe)nej ie
 tadióny. Zastaraná infra truktúra ligov&ch futbalov&ch  tadiónov je len jedn&m z k�ú)ov&ch, nie v ak
jedin&m, dôvodom nízkej náv tevnosti na ich ligov&ch zápasov. Aj touto cestou sa SFZ sna�í opätovne
priláka* do h�adísk vä) í po)et futbalov&ch fanú ikov, ktorí sa budú radi vraca* do príjemného prostredia.

Za to, �e dnes máme mo�nos* rokova* o prerozdelení 45 mil. EUR, v5a)íme v etk&m, ktorí pomohli
pri podpore prípravy tohto projektu, ale najmä vláde Slovenskej republiky, ktorá svojím uznesením poverila
SFZ realizáciou modernizácie, rekon trukcie a budovania futbalov&ch  tadiónov a� v 21 mestách a obciach
po celom Slovensku.

Uchopme túto príle�itos* a presved)me celú futbalovú, ale aj be�nú verejnos* o tom, �e investícia
do futbalu na Slovensku má zmysel a, �e túto nádhernú hru chceme spolo)ne rozvíja*.

Strategick⌫ plán rozvoja futbalu SFZ na roky 2011-2014

Projekt „Ligové futbalové  tadióny“, ktor& tvorí prílohu ).1 tejto správy, je jedn&m z projektov
Strategického plánu rozvoja futbalu SFZ na roky 2010-2014, schváleného V&konn&m v&borom
Slovenského futbalového zväzu d<a 4.7.2011.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

1.Na základe vy  ie uvedeného projektu SFZ schválila vláda SR na svojom zasadnutí d<a 27.2.2013
materiál „Financovanie rekon trukcie, modernizácie a budovania futbalov&ch  tadiónov na roky
2013-2022“, ktor& tvorí prílohu ).2 tejto správy.

2.Zárove< vláda SR ulo�ila:
• podpredsedovi vlády a ministrovi Anancií zabezpe)i* ka�doro)ne a� do roku 2022 v
 tátnom rozpo)te Anan)né prostriedky v objeme 4,5 mil. eur ro)ne pre kapitolu
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Ministerstva  kolstva, vedy, v&skumu a  portu SR nad rámec schválen&ch v&davkov
ur)en&ch na program 026 – Národn& program rozvoja  portu v rokoch 2013 – 2022,

• ministrovi  kolstva, vedy, v&skumu a  portu pripravi* a uzavrie* zmluvu so SFZ o poskytnutí
Anan)n&ch prostriedkov zo  tátneho rozpo)tu na realizáciu Anancovania rekon trukcie ,
modernizácie a budovania futbalov&ch  tadiónov na rok 2013.

Zmluva medzi M.VVa. SR a SFZ

Zmluva o podmienkach Anancovania rekon trukcie, modernizácie a budovania futbalov&ch
 tadiónov na roky 2013 – 2022, ktorá tvorí prílohu ).3 tejto správy, bola oboma zmluvn&mi stranami
podpísaná d<a 16.5.2013. Na základe tejto rámcovej zmluvy bude SFZ umo�nené )erpa*
ka�doro)ne prostriedky v objeme 4,5 mil. eur na ú)el projektu.

Zámery projektu

1.Hlavn&m dôvodom, pre)o sa SFZ vydal na cestu realizácie projektu zameraného na rekon trukciu a
v&stavbu viac ako 20  tadiónov je priam „katastrofálny“ stav futbalovej infra truktúry na Slovensku.
Vä) ina  tadiónov, na ktor&ch sa dnes hrajú dve najvy  ie celoslovenské sú*a�e, Corgo< liga a I. liga,
iba s ve�k&mi problémami spH<a podmienky Klubového licen)ného systému UEFA. Nehovoriac o
prostredí a sociálnom zázemí jednotliv&ch  tadiónov, ktoré sa nedá porovna* nie len s krajinami
západnej Európy, ale ani s na imi susedsk&mi  tátmi. Futbalové  tadióny v 5al ích ve�k&ch
okresn&ch mestách, )i tradi)n&ch ba tách slovenského ligového futbalu na tom nie sú o ni) lep ie.
Poh�ad na staré betónové ovály nám dodnes pripomína )asy, kedy si na futbal dokázal nájs* cestu
ove�a vä) í po)et divákov. Veríme, �e vytvorenie príjemného, pohodlného, )istého a v
neposlednom rade bezpe)ného prostredia je základnou podmienkou toho, aby sa nám spolo)ne
podarilo vráti* slovenského futbalového diváka do h�adísk.

2.Na ím cie�om je vybudova* také  tadióny, ktoré by spH<ali na jednej strane infra truktúrne kritériá
UEFA (dané Smernicou UEFA pre infra truktúru  tadiónov z roku 2010), podmienky ú)asti v
jednotliv&ch republikov&ch sú*a�iach a zárove< právne predpisy Slovenskej republiky. Pod�a stup<a
plnenia infra truktúrnych podmienok bude mo�né jednotlivé  tadióny na základe uvedenej
smernice kategorizova*.
S oh�adom na klimatické podmienky Slovenska, ako aj sú)asné po�iadavky na organizáciu stretnutí
v sú*a�iach riaden&ch UEFA, je nevyhnutné vybudova* na v etk&ch corgo<ligov&ch  tadiónoch
vyhrievané trávniky. Za samozrejmos* pova�ujeme zastre enie v etk&ch miest h�adiska tribún,
vybudovanie umelého osvetlenia, elektronick&ch turniketov&ch, )i kamerov&ch monitorovacích
systémov za ú)elom zv& enia bezpe)nosti náv tevníkov futbalov&ch stretnutí.

3.Jedn&m z charakteristík projektu je jeho plo nos*, )ím chceme deklarova* jeden z hlavn&ch
princípov SFZ, ktor&m je rozvoj a propagácia futbalu vo v etk&ch regiónoch Slovenska. Zárove<
sme pri v&bere jednotliv&ch miest zamerali na ú)astníkov Corgo< ligy a II. ligy, ve�ké okresné mestá,
)i mestá s dlhoro)nou futbalovou tradíciou. V&stavba futbalov&ch  tadiónov je naplánovaná v
nasledujúcich obciach a mestách:

• Trnava, 2ilina – UEFA  tadióny kategórie 4,
• Ko⌧ice, Pre⌧ov, Nitra, Tren6ín, Banská Bystrica, Dunajská Streda 
– UEFA  tadióny kategórie 3,
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• Zlaté Moravce, Senica, Myjava, Ru8omberok – UEFA  tadióny kategórie 2 alebo 3,
• Poprad (NTC SFZ) – UEFA  tadión kategórie 3
• Levice, Prievidza, Doln⌫ Kubín, Topo:6any, Podbrezová, Bardejov, Humenné, Zvolen
– UEFA  tadióny kategórie 2.

4.Slovensk& futbalov& zväz má v sú)asnosti ve�mi obmedzené mo�nosti v&beru dejiska stretnutí
jednotliv&ch reprezenta)n&ch dru�stiev, a to najmä stretnutí reprezenta)ného A mu�stva. Jedin&m
futbalov&m  tadiónom spH<ajúcim európsky  tandard je  tadión MNK Oilina. Ntadión Pasienky v
Bratislave, ktor& si SFZ prenajíma na základe dlhodobej nájomnej zmluvy, spH<a kritériá UEFA,
nezabezpe)uje v ak adekvátny komfort a prostredie pre futbalov&ch fanú ikov. Navy e, platnos*
nájomnej zmluvy vypr í v auguste 2013. Preto je ideálnym rie ením zabezpe)i* prostredníctvom
realizácie tohto projektu hne5 nieko�ko vhodn&ch alternatív pre stretnutia seniorskej reprezentácie.
Zárove< je jednou z podmienok realizácie projektu zo strany vlády SR, aby boli v etky  tadióny po
dokon)ení ich v&stavby, resp. rekon trukcie bezodplatne k dispozícii SFZ pre potreby reprezentácií
vo v etk&ch vekov&ch kategóriách. Mlad&ch slovensk&ch reprezentantov tak budú ma* mo�nos*
vidie* na�ivo futbaloví fanú ikovia prakticky na celom Slovensku.

5.Nieko�ko ostatn&ch rokov sa )i u� medzi futbalovou verejnos*ou alebo priamo na úrovni najvy  ích
funkcionárov futbalov&ch zväzov Slovenskej a Qeskej republiky, hovorí o projekte spolo)nej „Qesko-
Slovenskej lige“, ktorá by ur)ite prospela ligovému futbalu v oboch krajinách, a to nielen z poh�adu
diváckeho a mediálneho záujmu, ale taktie� z h�adiska  portovej úrovne a kvality. Projekt opätovne
o�il v priebehu ostatného sú*a�ného ro)níka. Odhliadnuc od kritérií pre postup do pohárov&ch
sú*a�í UEFA, )i marketingového modelu takto vytvorenej sú*a�e je práve zastaraná infra truktúra
 tadiónov na Slovensku najvä) ou preká�kou v napredovaní rokovaní oboch strán. Pre mnohé
slovenské kluby je teda projekt v&stavby a modernizácie  tadiónov ve�kou motiváciou, aby mohli
ma* zámery spolo)nej sú*a�e do budúcna reálnej í obraz.   

Návrh rozdelenia nan6n⌫ch prostriedkov

Návrh rozdelenia Anan)n&ch prostriedkov z dotácie MNVVaN SR na rekon trukciu, modernizáciu a
budovanie futbalov&ch  tadiónov je uveden& v samostatnom materiáli pripraveného v súlade s uveden&m
uznesením vlády SR. Salej uvádzame nieko�ko podkladov&ch informácií k predlo�enému materiálu. 

1.⇤tadióny sp�✏ajúce kritériá UEFA pre kategóriu 4 (krajské mestá, Corgo✏ liga)

TRNAVA

Trnavsk&  tadión prejde v najbli� ích mesiacoch kompletnou rekon trukciou, pri)om v tomto
prípade je v podstate mo�né hovori* o v&stavbe nového moderného futbalového  tadióna. CITY ARÉNA –
Ntadión Antona Malatinského, tak bude znie* jeho nov& názov, bude ma* kapacitu 19.000 miest a splní tie
najprísnej ie kritériá )o sa t&ka dostupnosti, pohodlia, slu�ieb, )i bezpe)nosti divákov.

Projekt nového  tadióna bol spracovan& investorom - spolo)nos*ou City Arena, a.s., ktorá má
pozemky a samotn&  tadión vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme od mesta Trnava, pri)om má zárove<
v&lu)né oprávnenie technicky zhodnoti* predmet nájmu. Prípravné práce na v&stavbe  portovej )asti sú u�
v plnom prúde a stavebné konanie bude ukon)ené a právoplatné v priebehu júla 2013.

Pripravenos* celého projektu zo strany investora v spolupráci s klubom FC Spartak Trnava je
prís�ubom pre SFZ, �e by u� do dvoch rokov mohol  tadión vyu�íva* na zápasy seniorskej reprezentácie.
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Vo�ba Trnavy ako prioritného záujmu SFZ v rámci projektu rekon trukcie a v&stavby  tadiónov má hne5
nieko�ko k�ú)ov&ch dôvodov:

• Trnava je najfutbalovej⌧ie mesto na Slovensku, o 6om dlhodobo sved6í najmä najvy⌧⌧ia
náv⌧tevnos> ligov⌫ch zápasov, ke? i v 6ase ni8⌧ieho diváckeho záujmu sa podarilo
nieko:kokrát vypreda> star⌫ ⌧tadión na domáce ligové, 6i pohárové zápasy

• FC Spartak Trnava patrí ku klubom s najbohat⌧ou futbalovou históriou na Slovensku, ktor⌫
vychoval mno8stvo nielen slovensk⌫ch, ale predov⌧etk⌫m 6eskoslovensk⌫ch futbalov⌫ch
legiend

• nejedná sa len o plány 6i vízie, ale o reálny projekt, ktorého realizácia sa u8 rozbehla, 8iadny
in⌫ klub 6i mesto nie sú pripravené tak, ako tomu je práve v Trnave

• dobrá lokalita a dostupnos> ⌧tadióna pre organizáciu reprezenta6n⌫ch zápasov, pri6om v
projekte je zahrnutá aj v⌫stavba 1.100 nov⌫ch parkovacích miest (z toho 150 pre VIP hostí)

• Slovensk⌫ futbalov⌫ zväz sa mô8e sta> podielov⌫m vlastníkom spolo6nosti City Arena, a.s.,
ktorá je investorom a následne sa stane prevádzkovate:om futbalového ⌧tadióna

• pre SFZ budú v rámci bezplatného u8ívania ⌧tadióna k dispozícii aj nad⌧tandardné slu8by
ako napr. 5 sky-boxov, VIP zóna s kapacitou 1200 miest, 6i ló8a pre v⌫znamn⌫ch hostí

Celkov& rozpo)et v&stavby  portovej )asti CITY ARÉNY po)íta so sumou 28 mil. EUR a aj preto
navrhujeme, aby bola práve na  portovú )as* tohto  tadión vy)lenená najvä) ia )as* dotácie.

2ILINA

Postupná modernizácia futbalového  tadióna MNK Oilina za)ala u� v roku 2006 a jej v&sledkom je
aktuálne najlep í futbalov& stánok na Slovensku s celkovou kapacitou takmer 11.000 miest na sedenie,
modernou infra truktúrou, vyhrievan&m trávnikom a kvalitn&m sociálnym zázemím. 

Ntadión, na ktorom MNK Oilina odohral i zápasy skupinovej fázy Ligy Majstrov UEFA je dôstojnou
vo�bou pre reprezenta)né zápasy. Preto ho SFZ vyu�íva na organizáciu vä) iny domácich kvaliAka)n&ch a
priate�sk&ch zápasov seniorského Á)ka alebo in&ch podujatí, ak&m boli napr. nedávne Majstrovstvá Európy
hrá)ov do 17 rokov.

Jedin&m nedostatkom �ilinského  tadióna je jeho okolitá infra truktúra. Absencia parkovacích
plôch pre náv tevníkov spôsobuje isté problémy pri organizácii zápasov s vysokou diváckou náv tevou.
Prioritn⌫m ú6elom vyu8itia poskytnut⌫ch nan6n⌫ch prostriedkov by tak malo by> vybudovanie
parkovacieho domu s dostato6nou kapacitou parkovacích miest.

2.⇤tadión kategórie 3 s kapacitou nad 9.000 divákov (krajské mesto, Corgo✏ liga)

KO.ICE

Za)iatok v&stavby dlhodobo plánovaného futbalového  tadióna v Ko iciach je na spadnutie.
Nebude v ak stá* na mieste dne ného  tadióna Lokomotíva Ko ice, ale v lokalite mestskej )asti Ko ice –
Juh, a to z )asti na pozemkoch MFK Ko ice, a.s. a z )asti na pozemkoch vo vlastníctve mesta Ko ice,
pribli�ne v pomere 50:50.

Napriek tomu, �e MFK Ko ice dlhodobo zápasí s nízkou diváckou náv tevnos*ou, metropola
v&chodného Slovenska je  portov&m mestom, o )om sved)ia vysoké náv tevy in&ch  portov&ch podujatí v
modernej  portovej hale Steel Aréna. Aj z tohto dôvodu je v&stavba úplne nového futbalového  tadióna,
ktorého kapacita by mala by* okolo 12.000 miest, absolútne opodstatnená.

 

4/6



Okrem príslu ného podielu z dotácie MNVVaN SR prostredníctvom investície zo strany SFZ do jeho
infra truktúry sa budú 5alej na Anancovaní v&stavby podie�a* MFK Ko ice, a.s. spolu s mestom Ko ice.   

3.⇤tadióny kategórie 3 s kapacitou 5.500 divákov (krajské mestá, Corgo✏ liga)

NITRA, PRE.OV, DUNAJSKÁ STREDA, TRENLÍN, BANSKÁ BYSTRICA

Futbalové  tadióny v ostatn&ch krajsk&ch mestách (Tren)ín, Pre ov, Banská Bystrica, Nitra), )i
tradi)n&ch ba tách slovenského futbalu e te z )ias spolo)nej Qeskoslovenskej ligy (Dunajská Streda, Pre ov),
sú podobne ako ten sú)asn& ko ick& v alarmujúcom stave. Staré betónové ovály, hracia plocha 5aleko od
tribún, vä) ina kapacity  tadióna nekrytá, hracia plocha bez vyhrievaného trávnika, to je len krátky súhrn
t&ch najzáva�nej ích nedostatkov.

Práve futbalové kluby z t&chto miest v ak patria medzi najtradi)nej ích ú)astníkov najvy  ej ligovej
sú*a�e, sú potenciálni ú)astníci európskych pohárov&ch sú*a�í )i mo�nej spolo)nej Qesko-Slovenskej ligy.
Získanie Anan)n&ch prostriedkov od  tátu tak ponúka mo�nos* vybudova* za spoluú)asti mesta, klubu
alebo súkromného investora infra truktúru spH<ajúcu kritériá pre kategóriu  tadiónov UEFA 3.

4.⇤tadióny kategórie 2 resp. 3 s kapacitou do 5.500 divákov (Corgo✏ liga)

MYJAVA, SENICA, ZLATÉ MORAVCE, RU2OMBEROK

V&stavba alebo )iasto)ná rekon trukcia  tadiónov  tyroch ú)astníkov Corgo< ligy z okresn&ch miest
prebehla v relatívne nedávnej minulosti, vä) inou pod�a toho, kedy sa klub prebojoval do najvy  ej ligovej
sú*a�e. Preto sa s niektor&mi vy  ie uveden&mi nedostatkami na t&chto  tadiónoch nestretneme.

SFZ vyu�íva  tadióny najmä na organizáciu zápasov mláde�níckych reprezenta)n&ch dru�stiev,
resp. na nich niektoré domáce kluby odohrali zápasy európskych pohárov&ch sú*a�í.

Aj v prípade t&chto  tadiónov navrhujeme podpori* modernizáciu rovnakou sumou, pri)om
investícia by mala smerova* najmä k prísnej iemu splneniu licen)n&ch kritérií UEFA (zastre enie v etk&ch
miest h�adiska, sociálne zázemie, sektory hostí, turniketové systémy) a taktie� podmienok ú)asti v najvy  ej
sú*a�i. Medzi tie by mal by* v blízkej budúcnosti zaraden& vyhrievan& trávnik, ako nevyhnutná podmienka
skvalitnenia hracích plôch v na ich klimatick&ch podmienkach.

5.⇤tadión kategórie 3 s kapacitou do 5.500 divákov (Národné tréningové centrum SFZ)

POPRAD

Prvá etapa v&stavby Národného tréningového centra SFZ v Poprade aktuálne prebieha, pri)om sa v
rámci nej realizuje:

• rekon trukcia jestvujúcej tribúny s kapacitou 2050 miest
• rekon trukcia vnútorn&ch priestorov tribúny ( portová, administratívna, hotelová a stravovacia )as*)
• vybudovanie umelého osvetlenia
• vybudovanie vyhrievaného trávnika (s vyu�itím geotermálnej energie)

Plánovan& termín ukon)enia realizácie je u� túto jese<. Obsahom nadväzujúcej druhej etapy, ktorá
bude Anancovaná aj z dotácie MNVVaN SR by malo by*:

• vybudovanie novej tribúny s kapacitou 3500 miest

 

5/6



• vybudovanie tréningového ihriska s umel&m trávnat&m povrchom
• vybudovanie kamerového a turniketového systému
• vybudovanie pri�ahl&ch parkovacích plôch

Pri pomerne vysokej vy*a�enosti NTC SFZ v Senci plánuje SFZ okrem iného vyu�íva* popradské NTC
na zrazy mláde�níckych a �ensk&ch reprezenta)n&ch dru�stiev, ako aj priate�ské a kvaliAka)né zápasy
mláde�níckych a �ensk&ch reprezenta)n&ch dru�stiev vrátane „SR 21“. Zárove< bude  tadión domovsk&m
futbalov&m stánkom FK Poprad.

6.⇤tadióny kategórie 2 s kapacitou do 3.000 divákov (II. liga, III. liga, mestá s futbalovou tradíciou)

LEVICE, PRIEVIDZA, BARDEJOV, ZVOLEN, DOLNP KUBÍN,
TOPOQLANY, PODBREZOVÁ, HUMENNÉ

Poslednou skupinou sú futbalové  tadióny v mestách s dlhoro)nou futbalovou tradíciou, dnes ,)i v
minulosti hrajúcich zvä) a v druhej alebo tretej, v niektor&ch prípadoch a� v najvy  ej sú*a�i.

Primárnym cie�om je zamera* sa na rekon trukciu tribún, ktoré sú takmer na v etk&ch  tadiónoch
tvorené star&mi betónov&mi oválmi, ba dokonca bez pevn&ch sedadiel. Zárove< je potrebné vybudova*
adekvátne sociálne zázemie, aby  tadióny poskytovali divákom okrem pohodlia a bezpe)nosti aj potrebné
slu�by. Pokia� sa podarí dosiahnu* primeranú úrove< infra truktúry, tak pri prípadnom postupe niektorého z
t&chto tradi)n&ch klubov do vy  ej sú*a�e, nebude potrebné ude�ova* to�ko v&nimiek a ústupkov z kritérií
stanoven&ch licen)n&m systémom, resp. riadiacim orgánom sú*a�e.

Podmienky poskytnutia a pou8itia nan6n⌫ch prostriedkov

Podmienky pou�itia Anan)n&ch prostriedkov z dotácie Ministerstva  kolstva, vedy, v&skumu a
 portu ur)uje na jednej strane zmluva medzi Slovensk&m futbalov&m zväzom a MNVVaN SR a na strane
druhej budú deAnované v zmluve o spolupráci medzi SFZ, futbalov&m klubom a vlastníkom pozemku, resp.
 tadióna (mestom príp. súkromn&m investorom). Zmluva o spolupráci bude obsahova*:

• v& ku po�adovaného spoluAnancovania zo strany samosprávy a futbalového klubu (vo vä) ine
prípadov 40% z celkovej sumy) – podiel SFZ ( tátu) = 60%

• infra truktúrne kritériá, ktoré bude  tadión spH<a* po jeho rekon trukcii
• spôsob poskytnutia Anan)n&ch prostriedkov na rekon trukciu  tadióna
• podmienku bezodplatného u�ívania  tadióna pre potreby organizácie zápasov reprezenta)n&ch
dru�stiev SFZ a in&ch  portov&ch sú*a�í organizovan&ch SFZ  

• termín realizácie diela

V Bratislave, d<a 2.7.2013

Spracoval: Peter Dedík, projektov⌫ mana8ér SFZ
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MIMORIADNA  KONFERENCIA  SFZ
(12.7.2013, Banská Bystrica)

Návrh rozdelenia �nan⌧n�ch prostriedkov z dotácie M#VVa# SR na
projekt rekon&trukcie, modernizácie a v�stavby futbalov�ch &tadiónov

na roky 2013 – 2022

v zmysle uznesenia vlády SR �. 105/2013 zo d#a 27.2.2013

Mesto / Obec Futbalov� klub / SFZ V�&ka podielu z dotácie
M#VVa# SR 

Kategorizácia &tadióna

pod5a kritérií UEFA

Trnava FC Spartak Trnava 13 mil. EUR UEFA kategória 4

<ilina M#K <ilina 4,5 mil. EUR UEFA kategória 4

Ko&ice MFK Ko&ice 4 mil. EUR UEFA kategória 3

Banská Bystrica FK Dukla Banská Bystrica 2,4 mil. EUR UEFA kategória 3

Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 2,4 mil. EUR UEFA kategória 3

Nitra FC Nitra 2,4 mil. EUR UEFA kategória 3

Pre&ov 1.FC Tatran Pre&ov 2,4 mil. EUR UEFA kategória 3

Tren⌧ín AS Tren⌧ín 2,4 mil. EUR UEFA kategória 3

Myjava Spartak Myjava 1 mil. EUR UEFA kategória 3 / 2

RuAomberok MFK RuAomberok 1 mil. EUR UEFA kategória 3 / 2

Senica FK Senica 1 mil. EUR UEFA kategória 3 / 2

Zlaté Moravce FC ViOn Zlaté Moravce 1 mil. EUR UEFA kategória 3 / 2

Poprad NTC SFZ Poprad 1,5 mil. EUR UEFA kategória 3

Bardejov Partizán Bardejov 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Doln� Kubín MFK Doln� Kubín 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Humenné #K FUTURA 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Levice FK Slovan Levice 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Podbrezová <P #port Podbrezová 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Prievidza FK Baník Horná Nitra 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Topo5⌧any MFK Topvar Topo5⌧any 750 tis. EUR UEFA kategória 2

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen 750 tis. EUR UEFA kategória 2



Príloha č.1

PROJEKT 

Strategického plánu rozvoja futbalu SFZ 2011-2014
schváleného V�konn�m v�borom Slovenského futbalového zväzu d⇢a 4.7.2011

Názov projektu Ligové futbalové (tadióny

Vypracoval Peter Dedík, mana%ér projektu

Dátum 2.11.2012

/íslo projektu SP-043/V

1/9



1. Sú4asn5 stav

Futbal ako verejná slu6ba

Futbal je verejnou slu%bou, preto by futbalové .tadióny mali slú%i2 futbalovej verejnosti. Na Slovensku je
pribli%ne 0,5 mil. 5udí (10% populácie) 9inn�ch vo futbale, napriek tomu futbalová infra.truktúra (.tadióny) je vo
v�razne zlom stave. Futbalové .tadióny, na ktor�ch sa hrajú dve najvy..ie futbalové sú2a%e na Slovensku, riadené
ÚLK, nesp=⇢ajú a% na niektoré v�nimky, po%adované kritériá na komfort, pohodlie, slu%by, ale najmä na
bezpe9nos2.

Aktuálna infra(truktúra futbalov5ch (tadiónov

Futbalové kluby (>alej aj „FK“) hrajúce svoje stretnutia na tak�chto .tadiónoch ka%doro9ne zápasia so splnením
licen9n�ch (hlavne infra.truktúrnych) kritérií pre sú2a%, v ktorej hrajú, nehovoriac o tom, %e v prípade pohárov�ch
stretnutí v európskych sú2a%iach, sp=⇢a vä9.ina .tadiónov kritériá UEFA len pre odohranie tak�chto stretnutí v
predkolách európskych sú2a%í. Napriek tomu, %e bolo v minulosti z nariadenia riadiaceho orgánu sú2a%e
vybudované na v.etk�ch .tadiónoch najvy..ej sú2a%e „Corgo⇢ ligy“ umelé osvetlenie a do istej miery i kamerové
monitorovacie systémy, >al.ie podmienky ako vybudovanie turniketov�ch systémov resp. vyhrievania hracích
plôch boli odlo%ené na neur9ito. Hlavn�m dôvodom je práve skuto9nos2, %e preva%n� objem investícií do
infra.truktúry, ktorá nie je vo vä9.ine prípadov vo vlastníctve klubov�ch akcionárov, musia hradi2 práve oni z
vlastn�ch pe⇢azí. Tie v.ak nevyhnutne potrebujú na zabezpe9enie Inancovania chodu a mana%mentu
futbalového klubu. V porovnaní s okolit�mi krajinami „b�valého v�chodného bloku“, Jeskom, Po5skom a
Ma>arskom, sa javí infra.truktúra slovensk�ch .tadiónov e.te ove5a hor.ie, 9o následne do istej miery súvisí aj s
náv.tevnos2ou ligov�ch stretnutí v uveden�ch krajinách. S v�nimkou futbalového .tadióna MLK Milina, ktorého
kapacita je v sú9asnosti takmer 11.000 divákov, nemáme na Slovensku u% %iadny .tadión, ktor� by okrem
prísnych kritérií UEFA v oblasti infra.truktúry sp=⇢al aj ostatné atribúty komfortného futbalového stánku,
zabezpe9ujúceho divákovi dostato9n� komfort a pohodlie. Slovensk� futbalov� zväz (>alej „SFZ“) tak pri
rozhodovaní sa o dejisku medzi.tátnych stretnutí (priate5sk�ch 9i kvaliIka9n�ch) reprezenta9n�ch dru%stiev SR
nemá príli. na v�ber, ak chce voli2 cestu európskeho .tandardu a kvality. Zrekon.truovan� .tadión na
Pasienkoch, ktor� na základe zmluvy o jeho prenájme na reprezenta9né stretnutia, SFZ vyu%íva, má napriek
nemal�m investíciam do infra.truktúry mno%stvo nedostatkov a musíme kriticky kon.tatova2, %e nie je
dôstojn�m .tadiónom pre kvaliIka9né stretnutia seniorského reprezenta9ného mu%stva, na 9o 9asto poukazujú
aj na.i súperi. Nie je v.ak v sú9asnej ekonomickej situácii SFZ mo%né opakovane si na reprezenta9né stretnutia
prenajíma2 futbalov� .tadión v Miline. 

Za posledn�ch 10 rokov v�razne poklesla divácka náv.tevnos2 futbalov�ch stretnutí najvy..ích ligov�ch sú2a%í na
Slovensku, a to aj z dôvodu nekultúrneho prostredia (staré tribúny, sociálne zariadenia at>.).

Spolo4ná /esko-slovenská liga

Po rozdelení Jeskoslovenska v roku 1993 sa v oboch krajinách za9ala budova2 história samostatn�ch ligov�ch
sú2a%í vo futbale. Sezóna 1993/1994 tak bola prv�m ro9níkom samostatnej slovenskej ligy vo futbale, vtedy
naz�vanej „Mars Superliga“. Po takmer dvoch desa2ro9iach samostatnej futbalovej ligy na Slovensku je v.ak
markantn� jeden ukazovate5, a t�m je nízka a ka%d�m rokom klesajúca divácka náv.tevnos2. Tá má samozrejme
korene aj v negatívnych spolo9ensk�ch javoch 9i zastaralej a chátrajúcej infra.truktúre, ale jedn�m z k5ú9ov�ch
faktorov sú kvalita a popularita slovenského futbalu. V men.ej miere, ale taktie% v�znamne sa s podobn�mi
problémami pot�ka futbal aj v susednom Jesku. Na prelome rokov 2009 a 2010 preto za9ali prebieha2
nezáväzné rozhovory medzi predstavite5mi SFZ, Jeskomoravského futbalového zväzu (>alej „JMFS“) a UEFA o
my.lienke vytvori2 spolo9nú futbalovú ligu 9esk�ch a slovensk�ch klubov tak, ako tomu bolo za 9ias spolo9ného
.tátu. Tie následne vyústili do oIciálneho stretnutia predstavite5ov SFZ (predsedovia komisií SFZ), ÚLK
(zástupcovia klubov a ligy), JMFS (predsedovia komisií a zástupcovia ligov�ch klubov) na pôde JMFS vo februári
2010. V marci 2010 schválila Únia ligov�ch klubov na zasadnutí Prezídia ÚLK návrh „Lportovo-technick�ch
ustanovení Projektu spolo9nej 9esko-slovenskej sú2a%e“, 9ím dala zelenú rokovaniam o mo%nej realizácii
projektu. Jeská strana v.ak deklarovala, %e najvä9.ie 9eské kluby nemajú najmä z marketingového h5adiska o
takúto sú2a% záujem. Na >al.om stretnutí sa zú9astnili zástupcovia SFZ (generálny sekretár SFZ + prezident ÚLK)
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a JMFS (generálny sekretár) s predstavite5mi UEFA v máji 2010 v Nyone. Obe strany sa dohodli, %e pripravia
v.etky podklady pre spracovanie variantov „Projektu spolo9nej 9esko-slovenskej sú2a%e“ pracovnou skupinou
UEFA. V�sledn� materiál nebol v priebehu roka 2010 spracovan� a na >al.ích rokovaniach sa u% podie5alo nové
vedenie SFZ.

Projekt nakoniec zlyhal kvôli dvom hlavn�m faktorom:

• absencia v�hodn�ch marketingov�ch podmienok pre 9eskú stranu

• zastaralá infra.truktúra slovensk�ch futbalov�ch .tadiónov (turniketové systémy, vyhrievanie trávnikov,
nekryté tribúny at>.)

Bezpe4nos9 divákov na futbalov5ch stretnutiach

Jasto sa stretávame s prejavmi násilia a neviazanosti divákov na futbalov�ch stretnutiach, 9omu zastaralá
infra.truktúra v�razn�m spôsobom napomáha. Na .tadiónoch ch�ba turniketov� systém, ktor� by napomohol
spolu s kamerov�m systémom k mo%nej identiIkácii a konfrontácii fanú.ikov. V prípade rizikov�ch stretnutí musí
.tát vynalo%i2 nemalé prostriedky na zabezpe9enie poriadku a bezpe9nosti po9as stretnutí. popri realizácii
projektu rekon.trukcie a dobudovania futbalov�ch .tadiónov v krajsk�ch mestách a tradi9n�ch „ba.tách“
slovenského futbalu, vyvíja SFZ aktívnu 9innos2 aj pri príprave legislatívneho zámeru rie.enia problematiky
diváckeho násilia (a neviazanosti divákov) na .portov�ch podujatiach.

:tátne dotácie na rozvoj futbalovej infra(truktúry

Podpora budovania futbalovej infra.truktúry zo strany .tátu sa v minulom období sústredila na vybudovanie
multifunk9n�ch mini ihrísk s umel�m trávnat�m povrchom predov.etk�m za ú9elom podpory .portovania detí
po celom Slovensku. Investície do futbalov�ch .tadiónov boli v.ak v porovnaní napr. S hokejom v ostatnom
období v�razne nízke. V.etko zostáva na vlastnej iniciatíve samosprávy, ktorá je na jednej strane vo vä9.ine
prípadov vlastníkom infra.truktúry a na strane druhej sa zameriava predov.etk�m na podporu mláde%níckeho
futbalu. Tak%e na budovanie infra.truktúry ligov�ch .tadiónov u% nezostávajú dostato9né Inan9né prostriedky.

Kritériá UEFA pre infra(truktúru futbalov5ch (tadiónov

Infrasmernica UEFA stanovuje kategorizáciu .tadiónov a kritériá, ktoré by mali futbalové .tadióny sp=⇢a2, aby sa
na nich mohli kona2 futbalové stretnutia najvy..ej domácej ligovej sú2a%e, stretnutia európskych pohárov�ch
sú2a%í a kvaliIka9né stretnutia reprezenta9n�ch dru%stiev na Majstrovstvá Európy resp. Majstrovstvá sveta.
Aktuálne u nás sp=⇢a po%adovan� .tandard jedine .tadión MLK Milina.

Najvä9.ími nedostatkami sú:

• absencia kryt�ch tribún na .tadiónoch, 

• s oh5adom na na.e klimatické podmienky u% nevyhnutné vyhrievanie trávnika, 

• elektronick� turniketov� systém, ktor� by mal by2 spolu s kamerov�m systémom pomáha2 k identiIkácii
osôb naru.ujúcich bezpe9n� priebeh futbalov�ch stretnutí.

Stretnutia reprezenta9n�ch dru%stiev Slovenska dnes s v�nimkou .tadióna MLK Milina nie je mo%né odohra2 na
inom .tadióne bez toho, aby UEFA resp. FIFA mali v�razné v�hrady k infra.truktúre .tadióne, s oh5adom na 9o
musí SFZ v mnoh�ch prípadoch po%adova2 rôzne v�nimky. 
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2. Zámer projektu

Zámerom SFZ, ako najvä9.ej .portovej organizácie na Slovensku, zastre.ujúcej slovensk� futbal, ligov� a
reprezenta9n�, profesionálny a amatérsky, na v.etk�ch úrovniach a vo v.etk�ch vekov�ch kategóriách, je
iniciova2 a zastre.i2 z pozície hlavného garanta Inancovanie rekon.trukcie ligov�ch futbalov�ch .tadiónov, a to
najmä v krajsk�ch mestách a tradi9n�ch ba.tách slovenského futbalu za ú9elom:

1.zabezpe4enia kvalitného prostredia pre náv(tevníkov futbalov5ch zápasov najvy((ej futbalovej
sú9a6e, momentálne naz5vanej „Corgo? liga“,

2.opätovného uchádzania sa o vytvorenie spolo4nej 4esko-slovenskej ligovej sú9a6e,

3.mo6nosti usporadúvania reprezenta4n5ch zápasov seniorského „A“ mu6stva na viacer5ch
(tadiónoch po celom Slovensku, spC?ajúcich v(etky kritériá a (tandardy SFZ resp. UEFA a FIFA.

3. Ciele projektu

Ak vychádzame z toho, %e futbalové .tadióny majú slú%i2 verejnosti, je verejn�m záujmom, aby tieto poskytovali
ich náv.tevníkom komfort, pohodlie 9i slu%by, ale predov.etk�m zaru9ovali bezpe9nos2. Preto je na.ím
primárnym záujmom iniciova2 dobudovanie infra.truktúry slovensk�ch ligov�ch futbalov�ch .tadiónov na takej
úrovni, aby sp=⇢ali v.etky uvedené atribúty, >alej podmienky Klubového licen9ného systému (>alej „KLS“) pre
sú2a%e UEFA (kluby Corgo⇢ ligy – kategória III a% IV, kluby 2.ligy – kategória II), Smernice UEFA pre infra.truktúru
.tadiónov (príloha) a taktie% legislatívne normy SR, a to najmä s oh5adom na bezpe9nos2. Sekundárne, ak
chceme reálne rokova2 s 9eskou stranou o mo%nosti vytvorenia spolo9nej 9esko-slovenskej sú2a%e, potrebujeme,
okrem prípravy zaujímavého marketingového a .portového modelu, akútne dobudova2 infra.truktúru
minimálne na takú úrove⇢, akú majú ligové futbalové .tadióny v Jeskej republike. Zárove⇢ je v.ak potrebné
nájs2 vhodn� a reálny model Inancovania celého projektu tak, aby sa na ⇢om podie5ali futbalové kluby najmä
organiza9ne, pri9om Inan9ne maximálne do v�.ky 10 – 15% rozpo9tu na dan� .tadión. Zvy.ok Inan9n�ch
prostriedkov by mal poskytnú2 .tát priamo resp. prostredníctvom samosprávy.

Pre pozitívny príklad nemusíme opä2 chodi2 >aleko. V susednom Jesku, krajine nám najbli%.ej, spustili v roku
2007 projekt s názvom „Ligové stadiony 2012“, ktorého zámerom bolo dobudova2 do roku 2012 kvalitnú
infra.truktúru, riadne sp=⇢ajúcu v.etky potrebné .tandardy UEFA a JMFS v troch najvy..ích ligov�ch sú2a%iach a
stanovi2 zárove⇢ efektívne mechanizmy kontroly splnenia po%adovan�ch kritérií. Niektoré kluby najvy..ej 9eskej
futbalovej ligy nemohli dlhé mesiace hra2 na svojich .tadiónoch. Financovanie samotnej rekon.trukcie
.tadiónov v.ak museli rie.i2 ich samotní vlastníci, t.j. futbalové kluby alebo mestá. Mnohé kluby sa dokonca
rozhodli vráti2 infra.truktúru spä2 do vlastníctva miest, aby bolo mo%né Inancova2 jej rekon.trukciu práve z
mestsk�ch zdrojov. V kone9nom dôsledku tak, a% na nieko5ko v�nimiek, boli rekon.trukcie futbalov�ch .tadiónov
v Jechách Inancované z verejn�ch zdrojov, teda zo zdrojov samosprávy a miest. Mestá dokázali vy9leni2
potrebné Inan9né prostriedky, preto%e ligov� futbal do nich jednoducho patrí a náv.tevníci futbalov�ch
stretnutí si zaslú%ia kvalitnej.iu infra.truktúru i slu%by. 

V5sledkom naplnenia uveden5ch cieEov je dosiahnutie 6iadaného stavu, kedy by SFZ mal pri voEbe
dejiska jednotliv5ch reprezenta4n5ch stretnutí mo6nos9 v5beru z viacer5ch (tadiónov po celom
Slovensku, a to najmä v krajsk5ch mestách. Na základe poskytnutia ú4elovej dotácie na dobudovanie
infra(truktúry futbalov5ch (tadiónov by tieto SFZ následne na stanovenú dobu vyu6íval bezodplatne
(4o sa t5ka prenájmu) na organizáciu stretnutí reprezenta4n5ch dru6stiev SR vo v(etk5ch vekov5ch
kategóriách.
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4.  Úlohy projektu

1.Nájs2 optimálny model Inancovania v�stavby futbalov�ch .tadiónov prioritne v krajsk�ch mestách
rokovaním s predstavite5mi vlády SR, samosprávy (VÚC), samotn�ch miest a futbalov�ch klubov.

2.Pripravi2 v spolupráci s Licen9nou komisiou SFZ podrobn� a konkrétny súbor kritérií, ktoré by mali
futbalové kluby splni2 s oh5adom na KLS (vrátane vyhrievania a turniketov) a zákonné normy SR.

3.Spracova2 a schváli2 potrebnú legislatívu predov.etk�m s oh5adom na dôsledné plnenie v.etk�ch
infra.truktúrnych kritérií pre vstup do slovensk�ch republikov�ch sú2a%í.

4.Realizova2 projekt pod5a stanoveného 9asového plánu s dôrazom na jeho celkovú koordináciu a
kontrolu (podrobné sledovanie Inan9n�ch tokov, plnenia infra.truktúrnych kritérií at>.).

5. Zodpovednos9 jednotliv5ch subjektov

SFZ vytvorí pracovnú komisiu zlo%enú z mana%éra projektu, 9lena v�konného v�boru SFZ a >al.ích osôb, ktorá
bude dohliada2 na:

1.prípravu technick5ch podkladov vrátane projektovej dokumentácie pre realizáciu rekon(trukcie
jednotliv5ch futbalov5ch (tadiónov

2.splnenie po6adovan5ch kritérií KLS pre sú9a6e UEFA a legislatívy SR

3.prípravu podkladov pre verejné obstarávanie

4.distribúciu a ú4elové pou6itie poskytnut5ch Jnan4n5ch prostriedkov

Valej sa budú na projekte ako poradné orgány podie5a2 odborné komisie SFZ, do ktor�ch kompetencie patrí
futbalová infra.truktúra na Slovensku, Licen9ná komisia SFZ a Komisia SFZ pre .tadióny a ihriská.

Je v.ak nevyhnutné, aby sa do projektu aktívne zapojila okrem orgánov SFZ najmä ÚLK, ktorá je záujmov�m
zdru%ením fyzick�ch osôb – futbalov�ch klubov dvoch najvy..ích futbalov�ch líg na Slovensku, ako orgán
zodpovedajúci za riadenie a napredovanie profesionálneho futbalu u nás. V kompetencii ÚLK je aj stanovenie
podmienok pre ú9as2 v uveden�ch sú2a%iach.
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6. Realizácia projektu

Obsahom jednotliv�ch 9astí projektu bude realizácia komplexnej rekon.trukcie nasledujúcich .tadiónov:

1.S oh5adom na to, %e v blízkej budúcnosti je plánovaná v�stavba nového .tadióna v Trnave, SFZ má
záujem prispie2 na jeho vybudovanie z poskytnutej Inan9nej dotácie, pri9om .tadión by mal sp=⇢a2
kritériá UEFA pre .tadióny kategórie 4. Valej máme záujem o dobudovanie .tadióna v Miline, aby taktie%
sp=⇢al kritériá UEFA pre .tadióny kategórie 4

• Trnava (príspevok na vybudovanie nového (tadióna „City Arény“ s kapacitou 17.500 divákov
na mieste jestvujúceho mestského (tadióna)

• Milina (príspevok na dobudovanie (tadióna M:K Milina - dobudovanie okolitej infra(truktúry,
najmä parkovacích plôch)

2.Rekon.trukcia .tadiónov v ostatn�ch krajsk�ch mestách a tradi9n�ch ba.tách slovenského futbalu, ktoré
by po rekon.trukcii mali sp=⇢a2 minimálne v.etky kritériá UEFA pre .tadióny kategórie 3

• Ko(ice (vybudovanie nového mestského (tadióna na pozemkoch vo vlastníctve futbalového
klubu MFK Ko(ice s kapacitou 9.000 divákov)

• Pre(ov (rekon(trukcia (tadióna 1.FC Tatran s kapacitou 5.500 divákov)

• Nitra (rekon(trukcia mestského (tadióna pod Zoborom s kapacitou 5.500 divákov)

• Tren4ín (rekon(trukcia mestského (tadióna na Sihoti s kapacitou 5.500 divákov)

• Banská Bystrica (rekon(trukcia (tadióna Dukly na :tiavni4kách vo vlastníctve Ministerstva
obrany SR s kapacitou minimálne 5.500 divákov)

• Dunajská Streda (rekon(trukcia mestského (tadióna FK DAC s kapacitou 5.500 divákov)

3.Dobudovanie .tadiónov ostatn�ch futbalov�ch klubov najvy..ej sú2a%e „Corgo⇢ ligy“ v okresn�ch
mestách, sp=⇢ajúcich kritériá UEFA pre .tadióny kategórie 2 resp. 3

• Zlaté Moravce, Ru6omberok, Senica, Myjava

(rekon(trukcia (tadiónov s kapacitou do 5.000 divákov)

4.Vybudovanie Národného tréningového centra SFZ v Poprade sp=⇢ajúceho kritériá UEFA pre .tadióny
kategórie 3

• rekon(trukcia (tadióna vo vlastníctve SFZ s kapacitou 5.500 divákov pre potreby
zabezpe4enia tréningového procesu a odohrania zápasov reprezenta4n5ch dru6stiev SR vo
v(etk5ch vekov5ch kategóriách - vybudovanie vyhrievanej trávnatej hracej plochy, umelého
osvetlenia, tribún zo zastre.ením v.etk�ch miest h5adiska, turniketového a kamerového
monitorovacieho systému)

5.Dobudovanie .tadiónov futbalov�ch klubov druhej a tretej najvy..ej sú2a%e „II. ligy a III. ligy“ a .tadiónov
vo ve5k�ch okresn�ch mestách, sp=⇢ajúce kritériá UEFA pre .tadióny kategórie 2

• rekon(trukcia (tadiónov s kapacitou do 3.000 divákov

Poznámka: Financovanie rekon.trukcie resp. vybudovania nového futbalového .tadióna na Tehelnom poli,
ktor� by vyu%íval na svoje domáce zápasy LK Slovan Bratislava, nebude prebieha2 v rámci tohto projektu.
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7. Technické rie(enie projektu

Obsahom rekon.trukcie stávajúcich / vybudovania nov�ch futbalov�ch .tadiónov by malo by2:

• odstránenie star5ch betónov5ch oválov alebo atletick5ch dráh futbalov5ch (tadiónov, 9oho
v�sledkom bude priblí%enie tribún bli%.ie k hracej ploche za ú9elom lep.ieho kontaktu diváka s dianím
na ihrisku,

• rekon(trukcia resp. dobudovanie tribún so zastre(ením v(etk5ch miest hEadiska, 9o povedie k
zabezpe9eniu kultúrnej.ieho prostredia a lep.ieho komfortu pre divákov po9as zápasov,

• vybudovanie turniketov5ch systémov s elektronick5m 4ítacím zariadením, od 9oho o9akávame
nielen lep.iu kontrolu oprávnenosti vstupu diváka na futbalov� .tadión, ale predov.etk�m postupné
zavedenie mechanizmov pre rie.enie otázky boja s diváckym násilím na futbalov�ch .tadiónoch,

• vybudovanie vyhrievacích a zavla6ovacích systémov trávnat5ch hracích plôch, ktoré je dnes v
na.ich klimatick�ch podmienkach u% nevyhnutnou podmienkou udr%ania potrebnej kvality trávnikov
.tadiónov po9as celej futbalovej sezóny,

• dobudovanie sektorov (tadiónov pre fanú(ikov hostí vrátane bufetov a sociálnych zariadení, za
ú9elom vytvorenia adekvátneho prostredia a poskytnutia kvalitn�ch slu%ieb pre v.etk�ch futbalov�ch
fanú.ikov, 

• vybudovanie umelého osvetlenia, ako splnenia jedného z hlavn�ch kritérií KLS pre .tadióny v.etk�ch
kategórií a zárove⇢ mo%nosti odohrania zápasov v atraktívnej.om 9ase a lep.ej atmosfére,

• dobudovanie (tandardn5ch sociálnych zariadení, za ú9elom vytvorenia adekvátneho prostredia a
poskytnutia kvalitn�ch slu%ieb pre v.etk�ch futbalov�ch fanú.ikov.

8. Model Jnancovania, (truktúra rozpo4tu projektu

Ministerstvo Inancií SR vy9lení Inan9né prostriedky na realizáciu projektu prostredníctvom dotácie
z Ministerstva .kolstva, vedy, v�skumu a .portu SR v celkovej v�.ke 45 mil. EUR. 

Podmienkou realizácie rekon.trukcie / vybudovania jednotliv�ch futbalov�ch .tadiónov je participácia nielen
futbalového klubu - obchodnej spolo9nosti 9i ob9ianskeho zdru%enia, ale najmä samosprávy - miest, ktoré sú vo
vä9.ine prípadov vlastníkom samotnej infra.truktúry. SFZ prispeje prostredníctvom poskytnutia Inan9nej
podpory zo .tátnych zdrojov na dobudovanie futbalovej infra.truktúry, a to pod podmienkou dodr%ania
stanoveného modelu Inancovania jednotliv�ch 9astí projektu:

• priamy príspevok (tátu prostredníctvom SFZ = maximálne 60% rozpo4tu,

• príspevok futbalového klubu a samosprávy (mesta) = minimálne 40% rozpo4tu.
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Financovanie realizácie vybudovania a rekon(trukcií (tadiónov ( príspevok (tátu 45 mil. EUR )

Mesto / FK

Príspevok SFZ

/ (tátu

Ú4el pou6itia

príspevku SFZ / (tátu

Príspevok FK

/ samosprávy

Ú4el pou6itia

príspevku FK / samosprávy

�tadióny sp��ajúce kritériá UEFA pre kategóriu 4 (krajské mestá, Corgo� liga)

Trnava Samostatn5 projekt FC Spartak Trnava – SFZ prispieva na vybudovanie .portovej 9asti nového
.tadióna 

Milina Samostatn5 projekt M:K Milina – SFZ prispieva na dobudovanie pri5ahlej infra.truktúry futbalového
.tadióna (parkovacích plôch) 

�tadión kategórie 3 s kapacitou nad 9.000 divákov (krajské mestá, Corgo� liga)

Ko(ice 60 %

- vybudovanie tribún so 
zastre.ením v.etk�ch 
miest h5adiska

40 %

- príprava stavby
- búracie práce, terénne úpravy
- vyhrievanie trávnika
- turniketov� systém
- sociálne zariadenia
- sektor hostí
- zázemie .tadióna

�tadióny kategórie 3 s kapacitou 5.500 divákov (krajské mestá, Corgo� liga)

Pre(ov

5 x 

60 %

- vybudovanie tribún so 
zastre.ením v.etk�ch 
miest h5adiska

40 %

/ FK

- príprava stavby
- búracie práce, terénne úpravy
- vyhrievanie trávnika
- turniketov� systém
- sociálne zariadenia
- sektor hostí
- zázemie .tadióna

Nitra

Banská Bystrica

Tren4ín

Dunajská Streda

�tadióny kategórie 2 resp. 3 s kapacitou do 5.000 divákov (Corgo� liga)

Ru6omberok

4 x

60 %

- dobudovanie tribún so 
zastre.ením v.etk�ch 
miest h5adiska

- vyhrievanie trávnika

40 %

/ FK

- príprava stavby
- búracie práce, terénne úpravy
- turniketov� systém
- sociálne zariadenia
- sektor hostí
- zázemie .tadióna

Zlaté Moravce

Myjava

Senica

�tadión kategórie 3 s kapacitou nad 5.500 divákov

NTC Poprad 60 % Samostatn5 projekt SFZ – vybudovanie Národného tréningového centra

            (40 % spoluú9as2 SFZ)

�tadióny kategórie 2 s kapacitou do 3.000 divákov

8 (tadiónov

II.L a III.L +

mestá

s tradíciou futbalu

8 x

60 %

- dobudovanie tribún so 
zastre.ením v.etk�ch miest 
h5adiska

40 %

/ FK

- príprava stavby
- búracie práce, terénne úpravy
- sociálne zariadenia
- sektor hostí
- zázemie .tadióna
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9. Podmienky vyu6ívania jednotliv5ch (tadiónov zo strany SFZ

Podmienkou realizácie projektu v jednotliv�ch mestách je, %e futbalové .tadióny budú po dobu 15 a6 20 rokov
bezodplatne k dispozícii pre futbalové stretnutia v(etk5ch reprezenta4n5ch dru6stiev SR a podujatia
organizované SFZ.

10. /asov5 harmonogram projektu

Plánovaná doba realizácie projektu: 4 roky (2013 a6 2016)

Navrhovaná doba 9erpania Inan9nej podpory: 10 rokov (2013 a6 2022)

11. Príloha projektu

Smernica UEFA pre infra(truktúru (tadiónov
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PREAMBULA 
Táto smernica bola prijatá v súlade so znením článku 50(1) Štatútu UEFA 

 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
Článok 1 – Pôsobnosť smernice 
1) Táto smernica definuje infraštruktúrne kritériá, ktoré musí spĺňať futbalový štadión, aby mohol byť 

klasifikovaný ako štadión 1., 2., 3. alebo 4. kategórie UEFA (vzostupné usporiadanie).   
2) Kritériá definované v II. kapitole tejto smernice sa vzťahujú na všetky kategórie štadiónov UEFA. 

Okrem toho, pre jednotlivé kategórie štadiónov, samostatne platia ďalšie požiadavky definované       

v kapitolách III. až VI. tejto smernice. 

3) Táto smernica nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a predpisov 

vzťahujúcich sa na zariadenie a vybavenie štadiónov. 

 
Článok 2 – Vzťah k smerniciam súťaží 
Príslušné smernice UEFA upravujú súťaže hrané na štadiónoch tým, že : 
a) špecifikujú kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej súťaži;  
b) určujú zodpovednosť za kontrolu dodržiavania požiadaviek kritérií pre príslušnú kategóriu štadióna;  
c) môžu špecifikovať podmienky, za ktorých môže administratíva UEFA udeliť výnimku z plnenia 

požiadaviek určitého kritéria v príslušnej kategórii štadiónov.   
 

Článok 3 – Výklad pojmov 
V tejto smernici sú použité nasledovné špecifické pojmy : 
a) Uzavretý televízny okruh = zabudované kamery s možnosťou zvislého i vodorovného pohybu 

a priblíženia  pre monitorovanie diváckych sektorov, prístupov a vchodov na štadión a všetkých 
verejných priestorov vnútri štadióna; 

b) Velín = miestnosť pre osoby zodpovedajúce za celkovú bezpečnosť na štadióne počas stretnutia, 

napr. veliaci policajný dôstojník, bezpečnostný manažér klubu, hlavný usporiadateľ a pod.;    

c) Miestnosť delegáta stretnutia = miestnosť pre UEFA delegáta stretnutia a UEFA delegáta -

pozorovateľa rozhodcov; 

d) Miesto pre rýchly rozhovor = priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu 

vykonávané živé TV a rozhlasové rozhovory s hráčmi; 
e) Umelý trávnik = umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska; 

f) Mix zóna = priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy mužstiev, kde akreditovaní novinári 
môžu vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi;  

g) Miesto pre prenosové vozidlo = zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel 
televíznych spoločností; 

h) Verejný komunikačný systém = elektronický systém reproduktorov umožňujúci okamžité 
oznamovanie hovorených správ do všetkých priestorov štadióna; 

i) Státie = priestory s lavičkami, sektory na státie alebo bez sedadiel; 
j) Dočasné tribúny = miesta na sedenie, ktoré sú svojimi vlastnosťami, dizajnom a konštrukciou 

určené len na krátkodobé použitie a nie sú trvalo upevnené k podkladu; 

 

 Niektoré funkcie, ktoré vykonávajú aj ženy, sú v tejto smernici uvádzané len v mužskom rode.  
 
 

II. Infraštruktúrne požiadavky platné pre všetky kategórie štadiónov  
 

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 

Článok 4 – Hracia plocha 
1) Hracia plocha musí byť vodorovná a hladká (bez hrboľov). 

2) Hracia plocha musí byť pokrytá prírodným alebo umelým trávnikom. 
3) Umelý trávnik musí spĺňať všetky nasledujúce požiadavky: 

a) musí mať požadovanú FIFA licenciu, ktorá môže byť vydaná len po jeho testovaní laboratóriom 
akreditovaným FIFA; 

b) musí spĺňať všetky požiadavky národnej legislatívy; 
c) jeho povrch musí byť zelený, s bielym značením. 

4) Hracia plocha musí byť vybavená drenážnym systémom, aby sa v prípade daždivého počasia nestala 
nespôsobilou. 

5) Hracia  plocha  musí  byť vybavená zariadením na vyhrievanie trávnika , aby bolo zaistené, že bude 

spôsobilá v ktorýkoľvek hrací deň počas celého ročníka súťaží UEFA.  
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6) Menej ako 21m nad hracou plochou nesmie byť umiestnený/zavesený žiadny objekt. 
 
Článok 5 - Osvetlenie 
Pre stretnutia, ktoré nie sú vysielané TV, musí byť štadión vybavený osvetlením zabezpečujúcim 
minimálnu priemernú hodnotu osvetlenia 350 luxov (počítané podľa tabuľky v prílohe I).  
 
Článok 6 – Priestor na rozcvičenie 
Pozdĺž postranných čiar alebo za reklamnými tabuľami za bránkami musí byť dostatočne veľký priestor 
pre rozcvičenie náhradníkov.  
 
Článok 7 – Bránky a rezervné bránky 
1) Žrde a brvná bránok musia byť vyrobené z hliníka alebo podobného materiálu a musia byť guľaté 

alebo elipsovité. Okrem toho musia spĺňať požiadavky „Pravidiel futbalu“ schválených                    
a zverejnených „IFAB“ (Medzinárodný výbor futbalových asociácií), čo znamená, že: 
a) vzdialenosť medzi žrďami musí byť 7.32m; 
b) vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2.44m; 
c) žrde a brvná bránok musia byť biele; 
d) pre hráčov nesmú predstavovať žiadne nebezpečenstvo; 

2) V objekte štadióna musia byť uložené rezervné bránky, ktoré sú ľahko inštalovateľné, v prípade, že 
si to vzniknutá situácia vyžiada; 

 
Článok 8 – Lavičky pre náhradníkov 
Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami pre náhradníkov, ktoré sú na úrovni hracej plochy, 
vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od postrannej čiary a každá ma najmenej 13 miest na sedenie. 
 
Článok 9 – Vlajky 
Štadión musí byť vybavený minimálne 5 stožiarmi pre vlajky alebo iným zariadením umožňujúcim 
vyvesenie 5 vlajok. 
 
Článok 10 – Šatne 
1) Štadión musí byť vybavený 

a) pre každé družstvo šatňou s minimálne 5 sprchami, 3 WC so sedadlom, miestami na sedenie pre 
minimálne 25 osôb, masérskym stolom a tabuľou na taktickú prípravu; 

b) šatňou pre rozhodcov s minimálne jednou sprchou, jedným WC so sedadlom, piatimi stoličkami        
a stolom; 

2) Štadión musí umožňovať priamy a chránený prístup oboch družstiev a rozhodcov z ich šatní na 
hraciu plochu, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.; 

 
Článok 11 – Miestnosť pre delegáta stretnutia 
Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre delegáta stretnutia, s prístupom ku komunikačným 
zariadeniam ako telefón, fax a internet, umiestnenou v blízkosti šatní družstiev a rozhodcov. 
 
Článok 12 – Prvá pomoc a ošetrenie hráčov a činovníkov stretnutia  
Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie hráčov a činovníkov 
stretnutia. 
 
Článok 13 – Miestnosť dopingovej kontroly 
1) Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre vykonanie dopingovej kontroly, ktorá spĺňa požiadavky 

uvedené v prílohe II tejto smernice.   
2) Táto miestnosť musí byť v blízkosti šatní družstiev a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám. 
3) Miestnosť musí mať rozmery minimálne 20m² a  musí pozostávať zo vzájomne susediacej  čakárne, 

vyšetrovne a toalety. 
4) Čakáreň musí byť časťou testovacej miestnosti alebo s  ňou bezprostredne susediť (akceptované je 

tiež prehradenie na dva priestory). Musí byť vybavená stoličkami/kreslami pre 8 osôb, vešiakmi na 
zavesenie šiat alebo skrinkami a chladničkou. 

5) Vyšetrovňa musí byť vybavená stolom, 4 stoličkami, umývadlom s tečúcou vodou, uzamykateľnou 
skrinkou a toaletou (susediacou alebo priamo v miestnosti). 

6) Toaleta musí byť vo vnútri testovacej miestnosti alebo hneď vedľa s priamym prístupom do 
testovacej miestnosti. Musí byť vybavená záchodom so sedadlom a umývadlom s tečúcou vodou. 
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Článok 14 – Priestory na parkovanie 
1) Štadión musí poskytovať parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 automobilov družstiev 

a činovníkov stretnutia.   
2) Tieto priestory musia byť v bezpečné a chránené a musia sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti 

šatní družstiev a priestorov pre činovníkov stretnutia.  
 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 
Článok 15 – Tribúny a zariadenia pre divákov 
1) Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k podkladu, vzájomne oddelené, tvarované, 

očíslované, vyrobené z nerozbitného a nehorľavého materiálu a  musia mať minimálne 30cm vysokú 
opierku (merané od sedadla). 

2) Použitie provizórnych tribún je zakázané 
3) Vo všetkých sektoroch musí mať štadión občerstvovacie/stravovacie zariadenia pre divákov. 
 
Článok 16 – Fanúšikovia hosťujúceho družstva  
Minimálne 5% celkovej oficiálnej kapacity štadióna musí byť vyhradených fanúšikom hosťujúceho 
družstva a to v oddelenej časti štadióna. 
 
Článok 17 – Verejné vchody a východy 
1) Vstupné brány a/alebo turnikety musia byť uspôsobené tak, aby sa predišlo tlačeniciam a zaistený 

bol hladký a plynulý vstup divákov na štadión.   
2) Všetky verejné priestory, vstupy a  východy v každom sektore štadióna musia byť 

zreteľne odlíšené od priestorov na sedenie. Všetky únikové brány  a brány vedúce von 
zo štadióna musia byť zreteľne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi (napr. medzinárodne 
používanými piktogramami). 

3) Všetky východy  a brány štadióna, ako aj všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov 
na hraciu plochu musia:                                                                                                            : 
a) byť navrhnuté tak, aby mohli zostať odomknuté (ale ich použitie bude pod kontrolou 
usporiadateľa), pokiaľ budú diváci na štadióne;                                                                             ; 
b) sa otvárať smerom von v smere výstupu z tribún a v smere evakuačných trás. 

4) Prístupy na štadión musia byť patrične označené (napr. medzinárodne zrozumiteľnými 
piktogramami), aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Všetky turnikety, vstupy, východy a brány 
musia byť podobne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi. 

 
Článok 18 – Núdzové bezpečnostné osvetlenie  
Za účelom zaistenia bezpečnosti a usmernenia divákov, musí byť štadión vybavený systémom 
núdzového bezpečnostného osvetlenia, schváleného kompetentným orgánom, pre použitie v prípade 
úplného výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných častiach štadióna, vrátane 
východov a evakuačných ciest. 
 
Článok 19 – Verejný informačný systém 
1) Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom.   
2) Tento systém musí zahŕňať vnútorné i vonkajšie priestory štadióna a musí byť nezávislý na  

hlavnom prívode elektrickej energie. 
 
Článok 20 – Sanitárne zariadenia pre divákov 
1) Rovnomerne, vo všetkých sektoroch štadióna, musia byť rozmiestnené čisté a hygienické sanitárne 

zariadenia. Toalety a pisoáre musia byť vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí 
byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.: 

2) Minimálne požiadavky na sociálne zariadenia predstavujú (rátané podľa pomeru muži-ženy 80:20): 
a. jedno WC so sedadlom na 250 mužov; 
b. jeden pisoár na 125 mužov; 
c. jedno WC so sedadlom na 125 žien. 

 
Článok 21 – Miesto prvej pomoci pre divákov 
1) V každom sektore štadióna musí byť komplexne vybavená a kompetentným orgánom schválená 

ošetrovňa pre poskytnutie prvej pomoci divákom. 
2) Tieto zariadenia a prístup k nim musí byť zrozumiteľne a jasne označený. 
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Článok 22 – Zariadenia pre imobilných/telesne postihnutých divákov 
1) Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá/miesta pre telesne postihnutých divákov a ich 

pomoc (doprovod). 
2) Tieto osoby musia mať tiež vyhradené sociálne, občerstvovacie a stravovacie zariadenia a to 

v blízkosti sektora, v ktorom majú vyhradené miesta. 
3) Na 15 miest pre imobilných/telesne postihnutých divákov musí pripadať min. minimálne jedno WC 

osobitne vyhradené pre týchto divákov. 
 
Článok 23 – VIP sedenie  
VIP sedadlá musia byť kryté a musia byť umiestnené na hlavnej tribúne medzi pokutovými územiami, 
čo najbližšie ku stredovej čiare. 
 
Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 
Článok 24 – Pracovné priestory pre médiá 
Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená pracovnými pultmi 
(stolíkmi), napájaním a telefonickým/internetovým pripojením. 
 
Článok 25 – Rozmiestnenie kamier 
1) Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálne 

a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania. 
2) Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-

20° medzi horizontálnou úrovňou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej 
kamery k stredovému bodu hracej plochy. 

 
Článok 26 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 
1)  Sektor pre zástupcov médií musí byť kryty a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať 

voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií. 
2) Všetky sedadlá s pracovným pultom v tomto sektore musia byť vybavené prívodom/zdrojom energie 

a telefónnym/internetovým pripojením. 
3) Pracovné  pulty  musia  byť dostatočné veľké  pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového 

bloku. 
 
Článok 27 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  
1) Boxy  pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté a umiestnené v strede hlavnej 

tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom 
pre prácu médií. 

2) Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s prívodom/zdrojom energie a min. 
tromi (3) sedadlami. 

3) Minimálne jeden komentátorský box musí byť vybavený pripojením k širokopásmovému internetu. 
 
Článok 28 – Plocha pre prenosovú techniku  
1) Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na alebo čo najbližšie k štadiónu, 

najlepšie na rovnakej strane, ako plošina pre hlavnú kameru. Plocha musí mať rovný a pevný 
podklad, umožnený musí byť prívod elektrickej energie.  

2) Na  ploche  pre  prenosovú  techniku  je  potrebné  zabezpečiť  buď ničím nerušený výhľad na južný 
obzor, alebo samostatnú satelitnú „uplink“ oblasť,  ktorá  nie je vzdialená  viac ako 50m  od centra 
tejto plochy. 
 

III. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 1  
 
Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 
Článok 29 – Hracia plocha 
Hracia plocha musí mať rozmery: 

a) 100 - 105m dĺžka;  
b) 64 – 68m šírka. 
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Článok 30 – Osvetlenie 
Štadión musí byť vybavený umelým  osvetlením umožňujúcim hosťujúcemu prevádzkovateľovi 
vysielania prenos stretnutia v zodpovedajúcej kvalite    
 
Článok 31 - Parkovanie 
Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 VIP parkovacích miest.     
 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 
Článok 32 – Tribúny a zariadenia pre divákov 
Povolené je státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 
Článok 33 – Kapacita štadióna  
Štadión musí mať kapacitu minimálne 200 divákov. 
 
Článok 34 – VIP sedadlá 
Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 VIP sedadiel, z ktorých 10 musí byť vyhradených hosťujúcemu 
tímu. 
 
Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 
Článok 35 – Pracovné priestory pre médiá 
Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 50m². 
 
Článok 36 – Plošina pre hlavnú kameru 
Plošina pre hlavnú kameru musí mať plochu aspoň 4m². 
 
Článok 37 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 
Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 sedadiel, z ktorých aspoň 5 musí byť 
vybavených pracovnou doskou. 
 
Článok 38 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  
Štadión musí mať aspoň dva (2) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 
Článok 39 – Televízne štúdio 
Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť, v ktorej je možné zriadiť televízne štúdio.  
 
Článok 40 – Plocha pre prenosovú techniku  
Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 100m².  
 
Článok 41 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 
Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu. Ak sú na štadióne priestory pre 
prácu zástupcov médií, miestnosť pre tlačovú konferenciu môže byť ich časťou. 
 

IV. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 2  
 
Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 
Článok 42 – Hracia plocha 
Hracia plocha musí mať rozmery: 

a) 100 – 105m dĺžka;  
b) 64 – 68m šírka. 

 
Článok 43 - Osvetlenie 
1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým  osvetlením, 

ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I). 
a) 800 Ev(lx) pre pevné kamery; 
b) 500 Ev(lx) pre mobilné kamery. 
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2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť 
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí nejmenej 2/3 hodnotu pôvodnej 
intenzity osvetlenia.     

 
Článok 44 - Parkovanie 
Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 50 VIP parkovacích miest.     
 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 
Článok 45 – Tribúny a zariadenia pre divákov 
Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 
Článok 46 – Kapacita štadióna  
Štadión musí mať kapacitu minimálne 1 500 samostatných sedadiel. 
 
Článok 47 – Velín  
Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 
Článok 48 – VIP sedadlá 
Štadión musí mať kapacitu min. 100 VIP sedadiel, z ktorých 20 musí byť vyhradených hosťujúcemu tímu. 
 
Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 
Článok 49 – Pracovné priestory pre médiá 
Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo pracovať 
aspoň 50 osôb. 
 
Článok 50 – Plošina pre kamery 
Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.  
 
Článok 51 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 
Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 10 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 
Článok 52 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  
Štadión musí mať najmenej tri (3) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 
Článok 53 – Televízne štúdio 
Štadión musí mať aspoň jedno (1) televízne štúdio s rozmermi 5 x 5x 2,3 m.  
 
Článok 54 – Plocha pre prenosovú techniku  
Plocha pre prenosovú techniku musí mať minimámálne 200m².  
 
Článok 55 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 
1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných 

priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom 
pre kamery a ozvučením.    

2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 30 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže 

byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov. 
 

V. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 3  
 
Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 
Článok 56 – Hracia plocha 
Hracia plocha musí mať rozmery: 
a) 105m dĺžka;  
b) 68m šírka. 
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Článok 57 – Šatne rozhodcov 
Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) 
sprchami, jedným (1)sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami. 
 
Článok 58 - Osvetlenie 
1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, 

ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I). 
a) 1 200 Ev(lx) pre pevné kamery; 
b)    800 Ev(lx) pre mobilné kamery. 

2)   V  záujme  zaistenia  pokračovania  stretnutia  aj  v  prípade  výpadku elektrickej energie, musí byť  
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej 
intenzity osvetlenia.     

 
Článok 59 - Parkovanie 
Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 100 VIP parkovacích miest.     
 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 
Článok 60 – Tribúny a zariadenia pre divákov 
Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 
Článok 61– Kapacita štadióna  
Štadión musí mať kapacitu minimálne 4 500 samostatných sedadiel. 
 
Článok 62 – Velín  
Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 
Článok 63 – VIP sedadlá 
Štadión musí mať kapacitu minimálne 250 VIP sedadiel, z ktorých 50 musí byť vyhradených 
hosťujúcemu tímu. 
 
Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 
Článok 64 – Pracovné priestory pre médiá 
1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo 

pracovať aspoň 50 osôb. 
2) Vyčlenený musí byť priestor pre aspoň 15 fotografov, pokiaľ je to možné, v samostatnej a plne 

vybavenej oblasti. 
 
Článok 65 – Plošina pre kamery 
Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.  
 
Článok 66 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 
Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 50 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 25 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 
Článok 67 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  
Štadión musí mať minimálne päť (5) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 
Článok 68 – Televízne štúdio 
Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m.  
 
Článok 69 – Plocha pre prenosovú techniku  
Plocha  pre  prenosovú  techniku musí mať aspoň 200m².  
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Článok 70 – Miestnosť pre tlačové konferencie a mix zóna  
1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných 

priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom 
pre kamery a ozvučením.    

2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 50 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže 

byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov. 
 

VI. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 4  
 
Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia  
 
Článok 71 – Hracia plocha 
Hracia plocha musí mať rozmery: 

a) 105m dĺžka;  
b) 68m šírka. 

Článok 72 – Šatne rozhodcov 
Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) 
sprchami, jedným (1)sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami. 
 
Článok 73 - Osvetlenie 
1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, 

ktorého priemerná intenzita je 1 400 Ev(lx) pre pevné kamery (podľa prílohy I), pričom celé ihrisko, 
vrátane jeho rohov, musí byť rovnomerne osvetlené. 

2)   V  záujme  zaistenia  pokračovania  stretnutia  aj  v  prípade  výpadku elektrickej energie, musí byť  
štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí osvetlenie o intenzite 800 Ev(lx).     

 
Článok 74 - Parkovanie 
Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 150 VIP parkovacích miest.     
 
Časť 2: Priestory pre divákov  
 
Článok 75 – Tribúny a zariadenia pre divákov 
Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i). 
 
Článok 76 – Verejné vchody a východy  
Štadión musí byť vybavený modernými elektronickými systémami kontroly vstupov a mechanickými 
ščítacími systémami, analyzujúcimi aktuálne údaje, zabraňujúcimi používaniu falzifikátov vstupeniek 
a preplneniu štadióna. 
 
Článok 77 – Kapacita štadióna  
Štadión musí mať kapacitu minimálne 8 000 samostatných sedadiel. 
 
Článok 78 – Velín  
Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, 
vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami. 
 
Článok 79 – Bezpečnostný kamerový systém (vnútorný televízny okruh)  
1) Štadión musí byť vybavený bezpečnostným kamerovým systémom pre nepretržité sledovanie 

vnútorných i vonkajších priestorov štadióna. 
2) Kamerový bezpečnostný systém musí byť vybavený zariadením umožňujúcim fotografovanie 

a farebnými monitormi nachádzajúcimi sa vo velíne.       
 
Článok 80 – VIP sedadlá 
1) Štadión musí mať kapacitu minimálne 500 VIP sedadiel, z ktorých 100 musí byť vyhradených 

hosťujúcemu tímu. 
2) Čo najbližšie k VIP sedadlám sa musí nachádzať oddelený a uzavretý priestor na pohostenie, 

s plochou minimálne 400m².    
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Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií  
 
Článok 81 – Pracovné priestory pre médiá 
1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 200m², aby v nich mohlo pracovať 

najmenej 50 osôb. 
2) Vyčlenený musí byť priestor pre najmenej 25 fotografov, pokiaľ je to možné, v samostatnej a plne 

vybavenej oblasti. 
 
Článok 82 – Plošina pre kamery 
Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 10m² - na umiestnenie štyroch (4) kamier.  
 
Článok 83 – Sektor pre zástupcov médií (Press box) 
Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 100 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 50 musí 
byť vybavených pracovnou doskou. 
 
Článok 84 – Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov  
Štadión musí mať aspoň dvadsaťpäť (25) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov. 
 
Článok 85 – Televízne štúdio 
1) Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m. Aspoň jeden z nich musí 

byť prezentačné štúdio s výhľadom na hraciu plochu.  
2) Taktiež musia byť vytvorené aspoň 4 miesta (každé 2.5 x 2.5m) pre poskytovanie tzv. „flash 

interview“.  
 
Článok 86 – Plocha pre prenosovú techniku  
Plocha  pre  prenosovú  techniku musí mať aspoň 1 000m².  
 
Článok 87 – Miestnosť pre tlačovú konferenciu 
1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu, vybavená 

pracovným/predsedníckym  stolom, stoličkami, plošinou/pódiom pre kamery a ozvučením.    
2) Táto miestnosť musí mať kapacitu pre najmenej 75 novinárov (sedadlá/stoličky). 
3) Mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov musí byť krytá a musí mať kapacitu pre 

najmenej 50 novinárov. 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
Článok 88 – Disciplinárne konanie 
 

Akékoľvek porušenie tejto smernice môže byť sankcionované UEFA v súlade s platnými disciplinárnymi 
smernicami UEFA. 
 
Článok 89 – Prílohy 
 

Všetky prílohy tejto smernice sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
Článok 90 – Dôležité upozornenie 
 

V prípade vzniku akýchkoľvek významových nezrovnalostí v interpretácii anglickej a inojazyčnej verzie 
tejto smernice, je rozhodujúce znenie jej anglickej verzie. 
 
Článok 91 – Schválenie a nadobudnutie účinnosti smernice 
 

1) Táto smernica bola prijatá Exekutívou UEFA na jej zasadnutí dňa 24. marca 2010. 
2) Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.5. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 115 

z 27. februára 2013 
 

k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov  
na roky 2013 - 2022  

  
Číslo materiálu: 7051/2013 

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu 
  

Vláda 

A.  schvaľuje  

 A. 1.    Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových  štadiónov 
na  roky 2013 – 2022 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády  

B.    ukladá  

podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

B. 1.  zabezpečiť v štátnom rozpočte finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur 
ročne pre kapitolu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR nad 
rámec schválených výdavkov určených na program 026 – Národný program 
rozvoja športu v rokoch 2013 – 2022   

každoročne do 31. 3. až do roku 2022  

          ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  
B. 2.  pripraviť a uzavrieť zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom o poskytnutí 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu financovania 
rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na rok 2013  
do 30. apríla 2013. 

 
 
 

Vykonajú:  podpredseda vlády a minister financií  
minister školstva, vedy, výskumu a športu  

Na vedomie:  splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport  
prezident Slovenského futbalového zväzu  
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Financovanie rekonštrukcie, modernizácie 
a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 

 

I. Súčasný stav 

1. 1 Futbal ako verejná služba 

  Futbal je verejnou službou, preto by futbalové štadióny mali slúžiť futbalovej 
verejnosti. Na Slovensku je približne 0,5 mil. ľudí (10% populácie) činných vo futbale, 
napriek tomu futbalová infraštruktúra (štadióny) je vo výrazne zlom stave. Futbalové 
štadióny, na ktorých sa hrajú dve najvyššie futbalové súťaže na Slovensku, riadené Úniou 
ligových klubov (ďalej len „ÚLK“), nespĺňajú až na niektoré výnimky, požadované kritériá na 
komfort, pohodlie, služby, ale najmä na bezpečnosť. 

1. 2 Aktuálna infraštruktúra futbalových štadiónov 

 Futbalové kluby (ďalej len „FK“) hrajúce svoje stretnutia na takýchto štadiónoch 
každoročne zápasia so splnením licenčných (hlavne infraštruktúrnych) kritérií pre súťaž, v 
ktorej hrajú, nehovoriac o tom, že v prípade pohárových stretnutí v európskych súťažiach, 
spĺňa väčšina štadiónov kritériá UEFA len pre odohranie stretnutí v predkolách európskych 
súťaží. Napriek tomu, že bolo v minulosti z nariadenia riadiaceho orgánu súťaže vybudované 
na všetkých štadiónoch najvyššej súťaže „Corgoň ligy“ umelé osvetlenie a do istej miery i 
kamerové monitorovacie systémy, ďalšie podmienky ako vybudovanie turniketových 
systémov, resp. vyhrievanie hracích plôch, boli odložené na neurčito. Hlavným dôvodom je 
skutočnosť, že prevažný objem investícií do infraštruktúry, ktorá nie je vo väčšine prípadov 
ani vo vlastníctve klubových akcionárov, je zabezpečovaná práve z ich vlastných zdrojov. 
Tieto zdroje však nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie financovania chodu a manažmentu 
futbalového klubu. V porovnaní s okolitými krajinami „bývalého východného bloku“, 
Českom, Poľskom a Maďarskom, sa javí infraštruktúra slovenských štadiónov ešte oveľa 
horšie, čo do značnej miery súvisí aj s návštevnosťou ligových stretnutí v uvedených 
krajinách. S výnimkou futbalového štadióna MŠK Žilina, ktorého kapacita je v súčasnosti 
takmer 11 000 divákov, nemáme na Slovensku už žiadny štadión, ktorý by okrem prísnych 
kritérií UEFA v oblasti infraštruktúry spĺňal aj ostatné atribúty futbalového stánku, 
zabezpečujúceho divákovi dostatočný komfort a pohodlie. Slovenský futbalový zväz (ďalej 
len „SFZ“) tak pri rozhodovaní sa o dejisku medzištátnych stretnutí (priateľských, či 
kvalifikačných) reprezentačných družstiev SR nemá príliš na výber, ak chce voliť cestu 
európskeho štandardu a kvality. Zrekonštruovaný štadión na Pasienkoch, ktorý na základe 
zmluvy o jeho prenájme na reprezentačné stretnutia SFZ využíva, má napriek nemalým 
investíciám do infraštruktúry množstvo nedostatkov a musíme kriticky konštatovať, že nie je 
dôstojným štadiónom pre kvalifikačné stretnutia seniorského reprezentačného mužstva, na čo 
často poukazujú aj naši súperi. V súčasnej ekonomickej situácii, v ktorej sa SFZ nachádza, nie 
je však možné opakovane si na reprezentačné stretnutia prenajímať futbalový štadión v Žiline.  

 Za posledných 10 rokov výrazne poklesla divácka návštevnosť futbalových stretnutí 
najvyšších ligových súťaží na Slovensku, a to aj z dôvodu nekultúrneho prostredia (staré 
tribúny, sociálne zariadenia, atď.). 

1. 3 Spoločná Česko-slovenská liga 

 Po rozdelení Československa v roku 1993 sa v oboch krajinách začala budovať 
história samostatných ligových súťaží vo futbale. Sezóna 1993/1994 tak bola prvým ročníkom 
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samostatnej slovenskej ligy vo futbale, vtedy nazývanej „Mars Superliga“. Po takmer dvoch 
desaťročiach samostatnej futbalovej ligy na Slovensku je však markantný jeden ukazovateľ, a 
tým je nízka a každým rokom klesajúca divácka návštevnosť. Tá má samozrejme korene aj v 
negatívnych spoločenských javoch, či zastaralej a chátrajúcej infraštruktúre, ale jedným z 
kľúčových faktorov je samozrejme kvalita a popularita slovenského futbalu. V menšej miere, 
ale s podobnými problémami sa stretáva futbal aj v susednom Česku. Na prelome rokov 2009 
a 2010 preto začali prebiehať nezáväzné rozhovory medzi predstaviteľmi SFZ, 
Českomoravského futbalového zväzu (ďalej len „ČMFS“) a UEFA o myšlienke vytvoriť 
spoločnú futbalovú ligu českých a slovenských klubov tak, ako tomu bolo za čias spoločného 
štátu. Tie následne vyústili do oficiálneho stretnutia predstaviteľov SFZ (predsedovia komisií 
SFZ), ÚLK (zástupcovia klubov a ligy), ČMFS (predsedovia komisií a zástupcovia ligových 
klubov) na pôde ČMFS vo februári 2010. V marci 2010 bol na zasadnutí Prezídia ÚLK 
schválený návrh „Športovo-technických ustanovení Projektu spoločnej česko-slovenskej 
súťaže“, čím dal zelenú rokovaniam o možnej realizácii projektu. Česká strana však 
deklarovala, že najväčšie české kluby nemajú najmä z marketingového hľadiska o takúto 
súťaž záujem. Na ďalšom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia SFZ (generálny sekretár SFZ a 
prezident ÚLK) a ČMFS (generálny sekretár) s predstaviteľmi UEFA v máji 2010 v Nyone. 
Obe strany sa dohodli, že pripravia všetky podklady pre spracovanie variantov „Projektu 
spoločnej česko-slovenskej súťaže“ pracovnou skupinou UEFA. Výsledný materiál nebol v 
priebehu roka 2010 spracovaný a na ďalších rokovaniach sa už podieľalo nové vedenie SFZ. 

Projekt nakoniec zlyhal kvôli dvom hlavným faktorom: 

• absencia výhodných marketingových podmienok pre českú stranu, 

• zastaralá a nevyhovujúca infraštruktúra slovenských futbalových štadiónov 
(turniketové systémy, vyhrievanie trávnikov, nekryté tribúny,  a pod.). 

1. 4 Bezpečnosť divákov na futbalových stretnutiach 

 Často sa stretávame s prejavmi násilia a neviazanosti divákov na futbalových 
stretnutiach, čomu výrazným spôsobom napomáha najmä zastaralá infraštruktúra. Na 
štadiónoch chýba turniketový systém, ktorý by spolu s kamerovým systémom umožňoval 
identifikáciu a konfrontáciu fanúšikov. V prípade rizikových stretnutí musí potom štát 
vynaložiť značné finančné prostriedky na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti počas 
stretnutí. Popri realizácii projektu rekonštrukcie a dobudovania futbalových štadiónov v 
krajských mestách a tradičných „baštách“ slovenského futbalu, vyvíja SFZ aktívnu činnosť aj 
pri príprave legislatívneho zámeru riešenia problematiky diváckeho násilia (a neviazanosti 
divákov) na športových podujatiach. 

1. 5 Štátne dotácie na rozvoj futbalovej infraštruktúry 

 Podpora budovania futbalovej infraštruktúry zo strany štátu sa v minulom období 
sústredila na vybudovanie multifunkčných mini ihrísk s umelým trávnatým povrchom, 
predovšetkým za účelom podpory športovania detí a mládeže po celom Slovensku. Investície 
do futbalových štadiónov boli však v porovnaní napr. s ľadovým hokejom v ostatnom období 
výrazne nižšie. Všetko ostáva na vlastnej iniciatíve samosprávy, ktorá je na jednej strane vo 
väčšine prípadov vlastníkom infraštruktúry a na strane druhej sa zameriava predovšetkým na 
podporu mládežníckeho futbalu. Na budovanie infraštruktúry štadiónov im potom už 
neostávajú dostatočné finančné prostriedky. 
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1. 6 Kritériá UEFA pre infraštruktúru futbalových štadiónov 

 Smernica UEFA pre infraštruktúru štadiónov stanovuje kategorizáciu štadiónov a 
kritériá, ktoré by mali futbalové štadióny spĺňať, aby sa na nich mohli konať futbalové 
stretnutia najvyššej domácej ligovej súťaže, stretnutia európskych pohárových súťaží a 
kvalifikačné stretnutia reprezentačných družstiev na Majstrovstvá Európy resp. Majstrovstvá 
sveta. Aktuálne u nás spĺňa požadovaný štandard jedine štadión MŠK Žilina. 

Najväčšími nedostatkami sú: 

• absencia krytých tribún na štadiónoch,  
• nevyhnutnosť vyhrievania trávnikov vzhľadom na naše klimatické podmienky,  
• elektronický turniketový systém, ktorý by mal byť spolu s kamerovým systémom 

pomáhať k identifikácii osôb narušujúcich bezpečný priebeh futbalových stretnutí. 

Stretnutia reprezentačných družstiev Slovenska dnes s výnimkou štadióna MŠK Žilina nie je 
možné odohrať na inom štadióne bez toho, aby UEFA resp. FIFA nemali výrazné výhrady k 
infraštruktúre štadióne a vzhľadom na to musí SFZ v mnohých prípadoch požadovať rôzne 
výnimky. 

II. Zámer projektu 

  Zámerom SFZ, ako najväčšej športovej organizácie na Slovensku, zastrešujúcej 
slovenský futbal, ligový a reprezentačný, profesionálny a amatérsky, na všetkých úrovniach a 
vo všetkých vekových kategóriách, je iniciovať a zastrešiť z pozície hlavného garanta 
financovanie rekonštrukcie futbalových štadiónov, a to najmä v krajských mestách a 
tradičných baštách slovenského futbalu za účelom: 

• zabezpečenia kvalitného prostredia pre návštevníkov futbalových stretnutí najvyššej 
futbalovej súťaže, momentálne nazývanej „Corgoň liga“, 

• opätovného uchádzania sa o vytvorenie spoločnej česko-slovenskej ligovej súťaže, 
• možnosti usporadúvania reprezentačných stretnutí seniorského „A“ mužstva na 

viacerých štadiónoch po celom Slovensku, spĺňajúcich všetky kritériá a štandardy SFZ 
resp. UEFA a FIFA. 

III. Ciele projektu 

  Ak vychádzame z toho, že futbalové štadióny majú slúžiť verejnosti, je verejným 
záujmom, aby tieto poskytovali ich návštevníkom komfort, pohodlie či služby, ale 
predovšetkým zaručovali bezpečnosť. Preto je primárnym záujmom iniciovať dobudovanie 
infraštruktúry slovenských ligových futbalových štadiónov na takej úrovni, aby spĺňali všetky 
uvedené atribúty, ďalej podmienky Klubového licenčného systému (ďalej „KLS“) pre súťaže 
UEFA (kluby Corgoň ligy – kategória III až IV, kluby 2. ligy – kategória II), Smernice UEFA 
pre infraštruktúru štadiónov a taktiež legislatívne normy SR, a to najmä s ohľadom na 
bezpečnosť. Sekundárne, ak SFZ chce reálne rokovať s českou stranou o možnosti vytvorenia 
spoločnej česko-slovenskej súťaže, je nevyhnutné, okrem prípravy zaujímavého 
marketingového a športového modelu, akútne dobudovať infraštruktúru minimálne na takú 
úroveň, akú majú ligové futbalové štadióny v Českej republike. Zároveň je však potrebné 
nájsť vhodný a reálny model financovania celého projektu tak, aby sa na ňom podieľali 
futbalové kluby najmä organizačne, pričom finančne maximálne do výšky 10 – 15% rozpočtu 
na daný štadión. Zvyšok finančných prostriedkov by mal poskytnúť štát priamo, resp. 
prostredníctvom samosprávy. 
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  Pre pozitívny príklad nemusíme opäť chodiť ďaleko. V susednom Česku, krajine nám 
najbližšej, spustili v roku 2007 projekt s názvom „Ligové stadiony 2012“, ktorého zámerom 
bolo dobudovať do roku 2012 kvalitnú infraštruktúru, riadne spĺňajúcu všetky potrebné 
štandardy UEFA a ČMFS v troch najvyšších ligových súťažiach a zároveň stanoviť efektívne  
mechanizmy kontroly splnenia požadovaných kritérií. Niektoré kluby najvyššej českej 
futbalovej ligy nemohli dlhé mesiace hrať na svojich štadiónoch. Financovanie samotnej 
rekonštrukcie štadiónov však museli riešiť ich samotní vlastníci, t. j. futbalové kluby alebo 
mestá. Mnohé kluby sa dokonca rozhodli vrátiť infraštruktúru späť do vlastníctva miest, aby 
bolo možné financovať jej rekonštrukciu práve z mestských zdrojov. V konečnom dôsledku 
tak, až na niekoľko výnimiek, boli rekonštrukcie futbalových štadiónov v Čechách 
financované z verejných zdrojov, teda zo zdrojov samosprávy a miest. Mestá dokázali 
vyčleniť potrebné finančné prostriedky, pretože ligový futbal do nich jednoducho patrí a 
návštevníci futbalových stretnutí si zaslúžia kvalitnejšiu infraštruktúru i služby.  

  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. 

IV. Úlohy projektu 

1. Nájsť optimálny model financovania výstavby futbalových štadiónov prioritne v 
krajských mestách rokovaním s predstaviteľmi vlády SR, samosprávy (VÚC), samotných 
miest a futbalových klubov. 
 

2. Pripraviť v spolupráci s Licenčnou komisiou SFZ podrobný a konkrétny súbor kritérií, 
ktoré by mali futbalové kluby splniť s ohľadom na KLS (vrátane vyhrievania trávnikov a 
turniketov) a zákonné normy SR. 
 

3. Spracovať a schváliť potrebnú legislatívu predovšetkým s ohľadom na dôsledné plnenie 
všetkých infraštruktúrnych kritérií pre vstup do slovenských republikových súťaží. 
 

4. Realizovať projekt podľa stanoveného časového plánu s dôrazom na jeho celkovú 
koordináciu a kontrolu (podrobné sledovanie finančných tokov, plnenia infraštruktúrnych 
kritérií atď.). 

V. Zodpovednosť jednotlivých subjektov SFZ 

 SFZ vytvorí pracovnú komisiu zloženú z manažéra projektu, člena výkonného výboru 
SFZ a ďalších osôb, ktorá bude dohliadať na: 

• prípravu technických podkladov vrátane projektovej dokumentácie pre realizáciu 
rekonštrukcie jednotlivých futbalových štadiónov, 

• splnenie požadovaných kritérií KLS pre súťaže UEFA a legislatívy SR, 
• prípravu podkladu pre verejné obstarávanie, 
• distribúciu a účelové použitie poskytnutých finančných prostriedkov. 

 Ďalej sa budú na projekte ako poradné orgány podieľať odborné komisie SFZ, do 
ktorých kompetencie patrí futbalová infraštruktúra na Slovensku, Licenčná komisia SFZ a 
Komisia SFZ pre štadióny a ihriská. Je však nevyhnutné, aby sa do projektu aktívne zapojila 
okrem orgánov SFZ najmä ÚLK, ktorá je záujmovým združením fyzických osôb – 
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futbalových klubov dvoch najvyšších futbalových líg na Slovensku, ako orgán zodpovedajúci 
za riadenie a napredovanie profesionálneho futbalu u nás. V kompetencii ÚLK je aj 
stanovenie podmienok pre účasť v uvedených súťažiach. 

VI. Realizácia projektu 

 Obsahom jednotlivých častí projektu bude realizácia komplexnej rekonštrukcie 
nasledujúcich štadiónov: 

1. Vzhľadom na to, že v blízkej budúcnosti je plánovaná výstavba nového štadióna v Trnave, 
SFZ má záujem prispieť na jeho vybudovanie z poskytnutej finančnej dotácie, pričom 
štadión by mal spĺňať kritériá UEFA pre štadióny kategórie 4. Ďalej má záujem o 
dobudovanie štadióna v Žiline, aby taktiež spĺňal kritériá UEFA pre štadióny kategórie 4 

• Trnava (príspevok na vybudovanie nového štadióna „City Arény“ s kapacitou 17 500 
divákov na mieste jestvujúceho mestského štadióna), 

• Žilina (príspevok na dobudovanie štadióna MŠK Žilina - dobudovanie okolitej 
infraštruktúry, najmä parkovacích plôch). 

2. Rekonštrukcia štadiónov v ostatných krajských mestách a tradičných baštách 
slovenského futbalu, ktoré by po rekonštrukcii mali spĺňať minimálne všetky kritériá 
UEFA pre štadióny kategórie 3 

• Košice (vybudovanie nového mestského štadióna na pozemkoch vo vlastníctve 
futbalového klubu MFK Košice s kapacitou 9 000 divákov), 

• Prešov (rekonštrukcia štadióna 1.FC Tatran s kapacitou 5 500 divákov), 
• Nitra (rekonštrukcia mestského štadióna pod Zoborom s kapacitou 5 500 divákov), 
• Trenčín (rekonštrukcia mestského štadióna na Sihoti s kapacitou 5 500 divákov), 
• Banská Bystrica (rekonštrukcia štadióna Dukly na Štiavničkách vo vlastníctve 

Ministerstva obrany SR s kapacitou minimálne 5 500 divákov), 
• Dunajská Streda (rekonštrukcia mestského štadióna FK DAC s kapacitou 5 500 

divákov). 

3. Dobudovanie štadiónov ostatných futbalových klubov najvyššej súťaže „Corgoň ligy“ 
v okresných mestách, spĺňajúcich kritériá UEFA pre štadióny kategórie 2 resp. 3 

• Zlaté Moravce, Ružomberok, Senica, Myjava (rekonštrukcia štadiónov s kapacitou 
do 5 000 divákov). 

4. Vybudovanie Národného tréningového centra SFZ v Poprade spĺňajúceho kritériá 
UEFA pre štadióny kategórie 3 

• rekonštrukcia štadióna v Poprade vo vlastníctve SFZ s kapacitou 5 500 divákov pre 
potreby zabezpečenia tréningového procesu a odohrania stretnutí reprezentačných 
družstiev SR vo všetkých vekových kategóriách  (vybudovanie vyhrievanej trávnatej 
hracej plochy, umelého osvetlenia, tribún zo zastrešením všetkých miest hľadiska, 
turniketového a kamerového monitorovacieho systému). 

5. Dobudovanie štadiónov futbalových klubov druhej a tretej najvyššej súťaže „II. ligy a 
III. ligy“ a štadiónov vo veľkých okresných mestách, spĺňajúce kritériá UEFA pre 
štadióny kategórie 2 
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• Levice, Prievidza, Dolný Kubín, Topoľčany, Zvolen, Podbrezová, Bardejov 
a Humenné (rekonštrukcia štadiónov s kapacitou do 3 000 divákov). 

Poznámka: 

Financovanie rekonštrukcie resp. vybudovania nového národného futbalového štadióna na 
Tehelnom poli, ktorý by využíval na svoje domáce stretnutia ŠK Slovan Bratislava, nebude 
prebiehať v rámci tohto projektu. 

VII. Technické riešenie projektu 

Obsahom rekonštrukcie súčasných a budovania nových futbalových štadiónov bude: 

• odstránenie starých betónových oválov alebo atletických dráh futbalových štadiónov, 
čoho výsledkom bude priblíženie tribún bližšie k hracej ploche za účelom lepšieho 
kontaktu diváka s dianím na ihrisku, 

• rekonštrukcia resp. dobudovanie tribún so zastrešením všetkých miest hľadiska, čo 
povedie k zabezpečeniu kultúrnejšieho prostredia a lepšieho komfortu pre divákov 
počas stretnutí, 

• vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením, od čoho 
sa očakáva nielen lepšia kontrola oprávnenosti vstupu diváka na futbalový štadión, 
ale predovšetkým postupné zavedenie mechanizmov pre riešenie otázky boja s 
diváckym násilím na futbalových štadiónoch, 

• vybudovanie vyhrievacích a zavlažovacích systémov trávnatých hracích plôch, ktoré 
je dnes v našich klimatických podmienkach už nevyhnutnou podmienkou udržania 
potrebnej kvality trávnikov štadiónov počas celej futbalovej sezóny, 

• dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí vrátane bufetov a sociálnych 
zariadení, za účelom vytvorenia adekvátneho prostredia a poskytnutia kvalitných 
služieb pre všetkých futbalových fanúšikov,  

• vybudovanie umelého osvetlenia, ako splnenia jedného z hlavných kritérií KLS pre 
štadióny všetkých kategórií a zároveň možnosti odohrania stretnutí v atraktívnejšom 
čase a lepšej atmosfére, 

• dobudovanie štandardných sociálnych zariadení, za účelom vytvorenia adekvátneho 
prostredia a poskytnutia kvalitných služieb pre všetkých futbalových fanúšikov. 

VIII. Model financovania a štruktúra projektu 

 Ministerstvo financií SR zabezpečí v štátnom rozpočte na roky 2013 - 2022 finančné 
prostriedky na realizáciu projektu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR nad rámec rozpočtu výdavkov na program 026 – Národný program 
rozvoja športu v sume 4,5 mil. eur ročne po dobu 10 rokov. 

  Podmienkou realizácie rekonštrukcie a budovania jednotlivých futbalových štadiónov 
je participácia nielen futbalového klubu - obchodnej spoločnosti, či občianskeho združenia, 
ale najmä samosprávy - miest, ktoré sú vo väčšine prípadov vlastníkom samotnej 
infraštruktúry. SFZ prispeje prostredníctvom poskytnutia finančnej podpory zo štátnych 
zdrojov na dobudovanie futbalovej infraštruktúry, a to pod podmienkou dodržania 
stanoveného modelu financovania jednotlivých častí projektu: 

• priamy príspevok štátu prostredníctvom SFZ = maximálne 60% rozpočtu, 
• príspevok samosprávy (mesta) a futbalového klubu = minimálne 40% rozpočtu. 
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Prehľad financovania realizácie rekonštrukcie, modernizácie a budovania jednotlivých 
štadiónov je uvedený v prílohe. 
 

IX. Podmienky využívania štadiónov zo strany SFZ 
 

Podmienkou realizácie projektu v jednotlivých mestách je, že futbalové štadióny budú 
po dobu 15 až 20 rokov bezodplatne k dispozícii pre futbalové stretnutia všetkých 
reprezentačných družstiev SR a podujatia organizované SFZ. 

 

X. Časový harmonogram projektu 
 
Plánovaná doba realizácie projektu: 4 roky (2013 až 2016). 
Doba čerpania finančnej podpory: 10 rokov (2013 až 2022). 
 
XI. Záver 
 
 Predložený materiál „Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania 
futbalových štadiónov“ je potrebné chápať v širšom rozmere, a to nielen z pohľadu futbalu. Je 
všeobecne a dlhodobo známa skutočnosť, že futbalová infraštruktúra na Slovensku je vo 
veľmi zlom stave, ktorý je nevyhnutné riešiť postupnými krokmi. Predpokladáme, že 
predloženým projektom sa vytvoria také podmienky, ktoré sa prejavia nielen vo futbale, ale 
zároveň budú prospešné a využiteľné aj pre širokú verejnosť. Väčšina futbalových štadiónov 
je totiž v majetku samosprávy, ktorá sa bude tiež finančne podieľať na ich rekonštrukcii, 
modernizácii a budovaní. Ministerstvo preto očakáva, že samospráva potom bude mať 
zvýšený záujem využiť tieto štadióny okrem futbalu aj na iné aktivity pre svojich občanov, 
akými sú napr. rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, trhy, jarmoky alebo športové súťaže 
detí a mládeže.  

 

 

 

 

 

 

"
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Financovanie rekonštrukcie, modernizácia a budovania futbalových štadiónov 

 
Mesto / FK 

Príspevok 
SFZ 

/ štátu 

Účel použitia 
príspevku SFZ / štátu 

Príspevok FK 
/ samosprávy 

Účel použitia 
príspevku FK / 

samosprávy 

Štadióny spĺňajúce kritériá UEFA pre kategóriu 4 (krajské mestá, Corgoň liga) 

Trnava Samostatný projekt FC Spartak Trnava – SFZ prispieva na vybudovanie 
športovej časti nového štadióna  

Žilina Samostatný projekt MŠK Žilina – SFZ prispieva na dobudovanie priľahlej 
infraštruktúry futbalového štadióna (parkovacích plôch)  

Štadión kategórie 3 s kapacitou nad 9.000 divákov (krajské mestá, Corgoň liga) 

Košice 60 % 

- vybudovanie tribún 
so zastrešením 
všetkých miest 
hľadiska 

40 % 

- príprava stavby 
- búracie práce, terénne 
úpravy 
- vyhrievanie trávnika 
- turniketový systém 
- sociálne zariadenia 
- sektor hostí 
- zázemie štadióna 

Štadióny kategórie 3 s kapacitou 5.500 divákov (krajské mestá, Corgoň liga) 

Prešov 

5 x  
 

60 % 

- vybudovanie tribún 
so zastrešením 
všetkých miest 
hľadiska 

40 % 
/ FK 

- príprava stavby 
- búracie práce, terénne 
úpravy 
- vyhrievanie trávnika 
- turniketový systém 
- sociálne zariadenia 
- sektor hostí 
- zázemie štadióna 

Nitra 

Banská Bystrica 

Trenčín 

Dunajská 
Streda 

Štadióny kategórie 2 resp. 3 s kapacitou do 5.000 divákov (Corgoň liga) 

Ružomberok 

4 x 
 

60 % 

- dobudovanie tribún 
so zastrešením 
všetkých miest 
hľadiska 

- vyhrievanie trávnika 

40 % 
/ FK 

- príprava stavby 
- búracie práce, terénne 
úpravy 
- turniketový systém 
- sociálne zariadenia 
- sektor hostí 
- zázemie štadióna 

Zlaté Moravce 

Myjava 

Senica 

Štadión kategórie 3 s kapacitou nad 5.500 divákov 

NTC Poprad 60 % Samostatný projekt SFZ – vybudovanie NTC 
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Štadióny kategórie 2 s kapacitou do 3.000 divákov (II.L, III.L, mestá s futbalovou tradíciou) 

Levice 

8 x 
 

60 % 

- dobudovanie tribún so 
zastrešením všetkých miest 
hľadiska 

40 % 
/ FK 

- príprava stavby 
- búracie práce, terénne 
úpravy 
- sociálne zariadenia 
- sektor hostí 
- zázemie štadióna 

Bardejov 

Topoľčany 

Prievidza 

Podbrezová 

Dolný Kubín 

Humenné 

Zvolen 

!
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Zmluvao podmienkach financovania rekon trukcie, modernizÆcie a budovania futbalov ch tacli nov na roky 2013 -2022

uzatvorenÆmedzi t mito zmluvn mi stranami:

Ministerstvo  kolstva, vedy, v skumu a  portu Slovenskej republikyzastœpenØ: Doc. PhDr. Du anem CaploviŁom, DrSc.ministrem  kolstva, vedy, v skumu a  portu Slovenskej republikys dlo; StromovÆ1, 81330 BratislavaI¨ O: 00164381
 alej len  ministerstvo

Slovensk futbalov zv z
zastœpen : JÆnom KovÆŁikem

prezidentem SlovenskØho futbalovØho zvÆzus dlo: TrnavskÆcesta 100, 821 01 Bratislava 2iŁo: 0687308
 alej len  Slovensk futbalov zv z 

Preambula
(1) ZmluvnØstrany vychÆdzajœc najm , nie v ak v luŁne, z nasledovn ch skuteŁnosti:a)vlÆda Slovenskej republiky svojim uznesenim ¨ . 115 z 27. februÆra 2013 schvÆWaFinancovanie rekon trukcie, modernizÆcie a budovania futbalov ch  tadi nov na roky 2013 --2022 v sume 45 000 000,00 eur (slovem  tyridsa pÆ mili nov), a to formou dotÆcie v sunie4 500 000,00 eur (slovem  tyrimiliÆny p  stotisic eur) roŁne na program 026 - NÆrodn program rozvoja  portu v SR v rokoch 2013 2022,b) z vÆle SlovenskØho futbalovØho zv zu riadne spln v etky podmienky a zÆv zky, kterØ sœobsiahnut v uzneseni vlÆdy Slovenskej repubhky ¨ . llSz 27. februÆra 2013 a dohodnutØ vtejto zmluve sœvisiacej s firiancovanim rekon trukcie, modernizÆcie a budovania futbalov ch tadiÆnov na roky 2013 - 2022, a ktor mi vlÆda Slovenskej republiky podmienila poskytnutiedotÆcie, priŁom ich riadne plnenie je oboma zmluvn mi stranami pova ovanØza podstatnØanevyhnutnØpre naplnenie œŁelu tejto zmluvy,

pristœpili k uzatvoreniu tejto zmluvy, na zÆklade ktorej budœ podrobnej ie upravenØvzÆjemnØprÆva a povinnosti zmluvn ch strÆn, t kajœce sa zÆkladn ch podmienok poskytnutia dotÆcieze  tÆtneho rozpoŁtu prostrednictvom rozpoŁtu ministerstva
(2) Pre œŁely tejto zmluvy sa pod:

a) dotÆciou - rozurnie dotÆcia zo  tÆtneho rozpoŁtu Slovenskej republiky. ktorœ poskytne zesvojej rozpoŁtovej kapitoly ministerstvo ka doroŁne v sume 4 500 000.00 eu (slovem tyrimili nyp  stotisic eur) v priebehu rokov 2013-2022,b) futbalov m  tadi niom rozumie stavba vrÆtane jej pr slu enstva (najmÆ hracia plocha,priestor pre rozcviŁenie, osvetlenie, brÆrky a rezervnØ brÆnky, laviŁky pre nÆhradnikovvlajky,  atne, miestnosf pre delegÆta stretnutia, miestnos pne poskytnutie prvej pomoci,miestnos pne dopingovœ kontrolu, priestory na parkovanie, pnestory pre divÆkov - tribœny.nœdzovØ osvetlenie, sanitÆrne zariadenia pre divÆkov. miesto prve pomoci pre d;vÆkov,zaniadenie pne imobiln ch VIP sedenie, pracovnØ priestory pra mØdiÆ, PRESS BOX, BOXYprs rozhlasov ch a televiznych komentÆtorov, plocha pra prenosovu techniku vsun, bufety)
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urŁenÆna œŁely  portovØho vy itia futbaiov ch hrÆŁov a futbalov ch fanœ ikov, v dy presnedefinovanÆv konkrØtnej zmluve o poskytnut dotÆcie zo  tÆtneho rozpoŁtu prostredn ctvomrozpoŁtu ministerstva,
c) rekon trukciou, modernizÆciou a budovan m - rozumie obstarÆvanie novej alebo zmenadokonŁenej stavby nadstavbou, pr stavbou, stavebn mi œpravami (v stavbou, prestavbcu),rekon trukcia a modernizÆcia dokonŁenej stavby, t. j. technickØ zhodnotenie ( alejoznaŁovanØlen  V stavba ),
d) rekon trukciou - rozumie tak zÆsah do majetku, ktor mÆza nÆsledok kvalitativnu zmenujeho v konnosti alebo zmenu technick ch parametrov, priŁom za zmenu technick chparametrov sa nepova uje pou itie mØho materiÆlu s porovnate n mi vlastnost ami,e) modernizÆciou  rozumie najmÆroz  renie vybavenosti pou itelnosti majetku o takØprvkyalebo predmety, ktorØ tento majetok neobsahoval, priŁom tvoria neoddelitel nœ sœŁastmajetku alebo m  e is aj o samostatnØved, ktorØ sœ urŁenØna spoioŁnØpou itie s havnouvecou a spolu s  ou tvoria jeden majetkov celok,O technick m zhodnotenim  rozumejœ v davky na dokonŁenØ nadstavby, pr stavby astavebnØ œpravy, rekon trukcie a modernizÆcie prevy ujœce pri jednotiivom hmotnom anehmotnom majetku sumu 1 700,00 eur (slovom: jedentisicsedemsto eur) v œhrne zazda ovac e obdobie (rozpoŁtov rok),

g) funkŁn m  portoviskom sa na œŁely tejto zmluvy rozumie  portovisko, a teda cel priestor tadi nu ohraniŁen tribœnami, alebo oplotenim zah ajœci be eck ovÆl s vyznaŁen midrÆhami, ako aj sektory jednotliv ch sœ a  (skokanskØ a vrhaŁskØ discipliny), ktorØ jeopatrenØumel m povrchom v zmysle pr slu n ch noriem IAAF pre umelØpovrchy.
(3) V stavba futbalov ch  tadi nov je naplÆnovanÆv nasledujœcich obciach a mestÆch.a) Trnava, Zilina  podia kritØrii UEFA  tadi ny kateg rie 4,b) Ko ice, Pre ov, Nitra, TrenŁ n, BanskÆBystrica, DunajskÆStreda  poda kritØrii UEFA tadi ny kateg rie 3,

c) ZlatØ Moravce, Senica, Myjava, Ru omberok  podia kritØrii UEFA  tadi ny kateg rie 2,resp. 3,
d) Levice, Prievidza, Doln Kub n, Topo Łany. Zvolen, PodbrezovÆ, Bardejov, HumennØ  poda kritØrii UEFA  tadi ny kategÆrie 2,e) Poprad (NÆrodnØ trØningovØ centrum SlovenskØho futbalovØho zvÆzu)  podIa kritØriiUEFA  tacli n kateg rie 3.

(4) Slovensk futbalov zvÆz precllo i ministerstvu do 30.062014 plÆn V stavbytutbalov ch  tadi nov, ktor obsahuje zoznam miest, resp. obc 1 v ktor ch sa bude realizovat rekon trukcia, modernizÆcia a budovanie futbalov ch  tadi nov s identifikÆciou  tadiÆna,harmonogram V stavby a zoznam plÆnovan ch prÆc. ZÆrove sa Slovensk futbalov zvÆzzavÆzuje do 30.9.2013 predlo i ministerstvu plÆn V stavby futbalov ch  tadi novs dÆtumom zahÆjenia realizÆcie prÆc v roku 2013.

¨ lÆnok I.
V eobecnØpodmienky

(1) Slovensk futbalov zvÆz bene na vedomie,  ea) hlavnou podmienkou poskytnutia dotÆcie, nam v sœlsde s 11 Ods 1 pism. e) zÆkona Ł.30012008 Z. z. o organizÆc a podpore  portu a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov je. e ide o fłnancovanie V stavby futbalov ch  tadi nov, ktorØ budœ sp at kritØriÆUEFA pre tadi ny kateg rie 4, kateg rie 3, kategÆrie 2, vrÆtane ich u ivania osobami s obmedzenouschopnostbu pohybu a orientÆc e a zÆrukou bezpeŁnosti  portovcov a clivÆkov,b) dotÆcia bude poskytnutÆ v sœade s Ba zÆkona Ł 52312004 Z. z o rozpoŁtov chpravidlÆch verejnej sprÆvy a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov v znen z kona Ł
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38312008 Z. z. a v sœlade s podmienkami ustanoven mi zÆkonom ¨ 300/2008 Z. z. oorganizÆcii a podpore  portu a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov,c) V stavba futbalov ch  tadi nov mus by dokonŁenÆv celom rozsahu tak, aby kolaudaŁn rozhodnutia, Łi in potrebnØ rozhodnutia, alebo povo)enia prislu n ch orgÆnov bol vydanØ anadobudli prÆvoplatnos najnesk r 31.12.2022,d) v sœlade s 511 ods. 2 zÆkona Ł. 30012008 Z. z. o organizÆc i a podpore  portu a o zmenea doptnen niektor ch zÆkonov, v zneni neskor ich predpisov, nie je mo nØ dotÆciuposkytnœt na œhradu zÆv zkov z predchÆdzajœcich rokov okrem œhrady zÆv zkov na portovœ infra truktœru osobitnØho v znamu vzniknut ch po podpise zmiuvy O poskytnutidotÆcie, ako aj na refundÆciu v davkov uhraden ch v predchÆdzajœcich rokoch okremrefundÆcie v davkov na  portovœ infra truktœru osobitnØho v znamu vzniknut ch po podpisezmluvy o poskytnuti dotÆc e.

(2) V sœvislosti s bodom 1 tohto ¨ lÆnku sa preto Slovensk futbalov zvÆz zav zuje,  e,:a) vykonÆ V stavbu futbalov ch  tadi nov tak, aby jednotlivØ futbalovØ  tadi ny spl alikritØriÆUEFA pre  tadi ny kateg rie 4, 3 a 2 nasledovne:
-  tadi ny kateg rie 4: Trnava, Z lina,
-  tadi ny kateg rie 3: Poprad, Ko ice, Pre ov, Nitra, Tren¨ in, BanskÆBystrica, DunajskÆStreda,
-  tadi ny kateg rie 2, resp. 3: ZlatØMoravce, Senica, Myjava, Ru omberok,
-  tacii ny kateg rie 2: Levice, Prievidza, Doln Kubin, TopofŁany, Zvolen, PodbrezovÆ,Bardejov, HumennØ.
b) v pr pade nevybudovania futbalovØho  tadi na pod a rozpisu uvedenØho v pismene a) zd vodov zapriŁinen ch nie na strane SlovenskØho futbaiovØho zv zu zabezpeŁ V stavbufutbalovØho  tadi na minimÆlne rovnakej kateg rie v mom meste/obci, kde tÆto zmena jepodmienenÆuznesenim vlÆdy Slovenskej republiky. Ak vlÆda takØto rozhodnutie neschvÆli,dotÆcia bude krÆten œmerne k zmene rozpisu uvedenØho v pismene a),c) V stavbu futbalov ch  tadi nov vykonÆ tak, aby futbalovØ  tadi ny v plnom rozsahuzodpovedali zÆv zn m technick m podm enkam pre usporadøvanie  portov ch podujatipod a osobitn ch predp sov, a v tejto sœvislosti zabezpeŁ , aby prislu nØ kolaudaŁnØrozhodnut a o povolen u iva futbalov  tadi n, a pripadne in rozhodnutia alebo povoleniavy adovanØ k r adnemu prevÆdzkovaniu futbalovØho  tad  na nadobudli prÆvoplatnos najneskÆr do 31.12.2022,

d) zabezpeŁ :
da) aby pr V stavbe futbalov ch  tadi nov, al<o aj pri v etk ch s t m sœvisiacich Łinnostiach(vypracovanie projektovej dokumentÆcie, samotnØ stavebnØ prÆce, a podobne) nedo lo kzru eniu funkŁnØho  portov ska, ani jeho akejkol vek Łasti. (pre odstrÆnenie pochybnosti sazmluvnØstrany v slovne dohodli,  e pri V stavbe futbalov ch  tadi nov m  e doŁasne dŁjs k obmedzeniu funkŁnosti  portoviska, pr padne k jeho po koden u, ktorØv ak mus by ihne ako to budœ umo  ovat podmienky V stavby uvedenØ do pbvodnØho stavu -. sfunkŁnenØv rovnakom rozsahu ako pred zahÆjen m V stavby). najneskØr v ak do Łasu prÆvoplatnostiprislu nØho kolaudaŁnØho rozhodnutia o povoleni u  va futbalov  tadiÆn, alebo mØhorozhodnutia alebo povolenia vy adovanØho k riadnemu prevÆdzkovaniu futbalovØho tadi na

db) nebude v pripade dodatoŁne vyvolan ch a v sœŁasnosti nepredvidan ch nÆkladovspojen ch s v stavbou futbalov ch  tadi nov po adova poskytnutie  al  ch finanŁn chprostr edkov zo  tÆtneho rozpoŁtu Slovenskej republiky,dc) futbalovØ  tadi ny budœ poŁas 20 rokov odo d a prÆvoplatnosti kolaudaŁnØhorozhodnutia bezodplatne k dispozicii (5 v nimkou slu ieb spojen ch s u ivanim priesto ov)pre potrehy  tÆtnych  portov ch reprezentÆcii Slovenskej republiky vo futhale (odmlÆde nickych kateg rii a po seniorskØ) a na organizovanie  portov ch sœ a i,  portov chpodujati a  portovania deti.  iakov a  tudentov pod a po iadaviek ministerstva, podmienkytohto bezodplatnØho u ivania (term ny a rozsah vyu mt a futbalov c.h  tadi nov) budøstanovenØosobitnou zmluvou.
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(3) Slovensk futbalov ZVZ sa  alej zav zuje,  e:a) zabezpeŁ v stŁinnosti s vlastn kom  tadi na,  e futbalov  tadi n bude poŁas desiatichrokov odo d a prÆvoplatnosti kolaudaŁnØho rozhodnutia spl a kolaudaŁn m rozhodnut m aplatn mi prÆvnymi normami v oblasti stavebnØho prÆva, smernicou UEFA platnou v Łasepodpisu tejto zmluvy a touto zmluvou po adovanØ vlastnosti a podmłenky pre infra truktœrufutba)ov ch  tadi nov,

b) zabezpeŁ v sœŁinnosti s vlastnikom  tadi na,  e futbalov  tadi n bude poŁas desiatichrokov odo d a prÆvoplatnosti kolaudaŁnØho rozhodnutia vyu  van na  portovØ, spoioŁensk a kultœrne podujatia (ako aj pozemky pod  tadi nom),c) zabezpeŁ v sœŁinnosti s vlastnikom  tadiÆna  e tutbalov  tadi n bude poŁas desiatichrokov odo d a prÆvoplatnosti kolaudaŁnØho rozhodnutia v prevÆdzky schopnom stave nakneobmedzujœcom jeho vyu itie pod a tejto zmluvy,d) bude p somne informovat ministerstvo o ka dom zam   anom prevode vlastnickehoprÆva Łi o hej forme scudzenia vlastn ctva k futbalov m  tadi nom a O novom vlastn kovi, ato vopred minimÆlne 60 dn pred d om, kedy mÆ d js k uzatvoreniu zmluvy o prevodevlastnictva Łi inej listiny o scudzeni,
e) bude obdobne p somne nformova ministerstvo aj o ka dej takej skutoŁnosti, ktorÆm  ealebo by mohla mat za nÆsledok prechod vlastnickeho prÆva k futbalov m  tadi nom(napr klad na futbalovØ  tadi ny bude zaŁatØ alebo vedenØ exekuŁnØ konanie a alebo mØkonanie majœce obdobn dosah a œŁinky/nÆsledky), a to bezodklacirie potom, ako sa otakejto skutoŁnosti dozvie.

¨ lÆnok II.
VerejnØobstarÆvanie

Slovensk futbalov zvÆz sa zavÆzuje,  e v celom procese V stavby futbalov ch tadi nov bude postupovat pod a zÆkona Ł. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarÆvani a o zmenea dopineni niektor ch zÆkonov v znen neskor ich predpisov

¨ lÆnok III.
Kontrola a monitorovanie

(1) Slovensk futbalov zvÆz sa zav zuje umo n  zo strany ministerstva, Ministerstvafinanci Slovenskej republiky ako aj zo strany m ch prislu n ch orgÆnov  tÆtnej sprÆvy Łim ch oprÆvnen ch subjektov, vykonÆvat kontrolu a monitoring v priebehu realizÆcieV stavby futbalov ch  tadi nov a po jej dokonŁen kontrolu a monitoring dodr iavaniaplnenia podmienok tejto zmluvy.

(2) Ministerstvo v spoluprÆci s Ministerstvom financi Slovenskej republiky v sœvislosti soprÆvnenim vykonÆvat kontrolu a monitoring realizÆcie V stavby futbalov ch  tadi nov, jejdokonŁenia a dodr iavan a podmienok a zÆv zkov pod a tejto zmluvy, sœ oprÆvnenØzriadi kontroln a monitorovac v bor ( alej tie len Monitorovaci v bor ), ktor bude zlo en zozÆstupcov poveren ch ministerstvom a Ministerstvom financi Slovenskej republiky, pripadneVlÆdou Slovenskej republiky.

(3) Slovensk futbalov zv z sa zavÆzuje umo nit Monitorovaciernu v boru vykonÆvatkontrolnœ a monitorovaciu Łinnost poŁas samotnej realizÆcie V stavby futbalov ch tadi nov, ako aj po jej skonŁeni, z poh adu dodr iavania podmienok a zÆv zkov, ktorØSlovensk futbalov zv z prevzal na seba v sœvislosti s V stavbou futhalov ch  tadi novnajmÆpodia tejto zmluvy. Slovensk futbalov zv z zabezpeŁ sœŁinnosY zhotovite a stavbyfutbalov ch  tadiÆnov pri v kone Łinnosti Monitorovacieho v boru pod a tejto zrnluvy.
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(4) V konom kontrolnej a monitorovacej Łinnosti Monitorovacieho v boru fia sœ dotknutØoprÆvnenia na v kon kontrolnej Łinnosti pr s)u n ch orgÆnov  tÆtnej sprÆvy Łi m choprÆvnen ch subjektov pod a osobitn ch predpisov.

¨ lÆnok IV.
InformaŁnÆpovinnos 

(1) Slovensk futbalov zvÆz sa zavÆzuje poŁas doby V stavby tutbalov ch  tadi nov clo30 dni po skonŁen kalendÆrneho polroka pisomne informova ministerstvo o priebehuv stavby. SœŁas ou pisomnej informÆcie bude struŁn popis a rozsah vykonan ch arealizovan ch prÆc, œdaje o ich œhrade a suma preinvestovan ch finanŁn ch prostriedkov.
(2) Slovensk futbalov zv z poskytne ministerstvu bezodkladne od vzniku skutoŁnost :a) informÆcie o ka doni verejnom obstarÆvan v sœvislosti s V stavbou futbalov ch tadi nov,

b) uzatvorenØ zmluvy s realizÆtorom V stavby futbalov ch  tadi nov vrÆtane ich priloh apr padn ch dodatkov.

¨ ;Ænok V.
Poru enie podmienok a zÆv zkov

(1) Slovensk futbalov zvÆz berle na vedomie,  e pri pou it a nakiadani s dotÆciou naV stavbu  utbalov ch  tadi nov, je povinn dodr iavat tÆto zmluvu a v etky prislu nØv eobecne zÆvÆznØ prÆvne predpisy, Poru enie podmienok a zÆvÆzkov vo vz ahu kfinanŁnej discipl ne spolu so sankciami bli  ie urŁ zmluva o poskytnuti dotÆcie v zmysle ¨ i.VI. tejto zmluvy.

(2) Slovensk futbalov zv z berle na vedomie,  e v pripade ak poru  tinanŁrœ disciplinu,podheha sankŁnØmu mechanizmu v zmysle zÆkona Ł. 52312004 Z z. o rozpoŁtov chpravidlÆch verejnej sprÆvy a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov a v pripade,  e poru izÆkon Ł. 25/2006 Z. z o verejnom obstarÆvan a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov vznen neskor  ch predpisov, podlieha sankŁnØmu mechanizmu pod a tohto zÆkona.
(3) Ustanoveniami tohto ŁlÆnku n e sœ dotknutØ oprÆvnenia orgÆnov  tÆtnej sprÆvy Łim ch oprÆvnen ch subjektov udeli sankcie v zmysle v eobecne zÆvÆzn ch prÆvnychpredpisov.

(4) Ak Slovensk futbalov zvÆz poru  ¨ i. I., bod 2 p sm. a), b), c, de), db) je povinn poskytnutØ finanŁnØ prosthedky na predmetnœ Łest projektu V stavby futbalov ch  tadi novministerstvu vrÆti ; v opaŁnom pripade sa aplikuje ustanovenie 5 31 ods. 1 p smena a)zÆkona Ł. 523/2004 Z. z. o rozpoŁtov ch pravidlÆch verejnej sprÆvy a Slovensk futbaiov zv z podhieha sankŁnØmu mechanizmu v zmysle torno zÆkona

¨ lÆnok VI.
Poskytnutie dotÆcie

ZmluvnØ strany v rokoch 2013-2022 ka doroŁne uzatvona na zÆklade a v sœlade s 511ba 511e ods. 1 zÆkona Ł. 300/2008 Z. z. o organizÆcii a podpore  portu a o zmene a doplnenintektor ch zÆkonov zmluvu o poskytnuti dotÆcie v sLime 4 500 000,00 eur v pripade, ak
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a) Slovensk futbalov zvÆz bude sp a podmienky na poskytnutie dotÆcie ustanovenØzÆkonom ¨ . 300/2006 Z. z. o organizÆch a podpore  portu a o zmene a doplnerii niektor chzÆkonov a zÆkonom ¨ . 523/2004 Z. z. o rozpoŁtov ch pravidlÆch verejnej sprÆvy,b) budœ schvÆlenØ v davky pre œŁely poskytnutia dotÆcie v  tÆtnom rozpoŁte na pris!u n rozpoŁtov rok.

¨ lÆnok VII.
Predkladanie dokumentov a listin

Slovensk futbalov zvÆz sa zav zuje poskytova ministerstvu v etky dokumenty, listiny amØ pisomnosti, ktorØ mu vypl vajœ pod a tejto zmluvy, a to pisomnou formou na adresu s dlaMinisterstva  kolstva, vedy, v skumu a  poflu Slovenskej republiky, sekcia  tÆtnejstarostlivosti o  port a mlÆde , StromovÆ 1, 813 30 Bratislava 1, s oznaŁen m  V stavbafutbalov ch  tadi nov .

¨ lÆnek VIII.
SpoloŁn a zÆvereŁnØustanovenia

(1) ZmluvnØ strany sa dohodiL  e meni a dop˝ a tœto zmluvu mo no len po vzÆjomnejdohode formou pisomn ch dodatkov, ktorØ sa stÆvajœ neoddelitefnou sœŁas ou tejto zmluvy.ZmluvnØstrany sa k nÆvrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dni odo d a jeho doruŁenia.
(2) V ostatnom, v slovne neupravenom touto zmluvou, platia ustanovenia ObŁianskehozÆkonnika a zÆkona Ł 523/2004 Z. z. o rozpoŁtov ch pravidlÆch verejnej sprÆvy a o zmenea doplneni niektor ch zÆkonov v zneni neskor ich predpisov a zÆkona Ł. 300/2008 Z. z. oorganizÆcii a podpore  portu a o zmene a doplneni niektor ch zÆkonov.
(3) TÆto zmluva je vyhotovenÆ v troch rovnopisoch, z ktor ch po podpise ministerstvodostane dva rovnopisy a Slovensk futbalov zv z jeden rovnops.
(4) ZmluvnØ strany po preŁ tani tejto zmluvy vyhlasujœ,  e jej obsahu porozumeli a tentozodpovedÆskutoŁnØmu prejavu ich vØle a na znak vzÆjomnØho sœhlasu ju podpisujœ.
(5) TÆto zmluva nadobœda p)atnos d om jej podp sania ob dvoma zmluvn mi stranami aœŁinnost d om nasledujœcirn po dni jej zverejnenia v CentrÆlnom registri zmlœv.
(8) TÆto zmluva sa uzatvÆra na dobu neurŁitœ

V Bratislave d a 22 mÆje 2013

doc PhDr. Du an ¨ aploviŁ, DrSc JÆy Koy)ÆŁiI/minister  ko stva, vedy, v skumu a  portu prezident Siove9ØkØ o fu)balovØho zvÆzuS ovenskej republiky I /
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