
SPRÁVA  

o prestavbe futbalového štadióna mesta Spišská Nová Ves 

 

Cieľ projektu: 
V súlade so smernicami UEFA a Slovenského futbalového zväzu pre infraštruktúru štadiónov 

začala sa v lete tohto roka prestavba mestského futbalového štadióna v našom meste. 

Štadión v Spišskej Novej Vsi bude po dokončení prestavby  štadiónom 2. kategórie pre 

hranie druhej ligy s kapacitou prevyšujúcou 2 800 divákov na sedenie.  

 

Technické riešenie projektu obsahuje: 
- Odstránenie starých betónových oválov a ich násypov s cieľom priblížiť tribúny k hracej 

ploche a zlepšenie kontaktu diváka s dianím na ihrisku 

- Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešenými všetkými 

miestami v hľadisku 

- Dobudovanie sektorov štadióna pre fanúšikov hostí a domácich vrátane bufetov. 

sociálnych zariadení a potrebného zázemia pre chod na štadióne počas zápasov. 

- Vybudovanie nových vstupov vrátane pokladní. 

- Vybudovanie nových chodníkov a ciest okolo štadióna vrátane ich oplotenia. 

- Vybudovanie nových inžinierskych sieti v rámci celého areálu štadióna. 

- Vybudovanie nových tréningových hracích plôch  pre mladšie kategórie. 

- Dobudovanie štandardných sociálnych zariadení a priestorov potrebných pre chod štadióna 

počas zápasov a tréningového procesu. 

- Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch pre osobné automobily, autobusy, 

požiarnu a zdravotnícku ochranu a prenosové vozy. 

 

Architektonické riešenie projektu prestavby futbalového štadióna: 
Zmodernizuje sa existujúca tribúna, kde sa na prízemí nachádzajú šatne hráčov a trénerov 

domácich a hostí s potrebným sociálnym zázemím, šatne rozhodcov a delegátov so 

sociálnym zázemím, ošetrovňa pre hráčov a delegátov, miestnosti dopingovej kontroly a 

sociálne zázemie pre divákov (muži, ženy a imobilných) a nové, samostatné vstupy do 

priestorov pod tribúnov, kde sa nachádzajú priestory pre novinárov, funkcionárov, V.I.P. hosti 

s potrebným sociálnym zázemím. 

Priestory pod tribúnou budú sprístupnené novým vstupom do hľadiska v strede tribúny pre 

V.I.P. domácich a hostí pre média, rozhlasových a televíznych moderátorov, kameramanov, 

novinárov a správcov velína.  

Po oboch stranách tribúny budú priestory pre domácich divákov so samostatnými 

vstupnými schodiskami.  

Kapacita hlavnej – južnej A tribúny na sedenie je pre 660 divákov. 

Pozdĺž troch strán hracej plochy sú navrhované typové prestrešené tribúny, a to severná B 

tribúna s kapacitou na sedenie pre 1041 divákov, so zázemím pod tribúnami, t.j. WC muži a 

ženy, bufety, technické miestnosti a šatne pre mladšie kategórie. Západná C tribúna s 

kapacitou na sedenie pre 594 divákov, z toho 495 domácich a 99 hostí so samostatným 

zázemím WC, bufety, ošetrovňa, zvlášť pre hostí a domácich. Východná D tribúna má 

kapacitu na sedenie pre 594 divákov a taktiež vlastné sociálne zázemie pre divákov (WC 

muži, ženy a imobilných), bufety a šatňu pre mladšie kategórie. 

 Súčasťou projektu je vybudovanie parkoviska s kapacitou 50 miest pre osobné automobily s 



miestami pre imobilných a zabezpečenie ďalších 200 parkovacích miest na existujúcich 

spevnených plochách v okolí areálu štadióna, vybudovanie parkovacích 50 miest pre V.I.P, 

spevnenej plochy pre zásahové vozidlá požiarnické auto a sanitku rýchlej zdravotníckej 

služby a plochy pre prenosové vozy a taktiež pre dva autobusy hráčov. 

Existujúce oplotenie okolo celého štadióna sa podľa potreby opraví. Dobuduje sa oplotenie 

okolo štadióna vrátane 4-6 kontrolovateľných vstupov divákov a samostatný vstup pre hostí 

a nové oplotenie okolo hracej plochy. Súčasťou oplotenia sú zásteny za bránami hlavného 

ihriska a navrhovanej tréningovej plochy s umelou trávou. 

Vybuduje sa spevnený chodník pre divákov okolo hracej plochy poza zastrešené tribúny. 

Dobuduje sa cesta pre zásah požiarneho auta. Na stanovisku vyčlenenom pre požiarne auto 

budú v oplotení štadióna a oplotení na hraciu plochu osadené otváravé, resp. posuvné brány 

pre rýchly zásah po hracej ploche do všetkých priestorov štadióna. 

V celom areáli FŠ sa vybudujú nové inžinierske siete: 

- Nová vodovodná prípojka s bodom napojenia na mestský vodovod a potrebnými rozvodmi 

v rámci FŠ. 

- Nová dažďová a splašková kanalizácia s bodmi napojenia na mestskú verejnú kanalizáciu 

a potrebnými rozvodmi v rámci FŠ. 

- Nové plynové rozvody z existujúcej plynovej kotolne k spotrebičom, resp. podľa potreby 

nová kotolňa dimenzovaná pre nové rozvody ÚVK a TÚV pre priestory pod novými tribúnami. 

- Nové elektrické prípojky s bodmi napojenia pre vnútorné rozvody v objektoch tribún 

a vonkajšie rozvody ( časomiera, predpríprava pre umelé osvetlenie, poprípade potrebné 

verejné osvetlenie. 

 

Postup prác: 

Hlavné práce začali v druhej polovici júna, keď sa realizovalo odstránenie starých 

betónových stupňov, ktoré pôvodne slúžili na státie pre divákov a ich násypov. Po ukončení 

týchto prác a spracovaní geologického prieskumu pokračuje príprava projektu pre stavebné 

povolenie, komunikácia s dotknutými orgánmi v rámci prípravy stavebného konania, či 

príprava podkladov pre verejné obstarávanie. Ďalšie práce by mali začať začiatkom roka 

2019, keď začne  budovanie inžinierskych sietí  pre prípravu tribún B,C a D. S vybudovaním 

dvoch  nových tribún sa uvažuje do konca augusta 2019. Presnejší harmonogram bude 

spracovaný po vydaní stavebného povolenia, kedy budú známe všetky časové obmedzenia 

a prípadné pripomienky k projektu. 

 

Rozpočtové náklady projektu : 

Súčasné  rozpočtové náklady projektu pre roky 2018 – 2019  sú predpokladané vo výške 

1,65 milióna eur. Z tejto sumy bude  750 000 eur poskytnutých Slovenským futbalovým 

zväzom určených na výstavbu dvoch nových tribún a to tribúny severnej „B“ a západnej „C“. 

Doposiaľ bolo  ku koncu septembra  2018 z prostriedkov mesta preinvestovaných 370 000 

eur, a to na projektovú dokumentáciu, búranie ovalu, t.j tribún na státie a rekonštrukciu šatní 

domácich a hosti pod hlavnou tribúnou.   V prvom polroku 2019 sa plánuje s investíciou vo 

výške 530 000 eur,  čím sa ukončí druhá časť prestavby, keď sa vybudujú základové 

konštrukcie tribúny „B“ a „C“ na západnej a severnej stráne s prestrašením a inžinierske 

siete. 

Podľa priebehu prác v prvej polovici roka 2019 sa v období konca roka 2019 počíta so 

začiatkom  tretej  časti prestavby s jej dokončením v roku 2020 v predpokladanom finančnom 

náklade minimálne 1,40 milióna eura, keď dôjde k: 



-  dobudovaniu štandardných sociálnych zariadení a priestorov pod tribúnami B a C štadióna 

pre mládežnícke družstva 

- dobudovanie sektorov tribún B a C pre fanúšikov hostí a domácich, vrátane bufetov, 

pokladní, oplotenia a pod. 

- vybudovaniu priestorov  pod hlavnou tribúnou so  sprístupnením nových vstupov do 

hľadiska v strede tribúny pre V.I.P. domácich a hostí pre média, rozhlasových a televíznych 

moderátorov, kameramanov, novinárov a správcov velína, 

- vybudovaniu parkoviska s kapacitou 50 miest pre osobné automobily s miestami pre 

imobilných a zabezpečenie ďalších 200 parkovacích miest na existujúcich spevnených 

plochách v okolí areálu štadióna, vybudovanie parkovacích 50 miest pre V.I.P, spevnenej 

plochy pre zásahové vozidlá, požiarnické auto a sanitku rýchlej zdravotníckej služby a plochy 

pre prenosové vozy a taktiež pre dva autobusy hráčov. 

 V uvedených prácach nie sú započítané práce, ako sú výstavba tribúny „C“, rekonštrukcia 

administratívnej budovy pri Hornáde a dvoch   tréningových  ihrísk.  

Celkové rozpočtové náklady budú vyčíslené presnejšie po dokončení stavebného povolenia 

a vypracovaní realizačného projektu.  
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