
Ukončenie / Koludácia

Realizátor VO Zverejnenie VO Predmet VO Termín

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie parkovísk a priľahlej infraštruktúry - búracie práce hlavnej tribúny (1. časť) - búracie práce hlavnej tribúny (1. časť)
- časť búracích prác štadióna - príprava na dokončenie buracích prác - hlavná tribúna - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov

- výroba a dodávka sedadiel
- výstavba kompletného zázemia (budovy) hlavnej tribúny 
- výstavba sociálneho zázemia pre divákov

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

- výstavba turniketového a kamerového systému

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

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

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie stavebného povolenia - realizácia verejnej súťaže
- výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov
- výroba a dodávka sedadiel
- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny 
- montáž nových tribún vrátane sedadiel
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

SFZ 16.11.2013 výstavba tribún - časť búracích prác - spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie územného rozhodnutia - vydanie stavebného povolenia
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - realizácia verejnej súťaže

- zahájenie výstavby tribún nového štadióna
16.11.2013 výstavba tribún - príprava podkladov pre verejnú súťaž - vydanie územného rozhodnutia - prípravné práce

- zahájenie výstavby tribún nového štadióna
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna
- čiastočná rekonštrukcia hlavnej tribúny - dodávka a montáž sedadiel

- výstavba kompletného zázemia hlavnej tribúny 
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov - rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny 

- dodávka a montáž sedadiel - umelé osvetlenie štadióna
- vybudovanie trávnika hracej plochy - montáž nových tribún vrátane sedadiel (2. časť)
- montáž nových tribún vrátane sedadiel (1. časť) - výstavba sociálneho zázemia pre divákov
- príprava štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie stavebného povolenia

- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- výstavba turniketového systému
- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny

SFZ

Mesto Humenné

SFZ

partner

SFZ

Mesto Zvolen

kompletná         
výstavba štadióna

výstavba tribún

kompletná 
prestavba štadióna

kompletná         
výstavba štadióna

02.11.2016

dobudovanie a 
opláštenie tribún

výstavba 
parkovacieho domu

23.7.14

22.09.2015

Košice Košická futbalová aréna, a.s. partner

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

výstavba štadióna

02.11.2016partner

16.11.2013

15.03.2017

plánované          
03/2018

06/2017

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

07/2017

Michalovce MFK Zemplín Michalovce, a.s. partner 28.03.2017
umelé vyhrievanie 

hracej plochy a 
turnikety

Skalica

plánované          
06/2018

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

06/2018

plánované          
12/2018

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

plánované          
12/2018

Humenné 1.Humenská, a.s. plánované                
10/2017

Podbrezová ŽP Šport Podbrezová, a.s.

SFZ 16.11.2013 dodávka sedadiel

 08/2015partner 10.02.2015 umelé vyhrievanie 
hracej plochy

partner 13.02.2015 umelé osvetlenie

Trenčín AS Trenčín, a.s.

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

hracej plochy 02/2016
22.06.2015 rekonštrukcia 

tribúny a turnikety

Žilina MŠK Žilina, a.s. partner 12/2016

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. 12/2016

Bardejov BAPOS, mestský podnik Bardejov 12/2016

16.11.2013

17.9.15

výstavba tribún16.11.2013

kompletná 
prestavba štadióna

výstavba tribún

rekonštrukcia 
hracej plochy

6.10.15

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

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

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

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

09/2014

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

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

Zoznam realizovaných prác 2013 – 2014 Zoznam realizovaných prác 2016

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

 08/2015

Zoznam realizovaných prác 2015
Zoznam plánovaných prác 2017                               

(práce vyznačené hrubým písmom sú ku dnešnému 
dňu zrealizované alebo prebiehajú)



- príprava štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie stavebného povolenia
- búracie práce
- zahájenie výstavby tribún nového štadióna

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - úprava štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha) - vydanie stavebného povolenia
- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny
- zahájenie výstavby tribún nového štadióna

Aktualizované: 15.6.2017

návrh na nahradenie mesta Banská Bystrica v projekte

Prievidza Mesto Prievidza SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

plánované          
12/2018

plánované          
06/2018

Banská Bystrica

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


