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4.4 Výstavba futbalového štadióna 
 

 

Klub AS Trenčín sa rozhodol stavať futbalový štadión po 

častiach 

 

Moderný futbalový štadión v Trenčíne naberá reálne kon-

túry. Nielenže stavebníci naplno pracujú na novej hlavnej 

tribúne, ale generálny manažér klubu Róbert Rybníček 

prezradil krátko pred štartom jarnej časti slovenskej futbalovej 

najvyššej súťaže aj zásadné novinky.  

Na jeseň minulého roka predstavil dvojnásobný slovenský 

šampión finálny návrh novej futbalovej arény a do niekoľkých 

týždňov sa za-

čalo s jej vý-

stavbou. Na 

celý nový šta-

dión chýbali 

financie, preto 

sa klub spod 

hradu Matúša 

Čáka rozho-

dol budovať 

svoj nový domov po častiach. V prvej etape mala by byť do 

septembra 2019 dokončená nová hlavná tribúna. Spoločne s 

využitím starej tribúny mali vzniknúť podmienky potrebné na 

to, aby sa mužstvo mohlo vrátiť z dočasného azylu na Myjave 

späť do Trenčína. Ďalším krokom by bolo dostavanie tribún za 

bránami. 

 „Treba povedať, že sa veľmi teším, pretože už naozaj vidieť 

posun a vidia ho aj ľudia,” začal tému nového domovského 

stánku Róbert Rybníček. „Začína sa trošku prebúdzať aj 

pozitívna emócia, pretože fanúšikovia už reálne vidia, že to tu 
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asi bude stáť, čomu mnohí neverili. Podľa informácií od ge-

nerálneho dodávateľa stavby máme sklz zhruba sedem alebo 

osem dní, čo však v prípade lepšieho počasia nebude žiadnym 

problém dobehnúť.” 

Nová hlavná tribúna by teda mala zažiť premiéru počas 

jesennej časti novej sezóny 2019/2020. Generálny manažér 

Trenčanov však má aj ďalšie dobré správy. 

„Otvárajú sa nám ďalšie možnosti a veci, ktoré budú veľmi 

pozitívne vplývať na to, aby sme posunuli celý proces do tej 

podoby, o ktorej sme snívali. K dnešnému dňu musím povedať, 

že som plný radosti a optimizmu, pretože sa napĺňa to, za čím 

sme išli. Domnievam sa, že dnes je to v úplne inom štádiu, ako 

bolo pred mesiacom alebo pred pol rokom,” dodal Róbert 

Rybníček. 

Čelný predstaviteľ aktuálne deviateho celku fortunaligovej 

tabuľky vzápätí rozmenil svoje slová na drobné: „Reálne sa 

nám otvára možnosť, o ktorej sme veľmi, ale skutočne veľmi 

snívali – že by sme možno dokázali vybudovať aj „účko“, teda 

aj tribúny za bránami.“ 

Futbalová aréna v Trenčíne bude mať kapacitu 10 tisíc miest. 

V hodnotení štadiónov UEFA by mal mať štyri hviezdičky. 

Cena celého štadióna sa pohybuje na úrovni 20 miliónov 

eur. Podoba vnútorných priestorov a celá logistika štadióna 

vychádza zo skúseností pri budovaní arény v Dunajskej Strede. 

www.sportaktuality.sk 12.02.2019 

Pomocná evidencia 113/1/2019 

 

Na výstavbe futbalového štadióna sa skončila prvá fáza 

 

Výstavba futbalového štadióna v Trenčíne pokračovala 

v polovici februára rýchlym tempom. Nový domovský stánok 

dvojnásobného slovenského šampióna by mal stáť podľa 

http://www.sportaktuality.sk/
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pôvodného plánu. Potvrdil to  manažér investícií AS Trenčín 

Vladimír Martinko.  

Pod hradom Matúša Čáka momentálne prebiehajú práce na 

novej hlavnej tribúne. „Končíme prvú časť výstavby, to zna-

mená ukončenie štyroch jadier, z ktorých sa skladá hlavná tri-

búna. Vzápätí bude nasledovať montáž stĺpov PREFA systému. 

Na to nadviaže ukladanie lavíc, na ktoré sa budú montovať 

sedačky a koncom marca by mala nastať montáž oceľovej 

konštrukcie strechy,” ozrejmil Vladimír Martinko. 

Aj napriek tomu, že v uplynulých mesiacoch vládlo na stred-

nom Považí chladné počasie, výstavba pokračuje podľa har-

monogramu, teda bez časového sklzu. Na mieste, kde bude stáť 

nový domov AS Trenčín, momentálne rastú štyri veže.  

Investičný manažér klubu vysvetlil, ako bude výstavba 

pokračovať v najbližších týždňoch: „Toto je tretie nadzemné 

podlažie, na ktorom budú sky boxy. Nad nimi bude už len atika 

- horizontálna previsnutá nosná konštrukcia - a strecha, ktorá 

dosiahne výšku dvanásť metrov. Odtiaľ bude vedená strecha a 

na nej budú umiestnené stožiare osvetlenia, ktoré dosiahnu 

výšku 27 metrov. Momentálne pripravujeme verejné obstará-

vanie na dostavbu hlavnej tribúny a zároveň pripravujeme 

verejné obstarávanie na vybudovanie tribún za bránami, teda 

južnej a severnej.“ 

www.sportaktuality.sk 22.02.2019 

Pomocná evidencia 141/1/2019 

 

AS Trenčín by mal dostať na výstavbu štadióna štátnu 

dotáciu 

 

Futbalový klub AS Trenčín by mohol dostať ďalšiu štátnu 

dotáciu na výstavbu nového štadióna. Podľa trenčianskeho 

primátora by malo ísť o 4 milióny eur. Klub by sumu využil pri 

výstavbe tribún za oboma bránkami. 

http://www.sportaktuality.sk/
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Projekt nového futbalového štadióna predstavili v Trenčíne 

ešte v roku 2015, práce mali pôvodne začať nasledujúci rok. Pre 

problémy s územným plánom a neskôr verejným obstarávaním 

sa začiatok prác viackrát posunul. Zo štadióna medzitým zmizli 

staré betónové tribúny a aj dva stĺpy osvetlenia.  

Na vybudovanie novej hlavnej tribúny dostal klub takmer 

2,5-miliónovú dotáciu od Slovenského futbalového zväzu. 

Novú, štvormiliónovú dotáciu mal prisľúbiť premiér Peter 

Pellegrini na rokovaniach s primátorom Trenčína Richardom 

Rybníčkom. 

„Poprosil som predsedu vlády o pomoc pri zvýšení dotácie 

na futbalový štadión. Pomohlo by to pri urýchlení stavby. Mala 

by to byť dotácia 4 milióny k tým 2,4 miliónom,“ povedal 

Richard Rybníček s tým, že táto dotácia by už nešla priamo na 

mesto, ale bude ju riešiť klub spolu so Slovenským futbalovým 

zväzom (SFZ). 

Predseda vlády sa podľa primátora zachoval konštruktívne, 

dokonca poznal trenčiansky klub a povedal, že v dohľadných 

týždňoch bude túto dotáciu riešiť. 

Práce podľa hovorcu klubu Martina Galajdu napredujú aj 

počas zimných mesiacov. To, kedy bude nový štadión úplne 

dokončený, Martin Galajda dnes nevie: „Financie sú na posta-

venie hlavnej tribúny, dnes sa riešia peniaze na tribúny za 

bránami, ich cena je okolo päť miliónov eur.“ 

Práce by mohla výrazne urýchliť nová dotácia od štátu. 

 „Peniaze by boli veľmi pozitívnym impulzom k tomu, aby 

sa štadión dokončil do „účka“ tak, ako by sme chceli. Už sme 

deklarovali pri zmene filozofie výstavby štadióna, obnos pe-

ňazí, ktorý vieme do štadióna investovať, je niekde medzi 10 – 

12 miliónov eur. Ten sa dá celý kvôli štvorhviezdičkovému 

štandardu do hlavnej tribúny,“ dodal Martin Galajda. 

www.sme.sk 01.03.2019 

Pomocná evidencia 154/1/2019 

http://tender.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/19/peter-pellegrini
https://www.sme.sk/os/19/peter-pellegrini
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.sme.sk/
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Róbert Rybníček: Za oknami nám vyrastá silná emócia 

 

V polovici apríla sme oslovili generálneho manažéra AS 

Trenčín Róberta Rybníčka. 

Hlavná tribúna naberá reálne kontúry. Vidíte už v 

očiach ľudí viac dôvery, prípadne úsmev na ich tvárach?  

„Na sociálnych sieťach nefungujem. Reakcie príliš priamo 

nevnímam. Za oknami nám vyrastá silná emócia. Štadión v 

Trenčíne reálne bude. S parametrami, aby fungoval ďalších 

dvadsať rokov v najvyššej možnej forme.“ 

Kedy by sa reálne mohol odohrať prvý majstrovský 

zápas?  

„Prvoradou bola od začiatku hlavná tribúna. Po jej dostavaní 

sme sa chceli vrátiť domov a zároveň využívať aj protiľahlú 

starú. Dnes pracujeme na tom, že sa nám naskytá možnosť sta-

vať aj ovály za bránami.“ 

Bude nový štadión Rybníčkovým dieťaťom?  

„Tak to nevnímam. Dvanásť rokov spoločnými silami budu-

jeme klub. Všetko, čo robíme, je mi veľmi blízke. Smerujeme 

k tomu, aby sme mali vybudované zázemie v podobe fut-

balového stánku a akadémie na Ostrove. Robím to, čo ma baví 

a napĺňa. Po nás príde opäť niekto iný, komu všetko zanecháme. 

Pre mňa je fantastický pocit, že futbal v Trenčíne bude 

pokračovať ďalej a nikto sa nebude môcť vyhovárať na to, že 

mu chýba to či ono.“ 

Premýšľali ste už nad názvom nového štadióna?  

„Jeden z hlavných pilierov marketingu spočíva v názve 

objektu. Ak by sme našli spoločnosť, ktorá by sa spolupodieľala 

finančne a bola by schopná „kúpiť“ si názov, tak nebudeme 

proti. Hovoríme o súčasnom modernom riadení klubov v 

Európe, kde sa to deje bežne.“ 
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Budovanie štadióna do značnej miery beriete komerčne. 

Čo s ním bude po dostavaní?  

„Mnoho ľudí si myslí, že výstavbou je proces ukončený. 

Lenže realitou je, že všetko sa iba začína. Treba ho riadiť a 

živiť, čo je zložitejšia úloha, ako ho postaviť. To si uvedomuje 

málokto. Budeme robiť maximum pre to, aby sme vytvorili 

zázemie pre kultúrne a eventové podujatia. V pomerne krátkom 

časovom horizonte musíme vyriešiť fungovanie celého kolosu. 

Hľadáme odpovede na rôzne otázky. Som veľmi nespokojný z 

rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu ohľadom trávnika. 

O tri roky budeme musieť mať živý.“ 

www.sme.sk 17.04.2019 

Pomocná evidencia 292/1/2019 

 

Stožiare osvetlenia na futbalovom štadióne zmizli 

 

„Lízatká“ na futbalovom štadióne v Trenčíne sú minulosťou. 

Výstavba nového futbalového štadióna v Trenčíne postupne 

napreduje. Najskôr 

odstránili sektor 

hostí a starú infor-

mačnú tabuľu. V 

decembri ubudli 

dva stĺpy osvetle-

nia. Teraz demon-

tovali aj tretí a 

štvrtý stožiar – tretí 

v sobotu 24. augus-

ta a štvrtý v utorok 27. augusta. Trenčín prišiel o dominantu, 

ktorá bola jeho súčasťou celé desaťročia. 

http://www.sme.sk/
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Na likvidáciu 50 metrov vysokého a asi 45 ton vážiaceho 

stožiara rozložili za 

športovou halou 250-

tonový a 750-tonový že-

riav, ktorý doviezli 

počas z Českej republi-

ky.  

„Ten menší zabez-

pečoval hlavný žeriav, 

keďže „lízatká“ museli 

byť zložené v jednom 

kuse a smere tak, ako ich v minulosti postavili. Nebolo možné 

ich posunúť ani do jednej strany, z toho dôvodu menší žeriav 

zaisťoval väčší,“ vysvetlil systém prác projektovo-technický 

manažér AS Trenčín Vladimír Martinko. 

Po zložení železného stĺpu osvetlenia odstránia pracovníci 

jednej zo zhotoviteľských firiem svietidlá, stĺp rozrežú na tri 

časti a tie rozpília na asi 1,5 metrové tabule. 

„Spolu s hradom boli jednou z vecí, ktoré majiteľovi klubu 

Tschenovi La Lingovi učarovali. To, že by sme aspoň jeden z 

nich zachovali v súčasnej podobe, nie je možné. Každopádne 

zistíme, v akom sú stave a posnažíme sa nájsť riešenie, čo 

spravíme,“ uviedol PR manažér klubu s tým, že časť stĺpu s 

osvetlením by mohla zostať v blízkosti nového štadióna. In-

štalácia ale musí dodržať bezpečnostné normy.  

www.sme.sk 27.08.2019 

Pomocná evidencia 614/1/2019 

 

Rozostavaný trenčiansky futbalový štadión  spoznal 

svoje logo 

 

Futbalový klub AS Trenčín predstavil logo, ktoré sa bude 

spájať s novým štadiónom.  

http://www.sme.sk/
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„Práca na logu trvala niekoľko mesiacov. Do záverečného 

výberu prešli tri alternatívy. Každá z nich má svoj príbeh. V 

prvom prípade sme zvolili tradičnú cestu loga, ktoré má deväť 

z desiatich športových arén. Bolo zobrazením dominantných 

znakov vonkajšieho vizuálu. Hlavným znakom druhej alter-

natívy bola veľmi silná abstrakcia rovnako vonkajšieho 

opláštenia. Napokon sme 

sa vybrali celkom inou 

cestou,“ povedal PR ma-

nažér klubu Martin Ga-

lajda.  

Nové logo štadióna AS 

Trenčín sa ponára priamo 

do srdca arény, ktorým sú 

miesta pre fanúšikov. Logo kopíruje farebné rozloženie 

sedačiek na tribúne. Prečo klub zvolil túto cestu? Pretože práve 

fanúšikovia dávajú život každej športovej aréne. Bez nich by 

napriek najnovším technológiám a moderným dizajnovým 

prvkom boli iba neživé koloseá.  

Logo je zložené zo siedmich geometrických útvarov. 

Futbalom klub žije sedem dní v týždni a aj nová aréna chce žiť 

naplno každý deň. Logo taktiež symbolizuje, že každý celok je 

zložený z menších častí, ktoré tvoria jeho konečný obraz. Tými 

našimi čriepkami sú mládež, prvý tím, tréneri, ľudia pracujúci 

v štruktúrach klubu, servis arény, klubové médiá a v 

neposlednom rade fanúšikovia. Rastúca aréna je zatiaľ 

označovaná menom Štadión Sihoť.  

„Definitívne meno arény sme pochopiteľne neurčili. Práve 

meno štadióna je dnes jedným z najlepších marketingových 

nástrojov pre klub,“ povedal marketingový manažér Igor 

Schlesinger.  

www.astrencin.sk 24.10.2019 

Pomocná evidencia 798/1/2019 

http://www.astrencin.sk/
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Ukončili výstavbu základov tribún za bránami 

 

Výstavba nového štadióna pokračovala aj na prelome 

novembra a decembra, hoci posun v posledných týždňoch nebol 

príliš viditeľný. Stavba tribún za bránami sa však potrebovala 

„vyhrabať zo zeme“. Čo sa teda v uplynulých jesenných dňoch 

dialo? 

Ukončila sa výstavba základov severnej a južnej tribúny, 

klub odovzdal dokumentáciu pre výrobu betónových 

prefabrikátov tribún za bránami, pracuje sa na izolácii hlavnej 

tribúny a inštalujú sa hliníkové konštrukcie pre montáž výplní 

okenných otvorov hlavnej tribúny. 

www.astrencin.sk 01.12.2019 

Pomocná evidencia 915/1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astrencin.sk/
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Výstavba futbalového štadióna na fotografiách: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizácia nového futbalového štadióna. Vizualizácia nového futbalového štadióna. 

Vizualizácia nového futbalového štadióna. Vizualizácia nového futbalového štadióna. 

Január 2019 – stavenisko z vtáčej perspektívy. Piatok 8. marca – vstup do areálu. 
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Piatok 8. marca. Piatok 8. marca. 

Utorok 19. marca. Utorok 19.marca. 

Štvrtok 25. apríla. Štvrtok 25. apríla. 
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Piatok 31. mája. Piatok 31. mája. 

Streda 24. júla. Streda 24. júla. 

Utorok 24. septembra. Utorok 24. septembra. 
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Piatok 11. októbra – pohľad z Trenčianskeho hradu. Prelom rokov 2019 – 2020. 

Prelom rokov 2019 – 2020. Prelom rokov 2019 – 2020. 

Prelom rokov 2019 – 2020. Prelom rokov 2019 – 2020. 


