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4.3 Výstavba futbalového štadióna 

 

Práce na výstavbe štadióna pokročili 

 

Práce na futbalovom štadióne v Trenčíne opäť o niečo 

pokročili. Stavebný ruch prebiehal v decembri 2019 aj počas 

niektorých dní medzi sviatkami. Robotníci uzatvárali hlavnú 

tribúnu, aby neskôr mohli pristúpiť k vnútorným prácam. 

„Zasklieva sa veľká plocha, ktorá je už takmer dokončená. 

Pracujeme na zatepľovaní. Postupne sa uzatvárajú vstupy do 

sky boxov a VIP priestoru,“ povedal mediálny manažér AS 

Trenčín Martin Galajda. 

Ešte v závere minulého roka sa začali prípravné práce pre 

budovanie severnej a južnej tribúny za bránami. 

„Vo výrobe sú prefabetónové dielce, ktoré sa budú následne 

ukladať. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej vzhľadom 

na aktuálnu situáciu v Európe. Dôležité je, že do konca roka sa 

nám podarilo dokončiť základy pod obe tribúny,“ doplnil 

Martin Galajda. 

Prvú vrstvu asfaltu sa podarilo položiť za hlavnou tribúnou. 

Pripravené je už aj osvetlenie parkoviska 

„Nedávame si žiadne termíny. V najkratšom možnom čase 

sa chceme vrátiť na domáci štadión. Do výstavby vstupuje 

množstvo premenných. V minulosti sme sa neraz popálili aj na 

záležitostiach, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dôležité pre nás je 

to, že klub prijal rozhodnutie postaviť celý štadión v štandarde, 

ktorý naznačuje hlavná tribúna. Táto cesta je síce nákladnejšia 

a zložitejšia, ale výsledná stavba tu zostane pre futbal, mesto a 

fanúšikov z celého regiónu desiatky rokov,“ doplnil na záver 

Martin Galajda. 

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček už 

dávnejšie vyhlásil, že klub by sa chcel do Trenčína vrátiť do 

http://trencin.sme.sk/
http://trencin.sme.sk/
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konca tohto roka, najneskôr však so štartom jarnej časti 

budúceho ročníka. 

www.sme.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 131/01/2020 

 

 

Výstavba štadióna pokračuje aj napriek pandémii 

 

Hoci pandémia koronavírusu poznačila ekonomickú silu 

športových klubov nielen na Slovensku, v AS Trenčín pracovali 

aj počas tohto obdobia na výstavbe svojho futbalového šta-

dióna. Na Sihoti rýchlo rastie nová severná tribúna, čo je jedna 

z tribún za bránkami. Cieľom klubu je aj počas súčasnej krízy 

ďalej pracovať na projekte výstavby svojho nového domova. 

Zhovárali sme sa o tom s generálnym manažérom AS Róber-

tom Rybníčkom. 

Aký progres ste zaznamenali od vypuknutia krízy? 

„Museli sme vzhľadom na novú situáciu zmeniť našu 

stratégiu. Rozhodli sme sa ísť cestou plnohodnotného za-

merania sa na dve tribúny za bránkami. V tejto fáze počítame 

aj s dokončením súvisiacich vecí na ich prepojenie s budúcou 

hlavnou tribúnou, keďže v budúcnosti budú tvoriť súvislý ce-

lok. Verím, že do konca septembra by obe tribúny za bránkami 

mohli byť dokončené a budeme ich môcť plnohodnotne 

využívať.” 

Kedy by ste mohli opustiť Žilinu a hrať v Trenčíne prvý 

súťažný zápas? 

„Sme v úzkej komunikácii s členmi Licenčnej komisie a Ko-

misie pre štadióny na Slovenskom futbalovom zväze. Zisťu-

jeme možnosti a hľadáme riešenia, aby sa mužstvo čím skôr 

vrátilo do Trenčína. Práve preto sme menili stratégiu dokon-

čenia projektu.“  

http://www.sme.sk/
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Fanúšikovia by v takom prípade už mohli sedieť okrem 

starej tribúny na dvoch nových za bránkami? 

„Áno. Vedeli by sme využiť dve nové tribúny za bránkami a 

v obmedzenom režime aj súčasnú starú. Postupne by sme sa 

snažili získať zdroje na dostavbu a dokončenie interiéru budú-

cej hlavnej tribúny, ktorá by sa stala srdcom štadióna a kľúčo-

vým bodom do budúcna.” 

Nakoľko máte vykrytý rozpočet na dokončenie tribún za 

bránkami a budúcej hlavnej tribúny? 

„Potrebujeme zhruba asi 10 miliónov eur, pričom 4 milióny 

máme k dispozícii. Máme vlastné zdroje a uvidíme, koľko pro-

striedkov dokážeme získať v priebehu prestupového obdobia. 

Pracujeme na dvoch alternatívach. Jedna možnosť je financo-

vať výstavbu cez naše súkromné zdroje na základe eventuálnej 

pôžičky vo vzťahu s privátnym bankovým sektorom. Druhá 

alternatíva je projekt financovania cez privátne dlhopisy. Táto 

možnosť je veľmi aktuálna, no súčasná situácia túto formu 

biznisu pozastavila.” 

Dokážete odhadnúť, kedy by ste mohli mať kompletne 

hotové obe tribúny za bránkami a budúcu hlavnú tribúnu? 

„Máme ambíciu, aby to v lete budúceho roka bolo  komplet-

ne k dispozícii. To by sme už mohli naplno využívať budúcu 

hlavnú tribúnu a tribúny za bránkami..” 

Otázne je, ako sa koronakríza prejaví na transferovom 

trhu. Je pre vás predaj hráča alebo hráčov kľúčový pri 

dokončení projektu? 

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme aspoň niečo 

zobchodovali. Jeden z pilierov financovania výstavby tvoria 

naše zdroje a tie sú úzko previazané s našou schopnosťou byť 

úspešný na prestupovom poli. Verím, že sa nám podarí predať 

jedného-dvoch hráčov. Vzhľadom na vývoj situácie a každo-

denné zmeny je však dnes ťažké čokoľvek garantovať.” 

Ktorí vaši hráči sú dnes najviac v kurze? 
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„Zahraničné kluby majú v hľadáčiku portfólio asi piatich 

hráčov, ktorí sú u nás k dispozícii na ďalší predaj. Nebudem 

zakrývať, najviac sa hovorí o Osmanovi Bukarim. Registru-

jeme ale aj zvýšenú pozornosť o Martina Šuleka, Hamzu 

Čatakoviča, Abdula Zubairuho či Achrafa El Mahdiouiho.“  

Nakoľko zaťažuje váš rozpočet skutočnosť, že si musíte 

platiť za prenájom žilinského štadióna? 

„Otvorene treba povedať, že je veľký rozdiel medzi tým, či 

si štadión prenajímame na Európsku ligu alebo na našu domácu 

súťaž. Určite to ale nie je pre nás zanedbateľná čiastka. Pod-

mienky sme akceptovali a sú hodné priestoru a možností, ktoré 

nám ponúka žilinský štadión. Za posledné dva roky sme inves-

tovali do prenájmov a ďalších nákladov s tým súvisiacich 

zhruba 400 tisíc eur, čo je v kontexte nášho rozpočtu výrazná 

čiastka.” 

Takže bez ohľadu na dopad koronavírusu je dostavba 

štadióna pre vás kľúčový projekt... 

„Návrat domov je pre nás absolútne nevyhnutný. Pokiaľ by 

mala súčasná situácia pokračovať naďalej a ak by sme mimo 

Trenčína mali hrať ďalšie obdobie, mohlo by to byť pre klub 

náročné, ba priam až zdrvujúce.” 

www.sportaktuality.sk 03.05.2020 

Pomocná evidencia 223/01/2020 

 

 

Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna v Trenčíne 

 

Slovenský futbalový zväz (SFZ) posunul kolaudáciu piatich 

štadiónov do konca roka 2021. Ide aj o štadión v Trenčíne. 

„V rámci realizácie projektu Rekonštrukcie, modernizácie a 

budovania futbalových štadiónov v rokoch 2013–2022 výkon-

ný výbor SFZ svojím rozhodnutím per rollam č. 3/2020 schválil 

posunutie termínu kolaudácie futbalových štadiónov, ktoré sú 

http://www.sportaktuality.sk/
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predmetom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v mestách 

Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Trenčín a Považská Bystrica 

na 31. 12. 2021,“ informoval SFZ v stredu 20. mája.  

„SFZ pristúpil k odloženiu termínu ukončenia projektov 

jednotne vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z toho 

vyplývajúce problémy, ktoré zaznamenali naši partneri, či už v 

rámci realizácie stavebných prác alebo v súvislosti so zabez-

pečením potrebného spolufinancovania z vlastných alebo iných 

verejných zdrojov, najmä z rozpočtov územných samospráv.,“ 

vysvetlila dôvody posunu termínov kolaudácií vedúca 

oddelenia strategických projektov SFZ Mária Berdisová. 

www.teraz.sk 20.05.2020 

Pomocná evidencia 238/01/2020 

 

 

Schválili dodatky k zmluve medzi mestom a AS Trenčín 

 

Dokončenie futbalového štadióna v Trenčíne má nové 

termíny. Klub avizuje, že prvé zápasy by sa mohli v Trenčíne 

odohrať na výnimku na začiatku jarnej sezóny budúci rok. 

Mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva v stredu 1. júla 

schválili dodatky k zmluve medzi mestom a futbalovým 

klubom. 

Podľa pôvodnej zmluvy mal byť štadión skolaudovaný 

najneskôr 10. júla tohto roka, termín poslanci predĺžili do konca 

budúceho roka. Podľa viceprimátora Trenčína Jána Forgáča 

termín zosúladili s dátumom, ktorý futbalovému klubu AS 

Trenčín dal slovenský futbalový zväz. Aktuálne stojí hrubá 

stavba hlavnej, severnej a južnej tribúny. 

V prípade, ak štadión nebude skolaudovaný ani do konca 

budúceho roka, mesto má podľa Jána Forgáča dve možnosti. 

„V prípade, že mesto odstúpi od zmluvy, má právo, avšak 

nie povinnosť, aby sa rozostavaná stavba ocenila znaleckým 

http://trencin.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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posudkom a klub je povinný na základe dohody odpredať ju za 

polovičnú hodnotu. Druhá možnosť je, že mesto je povinné 

zriadiť odplatné vecné bremeno, s tým, že klub by bol povinný 

za to odplatné bremeno každý rok platiť. Pevne verím a dúfam, 

že sa to stihne skôr, ako je to určené,“ skonštatoval Ján Forgáč 

s tým, že radnica si teraz nebude dávať žiadne doplňujúce 

podmienky. 

Futbalový klub tvrdí, že doteraz počas výstavby štadióna 

preinvestoval 13 miliónov eur. Hotová je hrubá stavba hlavnej 

tribúny a oboch tribún za bránami, prvá fáza parkovacích 

priestorov za hlavnou tribúnou a pracuje sa na prestrešení. 

„Práce na hlavnej tribúne sú aktuálne zastavené. Sústredili 

sme sa na dostavbu severnej a južnej tribúny za bránami. 

Dokončuje sa konštrukcia strechy na severnej tribúne pri hrádzi 

a výrazne pokročili práce na streche južnej tribúny,“ povedal 

PR manažér klubu Martin Galajda. 

Martin Galajda zároveň odhaduje, že kým sa futbalisti budú 

môcť definitívne vrátiť domov, musia na stavbe preinvestovať 

ďalších približne päť miliónov eur. 

„Ak budú všetky dodávky fungovať, ako máme nastavené, 

koncom jesene alebo začiatkom jarnej časti budúcej sezóny sa 

budeme môcť vrátiť do Trenčína. Deadline je pre nás začiatok 

jarnej sezóny, čo je niekedy vo februári s obmedzenou 4-

tisícovou kapacitou a tribúnami za bránou,“ informoval. 

Klub chce mať tri tribúny plne funkčné do konca roka 2021. 

„Veríme, že do konca budúceho roka to stihneme. Sa-

mozrejme, budeme radi, ak to bude aj skôr. Nie je to jednoduchá 

stavba a takmer celé je to na klube,“ dodal Martin Galajda. 

www.sme.sk 16.07.2020 

Pomocná evidencia 307/01/2020 
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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. 

Utorok 21. januára. Piatok 14. februára. 
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Piatok 17. apríla. Štvrtok 30. apríla. 

Piatok 29. mája. Štvrtok 25. júna. 

Streda 29. júla. Pondelok 17. augusta. 
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 Štvrtok 29. októbra. 

Štvrtok 5. novembra. 
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Utorok 24. novembra. 

Streda 30. decembra. 


