
Toto je hlavný výsledok mimoriadnej konferen-
cie Slovenského futbalového zväzu v Banskej Bys-
trici, ktorá schválila takmer jednohlasne vládny
Návrh rozdelenia finančných prostriedkov z do-
tácie ministerstva školstva na projekt rekonštruk-
cie, modernizácie a výstavby futbalových štadió-
nov na roky 2013 - 2022. Prvé financie z celkovej
sumy 45 miliónov eur by mali ísť ešte v tomto ro-
ku do Trnavy a zrejme onedlho aj do Nitry a Bar-
dejova.

KRITÉRIÁ VÝBERU
Záujemcov o podporu štátu je veľa, uspokojiť ne-

možno všetkých, vždy bude niekto nespokojný,
konštatoval Kováčik. Prezident SFZ však zdôraznil
fakt, že po dvadsiatich rokoch, keď do futbalovej
infraštruktúry nešli žiadne štátne financie, sa po-
darilo schváliť aspoň takýto projekt, hoci nezabu-
dol pripomenúť kritické postoje z iných športo-
vých zväzov.
Prvoradým cieľom tohto projektu bolo uspoko-

jenie záujmov reprezentácie, aby mala kde hrávať
svoje zápasy, preto získali najviac Trnava a Žilina.
V Žiline sa síce momentálne hrávajú reprezen-
tačné zápasy, ale je akútne vyriešiť situáciu s par-
kovaním, prípade navýšiť kapacitu štadióna. Ďal-
šími v poradí na štátnu dotáciu boli krajské mestá
a Dunajská Streda ako reprezentant južného Slo-
venska a tradičná bašta (česko)slovenského fut-
balu. Pridelená suma 2,4 milióna eur zodpovedá
podľa Kováčika prieskumom trhu o nákladoch na
rekonštrukciu štadiónov s kapacitou 5500 divá-
kov. Ostatné corgoňligové mestá dostali po milió-
ne eur a osem zvyšných miest bolo výsledkom do-
hody SFZ a predstaviteľov vlády, kde zrejme za-
pôsobili aj iné ako čisto futbalové argumenty.
Spoluúčasť miest na financovaní rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov bola po-
vinná, inak by sa vnímala ako neopodstatnená
podpora štátu. Návrh, aby bolo podporených viac
miest ako osem, ale nižšou sumou, neuspel, lebo
delegáti rokovali o už schválenom vládnom mate-

riáli. Priveľmi verejná diskusia o tomto projekte
by zrejme narazila na odpor ostatných športo-
vých zväzov a bolo by otázne, či by v takýchto po-
meroch vôbec mohol uspieť.

DOHODA V TRNAVE
Samostatnou kapitolou projektu je trnavský šta-

dión. Súkromný investor v Trnave vkladá do vý-
stavby štadióna Antona Malatinského až 60 percent
nákladov (všade inde vkladá štát 60 percent a mestá
s klubmi po 40 percent nákladov). SFZ v trnavskej
spoločnosti za 40 percent vkladov získa aj 40-per-
centný majetkový podiel, čo ex post vyvoláva otáz-
ku, prečo sa takýto obchod nemohol zrealizovať aj
pri bratislavskom futbalovom štadióne na Tehelnom
poli. Kováčik dokonca s trnavským investorom do-
hodol, že ak CITY ARÉNA bude mať stratu, SFZ sa
na jej vykrytí nebude podieľať.
Celý projekt CITY ARÉNA – Štadión Antona

Malatinského má stáť vyše 70 miliónov eur, jeho
športová časť približne 30 miliónov. Do dvoch ro-
kov by mal stáť v Trnave moderný futbalový stánok
s kapacitou 19 tisíc krytých sedadiel – Slovensko
by teda v blízkej budúcnosti podľa Kováčika malo
mať „tri národné futbalové štadióny“ (aj s Brati-
slavou a Žilinou).

ČO BUDE ĎALEJ?
Do konca októbra má prebiehať komunikácia ve-

denia SFZ s dvadsiatimi mestami, aby koncom no-
vembra bolo jasné, ako sú jednotlivé pripravené
na spolufinancovanie tohto projektu. Ako prvá do-
stane prvú splátku Trnava, kde sa s búracími prá-
cami začalo už v máji. Bude to však iba časť schvá-
lenej dotácie. 
Ak sa stane, že niektoré mesto nebude schopné

získať 40-percentný vklad, môže ho nahradiť iné
mesto. „Ak by niektoré mesto povedalo, že do pro-
jektu nejde, tak ho nahradíme iným z toho istého
regiónu. Máme niekoľko takýchto čakateľov,“ po-
vedal Kováčik. Takýto výber by však tiež musel byť
schválený na rokovaní vlády. Z diskusie delegátov
vyplynulo, že viaceré mestá o takúto náhradu majú
veľký záujem.
O účastníkoch verejného obstarávania bude roz-

hodovať komisia pri Slovenskom futbalovom
zväze. Kontrolný mechanizmus celého procesu ob-
starávania „zabezpečuje aj veľmi prísna a striktne
zadefinovaná zmluva SFZ s ministerstvom škol-
stva, kde nie je veľký priestor, aby sa mohlo niečo
uliať,“ povedal Kováčik.
SFZ momentálne rokuje so Slovenskou sporiteľ-

ňou a ČSOB o možnostiach poskytnúť takýmto
mestám úvery. So Slovenskou záručnou a rozvojo-
vou bankou má SFZ dohodu, že ak bude priprave-
ných viacero miest, tak dotáciu od štátu dostanú.
Okrem spomínanej prvej splátky do Trnavy sú po-
dľa Kováčika najviac pripravené mestá Nitra, Bar-
dejov, Podbrezová a Poprad s národným trénin-
govým centrom, aj keď „tohto roku to ešte zrejme
nebude, lebo len verejné obstarávanie bude trvať 
4-6 mesiacov“. Najhoršia situácia so štadiónmi je
v Trenčíne a Dunajskej Strede, preto by Kováčik
privítal, keby tieto mestá zareagovali na možnosť
štátnej podpory čo najskôr. RÓBERT KOTIAN
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Mimoriadna konferencia SFZ rozhodla o rozdelení dotácie na futbalové štadióny

Trinásť miliónov eur pre futbalový štadión 
v Trnave, 4,5 milióna pre Žilinu, 4 milióny 
pre výstavbu štadióna v Košiciach, po 2,4 milióna
eur pre krajské mestá Banská Bystrica, Nitra,
Prešov, Trenčín a v Dunajskej Strede, milión pre
ostatné corgoňligové mestá Myjava, Ružomberok,
Senica a Zlaté Moravce, 1,5 milióna pre národné
tréningové centrum v Poprade a 750-tisíc eur 
pre rekonštrukciu a modernizáciu futbalových 
štadiónov v Bardejove, Dolnom Kubíne, 
Humennom, Leviciach, Podbrezovej, Prievidzi, 
Topoľčanoch a Zvolene.

V diskusii síce odzneli aj kritické názory

predstaviteľov Dubnice Petra Gergelyho na vý-

ber miest a zástupcu Senice Viktora Blažeka

na algoritmus výpočtu súm pre jednotlivé

mestá, ale väčšina delegátov akceptovala vy-

svetlenie prezidenta SFZ Jána Kováčika.

Maketa nového trnavského štadióna City Arena, na ktorý pôjdu prvé peniaze už v tomto roku. FOTO TRNAVA.SK

Trnava dostane 13 miliónov eur

„

„

Nikdy nebudú všetci 
spokojní. Futbal sa hrá 

od Kútov po Vyšné Nemecké
a každý by sa rád 

na tom zozname videl.
JÁN KOVÁČIK, prezident SFZ

KTO PREDOSTREL KRITICKÉ NÁZORY


