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Mesto Prievidza 
FC Baník Horná Nitra 

 
Správa zo obhliadky štadióna v Prievidzi dňa 13.10.2014. 
 
Za FC Baník Horná Nitra: Róbert Šuník - prezident 
Za SFZ: Milan Vorčák  
 

Na pracovnom stretnutí spojenom z obhliadkou štadióna bol zároveň prerokovaný 
zámer rekonštrukcie štadióna za účelom splnenia infraštrukturálnych podmienok smernice 
UEFA pre štadióny kategórie 2 a potenciálne podmienok pre účasť v najvyššej ligovej súťaži.  

Pre potreby prípravy podkladov (štúdie) rekonštrukcie štadióna boli identifikované 
nasledujúce požiadavky: 

• rekonštrukcia a oprava umelého osvetlenia štadióna (zabezpečenie náhradného 
zdroja el. energie) 

• kompletná výmena sedačiek na celej tribúne, odstránenie drevených lavíc pod 
sedačkami. Aj keď jestvujúce sedačky sú plastové, sú nevyhovujúce (opierka nemá 
min. 30cm) a sú zároveň namontované na drevených laviciach, čo ani z požiarneho 
hľadiska to nie je v poriadku. 

• zrušenie miest na státie 
• výstavba novej tribúny na protiľahlej strane alebo na bočných stranách za bránami 
• oddelenie jednotlivých sektorov na tribúne. 
• vymedzenie priestoru pre fanúšikov hosti aj so sociálnym zariadením a bufetom 
• vo všetkých sektoroch dobudovanie bufetov, sociálnych zariadení a ošetrovne pre 

divákov 
• vyčlenenie priestoru pre imobilných vrátane bufetu a WC 
• vyčlenenie priestoru pre VIP a prepojenie s vnútorným priestorom pre pohostenie 
• vyčlenenie miest pre médiá (stoličky so stolíkmi pre novinárov, komentátorské 

boxy...), prepojenie s vnútorným pracovným priestorom pre média 
• samostatné vstupy pre média a VIP do priestorov štadióna mimo vstupu pre hráčov, 

delegovaných osôb a činovníkov stretnutia 
• doplnenie turniketov pri vstupoch do areálu a vyčlenenie samostatného vstupu pre 

hosti, činovníkov stretnutia a VIP 
• zriadenie kamerového systému 
• rekonštrukcia a prestavba vnútorných priestorov štadióna tak aby spĺňali min. kritéria 

štadióna kategórie 2 (zväčšenie šatne hostí, doplnenie ošetrovne a dopingovej 
miestnosti, rekonštrukcia velína, doplnenie verejného informačného systému, 
zabezpečenie núdzového bezpečnostného osvetlenia...) 

• vymedzenie parkovacích plôch v areáli štadióna (chránené parkovacie plochy pre 
činovníkov stretnutia, parkovisko pre VIP, média a plocha pre prenosové vozy, v okolí 
štadióna vyčleniť parkoviska pre divákov) 

• prekontrolovanie a úprava rozmerov hracej plochy, doplnenie náhradných brán 
 

V súvislosti s uvedeným navrhujeme spracovať komplexnú štúdiu rekonštrukcie 
štadióna, v ktorej budú obsiahnuté všetky vyššie spomenuté pripomienky a kritéria, pričom 
odporúčame rozvrhnúť prestavbu do jednotlivých etáp. 

Záverom si dovoľujeme odporučiť, aby bola pripravovaná štúdia konzultovaná, resp. 
predložená SFZ a zástupcom FC Baník Hroná Nitra na posúdenie a zároveň upozorňujeme, 
že splnenie podmienok smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov (štadión kategórie 2) je 
v zmysle uznesenia vlády SR v prípade štadióna v Prievidzi podmienkou pridelenia dotácie. 
 
 
V Bratislave 16.10.2014                 
Spracoval: Milan Vorčák, člen Komisie SFZ pre štadióny a ihriská 
      


