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Informácia 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 2. 2012 
bolo prijaté uznesenie číslo 469/2012, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora: 
„predložiť informáciu Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy o investičnom 
zámere výstavby nového futbalového štadióna, obchodných priestorov a služobných bytov na 
pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
V informácii uviesť najmä základné výmery a vizualizácie investičného zámeru.“  

V danej veci Vám poskytujeme nasledovné informácie, základné údaje o stavbe, 
bilančné tabuľky a vizualizácie, ktoré sú súčasťou dokumentácie pre územné konanie, ktorú 
predložil investor ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vydalo na základe žiadosti spoločnosti 
Expoline, spol. s r.o. dňa 29. 11. 2011 pod č.j. MAGS ORM57183/11-389488 záväzné 
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti k zmene územného 
rozhodnutia pre investičný zámer „Národný futbalový  štadión a polyfunkčný areál 
v Bratislave – zmena 1“ v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v lokalite Tehelné pole 
v ohraničení ulíc Bajkalská, V. Tegelhofa, Príkopová a Kalinčiakova (záväzné stanovisko je 
zverejnené na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy). Záväzné stanovisko 
k pôvodnému investičnému zámeru bolo vydané hlavným mestom SR Bratislava dňa 14. 7. 
2009. Predmetom zmeny je najmä zmena stavebného objektu športhotel na nákupnú 
pasáž, služobné byty a ubytovacie zariadenie (stavebné objekty SO05 a SO06) a zmeny v 
riešení technickej infraštruktúry. Investorom stavby je spoločnosť Národný futbalový štadión, 
a.s. a predloženú dokumentáciu pre územné konanie spracovala spoločnosť Expoline, spol. 
s r.o. v novembri 2011.    
   

Predmetom predloženej dokumentácie je stavba Národného futbalového štadióna 
s kapacitou 20 500 sedadiel s doplnkovými funkciami menších obchodných prevádzok, 
infocentra, administratívy a bývania. Zámerom investora, ktorý má podľa predloženej 
dokumentácie v prenájme predmetné pozemky do 12. 2. 2058, je postaviť športový komplex, 
ktorý bude spĺňať kritériá UEFA a FIFA pre usporiadanie medzinárodných futbalových 
zápasov. Súčasný futbalový štadión je zastaraný a nespĺňa ani niektoré základné požadované 
parametre medzinárodných organizácií UEFA a FIFA z hľadiska bezpečnosti, orientácie 
a technického vybavenia. Na základe auditu požadované parametre nie je možné dosiahnuť 
rekonštrukciou futbalového štadióna a jediné riešenie spočíva v demolácii jestvujúcich 
objektov a vo výstavbe nového futbalového štadióna s príslušným zázemím. Priestor štadióna 
bude využívaný aj pre rôzne spoločenské, hudobné a iné kultúrne akcie. Zahájenie výstavby sa 
predpokladá v roku 2012 a doba výstavby sa predpokladá dva roky. 
Śportový komplex pozostáva podľa predloženej dokumentácie z nasledujúcich stavebných 
objektov: príprava územia a staveniska, národný futbalový štadión - suterén, štadión, infopoint 
a drobné zariadenia vybavenosti, nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na 
funkciu, služobné byty a malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu, zariadenia viažuce sa 
na funkciu – informačný systém, technická infraštruktúra, sadové úpravy, oplotenie, drobná 
architektúra. Nákupná pasáž s maloobchodnými prevádzkami bude ponúkať rôzny športový 
sortiment a prevádzky kaviarenského a reštauračného charakteru. Súčasťou návrhu je 
dopravné riešenie celého bloku Tehelné pole, ktoré zohľadňuje aj susediaci hokejový štadión. 
Komplex Národného futbalového štadióna bude poskytovať služby športovcom 
a návštevníkom športových, ale aj iných podujatí, ktoré sa tu budú organizovať tak, aby bola 



dosiahnutá úroveň porovnateľná so špičkovými športoviskami. Vstup do areálu je z ulíc 
Kalinčiakova, V. Tegelhoffa a z Bajkalskej ulice. Vzhľadom k okolitej zástavbe blokov Nová 
doba I a II, národné tenisové centrum, základná športová škola, hokejový štadión a kúpalisko, 
ktoré sa dostali postupom času z okraja mesta do vnútromestského prostredia s inými 
súvislosťami, bol komplex národného futbalového štadióna koncipovaný ako mestský blok 
s doplnkovými funkciami, a  nie ako samostatne stojaci solitér. Základným princípom 
konceptu je plató (úroveň 1. poschodia), na ktorom je osadený objekt štadióna a kde sú 
umiestnené aj hlavné vstupy, stánky s občerstvením a sociálne zázemie pre divákov 
a vertikálna stavba ubytovacích objektov. Pod úrovňou plata - na prízemí sa nachádzajú 
doplnkové funkcie (nákupná pasáž s obchodmi a reštauráciami pre fanúšikov a s fitnes 
s plochou 16 960 m2). Plató je prístupné veľkými schodiskami, dve najmohutnejšie schodiská 
sú orientované z malého námestia v rohu Bajkalskej ulice a Kalinčiakovej ulice. Toto 
námestie je hlavným nástupným bodom. V rámci námestia je umiestnený objekt 
administratívy s 18 nadzemnými podlažiami, kde je umiestnené aj infocentrum s výstavnou 
sieňou. Ubytovací objekt (služobné byty a malé ubytovacie zariadenia) s 22 nadzemnými 
podlažiami a 314 bytovými jednotkami je orientovaný do Bajkalskej ulice. Objekty budú 
obalené ľahkými sklenenými konštrukciami so sieťovou štruktúrou. Dominantným prvkom je 
prekrytie hľadiska štadióna ľahkou oceľovou konštrukciou. Predložená dokumentácia rieši aj 
areálové komunikácie, statickú dopravu a rozvody technickej infraštruktúry. Počet 
navrhovaných parkovacích miest podľa vydaného záväzného stanoviska z 29.11.2011 a podľa 
stanoviska odd. dopravného plánovania Magistrátu hl. m. SR Bratislavy je 994 s tým, že 
potrebné nároky statickej dopravy vyhradené pre bývanie 625 parkovacích miest sú uvažované 
v zástupnosti s administratívou (50%) a obchodom (20%), čiže časť parkovacích miest bude 
musieť byť verejne prístupných. V režime pri veľkých športových podujatiach bude možné 
parkovanie len pre obyvateľov (625 parkovacích miest) a vyhradené státie s povolením (369 
parkovacích miest). Dopravne je komplex národného futbalového štadióna napojený na ulice 
Bajkalská, Kalinčiakova a V. Tegelhoffa. 
 
 Základné údaje o stavbe, bilančné tabuľky a vizualizácie sú z dokumentácie pre 
územné konanie: „Národný futbalový  štadión a polyfunkčný areál v Bratislave – zmena 
1“ v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v lokalite Tehelné pole,  spracovateľom je  
spoločnosť Expoline, spol. s r.o.,  november 2011. Vizualizácie prezentované v materiály boli 
dodané spracovateľom dokumentácie pre územné konanie. Dve vizualizácie sú 
z dokumentácie pre územné konanie, ktorá bola podkladom pre vydanie záväzného 
stanoviska, navyše spracovateľ predložil dve graficky upravené vizualizácie, ktoré sú 
podkladom pre vydanie územného rozhodnutia, čo je uvedené na jednotlivých vyobrazeniach.  
 

Materiál obsahuje záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej 
činnosti č. MAGS ORM 57183/11-389488 zo dňa 29.11.2011  k investičnému zámeru 
Národný futbalový štadión a polyfunkčný areál v Bratislave, investor Národný futbalový 
štadión, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava. 
  

Na podklade uznesenia mestského zastupiteľstva č. 219/2007 zo dňa 4. 10. 2007 bola 
uzatvorená so spoločnosťou Národný futbalový štadión, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 
Bratislava zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12. 2. 2008, v znení dodatku 
č. 1 zo dňa 8. 7. 2009, s dobou nájmu 50 rokov a nájomným vo výške 1000,- Sk ročne za celý 
predmet nájmu. 
 









Národný Futbalový Štadión - vizualizácia - pre Územné rozhodnutie



Národný Futbalový Štadión - vizualizácia - pre záväzné stanovisko Magistrátu



Národný Futbalový Štadión - vizualizácia - pre Územné rozhodnutie



Národný Futbalový Štadión - vizualizácia - pre záväzné stanovisko Magistrátu
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