
OBNOVA A PREVÁDZKA

ZIMNÉHO ŠTADIÓNU 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VÝSTAVBA 

TRÉNINGOVEJ HALY



TYPICKÝ STAV ŠTADIÓNOV NA SLOVENKU

✓ Zastaralé technológie (chladenie, osvetlenie, rolby, vykurovanie)

✓ Stavebná zastaralosť (nekultúrne prostredie, energetická náročnosť)

✓ Obnova prevažne nesystematickými krokmi (oprava havárii)

✓ Investičný deficit miest do štadiónov sa navyšuje

✓ Iné priority miest (školy, komunikácie, atď.) 

DOSLEDKY (PRÍKLAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)

✓ Neúmerne vysoké náklady na fungovanie ZŠ

✓ Obnova ZŠ = príliš veľká investícia pre mesto = odďaľovanie

✓ Postupný úpadok hokeja (mimo extraligu, málo detí)



PREDSTAVENIE PROJEKTU JL ARÉNA

INVESTOR PROJEKTU:

JL aréna s.r.o. - založená v roku 2012

SPOLOČNÍCI:

Branislav Duboš

Ján Laco - reprezentačný brankár

Martin Matzenauer

MÍĽNIKY PROJEKTU

10/2012 - predstavenie konceptu JL arény v mestskom zastupiteľstve

03/2013 - schválenie projektu v mestskom zastupiteľstve 

(vrátane uzavretia dlhodobého partnerstva medzi mestom 

a JL aréna s.r.o. - prenesená správa zimného štadióna)

10/2013 - získanie stavebného povolenia a začiatok stavebných prác

06/2014 - slávnostné otvorenie - tréningová hala JL aréna 

+ zrekonštruovaná strojovňa (slúži pre obidva štadióny)

08/2014 - obnovenie prevádzky na Mestskom Zimnom Štadióne 

po čiastočnej rekonštrukcii



ZÁKLADNÉ INFO O PROJEKTE JL ARÉNA
TRÉNINGOVÁ HALA JL ARÉNA

✓ Tréningová hala so 4 šatňami a zázemím - bar so sedením, požičovňa korčúľ 

✓ Rozmer klziska je 56 x 26m. 

✓ Celoročná prevádzka

OBNOVA KRITICKÝCH ČASTÍ ZŠ

✓ Rekonštrukcia strojovne a montáž novej technológie chladenia 

pre obidve haly (spoločná)

✓ Exteriérová rekonštrukcia Mestského zimného štadiónu

✓ Výmena osvetlenia na ZŠ za úsporné LED osvetlenie

✓ Menšie rekonštrukcie interiéru (striedačky, hosťovské šatne)

PREVÁDZKA ZŠ (KONCESNÁ ZMLUVA S MESTOM LM)

✓ 15 ročný zmluvný vzťah na základe, ktorej JL aréna 

prevádzkuje a stará sa o koncesný majetok mesta LM

✓ Výrazné prevádzkové zefektívnenie ZŠ 

(vrátane spôsobu údržby ľadu)



ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNU

PRED                                                                       PO 



NOVÁ TRENINGOVÁ HALA JL ARÉNA

INTERIÉR                                                  EXTERIÉR 



VÝHODY PROJEKTU PRE MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

✓ Zníženie celkových výdavkov na fungovanie ZŠ

✓ Predikovateľné náklady na ZŠ (zazmluvnený príspevok mesta na prevádzku)

✓ Starosti a zodpovednosť s prevádzkou štadióna prenesené na koncesionára

✓ Komerčné riziko (vykrytie časti nákladov cez prenájom ľadu) prenesené na koncesionára

✓ Úspora investície - obnovu realizoval koncesionár z vlastných zdrojov

✓ Rýchlosť realizácie obnovy – príprava projektu a obstaranie v zodpovednosti koncesionára

✓ Počas celej doby trvania zmluvy zostáva ZŠ v majetku mesta

✓ Možnosť čerpania dotácii z verejných zdrojov v budúcnosti (majetok mesta)

✓ Hokejový a Kraso klub má k dispozícii ľad bezodplatne v priestoroch ZŠ a JL Arény

✓ Ľad pre mestské školy bezodplatne (korčuľovanie v rámci telesnej výchovy)



✓ viac ľadu pre mládež v lepších časoch 

(súbežné využívanie oboch ľad. plôch počas popoludnia)

✓ lepšie podmienky pre tréningy hokejistov a krasokorčuliarov 

v nových priestoroch tréningovej haly

✓ rozšírenie poskytovaných služieb:  

škola korčuľovania s profi trénerkami, Tréning pre amatérskych 

hokejistov s hokejovými trénermi, Hokejka a Puk 

✓ vytvorenie amatérskej hokejovej ligy LHL

- zapojenie vyše 300 amatérskych hokejistov

✓ vytvorenie komplexného zázemia pre športovú verejnosť 

- servisné centrum (brúsenie a pod.), hokejová predajňa, 

bar pre návštevníkov, požičovňa korčúľ a prilieb, 

čistenie hokejovej výstroje, atď.

PRÍNOSY PROJEKTU PRE ŠPORTOVÚ VEREJNOSŤ



PODMIENKY REALIZÁCIE OBNOVY ZŠ FORMOU PPP

✓ Dlhodobý a férový zmluvný vzťah investor – mesto 

(najmä z dôvodu externého financovania a neobvykle 

dlhej návratnosti vloženej investície)

✓ Pravidelný príspevok mesta na prevádzku MZŠ 

(mestské športové kluby môžu využívať ľad zdarma)

✓ Pre investora/koncesionára možnosť komerčne 

využívať voľnú kapacitu ZŠ



PONUKA MOŽNEJ SPOLUPRÁCE

✓ OBNOVA ZIMNÝCH ŠTADIÓNOV

Modernizácia existujúcich ZŠ prostredníctvom koncesného vzťahu

✓ PREVÁDZKOVANIE ZIMNÝCH ŠTADIÓNOV 

a. Prenesená správa už zrekonštruovaných štadiónov

b. Prevádzka technologických častí štadiónov

c. Poradenstvo v oblasti ekonomického prevádzkovania a komerčného využitia

✓ VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÝCH HÁL 

a. Treningové haly ako samostatný projekt

(závisí od predpokladaného dopytu v lokalite) t.j. súkromná investícia

b. Tréningové haly ako rozšírenie existujúcich zimných štadiónov –

súkromná investícia alebo PPP projekt



HLAVNÝ PARTNERI

Mesto Liptovský Mikuláš            Finančný partnerLiptovská Hokejová Hokejové Talenty

Liga                               MHK32 LM

PARTNERI


