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Výzva na predloženie investičného zámeru 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja má dlhodobý zámer vybudovať na Slovensku Národné 

hokejové centrum, ktoré bude spĺňať kritériá pre vrcholovú prípravu talentovaných 

športovcov združovaných v hokejových reprezentáciách a tiež bude slúžiť na diagnostické, 

výskumné a vzdelávacie účely pre slovenský hokej. Vláda Slovenskej republiky uvoľnila 

finančné zdroje pre rok 2019 na projektovú dokumentáciu pre stavebné rozhodnutie pre 

Národné hokejové centrum. SZĽH z toho dôvodu hľadá vhodnú lokalitu pre jej umiestnenie. 

 

A. Základné informácie k zámeru: 

I. Investorom výstavby Národného hokejového centra bude 100% dcéra Slovenského 

zväzu ľadového hokeja SZĽH Infra, s.r.o., ktorá bude po odovzdaní stavby do 

užívania aj jej prevádzkovateľom. 

II. Pozemok potrebný na realizáciu celého zámeru si bude SZĽH Infra, s.r.o. 

prenajímať alebo ju dostane do vlastníctva od jeho vlastníka. 

III. Pre zabezpečenie každodenného využitia haly  ponúka  SZĽH Infra, s.r.o. jej 

priestory hokejovým klubom a oddielom krasokorčuliarov pôsobiacich alebo 

novovytvorených v mieste výstavby. 

B. Požiadavka na kapacitu a vybavenie haly: 

I. Kapacita: max. 1500 divákov na hlavnej ploche 

II. Hlavná ľadová plocha: rozmery IIHF 

III. Vedľajšia ľadová plocha plocha: rozmery NHL 

IV. Vybavenie haly:  

• 6 šatní najvyššej kvality – zabudovaný priestor pre realizačný tím, maséra, 

výstrojového manažéra, 

• 4-6 šatní kvality pre verejnosť alebo amatérsky hokej 



 

 

• Priestory pre rozcvičenie 

• Miestnosť pre rozhodcov 

• Miestnosť pre zdravotníka 

• Miestnosť pre brúsenie korčúľ 

• Kancelárske priestory 

V. Požiadavka na vybavenie haly, prípadne vybavenie priestorov v bezprostrednej pešej 

dostupnosti haly 

• Priestory pre diagnostické centrum 

• Priestory pre vzdelávacie aktivity 

• Regeneračná zóna 

• Posilňovňa 

VI. Požiadavka na územie: 

• v bezprostrednej pešej blízkosti ubytovacie kapacity pre min. 30 osôb, 

v dostupnosti 15 min pešo alebo 15 min. autobusom ďalšie ubytovacie kapacity 

pre min. 90 osôb 

 

C. Materiály, ktoré budú súčasťou prihlášky na túto výzvu: 

I. Zastavovacia štúdia s obsahom: 

• lokalizácia priestoru, predložiť územnoplánovaciu informáciu k 

dotknutému územiu 

D. Hodnotiace kritériá: 

I. Výška ročného spolufinancovania prevádzkových nákladov haly zo strany 

záujemcu v eurách za rok (príp. model spolupráce pri využívaní externých 

priestorov) 

II. Výška nájomného za užívanie pozemku v eurách za rok alebo výška sumy za 

odpredaj pozemku. 

III. Dostupné ubytovacie kapacity a model spolupráce pri ich využívaní 

IV. Environmentálne kritérium - záber pol'nohospodárskej a lesnej pôdy 

 


