
  Výskumné centrum Technickej univerzity vo Zvolene 

 
(prestavba nedokončenej Viacúčelovej športovej haly Lanice  

na Výskumné centrum TU vo Zvolene) 
 

 
 Technická univerzita vo Zvolene spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ako aj s Mestom Zvolen, začala v roku 2002 výstavbu Strediska športov Lanice.  

Výstavba športovej haly bola zastavená v januári 2004 pre nedostatok finančných 

prostriedkov. Proces výstavby, ako aj následné analýzy preukázali, že investícia bola po 

stránke technickej, technologickej, ale najmä ekonomickej z pohľadu zabezpečenia 

finančných zdrojov pre výstavbu odhadnutá nereálne. Výsledkom je, že investíciu nie je 

možné zo zdrojov vyššie uvedených subjektov výstavby dokončiť. Zastavenie výstavby v roku 

2004, časový faktor takmer 10 rokov, ako aj významné zmeny v oblasti energetiky, 

materiálovej bázy, bezpečnosti stavieb a iných požiadaviek na stavby predmetného 

charakteru si vyžaduje vykonanie veľkého rozsahu zmien pôvodných projektov s dopadom na 

rast celkových kapitálových výdajov na dokončenie investície.  Predpokladaná výška zdrojov 

na dokončenie viacúčelovej športovej haly Lanice by bola v súčasnosti kvantifikovaná na 

úrovni cca 13 mil. EUR. Okrem vysokých investícii je problémom aj efektívne využitie 

športovej haly pre potreby TU a mesta Zvolen, ako aj značne vysoké predpokladané 

prevádzkové náklady. Udržateľnosť prevádzky haly by preto z týchto dôvodov bola vysoko 

neperspektívna. Ďalšou alternatívou by bola demolácia torza stavby a využitie pozemku. 

Náklady na zbúranie by podľa odhadov predstavovali cca 400 tis. EUR., čo sú taktiež vysoko 

neefektívne náklady.  

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností, v záujme riešiť súčasný stav nedokončenej 

a prakticky zmarenej investície, vedenie TU vo Zvolene schválilo návrh rektora TUZVO na   

projekt prestavby Strediska športov Lanice na projekt „Výskumné centrum TU vo Zvolene“.  

 

 Týmto rozhodnutím by bolo možné využiť doteraz vynaložené investície 

(v maximálnej možnej miere) oproti stavu celkovej likvidácie investície. Predpokladaná výška 

finančných zdrojov stavebnej časti na projekt výskumného centra je predbežne 

kvantifikovaná na úrovni 5,2 – 5,8 mil. EUR. Celková výška plánovaných investícií do 

vybudovania výskumného centra je na úrovni 10,2 – 12 mil. EUR. Priestorové zabezpečenie 

uvažovaného objektu predstavujú laboratóriá a kancelárie v celkovom objeme cca 3 255 m2, 



technické vybavenie cca 1 300 m2 a iné priestory (komunikácie, archívy, sklady, hygienické 

zariadenia,...) cca 2 800 m2. Laboratória budú vybavené modernými prístrojmi a technikou, 

ktorá umožní realizovať výskum v oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie a životného 

prostredia. Vybudovaním centra sa mimoriadne zlepšia podmienky pre špičkový európsky 

výskum Technickej univerzity vo Zvolene predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

adaptívny manažment lesov Slovenska, transformácia drevnej suroviny na výrobky novej 

generácie, dizajn a tvorba nábytku, biodiverzita, ekologické princípy tvorby a ochrany krajiny, 

využitie nových energetických zdrojov. 

 

 Realizáciou uvedeného projektu sa budú napĺňať úlohy rozvojového programu Veda 

a výskum Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene, ale najmä to, že projekt podporí dlhodobú 

profiláciu výskumne orientovanej univerzity. TU vo Zvolene má zámer získať financie zo 

štrukturálnych fondov EÚ v kombinácii s vlastnými zdrojmi. Do úvahy pripadá aj alternatíva 

postupného dobudovania z vlastných alebo kombinovaných zdrojov v prípade pozitívnych 

výsledkov hospodárenia univerzity. 

 

Vo Zvolene 2. mája 2013                        prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
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