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Školský bazén pre komunitné využitie 
Odstránenie havarijnej situácie, revitalizácia a rozvojové zámery 

 
 

A. Zhodnotenie súčasného stavu 
 
A1. Bazénová hala 
 
Bazénová hala je zrealizovaná priestorovo úsporne. Samotný bazén spĺňa  
minimálne rozmerové podmienky na súťažný 25 m bazén. Priestory okolo bazéna sú 
taktiež dimenzované veľmi úsporne. „Suchý priestor“ v bazéne je minimálny 
a umožňuje na rozcvičenie, inštruktáž, výuku a uskladnenie potrebného inventáru iba 
veľmi obmedzené podmienky. V dôsledku dlhoročného nesprávneho prevádzkovania 
bazéna, najmä jeho vzduchotechnickej časti, sú všetky kovové prvky v bazénovej 
hale napadnuté koróziou. Korózia je v takom veľkom rozsahu, že sú napadnuté aj 
konštrukcie z nehrdzavejúcej ocele a zatečenou a usadenou hrdzou sú poškodené aj 
keramické obklady podlahy a stien. Obklady stien sú na viacerých miestach 
poškodené prasklinami a neodbornými zásahmi. 
Priamo v bazénovej hale sa nachádza aj nefunkčný „detský bazén“. K bazénovej 
hale prilieha priestor vyrovnávacích nádrží. Nádrže nie sú osadené na úrovni 
bazénovej haly, ale asi o pol metra prevýšené. Nádrže nie sú zakryté, oceľová 
konštrukcia je silne skorodovaná. K bazénovej hale prilieha aj „rozcvičovňa“, ktorá 
mala zrejme kompenzovať stiesnené „suché priestory“ v bazénovej hale. 
V súčasnosti neplní tento účel a je využívaná ako sklad harabúrd. K bazénovej hale 
prilieha ešte priestor pre učiteľov, sklad a miestnosť pre plavčíka. Všetky tieto 
miestnosti a priestory sú fyzicky aj morálne opotrebované. Stav inventáru zodpovedá 
dobe a spôsobu prevádzky. Je fyzicky i morálne opotrebovaný. 
Na obhliadke bazéna sa zistilo, že „suchá časť“ bazénovej haly nemá vybudovaný 
drenážno-kanalizačný systém. Voda z podlahy bazénovej haly sa odvádza 
do prelivového žľabu bazéna a neprípustne znečisťuje „bazénovú“ vodu. 

 
 
A2. Bazénové teleso 
 
Bazénová vaňa je železobetónová. Na železobetónovej konštrukcii je zrealizovaná 
hydroizolácia a keramický obklad ako povrch bazéna. Pretože sa v minulosti objavili 
na bazéne priesaky, bol keramický obklad prekrytý izolačnou fóliou. Fólia bola 
aplikovaná na teleso bazéna, ako aj na prelivové žľaby. Podľa vyjadrenia odborníkov 
fólia bola použitá nevhodným spôsobom. Je nutné jej odstránenie a to nielen 
s ohľadom na kvalitu a vek fólie, ale aj vzhľadom na nedokonalé priľnutie fólie 
k podkladu, najmä v prelivových žľaboch. 
Súčasne s realizovanou rekonštrukciou bazénu založenou na položení fólie bola 
vymenená aj časť bazénovej technológie: čerpadlá, filtre, dávkovače, merače a časť 
armatúr a rozvodov. Tieto boli integrované do pôvodných bazénových a rozvodných 
systémov. 
Cirkulácia vody by mala byť zabezpečovaná dvoma čerpadlami, z ktorých jedno je 
dlhodobo nefunkčné. Prívod vody do bazéna je zabezpečený vtokmi v stenách 
bazéna a odvod vody je realizovaný cez prelivové žľaby, ktoré sú pozdĺž dlhších 
strán bazéna. Pri premeriavaní bazéna sa zistilo, že jedna z prelivových hrán je 
situovaná o cca 10-20 mm vyššie, ako druhá. Dôsledkom tohto stavu je 
nedostatočná cirkulácia vody v časti bazéna. 
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A3. Technický suterén 
 
Bazénová technika aj vzduchotechnika sú umiestnené v tzv. „technickom“ suteréne. 
Tento priestor tvorí súvislá chodba okolo celého bazénového telesa. Technický 
suterén zahŕňa aj priestor pod „rozcvičovňou“ a pod detským bazénom. V tomto 
priestore je umiestnená bazénová technika, vzduchotechnika, rozvody vody, 
kanalizácie, vzduchotechniky a pod. Na základe obhliadky a konzultácie s aktuálnym 
prevádzkovateľom bazéna konštatujeme, že: 

- vzduchotechnická jednotka je morálne zastaraná a nefunkčná. Nefunguje ohrev 
vzduchu, ani odvlhčovanie vzduchu. Svojimi výkonnostnými a technickými 
parametrami nevyhovuje platným normám a ani v prípade, že bude v prevádzkovo 
plne funkčnom stave, nedokáže plnohodnotne plniť funkciu, na ktorú bola určená. 
Nefunkčnosť a neprevádzkovanie vzduchotechnickej jednotky je primárnou 
príčinou viacerých sekundárnych porúch. Zásluhou jej nefunkčnosti dochádzalo 
ku kondenzácii vlhkosti na povrchoch, následne ku korózii oceľových prvkov, 
oxidácií el. rozvodov a rozvodných prvkov, degradácii omietok. 

- bazénová technika – napriek tomu, že bola pred cca 10 rokmi obnovená, je 
v princípe výkonovo nedostatočná. Výkon čerpadiel, kapacita filtrov, atď., 
dosahujú asi 50 % kapacity zariadení, ktoré obsluhujú porovnateľný bazén 
na Mokrohájskej ul. Nefunkčné sú dávkovacie a meracie zariadenia, nefunkčné je 
jedno čerpadlo, filtre sú dlhodobo nečistené a potrebujú výmenu náplní. Oprava 
a sprevádzkovanie jestvujúcej bazénovej techniky nedokáže zabezpečiť 
požadovanú kvalitu vody v bazénoch. 

- rozvodné potrubia – spodné prívodné potrubia sú skorodované a prakticky 
nepoužiteľné. Odpadové liatinové potrubia sú v spojoch netesné. Na rozvodných 
potrubiach sú viditeľné známky priesakov, integrácia nových rozvodov do starých 
systémov vyvoláva pochybnosti o celkovej spoľahlivosti zariadení. Opravy potrubí 
boli vykonávané zjavne „amatérskym“ spôsobom. 

- spôsob cirkulácie vody v bazéne – prívod vody cez steny bazéna, hygienická 
kvalita vody v bazéne sa dá pri použitom spôsobe prívodu vody do bazéna 
a cirkulácie v ňom dosiahnuť len prostredníctvom zvýšenia chlorizácie vody.  
Moderné bazény majú riešený prívod vody cez dnové kanály a dnové trysky. 
Zjednodušene sa dá povedať, že mikrobiologická ochrana vody sa dá dosiahnuť 
určitou minimálnou koncentráciou chlóru vo vode. Ak je chlór rozložený 
nerovnomerne – nedostatočne premiešaná voda, musí byť táto účinná 
koncentrácia chlóru dosiahnutá v miestach bazéna s najnižším obsahom chlóru. 
Teda v bazéne sú miesta, kde je koncentrácia chlóru prekročená (niekedy až 
niekoľkonásobne) oproti nutnému a účinnému množstvu. 

- odvetranie technického suterénu – technický suterén nemá nútený systém 
vetrania, resp. nemá žiadny systém vetrania. V dôsledku toho dochádzalo 
na povrchoch ku kondenzácii vlhkosti a všetkým už popísaným sekundárnym 
poškodeniam. 

- vyrovnávacie nádrže - slúžili na vyrovnávanie zmien objemu vody v bazéne 
v dôsledku teplotných zmien, vstupu návštevníkov do bazéna alebo iných vplyvov. 
Vyrovnávacie nádrže, podľa vyjadrenia projektanta, nezodpovedajú aktuálnym 
technickým požiadavkám a vzhľadom na poškodenie ich nosnej oceľovej 
konštrukcie koróziou je nevyhnutné vykonať ich komplexnú rekonštrukciu. 

 
 
A4. Šatne, sprchy a sociálne zariadenia 
 
Momentálne nie sú prevádzkyschopné. Začala sa rekonštrukcia rozvodov vody 
v sprchách, ktorá bola prerušená v štádiu búracích prác. Kovové povrchy sú 
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skorodované, omietky narušené (to svedčí o nedostatočnosti vzduchotechniky), 
podlahové linoleum je po hranici životnosti. Priestorová dispozícia toaliet je 
nevyhovujúca. Šatne, sprchy a sociálne zariadenia nie sú morálne, ani fyzicky 
spôsobilé plniť svoju funkciu. Je nevyhnutná kompletná rekonštrukcia priestorov. 

 
 
A5. Vstupné priestory 
 
Vstupná hala do prevádzkového komplexu bazéna je situovaná pred vstupom 
do šatní. Je prístupná jednak z budovy školy, jednak cez vonkajší vstup so zádverím. 
Táto miestnosť je priestorovo veľmi obmedzená a bude zo strany pedagógov 
vyžadovať veľké úsilie zvládnuť 40 čakajúcich detí v takomto ohraničenom priestore. 
Výhodou je, že k vstupnej miestnosti priliehajú nedávno zrekonštruované sociálne 
zariadenia. V každom prípade je potrebné v budúcnosti počítať s nutnosťou 
rozšírenia vstupných priestorov a dobudovania „oddychovej zóny“. Oddychová zóna 
by mala obsahovať „gastro“ časť, kde by sa dali poskytovať základné kaviarenské 
a gastronomické služby, herňu pre deti, oddychovú zónu – sedenie a výhľad 
do bazénovej haly. 

 
 
A6. Príjazd, parkovacie kapacity 
 
Príjazd motorovým vozidlom je možný až k vchodu do bazéna. Tu sa nachádza 
plocha s povrchom zo zámkovej dlažby, ktorá umožní parkovanie cca 12 vozidiel. 
Samotná príjazdová cesta sa začína veľmi neobvykle. Správca komunikácie – 
Hlavné mesto SR Bratislava – namaľoval priechod pre chodcov tak, že os priechodu 
je totožná s osou vjazdu do školského areálu. V strede príjazdovej komunikácie sa 
nachádza oporný stĺp spojovacej chodby medzi budovami Majerníkova 60 a 62. 
Spodná strana spojovacej chodby je prekrytá hliníkovými lištami (feal). Z nich mnohé 
chýbajú. Otvorený medzipriestor je momentálne hniezdiskom holubov, ktorí 
„ohrozujú“ prechádzajúcich ľudí i vozidlá. Parkovacia plocha zo zámkovej dlažby je 
na mnohých miestach „sadnutá“, pričom prevýšenie dosahuje cca 20 cm. 
Rekonštrukcia tejto plochy by sa mala vykonať súčasne s rekonštrukciou bazéna. 
Na tejto ploche sú rozmiestnené aj viaceré betónové konštrukcie. Možno by sa dali 
niektoré z nich odstrániť. 

 
 
A7. Vonkajší plášť, okná 
 
Vonkajší plášť objektu bazéna je na viacerých miestach poškodený. Obvodové steny 
a strecha sú nezateplené. Nosná oceľová konštrukcia okien je poškodená koróziou. 
Všetky tieto nedostatky by sa mali odstrániť v druhej etape rekonštrukcie bazéna. 
Vhodné by bolo spojiť tieto práce so zateplením celej školskej budovy. 
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B. Rekonštrukcia bazéna 
 
B1. Ciele rekonštrukcie 
 
Pracovná „bazénová skupina“ si okrem hlavného cieľa, ktorým je sprevádzkovanie 
bazéna, stanovila aj ďalšie ciele alebo kritériá, ktoré by mala rekonštrukcia 
a rekonštruovaný bazén spĺňať. 

1. Zmysluplné vynaloženie finančných prostriedkov. 
2. Umožniť vstup a užívanie bazéna aj osobám s telesným postihnutím. 
3. Dosiahnutie najvyššej možnej kvality vody, s minimalizáciou pridávaných 

chemických látok, najmä chlóru. 
4. Minimalizácia budúcich prevádzkových nákladov. 
5. Životnosť bazéna cca 20 rokov (bez významnejších opráv). 
6. Odolnosť bazéna proti priesakom. 
7. Využitie bazéna pre čo najširšie spektrum užívateľov (predpokladá sa poskytnutie 

výuky plávania pre všetky školy mestskej časti, prípadne aj mimo nej, 
poskytovanie dotovaných služieb pre znevýhodnené skupiny – seniori, mládež, 
ZŤP, atď., pre širokú verejnosť, ako aj na komerčné účely). 

8. Možnosť ďalšieho priestorového rastu a rozšírenia poskytovaných služieb. 
9. Príjemné pocitové vnímanie. 
 
Vyhodnotenie porovnania jednotlivých alternatív je vykonané tabuľkovou 
formou 
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Hodnotiaca tabuľka – poznámka 
Vyhodnotenie dosiahnutia cieľov jednotlivými riešeniami 

- zelená farba  – riešenie umožňuje dosiahnutie cieľa 
- červená farba  – riešenie neumožňuje dosiahnutie cieľa 

 
 
B2. Východiskové podklady 
 
Bazénová „pracovná skupina“ pri svojej činnosti vychádzala z nasledovných 
podkladov: 

1. fyzické obhliadky objektu 
2. časť pôvodnej projektovej dokumentácie – dohľadaná v spolupráci s vedením ZŠ 
3. odborný posudok stavu školského bazéna vypracovaný doc. Ing. arch. Marianom 

Malovaným PhD. v septembri 2015 
4. aktívna spolupráca s projektantom 
5. konzultácie s prevádzkovateľmi bazénov 
6. štúdium dostupných informácií – internet, tlačoviny a ďalšie 
 
Súčasný stav je podrobne popísaný v časti A. 

 
 
B3. Odborný posudok stavu školského bazéna vypracovaný 

doc. Ing. arch. Marianom Malovaným PhD. 
 
„Bazénová skupina“ sa podrobne zaoberala týmto materiálom. Jej hlavný význam 
spočíva v tom, že sa preukázala nefunkčnosť a prevádzková neschopnosť bazéna, 
prevádzkové využívanie bazéna bolo prerušené a začala sa riešiť jeho rekonštrukcia. 
Bazénová skupina sa nestotožnila s postupom, ktorý navrhol spracovateľ posudku. 
Ten prijal filozofiu rozdelenia bazéna na menšie logické podcelky. Vypracoval 
postupy a odhadol náklady na sprevádzkovanie jednotlivých podcelkov a tým 
riešenie problematiky uzavrel. Nezaoberal sa tým, či sa sprevádzkovaním 
jednotlivých podcelkov dosiahne prevádzkyschopnosť bazéna ako komplexného 
celku. 
 
Bazénová skupina zhodnotila aj odhad technického stavu zariadení spracovateľom 
posudku za nezhodný s realitou: 

- vzduchotechnika – spracovateľ odporúča pripojiť prípojku teplej vody 
na zariadenie, ponechať spodné rozvody vzduchu, atď. Bazénová skupina zistila, 
že prípojka teplej vody nebola príčinou nefunkčnosti ohrevu vzduchu, ale 
dôsledkom. Výmenník voda-vzduch bol netesný a nefunkčný, preto bolo potrebné 
odstaviť prívod teplej vody z výmenníkovej stanice. Spodné vzduchové rozvody sú 
vyhotovené z uhlíkatej ocele s povrchovou ochranou náterom syntetickou 
náterovou hmotou. Povrch ventilačných rozvodov je očividne skorodovaný 
vo veľkom rozsahu. Vnútorné povrchy sa pre neprístupnosť neskúmali, ale je 
možné predpokladať, že stav korózie je obdobný aj na vnútorných povrchoch. 
Preto je použitie jestvujúcich vzduchových rozvodov nevhodné. 

- bazénová technika – je od počiatku poddimenzovaná. Jej sprevádzkovanie 
v dnešnom stave by znamenalo udržiavať kvalitu vody len prostredníctvom 
nadmerného chlórovania. 

- cirkulácia vody v bazéne – je kardinálnym problémom. Prívod upravenej vody 
cez steny bazéna a nie cez dno bazéna je riešenie nevhodné, pretože 
nezabezpečuje dostatočné premiešanie a homogenitu vody v bazéne. Toto 
riešenie bolo technicky zastarané už v čase projektovania bazéna. Je nevhodné 
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a zvyšuje nároky na bazénovú chémiu. Spracovateľ posudku sa týmto problémom 
nezaoberal. 

- vykurovanie bazénovej haly, úprava vyrovnávacích nádrží, rekonštrukcia 
sociálnych priestorov, integrácia nových prvkov do starých rozvodov – 
s v posudku navrhnutými technickými riešeniami sa bazénová skupina 
nestotožnila. Považuje ich za nevhodné, nedostatočné a neúčelné. 

- rozcvičovňa, vzduchotechnika v šatniach, sociálnych zariadeniach 
a technickom suteréne, vstup a používanie bazéna imobilnými, korózia 
kovových povrchov v bazénovej hale, poškodenie a opotrebenie 
keramických obkladov – týmito vecami sa spracovateľ posudku vôbec 
nezaoberal, ale ich vyriešenie považuje bazénová komisia za nevyhnutné. 

- povrch bazéna – bazén má pôvodný povrch z keramického obkladu. Tento 
obklad bol netesný a bazén tiekol. Preto bol povrch bazéna prekrytý vodotesnou 
fóliou. Spracovateľ posudku pri návrhu rekonštrukcie bazéna uvažoval iba 
s alternatívou použitia fólie. Pretože pôvodný stav predstavuje keramický obklad, 
mal sa prinajmenšom zaoberať aj posúdením tejto alternatívy. Bazénová komisia 
vyhodnotila rekonštrukciu bazéna pre tri rôzne druhy povrchov. Dosiahnutie 
stanovených cieľov v plnom rozsahu zabezpečuje iba nerezový povrch bazéna. 
Tento je síce investične najnáročnejší, ale má nesporné prevádzkové a estetické 
výhody (porovnanie viď. vyššie uvedená tabuľka). 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, sa bazénová skupina rozhodla používať  
posudok doc. Malovaného za materiál inšpiratívny, nie východzí. 

 
 
B4. Spôsob práce „bazénovej skupiny“  
 
„Bazénová skupina“ spolupracovala s projektantom, prevádzkovateľmi bazénov, 
používala osobné skúsenosti členov skupiny a využívala verejné informačné zdroje. 
Pritom mala na zreteli naplnenie stanovených cieľov a funkčnosť bazéna ako celku. 
 
 

B5. Návrh technického riešenia 
 
Pre pracovnú bazénovú skupinu bolo prioritné hľadanie takého riešenia, ktorým 
sa dosiahnu stanovené ciele. Cenová náročnosť riešení nebola považovaná 
za prioritnú. 
Investícia do takto pripraveného projektu nie je najmenšia, ale je rozhodne 
zmysluplná. Ak sa má prikročiť k účelnej a prevádzkovo udržateľnej rekonštrukcii 
bazéna, mala by sa realizovať navrhnutým spôsobom a na toto navrhnuté riešenie je 
potrebné hľadať finančné zdroje. 
 
Ak sa nepodarí presadiť rozhodnutie realizovať rekonštrukciu navrhnutým 
spôsobom alebo ak sa nepodarí zabezpečiť dostatočné finančné zdroje, 
nepovažuje pracovná bazénová skupina za vhodné hľadať iné podstatne 
lacnejšie riešenia, ale navrhuje bazén ako taký zrušiť, neprevádzkovať 
a pre predmetný priestor nájsť iné využitie. 
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C. Prevádzka bazéna 
 
Zmysluplná rekonštrukcia bazéna je len prvým predpokladom pre úspešné 
fungovanie zariadenia. Pre úspešnosť celého projektu je rovnako dôležité správne 
prevádzkovanie bazéna a financovanie jeho prevádzky. Negatívne skúsenosti sú 
k dispozícii z minulých období. Nesprávne prevádzkovanie a nesprávne financovanie 
bazéna sú hlavnými príčinami jeho degradácie do dnešného stavu. Správne 
nastavenie týchto parametrov a spoločná vôľa ich praktickej aplikácie sú ďalšou 
vážnou podmienkou na spustenie projektu rekonštrukcie bazéna. Bez tejto zhody 
nemá zmysel rekonštrukciu realizovať. 

 
 
C1. Prevádzkovateľ bazéna 
 
Bazén by mal byť vyňatý spod správy základnej školy. Prevádzkovateľom bazéna by 
mala byť samostatná prevádzková a hospodárska jednotka, ktorá by nemala byť 
integrálnou súčasťou miestneho úradu. 
Bazénová skupina navrhuje, aby prevádzku bazéna zabezpečoval podnik verejno-
prospešných služieb, prostredníctvom účelovo zriadenej organizačnej zložky „správa 
bazéna“. Podmienkou je, aby táto zložka bola hospodársky, rozpočtovo, finančne, 
účtovne aj personálne odčlenená. 
Je potrebné doriešiť, či táto organizačná zložka má vykonávať aj obchodnú činnosť, 
získavať klientov, uzatvárať zmluvy, vymáhať nedoplatky, atď., alebo zostane táto 
činnosť na MČ, ktorá si bude službu prevádzky bazéna objednávať a platiť. 

 
 
C2. Garant vyučovacieho procesu 
 
Bazén by mal byť k dispozícií čo najväčšiemu okruhu žiakov škôl v zriaďovacej 
pôsobnosti MČ, ale aj mimo nej. Okrem samotnej prevádzky bazéna je potrebné 
zabezpečiť aj vyučovací proces. Treba pripomenúť, že na jedného učiteľa plávania 
(musí mať aprobáciu plávanie) môže pripadať najviac 10 žiakov, týždenný pracovný 
úväzok predstavuje 23 hodín. ZŠ A. Dubčeka má v súčasnosti dve učiteľky spĺňajúce 
tieto požiadavky. Organizácia pedagogického procesu by mala byť vecou dohody 
jednotlivých škôl. Rozhodujúci by mal byť názor vedenia ZŠ A. Dubčeka, ktorá by 
mala byť aj pedagogickým garantom vyučovacieho procesu plávania. Finančné 
vysporiadanie pracovných výkonov učiteľov pre iné školy, by mal zastrešiť 
zriaďovateľ ZŠ. 

 
 
C3. Užívatelia bazéna, prevádzková doba 
 
Užívateľom bazéna by mal byť čo najväčší okruh obyvateľov MČ. Preto sa 
predpokladá prevádzka bazéna 16 hodín denne, 7 dní v týždni po dobu cca 325 dní 
v roku.  
V ranných hodinách od 06:00 do 08:00 by malo byť plávanie v bazéne vyhradené 
pre verejnosť, prípadne aj pre plavecké oddiely a kluby – časť plaveckých dráh. 
V dopoludňajších hodinách by mala prebiehať výuka plávania pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, a aj mimo nej. Počíta sa s výukou 35 hodín 
týždenne počas školského roka. 
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Od skončenia vyučovacieho procesu do 22:00 by mala bazén využívať verejnosť, 
plavecké oddiely a kluby. Najlepšie v zmiešanom režime – časť dráh pre verejnosť, 
časť dráh pre športovcov. 
Zámerom MČ je poskytnúť bazén v širokej miere pre vyučovací proces, 
pre znevýhodnené skupiny, napr. ZŤP, seniorov, mládež, pre športovcov a plavecké 
kluby atď. Užívanie bazéna týmito skupinami obyvateľov by malo byť dotované. 
Na pokrytie týchto dotácií by mali byť využité finančné prostriedky získané 
z komerčného využitia bazéna – verejnosť, firmy, podujatia a pod. 

 
 

D. Financovanie prevádzky bazéna 
 
Zabezpečenie „udržateľného financovania“ bazéna je ešte dôležitejšie, ako jeho 
samotná rekonštrukcia. Pod pojmom „udržateľné financovanie“ rozumieme stav, 
kedy prevádzkovateľ bazéna získava úhradu za poskytované služby prinajmenšom 
vo výške skutočných nákladov. Skutočné náklady zahŕňajú priame prevádzkové 
náklady, udržiavacie náklady, náklady na reprodukciu a zveľaďovanie základných 
prostriedkov, a prípadne iné náklady. 

 
 
D1. Model financovania prevádzky 
 
Pre hodnoverný odhad budúcich nákladov a výnosov, vypracovala bazénová skupina 
model financovania bazéna. V tomto modeli sú na jednej strane odhadnuté hodnoty 
jednotlivých výdavkových položiek a na druhej strane odhadnuté budúce výnosy. 
 
Stanovenie skutočných nákladov je základom stanovenia finančného zabezpečenia 
dotovanej prevádzky bazéna. MČ chce poskytovať jednak 100 % dotovanú 
prevádzku bazéna – výuka plávania, ako aj čiastočne dotovanú prevádzku – zľavy 
pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Rozpočet MČ bude musieť obsahovať 
výdavkovú položku stanovenú práve na základe výšky skutočných nákladov, objemu 
poskytovaných dotovaných služieb a miery poskytnutého spolufinancovania – 
dotácií. Alebo opačne, ak si MČ stanoví v rozpočte položku na financovanie bazéna, 
vie si spočítať, aký rozsah dotovaného využitia bazéna vie uhradiť a poskytnúť. 
Zvyšná kapacita bazéna sa musí prevádzkovať na komerčnom základe, to znamená, 
že úhrada za využitie bazéna musí byť väčšia, ako sú skutočné náklady. Pri takomto 
spôsobe financovania prevádzky, by mal byť hospodárskym výsledkom „prebytok“.  
 
Na stanovenie nákladových a príjmových položiek sme vychádzali z nasledovných 
zdrojov: 

1. vyčíslenie energetickej náročnosti bazéna vypracované na základe projektu, 
2. všeobecne dostupné informácie o cenách médií, vstupného do bazénov, prenájmu 

bazénových dráh a poskytovania služieb, 
3. hospodárske údaje poskytnuté prevádzkovateľom komparatívneho bazéna – 

Gaudeamus, Mokrohájska ul., 
4. hospodárske údaje poskytnuté prevádzkovateľom komparatívneho bazéna – 

Pasienky, 25 m, STARZ, 
5. pri stanovovaní nákladov boli niektoré položky stanovené kvalifikovaným odhadom 

a niektoré boli pre zjednodušenie a sprehľadnenie združené do položky „iné 
náklady“, 

6. pri stanovovaní nákladov bola vytvorená položka „Rezerva“ vo výške cca 2 %. 
 



9 / 13 

Nákladové položky boli zadávané vrátane DPH. Výnosové položky boli kalkulované 
bez DPH, t.j. modelovo má prevádzkovateľ status „neplatcu DPH“.  

 
 
D2. Náklady 
 
Najväčšou nákladovou položkou sa ukazujú byť mzdové, resp. osobné náklady. 
Tvoria viac ako 1/3 nákladov. Pritom sa uvažovalo s hrubou mesačnou mzdou  
800,00 €. V komparatívnych zariadeniach je priemerná hrubá mzda výrazne nižšia, 
pohybuje sa v úrovniach do 600,00 €. Toto navýšenie  je navrhnuté z dvoch 
dôvodov: 

1. snaha predísť fluktuácii zamestnancov (veľký problém prevádzkovateľov 
komparatívnych bazénov), 

2. predpoklad postupného rastu miezd (zámer vlády zvyšovať minimálnu mzdu, 
pokles nezamestnanosti, hospodársky rast,...) 

 
Druhou najväčšou nákladovou položkou sú médiá – teplo, elektrická energia, voda. 
Pritom najviac na túto nákladovú položku vplýva cena za teplo. V najbližších rokoch  
sa nepredpokladajú dramatické zmeny ceny médií. Na druhej strane je pri tejto 
nákladovej položke veľká šanca na šetrenie finančných prostriedkov zavedením 
využívania solárnej energie, fotovoltaiky, prípadne preverením, či sa v blízkosti 
bazéna nedá zriadiť vlastná studňa (bazény na Pasienkoch majú vlastnú studňu). 
Strecha ZŠ je ideálnym miestom na osadenie solárnych alebo fotovoltaických 
panelov. Je potrebné preveriť možnosť získania finančných prostriedkov na takéto 
investície z podporných fondov. 
 
Treťou najväčšou nákladovou položkou tvoriacou asi 20 % nákladov sú náklady 
na reprodukciu. Tieto prostriedky by sa mali pravidelne, najlepšie na mesačnej báze, 
odkladať do reprodukčného fondu. 
 
Zvyšné náklady tvoria necelých 9 %. Zahŕňajú náklady na vedenie účtovníctva 
a personalistiky, spotrebný materiál, opravy, údržbu, poistné, telefón, internet, odvoz 
odpadu, koncesionársky poplatok a rezervu vo výške 2 % celkových nákladov. 
 
Pri nastavení prevádzkových parametrov tak, ako je uvedené vyššie, je možné 
stanoviť náklady na hodinu prevádzky bazéna na temer 57,00 €/hod, t.j. temer 
25 tis. €/mesiac, resp. temer 300 tis. € ročne. 

 
 
D3. Výnosy 
 
1. Na odhad výnosov bolo použité najmä porovnanie cenníkov iných bazénov. 

Sadzba prenájmu jednej bazénovej dráhy za hodinu sa vo väčšine cenníkov 
uvádza vo výške 15,00 €. Komparatívny bazén má ceny nájomného v rozmedzí 8 
– 15,00 € na dráhu. Táto cena je výsledkom „dražby“ prenájmov, resp. verejnej 
obchodnej súťaže. Zohľadňuje atraktivitu prevádzkových časov, mieru solventnosti 
klientov a mieru dotačnej politiky prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie nášho 
modelu sa uvažovalo s dosiahnutou priemernou cenou prenájmu 
11,00 €/dráha/hod a 11,00 €/hod za malý výučbový bazén. To je spolu 
77,00 €/hod za celý bazénový komplex. Táto „modelová cena“ je stanovená 
s ohľadom na zahrnutie miery dotácie pre niektorých užívateľov a predstavuje 
pomerne konzervatívny odhad. 



10 / 13 

2. Cena individuálneho vstupného by mala zohľadňovať cenovú hladinu 
v konkurenčných, resp. komparatívnych bazénoch. Základné individuálne vstupné 
býva vo verejných bazénoch 3,00 €/vstup – v komunitne orientovaných bazénoch 
a cca 5,00 €/vstup, prípadne i viac, v komerčne orientovaných bazénoch. Rozdiely 
sú v dĺžke vstupu, ktorá býva od 60 do 120 minút. V našom prípade je navrhnutá 
dĺžka vstupu v trvaní 75-80 min. Predpokladá sa doba pobytu v bazéne je 60 min. 
+ 15-20 min. na prezliekanie a sprchovanie. Takáto doba pobytu plne uspokojí 
cca 90 % návštevníkov. Pretože bazén by mal plniť aj isté komunitné účely 
a poskytovať služby predovšetkým Karlovešťanom, je možné navrhnúť nasledovný 
cenník pre individuálne vstupy: 

- základné vstupné   4,- €/vstup zľava   0 % 
- obyvatelia KV    3,-   zľava 25 % 
- deti do 15 rokov   1,5  zľava 62,5 % 
- študenti od 15 do 25 r.  2,0  zľava 50 % 
- seniori nad 65 rokov, ZŤP  2,0  zľava 50 % 
- ZŤP, seniori z KV   individuálne dohodnuté vstupné 

Poznámka – vstupné pre seniorov a ZŤP s trvalým bydliskom v KV by bolo dobré stanoviť 
odlišným spôsobom. Výška vstupného by mohla byť aj „nulová“, pokiaľ by si to individuálna 
sociálna situácia vyžadovala.  

 
Cenu vstupného bude potrebné pozorne sledovať, najmä pri rozbehu prevádzky. 
Cenu bude potrebné „doladiť“ na základe ponuky a dopytu. Je možné, že bude 
potrebné, resp. možné zaviesť rozdielne ceny pre rozličné dni, prípadne hodiny 
dňa. 

 
3. DPH – finančný model je potrebné nastaviť tak, aby sa vstupné nezaťažovalo 

DPH. Preto, ak by mal byť prevádzkovateľ platcom DPH, nemal by byť priamo 
predajcom vstupeniek, ale iba ich distribútorom. MČ je ako samosprávny orgán 
zo zákona neplatcom DPH. 

 
 
D4. Hospodársky výsledok 
 
Na výnosy z prevádzkovania bazéna je potrebné sa dívať z dvoch pohľadov. Jednak 
z pohľadu prevádzkovateľa a jednak z pohľadu vlastníka, t.j. MČ. Z pohľadu 
prevádzkovateľa je MČ klientom, ktorý si nakupuje výkony vo verejnom záujme 
a za tieto výkony platí. Prevádzkovateľ bazéna by preto nemal dosiahnuť záporný 
hospodársky výsledok. To znamená, že by sa mal dosiahnuť stav, kedy bazén 
poskytuje verejno-prospešné služby udržateľným spôsobom. Suma, ktorú získa 
prevádzkovateľ od MČ predstavuje nároky na verejné zdroje. Naopak, MČ, ako 
vlastník, získa od prevádzkovateľa prebytky (zisky) z prevádzky bazéna. Porovnanie 
nárokov na verejné zdroje a získaných finančných prostriedkov z prebytku 
hospodárenia predstavuje skutočný finančný výsledok prevádzkovania bazéna. 
Tento konečný hospodársky výsledok modelovo vychádza v rozsahu cca -20.000,-€ 
až +11.000,-€. V závislosti od spôsobu prevádzkovania, resp. od rozsahu 
poskytnutých dotácií. 
 
MČ na prevádzku bazéna v minulosti dostávala dotáciu vo výške 25.000,-€ ročne 
z rezortu školstva a okrem tejto dotácie prispievala na prevádzku z vlastného 
rozpočtu sumou v rozsahu 20-30 tis. €. Pri navrhnutom prevádzkovom a finančnom 
modeli je možné predpokladať, že rozpočet MČ bude skutočne zaťažený nanajvýš 
rovnakou čiastkou, ale bez započítania dotácie z MŠ SR. 
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Reálne je možné predpokladať zisk z prevádzky bazéna. Finančné prostriedky 
tvoriace zisk by sa mali rozdeliť medzi personál, ZŠ A. Dubčeka a MČ. Je možné 
nasledovné rozdelenie: 

1. Personál bazénu    10% 
2. ZŠ A. Dubčeka     10% 
3. MČ BA-KV – fond rozvoja športu 60% 
4. MČ BA-KV – rezervný fond  20% 

 
 

E. Dôležité faktory a riziká 
 
1. Personálne obsadenie 

Treba ho považovať za najdôležitejší faktor úspešnosti projektu. 

1.1 Najdôležitejší je vedúci pracoviska, ktorý by mal vykonávať jednak praktickú 
prevádzkovú činnosť plavčík + ovládanie technológie, ale zároveň aj 
administratívnu a komerčnú činnosť. Vo finančnom modeli sú na tieto činnosti 
vyčlenené dve samostatné položky. Optimálne by bolo obe položky zlúčiť 
do jednej osoby – vedúceho prevádzky, pričom formálne by sa mohli obe 
funkcie zlúčiť do jednej pracovnej zmluvy alebo na každú pracovnú činnosť 
uzavrieť osobitnú zmluvu – jednu riadnu pracovnú zmluvu a jednu paralelnú 
dohodu. Hľadanie vhodnej osoby by sa malo začať paralelne s výberovým 
konaním na realizáciu rekonštrukcie bazéna. Vhodné by bolo, ak by nastúpil 
do funkcie ešte pred ukončením rekonštrukcie. 

1.2 Motivácia a stabilizácia pracovníkov. Mzdy by mali mať dve zložky. Fixnú 
a pohyblivú – motivačnú. Odmeny z podielu na hospodárskom výsledku by 
mali byť treťou zložkou mzdy. Dôležitá je stabilizácia pracovníkov. 
V komparatívnych bazénoch bola fluktuácia jedným z významných 
prevádzkových problémov. 

1.3 Výber vstupného je ďalším rizikovým faktorom. Negatívne skúsenosti majú 
s týmto faktorom obidva komparatívne bazény. Je preto potrebné 
od samotného počiatku prijať také technické a organizačné opatrenia, ktoré 
eliminujú tendencie vyberať vstupné do „vlastného vrecka“ (kamerový systém, 
platobný automat na mince, bankovky a platobné karty, vstupný a výstupný 
turniket a ďalšie). 

1.3. Technický dozor investora – investor – MČ by nemala šetriť na kontrolno-
riadiacej činnosti. Je nevyhnutné zabezpečiť kvalitný technický dozor investora 
– subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorá má príslušné oprávnenia 
a prax.  

1.4. Dodávateľ nerezového telesa a montážnych prác musí mať dostatočné 
skúsenosti v stavbe nerezových bazénov a zváraní nerezových konštrukcií. 

 
2. Rozbeh prevádzky 

S plánovaným prevádzkovým režimom 16 hod. denne nemožno uvažovať 
od prvého dňa prevádzky. Po dokončení rekonštrukcie bude nasledovať  
skúšobná prevádzka, ktorá počíta aj s istou obmedzenou účasťou verejnosti. 
Po odskúšaní a prípadných korekciách funkčnosti bazénových systémov 
a prevádzkových procesov, by mala nasledovať fáza postupného predlžovania 
prevádzkovej doby a zvyšovania počtu pracovníkov. Po cca 10-12 týždňoch by sa 
mal dosiahnuť plný prevádzkový stav poskytovania služieb a personálnej 
stabilizácie. Počas tohto obdobia možno očakávať zvýšenú prevádzkovú 
náročnosť bazéna. Táto fáza súvisí so sprevádzkovaním bazéna, preto by bolo 
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logické účtovne ju pričleniť k samotnej rekonštrukcii alebo oslobodiť náklady 
od položky „reprodukcia“. 

 
3. Technické vybavenie 

Okrem progresívnych technických a technologických riešení obsiahnutých 
v navrhnutom projekte je nevyhnutné už v prvej etape rekonštrukcie dovybaviť 
bazén nasledovnými technickými zariadeniami. 

3.1. Alarm – zabezpečovacie zariadenie, odpojenie sa od zabezpečovacieho 
zariadenia školy a jeho plná autonómnosť, 

3.2. Kamerový systém – orientovaný predovšetkým na prevenciu, prípadne 
na dohľadanie pôvodcov vandalizmu, na kontrolu platenia za služby, zvýšenie 
bezpečnosti prevádzky a komfortu obslužných pracovníkov, 

3.3. Platobné automaty – zjednodušenie práce obsluhy, eliminácia únikov 
vstupného, vyšší komfort klientov, prevencia pred lúpežou, 

3.4. Predajné automaty na nápoje a drobný kusový tovar vrátane plávacích 
a hygienických potrieb, 

3.5. Koše na separovaný zber odpadu, 

3.6. Pitné fontánky – preveriť možnosti získania bezplatne v rámci projektu BVS - 
„Modrá škola“. 

 
4. Ďalšie súvisiace opatrenia 

Tieto opatrenia je potrebné realizovať súčasne s prvou etapou rekonštrukcie 
bazéna 

4.1. Vyjednať so správcom komunikácie - Majerníkovej ul., Hlavné mesto SR 
Bratislava, posunutie prechodu pre chodcov mimo os vjazdu do školského 
areálu, 

4.2. Opraviť podhľad na spojovacej chodbe medzi budovami Majerníkova 60 a 62, 
prípadne vykonať obnovu celej spojovacej chodby, 

4.3. Opraviť, resp. rozšíriť príjazdovú komunikáciu do školského areálu, najmä 
v okolí podporného stĺpa spojovacej chodby, 

4.4. Vyrovnať vydláždenú plochu a v čo najväčšej miere ju prispôsobiť 
na parkovanie vozidiel. 

 
5. Následné etapy a opatrenia 

5.1. Zateplenie obvodového plášťa a strechy a výmena okien. Najvhodnejšie by 
bolo, keby sa uvedené opatrenia realizovali súčasne so zateplením celej 
školskej budovy. Pri zatepľovaní strechy školskej budovy je potrebné pamätať 
na možné budúce umiestnenie solárnych kolektorov alebo fotovoltaických 
článkov. 

5.2. Pri bazéne akútne chýba tzv. oddychová zóna. Táto zóna by mala umožňovať 
pohodlné posedenie, základné občerstvenie, WiFi pripojenie na internet 
a výhľad do bazénovej haly. Toto sa dá dosiahnuť jedine prístavbou k bazénu, 
k jeho západnej presklenej stene, na mieste dnešnej vydláždenej parkovacej 
plochy. Pri veľkorysejšom riešení rozvoja tohto priestoru by sa tu mohli 
umiestniť ďalšie prevádzky – fyzioterapeut, kaderníctvo, pedikúra a pod., ktoré 
by mohli využívať návštevníci bazéna alebo sprevádzajúce osoby (rodičia). 

5.3. Prístavba oddychovej zóny môže zaujať priestor jestvujúceho parkoviska. 
Parkovisko by sa následne malo nanovo vybudovať. Malo by sa riešiť už 
v rámci celkovej parkovacej politiky. Návštevníci bazéna by ho používali cez 
deň a obyvatelia priľahlých lokalít v noci od 21:00 hod. Parkovisko by mohlo 
byť aj viacpodlažné. 
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5.4. Bazén a jeho zázemie by mali v budúcnosti tvoriť integrálnu súčasť 
športového areálu. Preto by aj parkovacie kapacity a oddychová zóna mali byť 
koncipované tak, aby funkčne a kapacitne boli schopné pokryť potrebu celého 
areálu. 

 
 

F. Záver 
 
Návrhy a odporúčania uvedené v tejto správe by mali slúžiť ako podklady 
pre rozhodovanie miestneho zastupiteľstva a vedenia mestskej časti v procese 
odstránenia havarijnej situácie, komplexnej rekonštrukcie a prevádzkovania 
školského bazénu na ZŠ A. Dubčeka v Karlovej Vsi. 


