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NÁVRH  UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

Berie na vedomie SPRÁVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra 

v kontrolovanej veci - Kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka 
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      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

MI E S T N Y  K O N T R O L Ó R 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

 

SPRÁVA O KONTROLE  

Kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka 

V podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 842 62 

Bratislava 

 

1. Základné informácie 

Podkladom na vykonanie kontroly je uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves č.100/2019 zo dňa 17.12.2019, ktorým bol miestnemu kontrolórovi 

schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.  

Kontrola vykonaná miestnym kontrolórom : JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek. LL.M 

Kontrolovaný subjekt : Mestská časť Bratislava – Karlova Ves  

Predmet kontroly: Hospodárenie školského bazéna na ZŠ Dubčeka od uvedenia do 

prevádzky do 30.apríla 2020 (vyhodnotenie prevádzkových nákladov a dosiahnutých tržieb), 

kontrola zmluvných vzťahov (dodávateľských a odberateľských), vplyv karanténnych opatrení 

v súvislosti s COVID-19 na predpokladané/plánované hospodárenie bazéna v roku 2020, evt. 

dopad na schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves v roku 2020. 

Začiatok kontroly : prevzatie oznámenia o kontrole prednostkou miestneho úradu dňa 

30.04.2020 

Ukončenie kontroly : deň podpisu správy o kontrole prednostkou miestneho úradu Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves 

Právne predpisy aplikované pri realizácii kontroly :  

- zákon NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  

- zákon NRSR č. 357/2016 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení,  zákon SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

 

2. základné časové údaje o školskom bazéne na ZŠ Dubčeka 

- v septembri 2019 po ukončení všetkých rekonštrukčných prác bol zhotoviteľom  

odovzdaný bazén na ZŠ Dubčeka Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
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- kolaudačné rozhodnutie pre stavebné práce - rekonštrukcia bazéna nadobudlo 

právoplatnosť dňa 21.novembra 2019 
- RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) Bratislava vydal súhlasné stanovisko 

so spustením prevádzky bazéna, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.decembra 

2019 
- dňa 06.decembra 2019 bol bazén slávnostne otvorený a bola spustená prevádzka pre 

verejnosť (v tento deň mali všetci návštevníci bezplatný vstup) 
- vzhľadom na zavádzanie opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 bola prevádzka 

bazéna uzatvorená dňa 09.marca 2020 (pondelok) o 8:00 hod. (na základe pokynu p. 

starostky) 
- s ohľadom na uzatvorenie bazéna, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu 

COVID-19, bolo rozhodnuté zo strany Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

minimalizovať náklady na prevádzku bazéna, s následným vypustením oboch 

bazénov. Bazény začali vypúšťať kompetentní zamestnanci dňa 20.04.2020 

(pondelok). 
- malý neplavecký bazén bol úplne vypustený dňa 21.apríla 2020 (utorok)  
- veľký plavecký bazén bol úplne vypustený dňa 27.apríla 2020 (pondelok), vypúšťanie 

trvalo cca 7 dní (všetky práce boli odkonzultované s dodávateľom aj subdodávateľmi 

stavby, BVS ako aj RÚVZ Bratislava).  S ohľadom na predpokladanú dlhšiu odstávku 

prevádzky boli vypustené aj technologické systémy bazéna (filtre, čerpadlá a pod.).  
- bezprostredne po vypustení oboch bazénov prebiehalo s generálnym dodávateľom 

bazéna, ako i jeho subdodávateľmi, riešenie reklamácie s dôvodu výskytu hrdzi 

pripomínajúcich šmúh na dne veľkého plaveckého bazéna.  
- na základe reklamačného konania vykonal subdodávateľ firma Berndorf chemické 

čistenie nerezových telies bazénov dňa 27.júla 2020 (pondelok) a v ten istý deň začali 

kompetentní zamestnanci napúšťať bazény „novou“ vodou (o cca 19:00 hod.). 
- dňa 28.júla 2020 (utorok) spustil subdodávateľ firma Menerga vzduchotechniku a 

nastavil ju na potreby prevádzky. 
- dňa 03.augusta 2020 (pondelok) bol úplne napustený veľký plavecký bazén (celkom 

napúšťanie trvalo cca 8 dní, napúšťanie malého bazéna trvalo cca 1 deň). 
- dňa 28.augusta 2020 (piatok) bol informovaný RÚVZ Bratislava ohľadne spustenia 

prevádzky od 01.septembra 2020 (utorok) spolu s výsledkami analýz bazénových vôd. 
- bazén bol po neplánovanej odstávke v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie 

COVID – 19 opätovné spustený do prevádzky dňa 01. septembra 2020 na základe 

pokynu p. starostky. V tento deň v spojitosti s mediálnou propagáciou bazéna bol 

bazén k dispozícii len pre verejnosť a deti do 15 rokov mali vstup zdarma.   
- koncom augusta 2020 vydalo Ministerstvo školstva pre školský rok 2020 

(https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-

roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Manual-zakladne-skoly.pdf), 

v usmernenie, v ktorom sa na strane 11 okrem iného uvádza, že „Telocvičňa a ostatné 

vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.“ Z tohto 

dôvodu je bazén do 20.09.2020 pre potreby škôl uzatvorený.  Na základe rozhodnutia 

vedenia mestskej časti je bazén otvorený len pre verejnosť.  
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3. Základné údaje o školskom bazéne na ZŠ Dubčeka 

Základné technické parametre jednotlivých bazénov: 
 

Veľký plavecký bazén  

- Plavecký je z nerezovej konštrukcie (zvarený z nerezových plechov a špeciálnych 
nerezových prvkov) o rozmeroch 25,00 x 12,4 m, hĺbka vody je 1,6 m až 1,9 m 

- Prívod vody je riešený prostredníctvom 2 dnových kanálov, vybavených krytom s 
prívodnými tryskami.  

- Odvod bazénovej vody je prostredníctvom prepadového žľabu umiestneného po 
dlhších stranách bazéna do vyrovnávacej nádrže.   

- Bazén má samostatnú úpravu vody. Vypustenie bazéna je gravitačné do splaškovej 
kanalizácie. Teplota vody je od 18 °C  do 28 °C  

Malý neplavecký bazén  

- Neplavecký bazén je z nerezovej konštrukcie (zvarený z nerezových plechov 
a špeciálnych nerezových prvkov)  o rozmeroch 4,1 x 4,3 m, hĺbka vody je 0,75 m až 
0,8 m.  

- Prívod vody je riešený prostredníctvom dnového kanála vybaveného krytom s 
prívodnými tryskami.  

- Odvod bazénovej vody je prostredníctvom prepadového žľabu umiestneného na strane 
bazéna kde sa nachádza schodisko 

- Bazén má samostatnú úpravu vody Vypustenie bazéna je gravitačné do splaškovej 
kanalizácie. Teplota vody je od 21°C  do 32°C.  

 

Reklamácia na dodávateľa stavby: 

- Reklamácia - prasknutých obkladačiek, z tohto dôvodu bolo potrebné odstaviť 
prevádzku bazéna na dva dni 20-21.februára 2020 (jeden deň na práce, 
nasledujúci deň čistenie a tuhnutie materiálu) 

- Reklamácia - výmena ventilu v strojovni bazéna bez nutnosti uzatvorenia 
prevádzky 

- Reklamáciu tzv. hrdzavých fľakov na dne veľkého plaveckého bazéna – príčinu 
vzniku predmetných fľakov sa dodávateľovi ani kompetentným zamestnancom 
bazéna nepodarilo odhaliť. Odstránenie fľakov bolo zrealizované pred napustením 
bazéna spolu so štandardným čistením nerezových povrchov pred spustením 
prevádzky 
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4. Opis zistených skutočností 

Nájom/využívanie bazéna a z toho plynúci finančný profit 

A/ Prostredníctvom Športových klubov 

Nájomné zmluvy uzatvorené so športovými klubmi na základe uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 107/2019 zo dňa 17.12.2019 : 

 
1.   ŠK Synchro Bratislava: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5504 
nájomná zmluva č. 32/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 
31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (110 hodín x 25€/1h.) 2750€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (45 hodín x 25€/1h.) 1125€ 

 

2.   Centrum možností: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5507 nájomná 
zmluva č. 34/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (3 hodiny x 25€/1h.) 75€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (3 hodiny x 25€/1h.) 75€ 

V prípade tohto nájomcu bolo kontrolou zistené, že subjekt Centrum možností nebol schválený 
uznesením číslo 107/2019 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves, ako nájomca v zmysle ustanovenia § 9a, ods.1 písm. c) v spojení s ustanovením 
§ 9a, ods. 9 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení. Podľa vyjadrenia 
pani Anny Paučovej, nastala v tomto prípade formálna chyba v tom, že súčasťou uznesenia 
bola schválená záujemkyňa pani Veronika Kubinská (morské panny) ako štatutárka 
občianskeho združenia, ale samotná nájomná zmluva bola následne podpísaná s občianskym 
združením Centrum možností.  

 

3.   Happy Kids: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5509 nájomná zmluva č. 
34/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (40 hodín x 25€/1h.) 1000€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (3 hodiny x 25€/1h.) 75€ 

 

4.   SLÁVIA VODNÉ PÓLOMENEŽMENT 
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5505 nájomná zmluva č. 38/2020 bola 
uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (0 hodín x 25€/1h.) 0€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (0 hodín x 25€/1h.) 0€ 

 



7 

5.   Prestigio Realiz team: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5506 nájomná 
zmluva č. 37/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (6 hodín x 25€/1h.) 150€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (5 hodín x 25€/1h.) 125€ 

 

6.   CNS Academy: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5508 nájomná zmluva 
č. 35/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (0 hodín x 25€/1h.) 0€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (0 hodín x 25€/1h.) 0€ 

 

7.   Klub vodných športov OCEÁN 
Bratislava https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5510 nájomná zmluva č. 
36/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (53 hodín x 25€/1h.) 1325€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (48 hodín x 25€/1h.) 1200€ 

 

 
8.  PK TOPSWIM: https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5511 nájomná zmluva 
č. 39/2020 bola uzatvorená dňa 20.januára 2020 na dobu určitú do 31.augusta 2020 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (35 hodín x 25€/1h.) 875€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (33 hodín x 25€/1h.) 825€ 

 

9. Internacional Sport Club ISC nájomná zmluva podľa podkladov, ktoré mal kontrolór 
k dispozícii nebola napriek schváleniu v uznesení 107/2019 podpísaná 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (0 hodín x 25€/1h.) 0€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (4 hodiny x 25€/1h.) 100€ 

 

Príjem z prevádzkovania bazéna (január až február 2020) prostredníctvom fakturácie 
z podpísaných nájomných zmlúv 9700€ 
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B/ Prostredníctvom Športových klubov, alebo fyzických osôb, ktorým bolo 
fakturované za prenájom bazéna, ale neboli im schválené nájomné zmluvy 

na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 
107/2019 zo dňa 17.12.2019. 

1. Športový klub plávania a potápania ŽRALOK nemá podpísanú nájomnú zmluvu, ale 

napriek tomu mu na základe mailovej objednávky bolo umožnené platiť raz mesačne na 

základe vystavovanej faktúry zo strany mestskej časti. 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (14 hodín x 25€/1h.) 350€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (13 hodín x 25€/1h.) 325€ 

2. Mládežnícky basketbalový klub Karlovka nemá podpísanú nájomnú zmluvu, ale napriek 

tomu mu na základe mailovej objednávky bolo umožnené platiť na základe raz mesačne 

vystavovanej faktúry zo strany mestskej časti. 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (2 hodiny x 25€/1h.) 50€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (2 hodiny x 25€/1h.) 50€ 

3. A. Súlovcová nemá podpísanú nájomnú zmluvu, ale napriek tomu mu na základe mailovej 

objednávky bolo umožnené platiť na základe raz mesačne vystavovanej faktúry zo strany 

mestskej časti. 

Za mesiac január 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (1 hodina x 25€/1h.) 25€ 

Za mesiac február 2020 bola vyfakturovaná klubu čiastka (2 hodiny x 25€/1h.) 50€ 

 

Príjem z prevádzkovania bazéna (január až február 2020) prostredníctvom fakturácie bez 
podpísaných nájomných zmlúv 850€. 

 

Príjem z prevádzkovania bazéna (január až február 2020) prostredníctvom fakturácie bol 
spolu 10550€ 

Miestny kontrolór odporúča vedeniu mestskej časti pri nájmoch nielen bazéna, ktoré v zmysle 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí nevyžadujú schválenie v miestnom zastupiteľstve, aby 
bola vždy uzatvorená písomná nájomná zmluva, kde budú ako v prípade nájmov ktoré 
podliehajú schváleniu v miestnom zastupiteľstve jasne a zrozumiteľne definované práva 
a povinnosti zmluvných strán a najmä to, akým spôsobom bude prebiehať platenie nájomného 
a služieb s nájmom spojených. V prípade že nebude podpísaná nájomná zmluva, je 
nevyhnutné pristupovať k takémuto subjektu ako v prípade jednorazových vstupov a vybrať 
nájomné pred vstupom do bazéna v zmysle prevádzkového poriadku a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov mestskej časti a štátu. V prípade nájmu nájomcu A. Súlovcová 
v mesiaci január 2020 v počte jedna hodina za spolu 25€ sú náklady na vystavenie faktúry a 
jej doručenie nájomcovi omnoho vyššie, ako by zaplatila nájomkyňa predmetný nájom pred 
vstupom do bazéna. 
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C/ Prostredníctvom škôl v priebehu vyučovania 

- Kontrolované obdobie využívanie doobedňajších hodín bolo v jarných mesiacoch 

roku 2020 zo strany škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves v rámci hodín telesnej výchovy a to bezplatne. Snahou kompetentných 

zamestnancov bolo najmä nadviazať spoluprácu v tejto oblasti so školami, zoznámiť s 

plavárňou pani učiteľky aj žiakov 

- Príjem z prevádzkovania bazéna - 0€ 

- Budúce obdobie využívanie plavárne školami a materskými školami v nasledujúcom 

období bude formou spolupráce so Slovenskou plaveckou marketingovou s.r.o., sídlo: 

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 480 310 97, ktorá je sprostredkovateľskou 

spoločnosť Slovenskej plaveckej federácie, sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava a 

je jej jediným spoločníkom. Aby sme zachovali čo najväčší štandard plaveckých 

kurzov, budú vedené pod záštitou pedagógov Fakulty telesnej výchovy a športu UK 

(zmluva o spolupráci je už podpísaná všetkými zmluvnými stranami a odovzdaná na 

zverejnenie, práve som to však kontrolovala a ešte nie je na našej stránke) tie dva 

odseky som až na gramatické úpravy prevzal z vyjadrenia pani Anny Paučovej 

D/ Prostredníctvom individuálneho vstupného 

Celková individuálna návštevnosť bazéna od 07 do 31.decembra 2019.  

- V tomto období bazén navštívilo 1027 návštevníkov s celkovou tržbou zo vstupného 

2835€. Údaj je prevzatý z Informácie o prevádzke Školskej plavárne Majerníkova 62 

ku 31.12.20191.  

Celková individuálna návštevnosť bazéna od 01.január 2020 do 09.marca 2020 

- V mesiaci január 2020 navštívil bazén neznámy počet návštevníkov s celkovou tržbou 

zo vstupného 5650€. Údaj je prevzatý z Informácie o prevádzke Školskej plavárne 

Majerníkova 62 ku 30.04.20201.  

- V mesiaci február 2020 navštívilo bazén 1567 návštevníkov s celkovou tržbou zo 

vstupného 4520€. Údaj je prevzatý z Informácie o prevádzke Školskej plavárne 

Majerníkova 62 ku 30.04.20201.  

- V mesiaci marec 2020 navštívilo bazén 466 návštevníkov s celkovou tržbou zo 

vstupného 1356€. Údaj je prevzatý z Informácie o prevádzke Školskej plavárne 

Majerníkova 62 ku 30.04.20201.  

 

1 V zmysle Uznesenia č. 69/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Karlova Ves zo dňa 23.07.2019 je Mestská časť Bratislava 

– Karlova Ves je povinná prekladať na zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -

Karlova Ves a komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Karlova Ves informácie o hospodárení školskej plavárne 

na Základnej škole Majerníkova 62. 
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Celková tržba zo vstupného za individuálne vstupy dosiahla od 07.december 2019 do 

09.marca 2020 čiastku 14.361€. Celková návštevnosť s ohľadom na chýbajúci údaj za 

mesiac január 2020 nie je známa.  

Spolu dosiahli tržby zo vstupného celkovú čiastku 24.911€ za obdobie od 07.december 

2019 do 09.marec 2020, čiže priemerne cca 8304€ mesačne. 

 

Náklady na prevádzku bazéna na ZŠ Dubčeka 

Náklady na energie  
 
Podľa informácii o prevádzke Školskej plavárne Majerníkova 62 ku 30.04.2020, ktorú 
predkladá v zmysle uznesenia č. 69/20191 oddelenie športu som pre predpokladané vyčíslenie 
hospodárenia bazéna vzal do úvahy obdobie od 07.decembra 2019 do 09.marca 2020, 
nakoľko by bolo nespravodlivé brať do úvahy obdobie pred začatím prevádzky bazéna a tým 
pádom porovnávať náklady období, ktoré nie sú kryté tržbami zo vstupného2.  
 

- Náklady na energie v mesiaci december 2019 dosiahli čiastku 4763,68€ 
- Náklady na energie v mesiaci január 2020 dosiahli čiastku 6627,60€ 
- Náklady na energie v mesiaci február 2020 dosiahli čiastku 5524,31€ 

 
Priemerná mesačná výška nákladov na energie dosiahla za sledované 3 mesiace 
čiastku 5638,53€ 

 
 
Náklady na zamestnancov  
 
Podľa podkladov z úseku mzdového, personálneho a pokladne dosiahli v priebehu mesiacov 
január až apríl 2020 celkové náklady (super hrubá mzda) na zamestnancov školského bazéna 
na ZŠ Dubčeka čiastku 49.151€, čo predstavuje mesačný priemer 12.287,75€ 
 
Manažér plavárne –TPP: prihlásenie od 01.10.2019, ukončenie pracovného pomeru k 
31.03.2020. Pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú a z dôvodu znižovania nákladov 
počas uzatvorenej prevádzky nebol tento pracovný úväzok predĺžený. 
 
Ostatní zamestnanci na TPP: 
• • december 2019 –2 zamestnanci: 1 plavčík a 1 recepčná/upratovačka 

• • január 2020 –3 zamestnanci: 2 plavčíci a 1 recepčná/upratovačka 

• • február 2020 –5 zamestnancov: 3 plavčíci a 2 recepčné/upratovačka 

• • marec 2020 –5 zamestnancov: 3 plavčíci a 2 recepčné/upratovačka 

• • apríl 2020 –4 zamestnanci: 2 plavčíci a 2 recepčné/upratovačka  
 
Ostatné hodiny prevádzky (16 hodín denne, 7 dní v týždni) boli zabezpečované  
zamestnancami na dohody o pracovnej činnosti. Podľa vyjadrenia pani Paučovej snahou do 

 

2 Celkové náklady na energie (teplo vykurovanie plus ohrev vody, studená voda, teplá voda, elektrická energia, 

vody z povrchového odtoku) za obdobie pred 05.september 2019 až apríl 2020 dosiahli vo finančnom vyjadrení 

čiastku 39292,50 € 
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budúcna však bude čo najviac znížiť počty uzatvorených dohôd a nahradiť ich zamestnancami 
s trvalým pracovným pomerom.  
 
Obsluhu a zabezpečenie prevádzky technologickej časti plavárne zabezpečuje oddelenie 
športu externe. Náklad predstavuje sumu 600€/mesačne. V čase odstavenej prevádzky 50,00 
€ / mesačne. Jedná sa o rovnakého dodávateľa ako má ZŠ A. Dubčeka, čo je optimálne 
riešenie vzhľadom na to, že všetky energie sú napojené na rozvody školy.  
 
Pri kontrole pracovnoprávnych vzťahov miestny kontrolór zistil, že zamestnanci školského 
bazéna, okrem zamestnancov, ktorí boli delimitovaní zo zaniknutej príspevkovej organizácie 
Karloveský športový klub, nemajú spracované a podpísané  pracovné náplne a samotný druh 
práce ktorý majú podľa pracovnej zmluvy/dohody o pracovnej činnosti vykonávať nie je 
v týchto zmluvách/dohodách dostatočne rozpísaný. V prípade štyroch dohôd o pracovnej 
činnosti pre plavčíkov bol ako druh dojednanej práce uvedené pomocné činnosti pri prevádzke, 
bez podrobnejšej špecifikácie.   
 
V rámci počtu zamestnancov školského bazéna sa muselo oddelenie športu vysporiadať aj 
s otázkou, koľko plavčíkov je na daný počet a veľkosť bazénov potrebných v zmysle platných 
právnych predpisov. Na základe posudzovaných faktorov dospelo právne oddelenie k počtu 
dvoch plavčíkov, nakoľko zákon č. 74/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov to tak ustanovuje. 
 
 
 
Ostatné náklady na prevádzku bazéna 
 

- Kapitálové výdavky v čiastke 9549,60€ za obdobie od 01.január 2020 do 30.apríla 
2020. Jedná sa najmä o nákupy tovarov, s ktorými sa nepočítalo pri samotnej 
rekonštrukcii bazéna, ako podvodný bazénový vysávač, bezpečnostný systém, alebo 
držiak spätnej obrátky. Ide o jednorazové nákupy tovarov dlhodobej spotreby. 
 

- Prevádzkové náklady v čiastke 10.420.20€  za obdobie od 01.január 2020 do 
30.apríla 2020. v tomto prípade ide o viac menej opakujúce sa nákupy, ktoré sa budú 
pravidelne opakovať. Z hľadiska aritmetického priemeru predstavujú tieto prevádzkové 
náklady mesačnú čiastku cca 2605€.  
 

Vyhodnotenie príjmov a nákladov školského bazéna na ZŠ Dubčeka z hľadiska 
hospodárnosti prevádzky za obdobie prvých troch mesiacov prevádzky, ktoré nebolo 
ovplyvnené pandémiou COVID – 19.  
 
Za posudzované obdobie dosiahli príjmy školského bazéna priemernú mesačnú čiastku 
8304€. 
 
Za posudzované obdobie dosiahli náklady školského bazéna priemernú mesačnú čiastku 
20.531,28€. 
 
Strata školského bazéna za posudzované obdobie prvých troch mesiacov prevádzky, ktorá 
ešte nebola ovplyvnená celosvetovou pandémiou COVID – 19 dosiahla čiastku rozdielu medzi 
príjmami a nákladmi v sume cca 12.227,28€ mesačne.  
 
V tomto kontexte si je však potrebné uvedomiť, že školský bazén ešte „nenabehol“ na plnú 
a platenú prevádzku využívania predovšetkým v doobedňajších hodinách zo strany ako 
karloveských, tak i mimo karloveských škôl a škôlok, vrátane plného využitia zo strany 
športových klubov v poobedňajších hodinách. Aj z tejto kontroly vyplýva, že dva športové 
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kluby, ktorým bol uznesením miestneho zastupiteľstva č. 107/2019 schválený dlhodobý nájom 
dráh nakoniec napriek podpísaniu nájomných zmlúv prenájom bazénových dráh nevyužili.  
 
 

4. Výsledok kontroly a odporúčania miestneho kontrolóra 

Kontrola v zmysle poskytnutých a vyhodnocovaných podkladov od kompetentných 

zamestnancov miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nezistila závažné 

nedostatky. Kontrolu do značnej miery sťažila skutočnosť, že prevádzka bazéna neprebiehala 

v dlhšom časovom období a pri vyhodnocovaní hospodárnosti prevádzky som musel 

vychádzať len z troch mesiacov, v ktorých sa kryli príjmy bazéna s jeho nákladmi. Rovnako aj 

vyhodnocované závery som musel urobiť na základe aritmetických priemerov za sledované 

obdobie. V účtovnom roku 2021 je potrebné, aby bolo účtovníctvo školského bazéna vedené 

na samostatnom účte a nie ako súčasť účtovníctva celého oddelenia športu. Nedostatky, na 

ktoré som v tejto kontrolnej správe upozornil (v texte kurzívou) je potrebné v primeranej lehote 

odstrániť. Termín na odstránenie vytknutých nedostatkov stanovujem na 1 mesiac od podpisu 

tohto protokolu správy o kontrole.  

Odporúčam vedeniu mestskej časti urobiť všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia, aby sa po 

skončení/ustúpení celosvetovej pandémie COVID – 19 dosiahla maximálna využiteľnosť 

kapacity školského bazéna na ZŠ Dubčeka a z toho plynúci finančný príjem pre mestskú časť.  

 

5. Dátum vyhotovenia návrhu správy a dátum predloženia návrhu správy 

kontrolovanému subjektu. 

 
Návrh správy bol vyhotovený dňa: 18.septembra 2020 

 

Návrh správy bol predložený kontrolovanému subjektu dňa: 18.septembra 2020 

 

 

6. Lehota na podanie námietok a lehota na predloženie splnených 

opatrení 

Podať námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam je  

možné v písomnej forme v termíne do 18.septembra 2020, do podateľne Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, alebo priamo do tohto návrhu správy o kontrole.  

kontrolovaný subjekt v zastúpení prednostka Mgr. Katarína Prochádzková PhD., sa vzdal 

práva podať námietky dňa 18.septembra 2020. 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.,  

miestny kontrolór  


