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NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

 
 

1.  schvaľuje 
 
prevádzkovanie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62 zo strany Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, pričom z dôvodu zabezpečenia služieb pre verejnosť upravuje 
nasledujúce podmienky: 

a) v pracovné dni počas školského roka v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. umožniť využívanie 
školskej plavárne len organizovaným skupinám pracujúcimi s deťmi a mládežou od 
predškolského veku do veku ukončenia štúdia na strednej škole s prednostným právom 
užívania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 

 
b) zabezpečiť minimálne 2 hodiny denne / 2 dráhy pre verejnosť v pracovné dni 
 
c) v rámci cenníka zabezpečiť zľavy pre skupiny z cenníkovej ceny – jednorazové vstupné: 

o 25% - vstup dospelí s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
o 25% - vstup študenti od 15 do 26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26 
o 50% - vstup deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ZŤP 
 

d) v rámci cenníka zabezpečiť zľavy pre skupiny z cenníkovej ceny – užívanie 1 dráhy, resp. 
malého bazéna: 

o 40 % - v pracovných dňoch počas školského roka v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 

o  20% - v pracovných dňoch počas školského roka v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. školám 
a školským zariadeniam mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

 
Správu školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62 vykonáva mestská časť Bratislava – 
Karlova Ves. Energie sú hradené Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves. 
 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je povinná predkladať na zasadnutia komisie školstva, 
kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a zasadnutia 
komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves informácie 
o hospodárení školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62. 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
Od januára 2019 bola vytvorená interná pracovná skupina zložená zo zamestnancov Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a Karloveského športového klubu za účelom 
zabezpečenia relevantných informácií a podkladov pre riadne a efektívne nastavenie budúcej 
prevádzky školskej plavárne. Za týmto účelom navštívili príslušní zamestnanci a poslanci 
miestneho zastupiteľstva štyri plavárne v Bratislave, v ktorých získavali informácie najmä vo 
vzťahu k technickej prevádzke, návštevnému poriadku, nastavenia cenníkov a zmlúv, 
personálnym otázkam a podobne.  
 
Uznesením č. 19/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bola 
kreovaná Pracovná skupina pre riešenie budúcej prevádzky školskej plavárne Majerníkova 62. 
Pracovná skupina nadviazala na výsledky predchádzajúcej internej pracovnej skupiny rovnako ako 
na poznatky pracovnej skupiny zloženej z poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva, ktorá 
v minulosti riešila otázky pri zabezpečení rekonštrukcie školskej plavárne.  
 
V rámci troch stretnutí sa pracovná skupina zaoberala možnosťami v oblasti prevádzky školskej 
plavárne, prebrala si znalosti nadobudnuté na návštevách plavární a navštívila plaváreň na 
Mokrohájskej ceste, kde boli zodpovedané ďalšie už konkrétnejšie otázky. 
 
Z  procesu rokovaní, prepočtov a analýz vzišiel aj návrh prevádzky, cenník (tvorí samostatnú 
prílohu k materiálu) a vyčíslenie predpokladaných nákladov. 
 
Doba prevádzky 
Pracovná skupina navrhuje, aby mala školská plaváreň otváraciu dobu od 6:00 hod. – 22:00 hod. 
Ide o také nastavenie, ktoré nám umožní zistiť, aké sú požiadavky užívateľov bazéna, teda najmä 
ktoré časy sú najvyťaženejšie a najžiadanejšie a pre aký typ užívateľa. Osobitne sa bude 
vyhodnocovať nastavenie cez týždeň a osobitne cez víkend.  
Počas takto nastavenej prevádzky bude možné súbežne počas víkendov poskytovať školskú 
plaváreň na súťaže, resp. by bolo možné organizovať či umožniť organizovať športové podujatia 
pre verejnosť.  
 
Školy a školské zariadenia, skupiny detí a mládeže 
 
Vzhľadom na charakter bazéna ako školskej plavárne, sa pracovná skupina zhodla, že v čase od 
8:00 hod. do 14:00 hod. bude umožnené využívať bazén len organizovaným skupinám pracujúcimi 
s deťmi a mládežou od predškolského veku do veku ukončenia štúdia na strednej škole 
s preferenciou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves. Takýmto spôsobom bude zabezpečený základný účel výstavby bazéna a to je 
výučba plávania pre žiakov v mestskej časti. V prípade voľných kapacít bude umožnené 
využívanie bazéna aj iným školských zariadeniam, tak aby sme docielili, že počas uvedeného 
časového intervalu budú návštevníkmi bazéna iba žiaci a študenti, čo vzhľadom na potrebu 
dospelého, spravidla pedagogického dozoru, zabezpečí väčšiu bezpečnosť jednotlivých skupín.  
 
Verejnosť 



Vzhľadom na to, že sa jedná o objekt, ktorý bol financovaní z rozpočtu Mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves a nachádza sa v husto obývanej rezidenčnej zóne tak pracovná skupina navrhuje aj 
nastavenie režimu verejného užívania školskej plavárne v časoch, ktoré neobmedzujú jej hlavný 
účel  (školská výučba) a je nastavený mimo časov, ktoré sú atraktívne pre športové kluby. Takýmto 
spôsobom, pri optimálnom nastavení časov a cien, vieme zabezpečiť nestratovú prevádzku 
školskej plavárne. Navrhujeme v tomto režime tak prenájom dráh jednotlivcom ako aj 
sprístupnenie vybraných dráh pre verejnosť, pri zachovaní hygienických noriem.  
 
Máme za to, že je potrebné si priamo prevádzkou overiť záujem o bazén tak zo strany škôl 
a školských zariadení ako aj zo strany verejnosti a klubov, a to tak vo vzťahu k ich časovým 
preferenciám, ako aj vo vzťahu k nastaveniu cien. Rovnako po spustení ostrej prevádzky bazéna 
bude potrebné vyhodnotiť reálne prevádzkové náklady, tak personálne ako aj materiálne 
a energetické.  
 
Aby sa využila kapacita školskej plavárne maximálne, pracovná skupina sa zhodla, že by sa mal 
rozvrh robiť na týždennej báze po vzoru plavárne Pasienky. Takýmto spôsobom vieme dobre 
zozbierať dáta o subjektoch, ktoré si prenajímajú dráhy a máme zabezpečené najväčšie možné 
vyťaženie bazéna s dostatočnou flexibilitou pre záujemcov.  
 
Nastavenie bazéna nevnímame ako konečné, ale ako „pilotné“, pričom veríme, že spôsob, na 
ktorom sa zhodla pracovná skupina, je jednak ideálny pre takúto pilotnú prevádzku a jednak 
jednoducho modifikovateľný v prípade zmien, ak vyvstane ich potreba po vyhodnotení pilotu.  
 
Bratislava, júl 2019 
 
 
 


