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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

A.   schvaľuje 
 

cenový výmer č. 1/2021 pre Školskú plaváreň Majerníkova 62 na základe § 2 a nasl. zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 01.09.2021: 
 
25 m plavecký bazén 

Názov tovaru Cena 
Jednorazové vstupné 75 minút  

 Vstupné dospelí 4,00 € 

 Vstupné dospelí – obyvatelia Karlovej Vsi 3,00 € 

 Vstupné deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S* 2,00 € 

 Vstupné študenti od 15-26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26 3,00 € 

  
Jednorazové vstupné na lekciu 60 minút  

 Aquafitness 7,00 € 

 Paddleboard joga 7,00 € 

 Floatfit® 10,00 € 

  
Zvýhodnené vstupné platné rok od zakúpenia  

 Permanentka – 10 vstupov dospelí 36,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov dospelí obyvatelia Karlovej Vsi 27,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia 
preukazu ŤZP, ŤZP-S* 

18,00 € 

 Permanentka – 10 vstupov študenti od 15-26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC, 
EURO26 

27,00 € 

 Permanentka – 5 vstupov na cvičenia (aquafitness, paddleboard joga) 30,00 € 

  
Užívanie bazénovej dráhy 60 minút  

 Užívanie 1 bazénovej dráhy 25,00 € 

 
 
Malý neplavecký bazén 

Názov tovaru Cena 
Jednorazové vstupné na lekciu 60 minút  

 Plávanie s bábätkami 17,00 € 

  
Užívanie celého bazéna 60 minút  

 Užívanie celého bazéna 35,00 € 

  
 
Poplatky 

Názov tovaru Cena 
Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu dospelých 

2,00 € 
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Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu dospelých – obyvatelia Karlovej Vsi a študenti od 15-26 rokov, držitelia 
kariet ISIC, ITIC, EURO26 

1,50 € 

Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút účtuje poplatok 
pre kategóriu deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S* 

1,00 € 

Poplatok za znečistenie bazéna 50,00 € 

 
*osobní asistenti držiteľov preukazu ŤZP-S majú vstupné zdarma sú oslobodení od poplatku za 
prekročenie časového limitu  
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Dôvodová správa 

 
 

Aktuálne platný cenový výmer č. 1/2019 bol vypracovaný na základe uznesenia č. 69/2019 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 23.07.2019. Tento cenník 
bol stanovený len na základné služby, ktoré novo otvorená prevádzka Školskej plavárne 
Majerníkova 62 mala ponúkať. 
 
V návrhu upravujeme aj výšku poplatku za prekročenie časového limitu a to proporčne podľa 
výšky vstupného pre danú kategóriu zákazníkov. Tento poplatok má najmä motivačný charakter, 
aby zákazníci zbytočne neblokovali stanovenú kapacitu ďalším zákazníkom. Máme reálnu 
skúsenosť, že vstup na 75 minút je postačujúci pre plávanie, zákazníci sa však zvyknú zdržiavať 
v šatniach.  
 
Všetky poplatky za nové služby sú prepočítané s ohľadom na výšku poplatku za užívanie jednej 
dráhy, resp. celého bazéna. Tiež sú zohľadnené prvotné, resp. celkové náklady na tieto nové služby. 
 
Aj napriek nepriaznivej situácii spôsobnej opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, kvôli 
ktorým bola prevádzka už dvakrát zatvorená a aj aktuálne je uzatvorená sme zo spätnej väzby od 
zákazníkov získali zásadné informácie ohľadom záujmu zo strany našich zákazníkov. 
 
Od začiatku mali zákazníci záujem o permanentky. Výhodou permanentiek zo strany zákazníka je, 
že nepotrebuje so sebou nosiť pri každej návšteve peniaze, nemusí sa preukazovať, že má nejakú 
zľavu na našej prevádzke (obyvateľ Karlovej Vsi, senior nad 65 rokov a pod.). V navrhovanom 
cenníku vychádza jeden vstup na permanentku výhodnejšie ako samotný jednorazový vstup. 
Z našej strany ako prevádzkovateľa je tento systém taktiež výhodný, pretože sa zrýchli celý proces 
platby pri pokladni. Permanentka je motiváciou pre zákazníkov opätovne sa vracať na našu 
prevádzku. Súbežne sme stanovili priamo v cenníku, že permanentka bude časovo obmedzená, 
čiže môže predplatené vstupy využiť počas jedného roka. Pokiaľ zákazník nevyužije všetky 
vstupy, nebudeme mu nevyužité vstupy nijak preplácať. Permanentky budú vystavené priamo pre 
daného zákazníka, budú neprenosné. 
 
Niektoré prevádzky ponúkajú aj tzv. rodinné vstupy. Napríklad vstup jeden dospelí + 2 deti. Toto 
sa nám po prepočítaní značne neoplatí, pretože už teraz máme vstupy pre deti lacné. 
 
Náklady v prípade permanentiek: 
Len minimálne a to na výrobu samotných kartičiek pre zákazníkov, ktoré však nebudú jednorazové 
a teda sa budú vedieť obnoviť.  
 
Okrem plávania vieme ponúknuť obyvateľom aj iné aktivity v našom 25 metrovom plaveckom 
bazéne. Ako prvé by sme radi zaradili lekcie Aquafitness a Paddleboard joga. Cvičenia sú veľmi 
populárne najmä medzi obyvateľmi, ktorí úplne neobľubujú kondičné plávanie. V rámci kolektívu 
sa viac uvoľnia, tieto cvičenia vo vode zapájajú iné svalové partie ako bežné cvičenia a najmä 
Aquafitness je veľmi vhodné aj pre osoby s vyššou váhou, pretože tak nezaťažuje kĺby ako bežné 
cvičenia „na suchu“. Prihlasovanie na cvičenia by prebiehalo cez našich zamestnancov, resp. našu 
webovú stránku. V prípade, ak by sa nenašiel dostatočný počet zákazníkov na danú lekciu, hodina 
by sa neuskutočnila a vyhradené dráhy by sa uvoľnili pre plávajúcu verejnosť. Lektori, ktorí by 
viedli tieto hodiny by boli u nás zamestnaní na dohody a teda by boli platení za reálne odpracované 
hodiny.  
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Náklady v prípade Aquafitness: 
Lektor: 20,00 € / brutto / 1 hodina 
Ozvučenie: do 180,00 € prenosný reproduktor + poplatky SOZA 
Pomôcky: do 250,00 € (slíže, závažia, činky) 
 
Náklady v prípade Paddleboard joga: 
Lektor: 20,00 € / brutto / 1 hodina 
Pomôcky: do 2 000,00 € (paddleboardy) 
 
Najnovším hitom medzi cvičeniami na vode je Floatfit®. Jedná sa o vysoko intenzívny intervalový 
tréning na vode spojený s udržiavaním rovnováhy. Aktuálne ho ponúka len pár plavární, avšak stal 
sa veľmi populárny. Tieto lekcie by sme vedeli organizovať v spolupráci s externým dodávateľom, 
cez ktorého by sa riešilo prihlasovanie na hodiny a všetko potrebné vybavenie. Hodiny by sa 
konali, len ak by sa prihlásil dostatočný počet zákazníkov. 
 
Náklady v prípade Floatfit®: 
Externý dodávateľ by si účtoval 50% zo vstupného od každého zákazníka. 
Audio aj vybavenie by zabezpečil externý dodávateľ. 
 
Od začiatku rekonštrukcie Školskej plavárne Majerníkova 62 sa hovorilo o možnosti plávania pre 
bábätká. Vyhláška č. 308/2012 Z.z. je pri tejto službe zvlášť prísna a musíme ju rešpektovať. 
Navrhovaná cena za lekciu je v takejto výške najmä z dôvodu, že maximálna kapacita malého 
neplaveckého bazéna je 5 ľudí, pričom ako osoba sa počíta aj dieťa v akomkoľvek veku. V praxi 
to teda znamená, že maximálne na jednej lekcii môžem byť napr. 1 lektorka, 2 dospelí, 2 deti a pod. 
Voda pre deti do 3 rokov musí mať nižšie hodnoty chlóru a musí mať vyššiu teplotu. Objem malého 
neplaveckého bazéna s recykláciou má viac ako 10 m3, čiže postačuje vymeniť celý objem vody 
1x do roka. Samozrejme, v prípade znečistenia bazéna je nutné ho vypustiť a vyčistiť, preto sme 
zapracovali do návrhu aj poplatok za znečistenie bazéna. Vstup do bazéna bude možný len pre deti 
v neoprénových plavkách s gumičkou okolo bruška a stehienok. 
 
Náklady v prípade Plávania s bábätkami: 
Lektor: 20,00 € / brutto / 1 hodina 
Doplnenie vybavenia: do 760,00 € (prebaľovacie pultíky, koše na plienky, stolčeky a pod.) 
Plavecké pomôcky: do 430,00 € (dosky, slíže, hračky, košíky na pomôcky a pod.) 
Úprava vody: zvýšenie teploty a súbežne vyššia spotreby chémie na úpravu vody 
 

Tab. č. 1: Porovnanie cien lekcií 

Lekcie – Aquafitness, Paddleboard joga 

Športovisko  Cena  

X-Bionic sphere - Šamorín  12,00  €  

Bocianiky - Mokrohájska    

ŠNOP - Ružinov    7,00  €  

Plavecká akadémia - Bratislava    7,50  €  

Leon - Bratislava Petržalka    7,90  €  

Golem club - Bratislava    7,00  €  

FTVŠ - Lafranconi    4,00  €  

Miracle studio - Petržalská plaváreň  12,00  €  

Holiday Inn - Bratislava    5,50  €  

    

Priemerná cena:   7,86  €  

Naša navrhovaná cena:    7,00  €  
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Tab. č. 2: Porovnanie cien plávaní pre bábätká 

Plávania pre bábätká 

Športovisko  Cena  

Aquababy zuzka - draždiak    16,80  €  

Mobik - Ružinov    19,50  €  

Plutvička - staré mesto    15,80  €  

Plavecká akadémia - Bratislava 14-16 €  

Leon - Bratislava Petržalka    21,50  €  

Korytnačka - Vrakuňa    20,00  €  

Sasanka - Koliba    25,00  €  

Vodní čerti - Petržalka    15,00  €  

    

Priemerná cena:   19,09  €  

Naša navrhovaná cena:    17,00  €  
 

Tab. č. 3: Porovnanie ciel Floatfit 

Floatfit 

Športovisko  Cena  

X-Bionic sphere - Šamorín                  10,00  €  

Petržalská plaváreň                  10,00  €  

    

Priemerná cena:                 10,00  €  

Naša navrhovaná cena:                  10,00  €  
 

 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 06.04.2021: 

Komisia ŠKŠ berie na vedomie doplnenie cenníka Školskej plavárne Majerníkova 62. 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 08.04.2021: 

Finančná komisia prerokovala a berie na vedomie materiál „Doplnenie cenníka Školskej plavárne 
Majerníkova“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
  


