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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2014
zo dňa ......................

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o plavárňach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj je vlastníkom 6 bazénov, ktoré sa nachádzajú
v budovách v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a to na :
-

Gymnáziu Ladislava Novomeského, Tomášikova 3 v Bratislave;
Strednej odbornej škole hotelových služieb, Na Pántoch 9 v Bratislave;
Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35 v Bratislave;
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 v Bratislave.
( 3 bazény)

Bazény na SOŠ hotelových služieb a SPŠ stavebnej a geodetickej v súčasnosti nie
sú využívané. Pre ich opätovné využívanie je potrebná ich kompletná rekonštrukcia, čo
vyžaduje odhadom finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur.
Ostatné bazény sú v prevádzkyschopnom stave, avšak v priebehu jedného roka bude
potrebná ich rekonštrukcia, predovšetkým z dôvodu zastaralosti technologického zariadenia.
Jedná sa o bazény na Gymnáziu L. Novomeského (postavený v roku 1964) a 3 dráhový
rehabilitačný bazén v GAUDEAMUSe – zariadení komunitnej rehabilitácie (postavený v roku
1968). Odhad potrebných finančných prostriedkov predstavuje výšku 130.000,- eur.
Bazény GAUDEMAUSu – zariadenia komunitnej rehabilitácie sú využívané aj
verejnosťou v súlade s prevádzkovou dobou. Využívaný je predovšetkým nový 6 – dráhový
plavecký bazén, pričom priemerná mesačná návštevnosť za prvý polrok 2014 je 6300 osôb.
Z dôvodu umiestnenia v budove, ako aj veľkosti, bazény v budovách Gymnázia L.
Novomeského a SPŠ stavebnej a geodetickej nie sú vhodné pre využívanie širokou
verejnosťou.
Materiál neobsahuje informácie o bazéne v areáli SOŠ automobilovej Pod holým
vrchom v Záhorskej Bystrici ( bývalé SOU Energetické) a to z dôvodu, že objekt v ktorom je
bazén umiestnený je v dezolátnom stave s vážne narušenou statikou. Objekt bol už v roku
2007 po odbornej prehliadke odporučený na asanáciu.

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Bazén je súčasťou budovy gymnázia súpisné číslo 889 situovanej na pozemku
parcelné číslo 1036/4 evidované na LV č. 5507, pre katastrálne územie Ružinov. Nachádza
sa na I. nadzemnom podlaží (prízemí), budova školy bola postavená v roku 1964.
Rozmery bazéna sú 25 x 6 metrov, hĺbka od 90 cm do 180 cm.
V súčasnosti prebieha výmena bazénových čerpadiel ktorá má byť ukončená v mesiaci
september 2014.
Ostatnú časť strojového zariadenia – bazénovej technológie bude nutné v priebehu
jedného roka modernizovať. Dôvodom je už v súčasnosti zastaralá (50 ročná) technológia.
Investičný odhad prípadnej modernizácie (vzduchotechniky, elektroinštalácie, projektových
prác), vrátane stavebných úprav je vo výške cca 90.000,- eur.
Možnosti využitia : Vzhľadom na veľkosť bazéna, jestvujúcu technológiu bazéna ako aj
kapacitu príslušenstva k bazénu (šatne, sprchy, WC) je maximálna denná kapacita
návštevníkov 200. Z toho škola pre svoje potreby (hodiny telesnej výchovy študentov)
využíva 150 a zvyšných 50 z celkovej kapacity využívajú externé subjekty a to hlavne
telovýchovné jednoty na základe zmlúv.
Na vytvorenie možnosti využívania bazéna aj verejnosťou by bola nevyhnutná kompletná
zmena technológie bazéna (hlavne čistenie a výmena vody) ako aj rozšírenie kapacít
príslušenstva k bazénu (šatne, sprchy, WC) čo vzhľadom na priestorové možnosti budovy je
možné riešiť iba prístavbou k jestvujúcej budove.
Výšky ročných nákladov na dofinancovanie prevádzky za obdobie rokov 2012 až 2014 :
Položka
dofinancovanie bazéna

r. 2012
60 000,00 €

r. 2013
47 371,00 €

r. 2014
94 475,00 €

SOŠ hotelových služieb, Na Pántoch 9, Bratislava
Bazén sa nachádza v budove telocvične, ktorá je zapísaný na LV č. 2258, katastrálne
územie Rača. V prevádzke bol od roku 1996, pričom jeho prevádzka bola ukončená
v decembri 2003. Dôvodom bol prechod na normatívne financovania školstva od roku 2004
a nedostatkom finančných prostriedkov na jeho prevádzku.
Bazén je 5 dráhový, o rozmeroch 25 x 12,5 m, hĺbka od 70 do 160 cm.
Denná kapacita bazéna je 400 – 450 návštevníkov.
Ročné náklady v roku 2003 (v čase ukončenia prevádzky) boli vo výške 108.120,- €.

Možnosti využitia : Bazén je mimo prevádzky od konca roku 2003, t.j. 11 rokov.
Súčasný stav bazéna vrátane rozvodov ako aj úpravne vody, vykurovania a vzduchotechniky
si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
Kompletnú rekonštrukciu si vyžaduje aj stavebná časť – okná, dvere, steny a podlahy
samotného priestoru bazénu ako aj jeho príslušenstva (šatne, sprchy, WC) a prístupových
priestorov (chodby, vestibuly).
Celkové odhadované náklady na nevyhnutnú rekonštrukciu predstavujú sumu 1,5
mil. eur.
Nevyhnutné by boli aj úpravy vonkajších plôch využívaných návštevníkmi.

SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava
Bazén sa nachádza v budove školy, v sekcii budovy B2 1.PP (suterén). Nehnuteľnosť je
zapísaná na LV č. 5507, katastrálne územie Ružinov. Bazén bol vybudovaný počas výstavby
školy, t.j. v roku 1982. Od roku 2008 je mimo prevádzky – nefunkčný. Dôvodom prerušenia
prevádzky boli nedostatočné finančné zdroje, ako aj nefunkčná technológia (vrátane
vzduchotechniky).
Rozmery bazéna sú 25 x 6 metrov, maximálne hĺbka 1,6 metra.
Ročné skutočné náklady v roku 2007 boli vo výške 50.400,- eur. Náklady na prevádzku
pozostávali z výdavkov na teplú vodu, kúrenie, vodné a stočné a iné.

Možnosti využitia : Bazén bol z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov odstavený
z prevádzky v roku 2008. Už v čase odstavenia z prevádzky boli niektoré časti technológie
bazéna nefunkčné. Na opätovné sprevádzkovanie bazéna je nevyhnutná kompletná
rekonštrukcia technologickej, ako aj stavebnej časti bazéna a kompletná rekonštrukcia
príslušenstva (šatne, sprchy, WC).
Podľa odhadu je na rekonštrukciu bazéna potrebných 500.000,- eur.
Pre možnosť využívania bazéna verejnosťou by bolo nevyhnutné zrealizovať aj ďalšie
stavebné úpravy, ktoré by zabraňovali pohybu návštevníkov bazéna po ostatných
priestoroch školy. Obmedzujúcim faktorom využitia bazéna verejnosťou sú rozmery bazéna
25x6, ktoré umožňujú maximálny denný počet návštevníkov na 200 – 250.
Predpokladá sa, že väčšiu časť kapacity využije škola pre svoje potreby. Pri využívaní
bazéna verejnosťou treba počítať aj so zvýšenými prevádzkovými nákladmi bazéna (plavčík,
upratovanie, kúrenie, spotreba vody, opravy a údržba).

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, Bratislava
GAUDEAMUS v súčasnosti prevádzkuje Komplexné centrum hydroterapie, ktoré
pozostáva z 2 bazénových hál spojených prepojovacou chodbou, ktoré je evidované na LV
1712, katastrálne územie Karlova Ves. Jeho súčasťou sú 3 bazény :
-

-

-

veľký rehabilitačný bazén (3 dráhový) – postavený v roku 1968. Rozmery sú 25x7,5
m, hĺbka od 0,9- 1,2 (1,5)m. Tento bazén vyžaduje opravu (výmenu) kotlov na ohrev
vody a opravu vzduchotechniky. Odhadovaná výška nákladov na opravu predstavuje
odhadom 40.000,- eur;
veľký plavecký bazén (6 dráhový) je v prevádzke od septembra 2010. Rozmery sú
25x16 m, hĺbka 1,3-1,5 m. Tento bazén nevyžaduje žiadne opravy a ďalšie
investície;
malý – podnetový bazén – s rozmermi 3x4 m, hĺbka 0,8-1,2 m. Nevyžaduje žiadne
opravy.

Náklady za druhý polrok v roku 2013 boli vo výške 162.366,03 eur, za obdobie január
až máj 2014 vo výške 98.846,23 eur. Spolu od 1.6.2013 do 31.5. 2014 to bolo 261. 212,26
eur.
Možnosti využitia : Komplexné centrum hydroterapie, ktoré využíva 3 jestvujúce
bazény je kompletne prístupné verejnosti. Mesačne využíva centrum hydroterapie okolo
6300 návštevníkov. Centrum je pre návštevníkov otvorené v pondelok – piatok od 6:00 do
20:00 a v sobotu od 8:00 do 19:00. Využívanie centra je pre návštevníkov spoplatnené.
Ročná dotácia BSK na prevádzku je približne 50.000,- eur. Zlepšenie služieb pre
návštevníkov by bolo možné zrealizovaním prístavby vstupného priestoru do centra
s doplnkovými službami (recepcia, predaj vstupeniek, kaviareň, zázemie), ktoré by ešte
zvýšilo úroveň služieb poskytovaných centrom.
Náklady na vybudovanie prístavby vstupného priestoru sú odhadované na 200.000,eur.

