
Emailova komunikácia 16-18ho sept medzi primátorom a zástupcom 

rodičov 

 
     

po 16. 9. 2019 o 10:37 primator <primator@msupezinok.sk> napísal(a): 

 

najprv by som vas poprosil, keby ste mi mohli napisat: 

1. ake boli poplatky v minulych rokoch pre rodicov 

2. aky je poplat teraz pre rodicov 

a to zdovodu, aby sme zistili ci ako 

pisete 3nasobne zvysenie je adekvatne.  

 

Mestka plavaren ma svoj cennik, od ktoreho sa odvija cena najmu. tento je platny a nemenil 

sa.  

 

co sa udialo: 

zjednotili sa ceny za prenajom drah. To znamena ze vsetky kluby maju jednotnu cenu, podla 

platneho cennika.  

neviem teraz presne ceny na centy  

ale stanoveny prenajom je 17,5€ za drahu takuto cenu platili vsetky kluby. tato cena sa 

nemenila ani teraz, okrem Plaveckeho klubu Pezinok, ktory mal cca 7€ draha (a podla info len 

v niektorych casoch, cize za niektore casy platili 7 a za niektore 17,5) bola to ako skryta 

dotacia - o ktorej ani vsetci poslanci v minulosti nevedeli - bol som tiez pospancom. 

 

 

zatial som nenasiel pisomne stanoviska, kto a na zaklade coho dal ulavu cca 10€ na drahu vo 

vybranych casoch, kde bol takto na ukor inych deti zvyhodneni plavecky klub. rovnost 

pezinskych deti by mala byt rovnaka, opravte ma ak sa mylim, a ako mam vysvetlit inych 

pezinskym detom preco oni maju platit viac.  

 

 

Ine kluby, ktore tiez posobia na uzemi mesta a su Pezinske, tiez maju Pezinske deti, tak tieto 

kluby kedze sa nezmestia do mestslej plavarne z dovodu, ze vyssie spominamy plavecky klub 

zabera vacsinu lukrativnych casov si prenajimaju drahy u sukromnika za 40€ draha. 

 

 

nebudem teraz pisat aky investicny dlh je na plavarni - stav bazenu atd.. ale nie je 

zanedbatelny. 

rovnako sa rapidne znizila navstevnost mestskej plavarne - obyvatelmi z dovodu obsadenia 

klubmi, kde vypadla znacna cast prijmov, teda sa prehlboval investicny dlh.  

 

 

dolezite ale je pre mna, aby boli podmienky pre vsetkych rovnake - uz cena 17,5€ je 

niekolkonasobne vyhodnejsia ako 40€ a to spominany klub vyuziva maximalne hodiny v 

mestskej plavarni cize si nemusi dotovat plavanie mimo ako ostatne kluby za spominanych 

40€. 

 

 

jedine co sa teda stalo je ze pravidla su rovnake pre vsetkych a teda plati uz v minulosti  

platny cennik plavarne.  
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prosim teda o odpoved na prve otazky, aby som mal aj predstavu o ake navysenie ide pre 

rodicov a ako je vam prezentovane, pretoze ako som pisal v uvode islo len o vyrovnanie 

najmu na 17,5€ draha a to len v niektorych casoch, preto podla toho ako pisete mi to 

nevychadza - ze by slo o to iste navysenie pre vas ako prislo zo strany plavarne / mesta.  

 

 

prosim dajme si relevatne data na stol a zacnime objektivne diskutovat - vecne, otvorene a bez 

emocii, ktore zbytocne vyhrocuju situaciu.  

 

 

dakujem vam za vasu odpoved velmi rad sa stretnem - vysvetlim a nemam ziaden problem 

otvorit temu na MsZ. kde ukzame poplatky vsetkych klubov voci rodicom, a rovnako zo 

strany mesta pre vsetky kluby. tiez kolko deti je v ktorych kluboch a ze su tiez pezinske a 

pod.  

 

s pozdravom a prianim pekneho dna 

Igor Hianik.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dňa 16. 9. 2019 o 12:09  

Ďakujem za rýchlu odpoveď pán primátor. 

 

Ďalšie informácie zhrnieme a predložíme. 

 

Nepopierame, že nás rodičov nová suma emočne nepohla, preto sa ozývame. Veríme ale, že 

celý e-mail pôsobil vecne - máme záujem v komunikácii v takomto duchu pokračovať. 

 

Pre nás je to teraz drahé (počítam, že teda aj pre rodičov detí iných klubov), tiež sme za 

systematické a spravodlivé riešenie. 

Naše deti/klub reprezentujú mesto hrdo celým Slovenskom - nielen v regióne Bratislavy je 

PkPk známy a veľmi pozitívne vnímaný. 

 

Pripúšťame, že minuloročné poplatky boli príliš fajn a hodné chvály, tieto nové sú 

ale likvidačné pre veľa rodín a plávanie v našom meste na takejto úrovni 

sa stáva nedostupným. 

 

Veríme, že sa optimálne riešenie nájde tak v rámci motivujúceho prostredia pre náš šport 

(samozrejme nie nespravodlivo na úkor iných klubov alebo športov), ako aj pre pozitívne 

hospodárenie plavárne. Skúsme nejak udržať šport detí (a v tomto prípade na slovenskej 

úrovni) nekomerčný. 

 

Ešte raz ďakujeme za otvorenosť a promptnosť 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

po 16. 9. 2019 o 12:25 primator <primator@msupezinok.sk> napísal(a): 

dakujem.   

 

prsim len mi zhrnte: 

kolko ste platili za dieta minuly rok a kolko teraz. tento udaj mi zatial staci. 

 

pekny den.  

 

Igor 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

st 18. 9. 2019 o 8:59  

Dobre ráno, 

 

    kalkulácia je komplexnejšia vzhľadom k viacerým skupinám, počtu tréningov, atď., 

ale zhrnuli sme reprezentatívnu vzorku - nech sa páči žiadané info dole: 

        I. Rok 2017-18 pri nájme za dráhu 9Eur (vrátane DpH, lebo to platíme) nás to stálo 

60Eur za plavecké tréningy mesačne. 

        II. Rok 2018-19 pri novom nájme za dráhu 21Eur (vrátane DpH) nás to stojí 130Eur za 

plavecké tréningy mesačne  

            (k tomu niekoľko suchých tréningov týždenne, ktoré treba kvôli rastu výkonnosti a 

kompenzácii jednostrannej záťaže a nákladmi na preteky Vás nebudem zaťažovať) 

 

    Čo vieme, tak tieto nové ceny majú platiť do decembra tohto roka. 

 

    Dajte nám prosím vedieť na aký termín vidíte, že by sa podarilo vec preveriť, prejednať a 

vedeli by sa nové ceny a mohli by ste nám ich komunikovať - polovica novembra by šla? 

 

Zatiaľ ďakujeme, že sa vecou zaoberáte. 
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