
 
Plavecký klub Pezinok, o.z., Bratislavská 130, 902 01 Pezinok 

 
        RNDr. Dušan Chudý 
        riaditeľ 
        Mestský podnik Pezinok 
        Príspevková organizácia 
        Trnavská 10 
        902 01 Pezinok 
 
Dobrý deň pán riaditeľ, 
 
 privítali sme zorganizovanie stretnutia zástupcov plaveckých športových 
klubov a Vás ako novovymenovaného riaditeľa MPS. Pre krátkosť času oznámeného 
termínu stretnutia (2 dni) a kolíziu s inými neodkladnými pracovnými povinnosťami sa 
za Plavecký klub Pezinok  zúčastnil stretnutia dňa 24. 10. 2019 mnou poverený 
zástupca.  
 V nadväznosti na diskusiu Vám po dohode a Vašej komunikovanej snahe o 
zorientovanie sa ohľadom plavárne zasielame sumarizáciu prejednaných bodov a 
návrhy/podnety. 
 
• Podporujeme zachovanie terajšieho rozdelenia dráh pre plavecké športové 

kluby počas celého školského roka do 6/2020 ako je zvyklosťou a ako sme aj 
odporúčali v našom liste po stretnutí ohľadom rozdelenia dráh v júni 2019. (V 
prípade, že týmito poznámkami a návrhmi nedisponujete, tieto sú k dispozícií na: 
https://files.vlastnawebstranka.websupport.sk/7c/d9/7cd90280-cdef-48dc-9378-
dffcd1ea59ba.pdf.  

• Navrhujeme uskladnenie plaveckých pomôcok v priestoroch plavárne, 
z hygienických dôvodov (prenášanie z exteriéru plavárne z dopr. prostriedkov 
a pod. je nehygienické vzhľadom na ich používanie vo vode bazéna). 
Navrhujeme, tak ako v minulosti vyčleniť pre každý klub uzamykateľný priestor, 
ktorý bude na vlastné náklady udržiavať. Náš klub mal v minulosti uskladnené 
pomôcky v malej miestnosti cca 2m2  za recepciou. Zaväzujeme sa hygienicky 
čistiť pomôcky 1x mesačne. Prípadne navrhujeme pre tieto účely vyčleniť 
niektoré skrinky napr. na chodbe. 

• K diskutovanému bodu nižšej ceny za nájom drahy v určité hodiny navrhujeme, 
aby nižšia cena bola stanovená pre všetky kluby na dobu, keď bazén 
využívajú na plávanie predovšetkým deti. V prílohe Vám zasielame 
spracovaný prehľad nájmov v SR podľa kritéria 1 hodina prenájmu 1 plaveckej 
dráhy s DPH v 25 m bazéne plavárne v popludňajších hodinách v pracovnom 
týždni pre deti. 

• Ako zmluvný užívateľ plavárne a klient/odberateľ  s najvyššou mesačnou 
fakturovanou sumou za nájom od Mesta Pezinok  (spomedzi všetkých 
odberateľov MPS t. j. nielen plavárne) Vás žiadame o zaslanie návrhu zmluvy 
o nájme plaveckých dráh na ďalšie obdobie, nakoľko momentálne je zmluva 
platná do 31. 12. 2019. 

• Navrhujeme nastaviť (zmluvne) mechanizmus kontroly/odsúhlasovania 
využitých dráhohodín pred zaslaním faktúry zo strany MPS klubu. Vyhneme 
sa administratívnej a účtovnej náročnosti, ako tomu bolo pri posledných 2 
fakturáciách (PKPK zistil nezrovnalosti v neprospech MPS). 

• V nastavovaní rozdelenia plaveckých dráh medzi kluby v sezóne 2020/21 trváme 
na zohľadnení počtu registrovaných a reálne plávajúcich detí (v našom 
prípade plavcov-detí registrovaných v príslušnej športovej federácii). 



Registráciou detí budú k dispozícii transparentné údaje, čím sa vyhneme 
možným dohadom a spochybeniam ohľadom počtu detí, a tým nárokov na dráhy. 
Registrácia (resp. odregistrácia) dieťaťa je finančne a časovo nenáročná 
operácia. Z tohto dôvodu PKPK zaregistroval všetky reálne plávajúce deti. Počty 
registrovaných detí za plavecké kluby je možné zistiť tu: 
https://www.swimmsvk.sk/kluby a za triatlonový klub tu: 
https://www.triathlon.sk/index.php/sportovci/8030-zoznam-registrov-sportovcov 
Dáta s počtami a vekovou skladbou plavcov – detí a mládeže do 18 rokov 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke (k 11.11.2019):  

 
Ročník Plavecký 

klub 
Pezinok 

Športový 
plavecký 
klub 
policie 
Pezinok 

Športový 
triatlonový 
klub 
Pezinok 

Plavecký 
klub 
MOKO 

2001 1 - 3 - 
2003 3 - 2 - 
2004 8 1 6 - 
2005 15 6 4 - 
2006 20 6 8 1 
2007 20 4 7 3 
2008 22 11 7 - 
2009 33 7 9 2 
2010 29 10 5 3 
2011 26 4 2 9 
2012 23 4 4 3 
2013 17 - - 2 
2014 11 2 - - 
Spolu 
detí do 
18 
rokov 

228 55 57 23 

Spolu 
všetci 
členovia 

239 61 90 26 

 
 
• Navrhujeme prerozdelenie dráh na základe transparentných parametrov – 

odporúčame sa kontaktovať s odborníkmi so skúsenosťami s plaveckými 
klubmi a plavárňami v SR. 

• Pre Vaše zorientovanie sa v zvyklostiach/odporúčaniach nájmu plaveckých dráh 
pre športové kluby a v manažmente plavárne spadajúcej pod samosprávu Vám 
odporúčame stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej plaveckej federácie (SPF). 
V prípade záujmu, budeme nápomocní pri organizovaní stretnutia s odborníkmi a 
zabezpečenia transféru know-how v tejto oblasti na prospech plaveckej komunity 
v Pezinku. 

 
 Srdečne Vás pozývame na tradičné vianočné klubové preteky dňa 
14.12.2019 na plavárni. 
 
Teším sa na spoluprácu 
Mgr. Naďa Kúdelová 
 
Pezinok, 11.11.2019 


