
Analýza tvrdení p. Repovej 

 

- "zmanipulovaní" rodičia, kt. v liste primátorovi uvádzali neucelené a neobjektívne 
informácie od samotného vedenia Plaveckého klubu Pezinok. 

- komunikácia vedenia mesta bola od začiatku otvorená problému nastavená tak, že boli 
prizvaní všetci zástupcovia a štatutári plaveckých klubov v Pezinku (je ich teraz asi 5) za 
okrúhly stôl u primátora. Jediný klub, ktorý odmietol pozvanie bol práve Pezinský plavecký 
klub so svojim štatutárom.  

NEPRAVDA, takéto stretnutie sa nekonalo, na žiadne takéto stretnutie neprišla zo strany 
vedenia mesta Pezinok pozvánka.  Jediné stretnutie prebehlo 25. 06.2019, kde sa zúčastnila aj 
Naďa Kudelová ako štatutár klubu a Ľubica Szaboóvá. Ďalšie stretnutie, ktoré však inicioval 
p. Chudý (MPS), nie p. primátor a bolo oznámené ako neformálne sa uskutočnilo 24. 10. 2019 
a pre krátkosť času oznámeného termínu stretnutia (2 dni vopred) a kolíziu s inými 
neodkladnými pracovnými a rodinnými povinnosťami štatutára sa za Plavecký klub Pezinok 
zúčastnil štatutárom poverený zástupca p. Janiga. Ostro sa vyhradzujeme za tvrdenia 
zmanipulovania rodičov zo strany vedenia klubu, a tvrdenia mesta a p. Repovej považujeme 
za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena klubu. 

- rodičia detí aktívnych plavcov dostali priestor aj na verejnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019, kde na argumenty a objektívne čísla poslancov, ktoré odzneli 
k hospodáreniu klubu nevedeli adekvátne reagovať. Za Plavecký klub v Pezinku nebol na 
mestskom zasadnutí nikto z vedenia klubu.  

ZAVÁDZANIE a NEPRAVDA, rodičia žiadali o zaradenie bodu programu ceny nájmu 
plaveckých dráh pre kluby na mestské zastupiteľstvo. Taký bod programu nebol. Priamo na 
zastupiteľstve 26. 09. 2019 požiadala p. poslankyňa Mizerová o vypočutie rodičov (na 
základe našej komunikácie volič - poslanec, keďže naša vec v programe zastupiteľstva nebola 
a p. primátor nám na otvorený list neodpovedal).  

Nie je pravdou, že by rodičia nevedeli adekvátne reagovať, skôr išlo o neucelené informácie, 
ktoré podsúvali p. poslanec Uhlár, Rybár a Kremský. Rodičia sa snažili vysvetliť, že 
cenotvorba je komplikovaná a nedá sa paušalizovať na všetky plávajúce deti rovnako, pretože 
treba zdôvodniť viacero faktorov, ktoré má každá plavecká skupina odlišné. Naopak               
p. poslanec Uhlár operoval číslami, ktoré boli úplne vytrhnuté s kontextu a jeho tvrdenia majú 
znaky neprimeraných hodnotiatich úsudkov.  

Za plavecký klub Pezinok sa štatutár nemal prečo zúčastniť, nakoľko celá vec ohľadom 
zníženia ceny nájmu za plavecké dráhy pre všetky plávajúce deti bez rozdielu príslušnosti ku 
klubu sa týka výlučne iniciatívy rodičov a nemá so štatutárom PKPK nič. Iniciatívu rodičov 
tak nezmanipulovalo vedenie PKPK ale zneužili ju práve poslanci na čele s p. primátorom 
a svojimi vyhláseniami k vedeniu PKPK mohli spôsobiť zníženie dôstojnosti a vážnosti 
v spoločnosti (najmä v meste Pezinok a okolí).  



- kvalita plaveckých tréningov je daná prístupom a odbornosťou trénerov (nie starších 
plaveckých dorastencov), ktoré ponúkajú štandardne všetky pezinské plavecké kluby. 

ZAVÁDZANIE a NEPRAVDA, Plavecký klub Pezinok má v súčasnej dobe 17 plaveckých 
skupín, kde sú plavci (iba deti do 18. rokov) zaradení na základe plaveckej výkonnosti  o 
ktoré sa starajú plaveckí tréneri (14), ktorí sú plne kvalifikovaní minimálne prvým stupňom 
trénerskej kvalifikácie a niektorí majú aj rozhodcovskú kvalifikáciu a o.i. ďalšie kvalifikácie 
pre prácu s deťmi, odbornosť v športe, pedagogických a psych. disciplínach súvisiacich s 
všestranným rozvojom dieťaťa-športovca. Taktiež PKPK spolupracuje s odborníkmi, ktorí 
majú preukázateľné schopnosti v konkrrétnych typoch tréningov. Mnohí bývalí plavci 
z PKPK sú inštruktormi plávania v iných kluboch v Bratislave. Rodičia zverujú svoje deti 
klubu PKPK s dôverou a štatutár PKPK je garanciou odbornosti a skúseností vzhľadom na 
svoje pôsobenie ako plavkyňa od detstva a dosiahnuté výsledky a prístup k deťom.  
DOPLNIŤ vekovú skladbu 

- teraz čísla pre objektívnosť a ucelený názor čitateľa Pezinčana: 

ZAVÁDZANIE a NEPRAVDA, čísla v tabuľke sú irelevantné a nepravdivé. Celá tabuľka je 
iba nekompletný a nekompetentný súbor nepravdivých údajov. 

- zamestnanci mesta si dali tú námahu a urobili prieskum cenníkov ponúkaných plaveckých 
kurzov pre začiatočníkov, či juniorov až po profesionálov (deti a dospelí). Prieskum v rámci 
Slovenska (Bratislava, Petržalka, Rača, Vajnory, Trnava, Liptovský Mikuláš, Piešťany, 
Banská Bystrica - Štiavničky):  

Prenájom plaveckých dráh krytých plavárni v správe miest alebo mestských podnikov alebo v 
správe športových a kultúrnych zariadení sa pohybuje od 14 eur (Bratislava - mestské časti 
teda kryté plavárne Pasienky, Centrál, Mokrohajská, Liptovský Mikuláš) 19, 36 - 20 - 25 eur 
(Vajnory, Rača, Trnava, Bratislava) až po 30 eur (Petržalka, Štiavničky). 

NEPRAVDA, iniciatíva rodičov zisťovala ceny nájmov plaveckých dráh na mestských 
plavárni  naprieč Slovenskom, kde prišla na úplne iné sumy prenájmov. Pre porovnanie:  

Pasienky, odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám - ..."Pre 
športové kluby, občianske združenia, športové zväzy poskytujeme zvýhodnené ceny za 
užívanie a prenájom plaveckých dráh". V čase od 06.00 - 14.00 h cena za 25m bazén 15,90 
Eur; od 14.30 - 17.30 h cena za 25m bazén 17,20 Eur. Analýza mesta Pezinok uvádza cenu za 
prenájom  19,36 Eur, príp. 20 - 25 Eur. 

Petržalka, odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám - "Pre 
prenájom dráhy platí jednotná cena (pre jednotlivca aj kluby) 25,00 Eur s DPH/1 hod. 
Analýza mesta Pezinok uvádza zavádzajúcu cenu za prenájom 30 Eur. 

Ide o plaváreň, ktorú postavila Petržalka prostredníctvom obchodnej spoločnosti, čo je už 
samo o sebe na Slovensku neobvyklé a ojedinelé. Plavecké kluby majú v mestskej časti 
Petržalka na výber  plávať v plavárniach základných škôl.  



Rača, odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám - "cena za 
prenájom je 17,-€/dráho hodina. Množstevná zľava je 15,- €/dráho hodina (pri prenájme 9 
a viac dráho hodín za mesiac)". Analýza mesta Pezinok uvádza zavádzajúcu cenu 20 - 25 Eur. 

V prípade plavárne Na pántoch nejde o mestskú plaváreň ale o plaváreň VÚC!!! 

Vajnory, po preverení všetkých dostupných informácií nebola v mestskej časti Vajnory 
zistená žiadna plaváreň. Analýza mesta Pezinok ale plaváreň v mestskej časti Vajnory 
uvádza s cenu nájmu 20 - 25 Eur!!!. 

Centrál, kúpele  Centrál boli v minulosti zrušené. Dnes má verejnosť aj plavecké kluby 
možnosť plávať v súkromnej plavárni Obchodného centra Centrál.  V prípade plavárne 
Centrál  nejde o mestskú plaváreň ale o súkromnú plaváreň  v obchodnom centre!!! 

Mokrohajská, Gaudeamus - odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám - "Drahy v 3- drahovom bazene a v 6- drahovom bazene  prenajimame 
sportovym klubom v cenovych relaciach od 10,50 € do 24,- €" Analýza mesta Pezinok ale 
plaváreň v zariadení Gaudeamus , ktorej zriaďovateľom je VÚC uvádza zavádzajúcu cenu 
nájmu 20 - 25 Eur. 

Trnava, odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám:  "Mesto Trnava 
eviduje jeden plavecký klub pôsobiaci v meste. Ide o plavecký klub STU Trnava, ktorý 
pôsobí v priestoroch MTF STU v Bratislave, ulica Jána Bottu 31, Trnava. V priestoroch 
fakulty sa nachádza plavecký bazén, ktorý si plavecký klub STU Trnava prenajíma od 
predmetnej univerzity. Ide o plávny vzťah, do ktorých Mesto Trnava nezasahuje. 

Mesto Trnava podporuje každoročne finančne najvýznamnejšie športové kluby pôsobiace v 
našom meste. Medzi tieto kluby patrí aj Plavecký klub STU Trnava." .... roku 2018 bola 
vyčlenená dotácia pre STU Trnava vo výške 21 500 Eur. O dotácií rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo. 

Z uvedenej odpovede vyplýva, že na mestskej plavárni nepláva žiaden plavecký klub. 
Analýza mesta Pezinok ale uvádza cenu nájmu pre plavecké kluby  20 - 25 Eur!!!!.  

Liptovský Mikuláš, prenajíma plaveckú dráhu za cenu 14 Eur na hodinu avšak materské školy 
v čase od 09.00 - 15.00 h platia za hodinu prenájmu 1 Eur, základné školy 1,30 Eur a stredné 
školy 1,50 Eur. Analýza mesta Pezinok ale uvádza nejasnú cenu nájmu pre plavecké kluby.  

Banská Bystrica - Štiavničky, krytá plaváreň na Štiavničkách je s 50m bazénom z 
nehrdzavejúcej ocele a osvetlením pod vodou, vodnou hladinou na úrovni horného okraja 
bočných stien unikátom na Slovensku. Pre plavecké kluby prenajíma plaváreň v čase od 15.00 
- 18.00 h. Prenájom dráhy je uvedený na internete 30 Eur za dráhu avšak pre športové kluby, 
ktorých súčasťou je plávanie poskytuje zľavy od 5 - 30% (30% subjekt - 3 dráhy, 20% a 15% 
subjekt - 2 dráhy a 5% a 10% subjekt 1 dráha). Kluby majú nárok na zľavnené vstupné aj v 
raňajších hodinách. Ďalšie % zľavy poskytuje prevádzkovateľ plavárne podľa objemu 
fakturácie za predchádzajúci rok. Analýza mesta Pezinok ale uvádza zavádzajúcu cenu nájmu 
pre plavecké kluby 30 Eur.  



 

Piešťany, podľa dostupných informácií Mesto Piešťany nemá vlastný bazén ani kúpalisko, 
namiesto toho dotuje občianske združenia, ktoré ich prevádzkujú. Piešťanskí plavci a 
verejnosť plávajú v hoteloch.  Analýza mesta Pezinok ale plaváreň v Piešťanoch uvádza, čím 
opäť dáva zavádzajúce informácie!!!. 

	
Celá analýza Mesta Pezinok, iniciačný motív jej spracovania, sprievodné komentáre a 
interpretácia sú prejavom neodbornosti, tendenčnosti a má znaky neobjektívnosti. Hlavne je 
úplne zbytočná, nakoľko nerieši základnú úlohu mesta podľa zákona o obciach t. j. 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Navyše je dôkazom 
plytvania času a verejných financií spracovateľom, zadávateľom. Venovaním sa tejto činnosti 
Mesto Peznok porušuje svoje úlohy pri výkone samosprávy. Prispieva k rozdeľovaniu 
obyvateľstva, ohováraniu, šíreniu nepravdivých a dobré meno poškodzujúcich tvrdení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


