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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Obnova plavárne - ZŠ 

Pankúchova 4, Bratislava“, v mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a 

modernizáciu športovej infraštruktúry vyhlásenej Fondom na podporu športu, výzva 

číslo: 2022/002; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie predkladaného projektu 

vo výške 800 000,- Eur (42,11% z celkového rozpočtu projektu); 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 Materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                  

Bratislava-Petržalka v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej 

infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu. Na základe predmetnej výzvy na 

predloženie žiadostí o poskytnutie príspevku má mestská časť Bratislava-Petržalka možnosť 

ako oprávnený žiadateľ uchádzať sa o tento príspevok v maximálnej výške 1,1 mil. EUR. 

Predmetom žiadosti o poskytnutie príspevku je sanácia porúch a obnova plavárne - ZŠ 

Pankúchova 4, Bratislava, ktorá je súčasťou ZŠ Pankúchova 4. V súčasnosti plavecký bazén 

slúži ako výukový bazén pre žiakov základnej školy, ako tréningový bazén pre plavecký klub 

ORCA Bratislava a plavecké súťaže na 25 m pre mladších a starších žiakov, pričom bazén v 

súčasnosti nespĺňa podmienky vyplývajúce z Pravidiel plávania SPF, prípadne FINA. V 

prípade bazénu ZŠ Pankúchova nie je nutné aby spĺňal všetky pravidlá týkajúce sa súťažných 

bazénov, ale je vhodné, aby sa v čo najviac detailoch priblížil súťažným bazénom. Z toho 

vyplýva, že nie je možné v súčasnosti usporadúvať oficiálne plavecké súťaže pre deti a 

mládež na vyššej úrovni (okresnej, regionálnej) s použitím elektronického systému OMEGA a 

časomiery. 

 

výška investície:  1 900 000,00 Eur 

požadovaná suma NFP (70%) maximálna výška spolufinancovania:1 100 000,00 Eur 

požadovaná suma v % : 57,89% 

spolufinancovanie MČ: 800 000,00 €  

spolufinancovanie MČ v %: 42,11% 

 

Podiel spolufinancovania zo strany MČ Bratislava-Petržalka je 42,11% z celkového rozpočtu 

projektu , celkový rozpočet projektu   je aktuálne vyčíslený na cca 1 900 000 EUR, čo zahŕňa 

stavebné úpravy, sanáciu statických porúch, bezbariérovosť, nákup vybavenia plavárne, 

kompletnú rekonštrukciu bazéna ako aj strojovne a bazénovej technológie, šatne, sprchy 

a ďalšie súvisiace práce s obnovou plavárne.  

Návrh na spolufinancovanie mestskej časti Bratislava-Petržalka predstavuje celkovú sumu   

800 000,- Eur 

 



K žiadosti je okrem ostatných príloh potrebné  doložiť povinnú prílohu Výpis z uznesenia 

zastupiteľstva obce (mestskej časti) o súhlase s výškou spolufinancovania mestskej časti na 

projekte. 

Materiál bol prerokovaný na Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka                               

dňa 07.03.2023. Miestna rada odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Petržalka materiál schváliť. 

 

Aktuálny stav 

Projektom chceme odstrániť havarijnú situáciu a celkovú revitalizáciu bazénu a priľahlého  

priestoru. 

A. Zhodnotenie súčasného stavu 

A1. Bazénová hala 

Bazénová hala je zrealizovaná priestorovo úsporne. Samotný bazén spĺňa minimálne 

rozmerové podmienky na súťažný 25 m bazén. Priestory okolo bazéna sú taktiež 

dimenzované veľmi úsporne. V dôsledku dlhoročného prevádzkovania bazéna sú všetky 

kovové prvky v bazénovej hale vrátane vzduchotechnickej časti  napadnuté koróziou. 

Samotná bazénová vaňa je železobetónová a jeho technický stav neumožňuje jeho prevádzku. 

Celý priestor plavárne je  fyzicky aj morálne opotrebované. Stav inventáru zodpovedá 

dobe a spôsobu prevádzky.  

 

Navrhovaný stav 

Týmito investičnými aktivitami sa skompletizuje komplexná obnova školskej plavárne  a 

zhodnotí sa schátraný majetok mestskej časti. Vytvoria sa tak opäť podmienky nielen na 

realizáciu plaveckých výcvikov pre deti materských a základných škôl, ale aj rozvoj športovej 

infraštruktúry na zabezpečenie činnosti športovej činnosti. 

1. Zmysluplné vynaloženie finančných prostriedkov. 

2. Umožniť vstup a užívanie bazéna aj osobám s telesným postihnutím. 

3. Dosiahnutie najvyššej možnej kvality vody, s minimalizáciou pridávaných 

chemických látok, najmä chlóru. 

4. Minimalizácia budúcich prevádzkových nákladov. 

5. Životnosť bazéna cca 20 rokov (bez významnejších opráv). 

6. Odolnosť bazéna proti priesakom. 

7. Príjemné pocitové vnímanie. 

 



Aktuálny stav 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Navrhovaný stav 

(Fotodokumentácia je z rekonštruovanej plavárne v obdobnej budove ZŠ- Typizované stavby) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


