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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

b e r i e   n a v e d o m i e 

informáciu o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v zimnej 

sezóne 2019/2020 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

Miestna rada po prerokovaní 

 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej 

časti Bratislava-Vajnory v zimnej sezóne 2019/2020 
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3. Dôvodová správa 
 

V roku 2006 bola z prostriedkov EÚ realizovaná výstavba mobilnej ľadovej plochy pod 

názvom projektu „Rekreačný areál Vajnory – skvalitnenie podmienok rekreácie obyvateľov“. 

Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavovala 218.768,33 EUR. 

 

Harmonogram na využívanie ľadovej plochy (ďalej „ĽP“) na sezónu 2019-20 sme začali 

pripravovať začiatkom októbra, tým že sme oslovili všetkých minuloročných nájomníkov, 

ktorých termíny sme sa snažili zachovať. Samotná obsadenosť ĽP z dlhodobých 

i krátkodobých nájmov bola  plánovaná na úrovni 90%, kde počas pracovného týždňa 

zostávali voľné iba skoré ranné termíny o 6,45h a niektoré večerné termíny. Termíny počas 

víkendov boli plne obsadené. Pripravené  harmonogramy na ĽP sme zverejňovali vždy na dva 

týždne dopredu prostredníctvom miestnej webovej stránky, kde sa počas prevádzky podarilo 

krátkodobými nájomcami vyplniť poobedné i večerné nájmy na úrovni 90-100%. 

 

Z dôvodu teplého a nepriaznivého počasia sme prevádzku ĽP v tejto sezóne museli 

odložiť až na druhú polovicu januára. Otvorenie prevádzky ĽP bolo spustené korčuliarskym 

kurzom pre ZŠ dňa 14.01.2020 ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia MČ.  

 

Prvý týždeň bol priestor časovo rozdelený pre školy a kurzy v čase od 12,30 – 16,00h a 

čas pre verejnosť bol v čase od 8,15 -12,00h. Ďalšie týždne bol čas pre verejnosť predĺžený od 

8,15 – 17,20 a neskôr od 18,00h začínali svoje prenájmy kolektívy. Cez víkendy sa dobdený 

čas 7,00 – 22,00h ponúkal tiež na prenájom kolektívom medzi ktorými bol vyhradený čas pre 

verejnosť 11,30 – 17,30h. Víkendy, sviatky a prázdniny boli pre verejnosť spoplatnené. 

Taktiež boli naplánované korčuliarske kurzy pod vedením združení Medvedica, Kryha 

a Happy Kids, avšak z dôvodu nepriaznivého počasia sa uskutočnila iba časť týchto kurzov. 

 

Nepriaznivé počasie počas sezóny viac krát narušilo prevádzku, najmä počas 

najvyťaženejších víkendov kedy sme boli nútený prevádzku prerušiť (i zrušiť) pre nevhodný 

stav ĽP (snehová vrstva, neskôr i teplé počasie). 

 

Následné vyššie teploty zapríčinili pokles vrstvy ľadu a odhalenie trubiek chladiaceho 

zariadenia. Napriek snahe technických pracovníkov o obnovenie ľadovej plochy sa ju aj už 

vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky ĽP nepodarilo sprevádzkovať. 

 

Počas sezóny boli naplánované 3 podujatia ktoré na mali uskutočniť na ĽP. Prvým bolo 

„Otvorenie ľadovej plochy“ ktoré sa z dôvodu neskorého termínu spustilo za prítomnosti 

zástupcov MČ a detí zo Základnej školy Kataríny Brúderovej začatím korčuliarskeho kurzu 

pre deti.  Ďalším podujatím bola detská akcia „Karneval na ľade“ ktorá sa uskutočnila 

26.01.2020. Na podujatí sa predstavili krasokorčuliarky z klubu Slovan Bratislava. Po ich 

vystúpení bola otvorená zábava pre deti v maskách za ktoré dostali deti sladké odmeny. 

Hokejový turnaj dospelých „Vajnorský ľadový pohár 2019“ sa nám napriek posunom 

termínov nepodarilo pre prerušenú prevádzku ĽP zrealizovať. 

 

Prevádzka ĽP je kvôli zmenám počasia čím ďalej tým náročnejšia. Vplyvom otepľovania 

sa starostlivosť a udržateľnosť ĽP drasticky odzrkadľuje na výške príjmov a výdavkov počas 

sezóny. Taktiež amortizácia a vek strojov a zariadení, slúžiacich pri údržbe, si vyžaduje 

náklady na ich opravu. Tým nie je takmer možné zabezpečiť ziskovosť tejto prevádzky. 
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Príjmy v tejto sezóne boli nebadane vyššie ako minulý rok a to z dôvodu že posledné dve 

sezóny boli ovplyvnené nepriaznivým počasím. Oproti sezónam 2016/17 a 2017/18 boli 

príjmy výrazne nižšie čo bolo spôsobené najmä víkendovými výpadkami prevádzky 

a následne pre ukončenie nájmov k 31.01.2020 odkedy nebola ĽP funkčná. 

 

V sezóne 2019/2020 trvala doba prevádzky od 13.01.2020 do 31.01.2020 a príjem bol 

4.968,77 €, náklady na úrovni 15.412,17 €. Strata prevádzky predstavovala 10.443,40 €. 

 

Kvôli stále neskoršiemu spusteniu prevádzky a vyšším priemerným teplotám, rizikám 

outdoorovej prevádzky odporúčame zamyslieť sa nad možnosťou vybudovania prekrytej 

ľadovej plochy, príp. zimného štadióna, nakoľko outdoorová prevádzka je čím ďalej 

rizikovejšia. 

 

Prehľad o jednotlivých príjmoch a výdavkoch je uvedený v tabuľkovom prehľade 

ekonomického vyhodnotenia príjmov a nákladov k ĽP.  

 

Doba prevádzky 13.1.2019 - 30.1.2020 

Počet dní prevádzky 18 dní 

Celkový počet zmluvných hodín nájmov 189h  

Celkový počet odohraných hodín  83h (5h jednorazové prenájmy) 

Celkový počet neodohraných hodín 106h  
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Výpis z uznesenia 
Komisie športu a voľnočasových aktivít 

pri MZ MČ Bratislava-Vajnory zo dňa 9.6.2020 
 

 

 

K bodu 4 

Komisia športu a voľnočasových aktivít berie na vedomie predkladaný materiál s názvom 

Informácia o prevádzke ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava – Vajnory v sezóne 

2019/2020 a odporúča MZ MČ BA-Vajnory aby bol tento materiál schválený.  

 

Hlasovanie prítomných členov Komisie športu a voľnočasových aktivít: 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Alexandra Görcsová 

Bratislava, 10.6.2020 
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Výpis z uznesenia  

zo zápisnice č. 3/2020 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 11. júna 2020  

 

 

 

 

 

K bodu 2: 

Informácia o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava – Vajnory v zimnej 

sezóne 2019/2020 

Uznesenie k bodu 2: 

Prítomní členovia finančnej komisie a správy majetku, predložený materiál zobrali na 

vedomie a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o prevádzkovaní 

ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava – Vajnory v zimnej sezóne 2019/2020 

 

Hlasovanie:   za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.06.2020 

 

 

 

Prevzal:    

 

 


