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rok 2019 
 



  

 
                                                                                     

Príloha k materiálu č. Z 21/2020 
 

Zhrnutie a návrh uznesení 
I. Zhrnutie 
 
1.1. Východisko:  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 schválený  uznesením č. 
154/2019 zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2019, ktorý obsahuje túto kontrolu.  
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
Kontrola bola vykonaná v období od 13.04.2020 do 11.05.2020. 
Cieľom kontroly bolo vyčísliť výšku finančných prostriedkov, ktorú mesto Malacky 
poskytuje športovým klubom a iným organizáciám vykonávajúcim športovú činnosť pre deti 
a mládež prostredníctvom úľavy z prenájmov športovísk spravovaných príspevkovou 
organizáciou mesta AD HOC Malacky za rok 2019. 
Kontrolou boli tieto finančné prostriedky vyčíslené nasledovne: 
Športová hala Malina 
Za prenájmy športujúcej mládeže v ŠH Malina v porovnaní s výškou prenájmov dospelých 
športovcov, resp. verejnosť ..........................................................5 555,00 €, resp. 9 182,50 €. 
Stolnotenisová hala................................................................................................ 20 640,00 €. 
Futbalový štadión................................................................................................... 27 825,00 €. 
Športový areál v ZP................................................................................................   3 030,00 €. 
Krytá plaváreň Malina...........................................................................................12 235,50 €. 
Výška dotácie pre mimomalacké kluby a organizácie vykonávajúce športovú činnosť pre 
mládež v Športovej hale Malina bola za rok 2019 vyčíslená v porovnaní s výškou nájmov pre 
dospelých športovcov v sume 745,00 € a v porovnaní s výškou nájmov pre športujúcu 
verejnosť v sume 860,00 €.  
 
 
1.3. Dôvodová správa: 
Neuvádzame. 
 
1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  
Varianty správy neuvádzame. 
 
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 

 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 



  

Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 
 Interná smernica č. 6/EK/2018 o cene nájmu nebytových priestorov a športových 

zariadení v správe AD HOC Malacky platná od 1.11.2018 
 Cenník športovej haly Malina, športového areálu v Zámockom parku a stolnotenisovej 

haly platný od 1.10.2016 
 Cenník krytej plavárne Malina platný od 1.3.2018 
 Cenník krytej plavárne Malina platný od 14.9.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201806 z 28.8.2018 (1.SC Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201906 z 30.8.2019 (1. SC Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201805 z 28.8.2018 (TJ Strojár Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201905 z 30.8.2019 (TJ Strojár Malacky) 
 Objednávka TJ Strojár – oddiel karate  zo dňa 1.3.2019 
 Objednávka TJ Strojár – oddiel judo zo dňa 17.5.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201811 z 17.9.2018 (CVČ Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201916 z 16.9.2019 (CVČ Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201917 zo 4.11.2019 (ŠK Žolík Malacky) 
 Objednávka CVČ č. 44/19  zo dňa 10.5.2019 
 Objednávka CVČ č. 103/19 zo dňa 11.11.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201818 z 2.11.2018 (ČSFA Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201918 zo 4.11.2019 (ČSFA Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201816 z 24.9.2018 (MŠ Kollárova Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201909 zo 30.8.2019 (MŠ Kollárova Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201906 z 31.12.2018 (MSK Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201908 z 31.12.2018 (ŠK Žolík Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201909 z 31.12.2018  (TJ Strojár Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201808 z 17.9.2018 (KVŠ Oceán Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201912 zo 13.9.2019 (KVŠ Oceán Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201804 z 27.8.2018 (Synchronizované plávanie) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201904 zo 21.8.2019(Synchronizované plávanie) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201815 z 18.9.2018 (Plávanie s Kačkou) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201914 zo 13.9.2019(Plávanie s Kačkou) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201810 z 17.9.2018 (Plavecký klub Willy) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201913 zo 13.9.2019(Plavecký klub Willy) 
 Objednávka HC Tatran Stupava z 20.8.2019 
 Objednávka Slov. zväzu florbalu z 2.4.2019 
 Objednávka Slov. zväzu hádzanej  z 18.7.2019 
 Objednávka ŠK Florpédo Bratislava z 1.10.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201817 z 24.9.2018 (TJ Sokol Gajary) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201908 zo 30.8.2019(TJ Sokol Gajary) 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre 1. SC Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby a nájom športového areálu v ZP pre TJ 

Strojár Malacky  za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre CVČ Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby a nájom futbalového štadióna pre ŠK Žolík 

za rok 2019 
 Prehľad platieb v hotovosti – úhrady za ŠH Malina -  za športové kluby Mažoretky 

Ella a ČSFA a za MŠ Kollárova za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za nájom stolnotenisovej haly pre MSK Malacky za rok 2019 



  

 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre KVŠ Oceán Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Synchronizované plávanie, n.o. za rok 

2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Plávanie s Kačkou za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Plavecký klub Willy za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre HC Tatran Stupava, SZF, SZH a ŠK 

Florpédo Bratislava za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre TJ Sokol Gajary za rok 2019 
 Prehľad platieb v hotovosti – úhrady za ŠH Malina -  za  Mažoretky SOFFI Lozorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 18.06.2020      
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Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
berie na vedomie  
 
Správu z kontroly – vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež 
formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019            
(mat. č. Z 21/2020). 

 
 
 
 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 18.06.2020                   

 
 



  

Správa z vykonanej   kontroly 
 

 V zmysle uzn. MsZ č. 154/2019 zo dňa 12.12.2019 a v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola v čase                
od 13.4.2020 do 11.5.2020 vykonaná 
 

- Kontrola – vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež 
formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019 

 
Cieľ kontroly: Vyčísliť výšku finančných prostriedkov, ktorú mesto Malacky poskytuje 
športovým klubom a iným organizáciám vykonávajúcim športovú činnosť pre deti a mládež 
prostredníctvom úľavy z prenájmov športovísk spravovaných príspevkovou organizáciou 
mesta AD HOC Malacky za rok 2019 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2019 
 
Kontrolovaný subjekt:  AD HOC Malacky   
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:  Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC 
 
Kontrolu vykonal:  Ing. Petra Kožuchová  
             
             
           
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 
 

 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 

 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 

 Interná smernica č. 6/EK/2018 o cene nájmu nebytových priestorov a športových 
zariadení v správe AD HOC Malacky platná od 1.11.2018 

 Cenník športovej haly Malina, športového areálu v Zámockom parku a stolnotenisovej 
haly platný od 1.10.2016 

 Cenník krytej plavárne Malina platný od 1.3.2018 
 Cenník krytej plavárne Malina platný od 14.9.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201806 z 28.8.2018 (1.SC Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201906 z 30.8.2019 (1. SC Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201805 z 28.8.2018 (TJ Strojár Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201905 z 30.8.2019 (TJ Strojár Malacky) 



  

 Objednávka TJ Strojár – oddiel karate  zo dňa 1.3.2019 
 Objednávka TJ Strojár – oddiel judo zo dňa 17.5.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201811 z 17.9.2018 (CVČ Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201916 z 16.9.2019 (CVČ Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201917 zo 4.11.2019 (ŠK Žolík Malacky) 
 Objednávka CVČ č. 44/19  zo dňa 10.5.2019 
 Objednávka CVČ č. 103/19 zo dňa 11.11.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201818 z 2.11.2018 (ČSFA Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201918 zo 4.11.2019 (ČSFA Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201816 z 24.9.2018 (MŠ Kollárova Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201909 zo 30.8.2019 (MŠ Kollárova Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201906 z 31.12.2018 (MSK Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201908 z 31.12.2018 (ŠK Žolík Malacky) 
 Nájomná zmluva č. N201909 z 31.12.2018  (TJ Strojár Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201808 z 17.9.2018 (KVŠ Oceán Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201912 zo 13.9.2019 (KVŠ Oceán Malacky) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201804 z 27.8.2018 (Synchronizované plávanie) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201904 zo 21.8.2019(Synchronizované plávanie) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201815 z 18.9.2018 (Plávanie s Kačkou) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201914 zo 13.9.2019(Plávanie s Kačkou) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201810 z 17.9.2018 (Plavecký klub Willy) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201913 zo 13.9.2019(Plavecký klub Willy) 
 Objednávka HC Tatran Stupava z 20.8.2019 
 Objednávka Slov. zväzu florbalu z 2.4.2019 
 Objednávka Slov. zväzu hádzanej  z 18.7.2019 
 Objednávka ŠK Florpédo Bratislava z 1.10.2019 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201817 z 24.9.2018 (TJ Sokol Gajary) 
 Zmluva o poskytnutí služieb č. PS201908 zo 30.8.2019(TJ Sokol Gajary) 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre 1. SC Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby a nájom športového areálu v ZP pre TJ 

Strojár Malacky  za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre CVČ Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby a nájom futbalového štadióna pre ŠK Žolík 

za rok 2019 
 Prehľad platieb v hotovosti – úhrady za ŠH Malina -  za športové kluby Mažoretky 

Ella a ČSFA a za MŠ Kollárova za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za nájom stolnotenisovej haly pre MSK Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre KVŠ Oceán Malacky za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Synchronizované plávanie, n.o. za rok 

2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Plávanie s Kačkou za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre Plavecký klub Willy za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre HC Tatran Stupava, SZF, SZH a ŠK 

Florpédo Bratislava za rok 2019 
 Odberateľské faktúry za poskytnuté služby pre TJ Sokol Gajary za rok 2019 
 Prehľad platieb v hotovosti – úhrady za ŠH Malina -  za  Mažoretky SOFFI Lozorno  
 

 



  

 
Vyčíslenie výšky dotovaných prostriedkov 
 
Pri vyčíslení výšky dotovaných prostriedkov formou úľav z prenájmov sa vychádzalo 
z fakturovaného počtu hodín pre mládež za celý rok 2019. Tieto boli porovnávané s výškou 
nájmov, ktoré by kluby a organizácie zaplatili pri rovnakom počte odtrénovaných 
a odsúťažených hodín za rok, ak by boli použité cenníky platné pre dospelých športovcov 
alebo verejnosť, resp. základné vstupné v prípade plavárne.   
 
Športové kluby a organizácie so sídlom v Malackách 
 
Športová hala Malina 
 
Cenníky za prenájom priestorov v ŠH Malina 
Športová hala Malina (telocvičňa) 
 Malacky Mimo Malaciek 
TJ, kluby, oddiely – 
mládež - tréning 

10€/hod. 15€/hod. 

TJ, kluby, oddiely – 
mládež - súťaže 

15€/hod. 20€/hod. 

TJ, kluby, oddiely – 
dospelí - tréning 

15€/hod. 25€/hod. 

TJ, kluby, oddiely – 
dospelí - súťaže 

20€/hod. 30€/hod. 

Rekreačný šport 20€/hod. 30€/hod. 
 
 
Úspora pre mládež za športovú halu Malina 
 
1. SC Malacky - florbal 
 Cena za 

tréningy 
(195h) 

Cena za súťaže 
(34,50h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 1 950,00      517,50 - - - 
Dospelí 2 925,00      690,00    975,00    172,50 1 147,50 
Verejnosť 3 900,00      690,00 1 950,00    172,50 2 122,50 
 
TJ Strojár Malacky - hádzaná 
 Cena za 

tréningy 
(311,50h) 

Cena za súťaže  
(210,50h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 3 115,00      3 157,50 - - - 
Dospelí 4 672,50      4 210,00  1 557,50   1 052,50 2 610,00 
Verejnosť 6 230,00      4 210,00  3 115,00   1 052,50 4 167,50 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TJ Strojár Malacky - basketbal 
 Cena za 

tréningy  
(26h) 

Cena za súťaže  
(0h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež    260,00 0,00 - - - 
Dospelí    390,00 0,00     130,00 0,00    130,00 
Verejnosť    520,00 0,00     260,00 0,00    260,00 
 
 
TJ Strojár Malacky – karate, judo 
 Cena za 

tréningy (0h) 
Cena za súťaže / 
(26h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 0,00 390,00 - - - 
Dospelí 0,00 520,00 0,00 130,00    130,00 
Verejnosť 0,00 520,00 0,00 130,00    130,00 
 
 
CVČ Malacky – lukostreľba, futbal, hádzaná, stolný tenis 
 Cena za 

tréningy (64h) 
Cena za súťaže  
(63,50h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 640,00 952,50 - - - 
Dospelí 960,00 1 270,00 320,00 317,50    637,50 
Verejnosť    1 280,00 1 270,00 640,00 317,50    957,50 
 
ŠK Žolík - futbal 
 Cena za 

tréningy (8h) 
Cena za súťaže  
(17h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 80,00 255,00 - - - 
Dospelí 120,00 340,00 40,00 85,00    125,00 
Verejnosť       160,00 340,00 80,00 85,00    165,00 
 
 
Mažoretky Ella 
 Cena za 

tréningy (77h) 
Cena za súťaže  
(14h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 770,00 210,00 - - - 
Dospelí    1 155,00 280,00 385,00 70,00    455,00 
Verejnosť    1 540,00 280,00 770,00 70,00    840,00 
 
 
ČSFA - futbal 
 Cena za 

tréningy 
(19,50h) 

Cena za súťaže 
(20h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 195,00 300,00 - - - 
Dospelí       292,50 400,00 97,50 100,00    197,50 
Verejnosť       390,00 400,00 195,00 100,00    295,00 
 
 
 
 
 



  

MŠ Kollárova – telesná výchova, športové hry 
 Cena za 

tréningy 
(24,50h) 

Cena za súťaže / 
(0h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 245,00 0,00 - - - 
Dospelí       367,50 0,00 122,50 0,00    122,50 
Verejnosť       490,00 0,00 245,00 0,00    245,00 
 
 
Celkové vyčíslenie úspory malackých klubov a organizácií za rok 2019 za ŠH Malina za 
športujúcu mládež 
Subjekt Úspora za rok oproti 

cene dospelých 
Úspora za rok oproti 
cene verejnosti 

1. SC Malacky   1 147,50  2 122,50 
TJ Strojár   2 870,00  4 557,50 
CVČ Malacky     637,50     957,50 
ŠK Žolík    125,00     165,00 
Mažoretky Ella    455,00     840,00 
ČSFA    197,50     295,00 
MŠ Kollárova    122,50     245,00 
   
Spolu  5 555,00  9 182,50 
 
 
Stolnotenisová hala 
 
Cenník platný pre stolnotenisovú halu 
MSK Malacky 4 200€/rok 
Rekreačný stolný tenis       20€/hod. 
 
 
Na základe nájomnej zmluvy č. N201906 z 31.12.2018 je ročné nájomné pre Mestský 
stolnotenisový klub 4 200 € bez ohľadu na počet odtrénovaných hodín a bez ohľadu na to, či 
trénuje mládež alebo dospelí.  
V roku 2019 tvorili tréningy mládeže 1 242 hodín (odhad podľa rozpisu na celú sezónu). Ak 
by za tento počet hodín platil MSK cenu ako verejnosť (20€ na hodinu), zaplatil by 24 840 €. 
Oproti zmluvne dohodnutému nájomnému by išlo o úsporu vo výške 20 640 €.  
 
 
Športový areál v Zámockom parku 
 
Cenníky pre športový areál v Zámockom parku 
Futbalové ihrisko  
FC Malacky 2 000€/rok 
ŠK Žolík    750€/rok 
Rekreačný futbal     50€/hod. 
Komerčné podujatia   100€/hod. 
Volejbalové ihrisko       5€/hod. 
Tenisový kurt       5€/hod. 
Šatne mult. ihriska       5€/hod. 
Osvetlenie mult.       5€/hod. 



  

ihriska 
Komerčné podujatia     50€/hod. 
TJ Strojár Malacky 300€/rok 
 
 
Futbalový štadión 
Na základe nájomnej zmluvy č. N201908 z 31.12.2018 je ročné nájomné pre ŠK Žolík 750 € 
bez ohľadu na počet odtrénovaných hodín.  
V roku 2019 tvorili tréningy  571,50 hodín (odhad vychádzajúci z týždenného tréningového 
rozpisu v zmluve). Ak by za tento počet hodín platil ŠK Žolík cenu ako verejnosť (50€ na 
hodinu), zaplatil by 28 575 €. Oproti zmluvne dohodnutému nájomnému by išlo o úsporu vo 
výške 27 825 €.  
 
 
Ostatné ihriská v Zámockom parku  
Na základe nájomnej zmluvy č. N201909 z 31.12.2018 je ročné nájomné pre TJ Strojár 
Malacky 300 € bez ohľadu na počet odtrénovaných hodín a bez ohľadu na to, či trénuje 
mládež alebo dospelí.  
V roku 2019 tvorili tréningy mládeže odhadom 666 hodín. Ak by za tento počet hodín platil 
TJ Strojár cenu ako verejnosť (5€ na hodinu), zaplatil by 3 330 €. Oproti zmluvne 
dohodnutému nájomnému by išlo o úsporu vo výške 3 030 €.  
 
 
 
Krytá plaváreň Malina 
 
Cenník platný pre krytú plaváreň Malina 
 
 Základné vstupné Zľavn. vstupné 
Veľký bazén 60€/hod. 30€/hod. 
Malý bazén 20€/hod, 30€/hod.* 20€/hod. 
Plavecká dráha 10€/hod. 5€/hod. 
 
*od 14.9.2019 
 
 
V prípade krytej plavárne nie je stanovené vstupné osobitne pre mládež v prípade športových 
klubov a organizácií, len v prípade individuálnych vstupov. Zľavnené vstupné platí pre 
obyvateľov s trvalým pobytom v Malackách a športové kluby a školy so sídlom v Malackách. 
 
Klub vodných športov Oceán Malacky 
 Plavecká 

dráha (878h) 
Malý bazén 
(348h*) 

Rozdiel pl. 
dráha 

Rozdiel malý 
bazén 

Úspora spolu 

Zľavnené 
vstupné 

4 390,00      4 250,00 - - - 

Základné 
vstupné 

8 780,00      4 982,50    4 390,00    732,50 5 122,50 

*fakturované ½ a ¾ malého bazéna 
 
 
 



  

Synchronizované plávanie 
 Plavecká dráha 

(934,50h) 
Rozdiel pl. dráha Úspora spolu 

Zľavnené 
vstupné 

4 672,50 - - 

Základné 
vstupné 

9 345,00    4 672,50 4 672,50 

 
 
Plávanie s Kačkou 
 Plavecká 

dráha (284h) 
Malý bazén  
(34,50h) 

Rozdiel pl. 
dráha 

Rozdiel malý 
bazén 

Úspora spolu 

Zľavnené 
vstupné 

 1 420,00        690,00 - - - 

Základné 
vstupné 

 2 840,00        780,00    1 420,00    90,00 1 510,00 

 
 
Plavecký klub Willy 
 Plavecká 

dráha 
(387h) 

Malý 
bazén  
(60 h*) 

Veľký 
bazén  
(44 h) 

Rozdiel 
plavec. 
dráha 

Rozdiel 
malý 
bazén 

Rozdiel 
veľký 
bazén 

Úspora 
spolu 

Zľavnené 
vstupné 

1 935,00 740,00 1 320,00 - -  - 

Základné 
vstupné 

3 870,00 845,00 2 640,00  1 935,00    105,00 1 320,00 3 360,00 

 
* od marca do decembra 2019 bola fakturovaná ½  malého bazéna 
 
Centrum voľného času - plávanie 
 Plavecká 

dráha (98h) 
Malý bazén 
(50h) 

Rozdiel 
plavec. 
dráha 

Rozdiel malý 
bazén 

Úspora spolu 

Zľavnené 
vstupné 

490,00 1 000,00 - - - 

Základné 
vstupné 

980,00 1 080,00     490,00 80,00 570,00 

 
 
 
 
Celkové vyčíslenie úspory za rok 2019 za KP Malina 
Subjekt Úspora za rok oproti cene 

základného vstupného 
Klub vodných športov Malacky   5 122,50 
Synchronizované plávanie   4 672,50 
Plávanie s Kačkou   1 510,50 
Plavecký klub Willy   3 360,00 
Centrum voľného času      570,00 
  
Spolu  15 235,50 
 



  

 
 
 
Športové kluby a organizácie so sídlom mimo Malaciek 
 
Športová hala Malina 
 
HC Tatran Stupava - hádzaná 
 Cena za 

tréningy (0 h) 
Cena za súťaže 
(29,50h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 0,00      590,00 - - - 
Dospelí 0,00      885,00 0,00    295,00 295,00 
Verejnosť 0,00      885,00 0,00    295,00 295,00 
 
Slovenský zväz florbalu 
 Cena za 

tréningy (14h) 
Cena za súťaže 
(0h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 210,00 0,00 - - - 
Dospelí 350,00 0,00 140,00 0,00 140,00 
Verejnosť 420,00 0,00 210,00 0,00 210,00 
 
Slovenský zväz hádzanej 
 Cena za 

tréningy (3h) 
Cena za súťaže 
(0h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 45,00 0,00 - - - 
Dospelí 75,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
Verejnosť 90,00 0,00 45,00 0,00 45,00 
 
TJ Sokol Gajary - florbal 
 Cena za 

tréningy (0h) 
Cena za súťaže 
(12h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 0,00 240,00 - - - 
Dospelí 0,00 360,00 0,00 120,00 120,00 
Verejnosť 0,00 360,00 0,00 120,00 120,00 
 
ŠK Florpédo Bratislava - florbal 
 Cena za 

tréningy (0h) 
Cena za súťaže 
(10h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 0,00 200,00 - - - 
Dospelí 0,00 300,00 0,00 100,00 100,00 
Verejnosť 0,00 300,00 0,00 100,00 100,00 
 
Mažoretky SOFFI Lozorno 
 Cena za 

tréningy (6h) 
Cena za súťaže 
(0h) 

Rozdiel 
tréningy 

Rozdiel 
súťaže 

Úspora spolu 

Mládež 90,00 0,00 - - - 
Dospelí 150,00 0,00 60,00 0,00 60,00 
Verejnosť 180,00 0,00 90,00 0,00 90,00 
 
 
 
 



  

 
 
 
Celkové vyčíslenie úspory mimomalackých klubov za rok 2019 za ŠH Malina 
Subjekt Úspora za rok oproti 

cene dospelých 
Úspora za rok oproti 
cene verejnosti 

HC Tatran Stupava 295,00 295,00 
SZF 140,00 210,00 
SZH  30,00  45,00 
TJ Sokol Gajary 120,00 120,00 
ŠK Florpédo 100,00 100,00 
Mažoretky SOFFI  60,00  90,00 
   
Spolu 745,00 860,00 
 
 
Záver 

Pri vyhodnotení celkovej výšky dotovaných prostriedkov športovej činnosti mládeže 
poskytnutej formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky je možné 
objektívne vyčísliť túto dotáciu  len v prípade priestorov v športovej hale Maline, kde sa dá 
porovnať výšku prenájmov pre mládež s výškou prenájmov pre dospelých športovcov 
alebo športujúcu verejnosť.  

V prípade stolnotenisovej haly, futbalového štadióna a športového areálu v Zámockom 
parku ide o hypotetické vyčíslenie výšky dotácie, pretože v týchto prípadoch platia športové 
kluby ročný prenájom bez ohľadu na počet odtrénovaných a odsúťažených hodín a to za 
dospelých aj mládež spolu.  

Výšku dotovaných prostriedkov za krytú plaváreň Malina nie je možné vyčísliť za 
športujúcu mládež, nakoľko sa  tieto zľavy neposkytujú. Znížené vstupné  pre mládež (deti, 
študentov) sa uplatňuje len pri individuálnom vstupe do plavárne. Dotácie pre športové kluby 
a organizácie zaoberajúce sa športovou činnosťou boli vypočítané porovnaním zľavneného 
vstupného za prenájom jednotlivých častí plavárne, ktoré platí pre športové kluby a školy so 
sídlom v Malackách, v porovnaní so základným vstupným. 
 
 Športová hala Malina 
Za prenájmy športujúcej mládeže v ŠH Malina v porovnaní s výškou prenájmov dospelých 
športovcov, resp. verejnosť ..........................................................5 555,00 €, resp. 9 182,50 €. 
Stolnotenisová hala................................................................................................ 20 640,00 €. 
Futbalový štadión................................................................................................... 27 825,00 €. 
Športový areál v ZP................................................................................................   3 030,00 €. 
Krytá plaváreň Malina...........................................................................................12 235,50 €. 
 
Výška dotácie pre mimomalacké kluby a organizácie vykonávajúce športovú činnosť pre 
mládež v Športovej hale Malina bola za rok 2019 vyčíslená v porovnaní s výškou nájmov pre 
dospelých športovcov v sume 745,00 € a v porovnaní s výškou nájmov pre športujúcu 
verejnosť v sume 860,00 €.  
 
 
 
 
 



  

Správa  bola dňa 14.05.2020 odovzdaná zástupcovi povinnej osoby – Ing. Dušanovi 
Rusňákovi, riaditeľovi AD HOC. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola 
ukončená.  
 
 
Dátum vypracovania  správy:  14.05.2020 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


