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V roku 2010 sme prevádzkovali telovýchovné objekty mesta Spišská Nová Ves ako zimný 
štadión, športová hala, futbalový štadión, kúpalisko, plaváreň,  kolkáreň, atletický štadión. Na 
základe zmluvy s Tenisovým klubom Spišská Nová Ves,  sme poskytli do nájmu nafukovaciu 
tenisovú halu.  Od 1.2.2010 vedľa hlavnej hospodárskej činnosti, a to prevádzkovania 
a spravovania vyššie uvedených objektov, sme začali s podnikateľskou činnosťou, 
prevádzkovaním hotela Šport a hotela Preveza.  

 
Vyhodnotenie nákladov a príjmov z hlavnej činnosti 
A. Prevádzkové náklady  

V roku 2010 sme uvažovali  s nákladmi vo výške 1 396 247 €. V skutočnosti sme dosiahli 
náklady vo výške 1 719 306 €, t.j. o 323 059 € viac.  
 
Jednotlivé prevádzky sa v oblasti nákladov podieľali na hospodárskom výsledku takto :   
                               Plán v €       Skutočnosť v €                Plnenie plánu v €  
1. zimný štadión   352 954 378 856  - 25 902 
2.  kúpalisko, plaváreň, réžia 324819  731 746  +     735  
3.  športová hala   138 835 165 349  - 26 514 
4.  futbalový štadión   107 940 128 218  - 20 278 
5.  tenisová hala       23 142  - 23 142 
6.  kolkáreň       20 574     21 175  -      601 
7.  atletický štadión     42 203    30 054  +12 149  
  

Uvedené prekročenie nákladov ovplyvnili najmä  skutočnosti, ktoré sme neplánovali  :  
1. Spotreba DHIM  

a) pec do sauny         1 505 € 
b) pulty a regál na plaváreň      1 877 € 
c) nákup kolov na kolkáreň      2 878 € 
d) telefónna ústredňa        1 627 € 
e) lehátka, stoly, stoličky na letné kúpalisko     2 400 € 
f) videosystém na kúpalisko a plaváreň     3 300 € 
g) odvlhčovač šatňa do športovej haly      1 130 € 
h) defiblirátor na zimný štadión       1 666 € 
i) šatníky na zimný štadión       5 160 €  

 
2. Oprava a údržba  

a) maľovanie interiérov prevádzkových objektov    8 486 € 
b) oprava kompresorov zimného štadióna             13 900 € 
c) oprava rozvodov a čerpadiel letného kúpaliska    1 484 € 
d) oprava rolby na zimnom štadióne      2 119 € 
e) oprava šatní na fut. štadióne – výmena obkladu, sanity a pod.   5 926 € 
f) výmena ventilov ÚK v športovej hale      2 141 € 
g) nový náter palubovky v športovej hale              25 578 €  
h) oprava elektroinštalácie objektov kúpalisko a hotel    5 026 € 
i) oprava núdzového osvetlenia plavárne     3 093 € 
j) oprava vodovodných rozvodov šatní na futbalovom štadióne  1 300 € 

 
 

3. Ostatné služby  
a) výmena hliníkových dielov dispečingu plavárne za plastové 3889 € 
b) výmena telefónnej ústredne a rozvodu telef.pripojenia  
 športová hala, kúpalisko-plaváreň a hotel Preveza   5 856 €  
c) vytvorenie a starostlivosť o web server STEZ, Šport, Preveza 3 500 € 
d) výmena skiel na zimnom štadióne     1 223 € 
e) výroba nových informačných a bezpečnostných tabúľ na zimný  

a futbalový štadión, kúpalisko-plaváreň a Grajnár    3 487 € 
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f) polep okien na zimnom štadióne         800 €  
g) rekultivácia trávnika na letnom kúpalisku     2 751 € 
h) pripojenie zimného štadióna na plyn         401 € 
i) oceľové prechody v športovej hale         541 € 
j) stavebný dozor        1 400 € 
k) úprava projektov                    400 € 
l) odpratávanie snehu pred zimným štadiónom, športovou halou,  

futbalovým štadiónom, kúpaliskom         300 € 
m) výsadba kvetín a záhonov na kúpalisku a plavárni      350 € 
n) výmena dvier hliníkových za plastové v Preveze    2 026 €    

 
4. Spotreba materiálu  

V tejto nákladovej položke došlo k prekročeniu plánovaných nákladov najmä z dôvodu 
neplánovaných nákladov, ako boli vyhotovenie telies, zakúpenie skiel na mantinely na 
zimný štadión, zakúpenie gumených granulátov na umelý trávnik na futbalový štadión, 
zakúpenie hasiacich prístrojov. 
 

5.  Spotreba energie  
 V spotrebe elektrickej energie a vody sme dosiahli náklady v súlade s plánom. Pri 

spotrebe tepla sme  dosiahli úsporu vo výške 83 455 €, a to najmä na  prevádzke 
kúpalisko-plaváreň.  
 

B. Prevádzkové príjmy  
V priebehu roku 2010 sme dosiahli tržby vo výške 427 144 €, čo je oproti plánu  o 82 371 € 
viac. Zvýšenie tržieb bolo dosiahnuté z týchto dôvodov :  

a) kúpalisko – plaváreň - zvýšený záujem návštevníkov z okolia Spišská Nová Ves  
b) zimný štadión – zvýšený záujem organizácií a firiem z dôvodu odstavenia ľadových 

plôch v Kežmarku a v Levoči 
c) futbalový štadión – zvýšený záujem organizácií a firiem a umelý trávnik v zimných 

mesiacoch 
 
Jednotlivé prevádzky hospodárili v oblasti príjmov takto :  

              Plán v €       Skutočnosť v €       Plnenie plánu v € 
1. športová hala   27 233    30 957   + 3 724     
2. zimný štadión  76 220                       105 440            + 29 220   
3. kúpalisko a plaváreň    218 800                       246 038            + 27 238 
4. futbalový štadión  15 740   25 970            + 10 230 
5. kolkáreň     1500      2 139      + 639 
6. tenisová hala          0   22 945            + 22 945 
7. atletický štadión     4 020      3 616                 -  404  
 

Vyhodnotenie programového rozpočtu : 
 V programovom rozpočte sme pre rok 2010 stanovili 10 ukazovateľov pre 
jednotlivé prevádzky. Z uvedeného počtu sme štyri ukazovatele nesplnili, a to 
v prevádzky zimný štadión – dva a v prevádzke kolkáreň a športová hala po jednom. 
Dôvod nesplnenia je uvedený v jednotlivých tabuľkách.   
 
Oblasť investícií :  
 V roku 2010 sme počítali s prostriedkami na investície vo výške 42 077 €, ktoré sme 
preinvestovali v ďalšej etape rekonštrukcie letného kúpaliska, a to rozvodov k bazénov a okolia 
bazénov.  

 
Hospodárenie podnikateľskej činnosti STEZ, hotelov Preveza a Šport 
 V súlade s predloženou správou predkladáme v tabuľkách vyhodnotenie nákladov 
a výnosov hotelov. stredísk. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že za obdobie prevádzkovania hotelov 
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od 1.2. do 31.12.2010 sme mali náklady na ich prevádzku vo výške 321 714 € bez DPH,  príjmy vo 
výške 291 732 € bez DPH. Pri hodnotení hospodárenia s DPH boli náklady bez miezd 234 202 € 
a príjmy 346 152 €, čo činil odvod DPH 19 080 €.  
A. Hotel Preveza  
V období rekonštrukcie hotelovej časti hotela  došlo k strate v hoteli  hlavne v mesiacoch 
február až jún, a to vo výške 20 451 €.  
Dôvodom straty tejto prevádzky bola :  

- vysoká réžia hotela pri rekonštrukcii 
- vysoká spotreba materiálu a nákup DHM,  ako sú taniere, príbory, mikrovlnky, gril, 

poháre, misy, hrnce osušky, utierky, televízory, záclony, chapingy, krájače a pod. 
-  v oblasti ostatných služieb došlo k nákladom vo výške 7 203 € hlavne z dôvodu 

komplexných revízií všetkých zariadení  
Od júla 2010, kedy došlo k otvoreniu ubytovacej časti, bola vyťaženosť hotela 31 %.  
V reštaurácii sa zabezpečovalo závodné stravovanie pri dennej návšteve priemerne 75 osôb. 
Po rekonštrukcii reštaurácie sa zvýšil počet akcií organizovaných v hoteli v priemere 12 na 
mesiac. V súčasnom období je v hoteli zamestnaných 8 pracovníkov v stálom pracovnom 
pomere a traja na dohodu o pracovnej činnosti.  
Z prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves boli vo výške 130 000  € uskutočnené tieto rekonštrukčné 
akcie : 

- výmena okien ubytovacej časti a reštaurácie 
- výmena podhľadov v reštaurácii 
- výstavba posuvnej predeľovacej steny  
- výstavba predeľovaných dverí a fajčiarne  
- zakúpenie koberca do snack baru a reštaurácie 
- zakúpenie nábytku na recepciu 
- zakúpenie nábytku do snack baru a reštaurácie 
- oprava elektrickej inštalácie 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na izbách 

 
B. Hotel Šport  
Táto prevádzka zabezpečuje chod hotela formou garní, čo je ubytovanie s raňajkami, chod 
reštaurácie bol zabezpečovaný na akcie formou objednávok a celodenný chod 
zabezpečovalo občerstvenie Hokejka. V hoteli je zamestnaných 7 pracovníkov v stálom 
pracovnom pomere a 2 na dohodu o pracovnej činnosti. Pri tomto chode boli dosiahnuté 
náklady vo výške 136 611 € a príjmy 130 512 €, čo činí stratu 6 099 €. Strata bola spôsobená 
úhradou nájomného spoločnosti Šport, s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorá je majiteľom objektu vo 
výške 17 387 €. Za obdobie prevádzkovania v r. 2010 bola vyťaženosť hotela 35 %, čo 
predstavuje návštevnosť 4 331 osôb.  
 Pri hodnotení činnosti hotelov je potrebné podotknúť, že hotely poskytujú bezplatne 
služby pre Hokejový klub, Basketbalový klub a Futbalový klub, t.j. 2 izby v hoteli Šport a 2 izby 
v hoteli Preveza.  

 
 

           
             

 
 


