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NÁVRH UZNESENIA: 
 
 
 

Miestne zastupite ľstvo   

MČ Bratislava – Ružinov  
Po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
A/  schva ľuje   
  
spoluprácu medzi RŠK, ZŠ a MČ v rozsahu uvedenom v tomto materiáli 
      

                            
B/   ukladá   
 
Mgr. Zuzana Maturkani čovej,  prednostke  
  
     1)  zabezpečiť podpísanie zmluvy o spolupráci medzi  RŠK, ZŠ a MČ 
                                                
                                                  T: ihneď po zrevitalizovaní areálu 
       
 

2) zabezpečiť vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov v zmene rozpočtu  
na rok 2013 a nasledujúce roky 
 
                                         T: priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

 
Zo  zasadnutia MR dňa 3.9.2013 vyplynula požiadavka predložiť na rokovanie MZ dňa 
17.9.2013  návrh, ako bude zabezpečená správa zrevitalizovaných školských športových 
areálov. 
 
V zmysle § 6 ods.14 zákona č. 596/2003 Z. z. je starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy 
a školské zariadenia, predmetom samosprávnej pôsobnosti obce. Mestská časť Bratislava – 
Ružinov v rozpočte na rok 2013  vyčlenila finančné prostriedky aj na rekonštrukciu vyššie 
uvedených športových areálov a postupne sa pristupuje k ich revitalizácii. Cieľom je 
vybudovať moderné  multifunkčné športové areály s nízko údržbovými povrchmi, ktoré budú 
slúžiť primárne pre potreby škôl, no zároveň umožnia rozvoj individuálnych, klubových 
aj rekreačných aktivít občanov Ružinova.  
 
Na základe uzn.č.297/XVII/2013 bol na rokovanie MZ dňa 16.4.2013 predložený informatívny 
materiál ohľadom riešenia správy rekonštruovaných školských športových areálov, najmä 
s ohľadom na prístup verejnosti na športoviská, ako aj predbežné vyčíslenie  finančnej 
náročnosti správy týchto areálov.  Hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom bude 
účelnejšie a efektívnejšie zabezpečené, ak prevádzku areálu bude zabezpečovať  
Ružinovský športový klub. Škola,  v ktorej sa tento majetok nachádza a ho bude naďalej 
využívať na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh spolupráce 
 
       Prevádzka areálov bude zabezpečená prostredníctvom trojstrannej spolupráce medzi 
RŠK,   ZŠ a MČ, kde ZŠ má  zverený areál a prevádzkuje na ňom svoju výchovno-
vzdelávaciu činnosť (najmä výučbu telesnej výchovy a školský klub detí), RŠK organizuje  
krúžkovú činnosť pre deti a zabezpečuje údržbu a stráženie areálu. MČ zabezpečí prvotnú 
investíciu (zrekonštruovanie areálu) a finančne kompenzuje RŠK zvýšené náklady súvisiace 
s prevádzkou areálu. Podmienky spolupráce budú zadefinované v rámcovej zmluve, ktorá 
bude riešiť základné podmienky tejto spolupráce. Táto zmluva umožní RŠK vykonávať 
záujmovú (krúžkovú ) činnosť v areáli  ZŠ,  zabezpečovať prevádzku areálu a MČ elokovať 
potrebné finančné prostriedky v rozpočte pre RŠK. Športový areál nemôže prejsť do správy 
RŠK, nakoľko súčasťou plnoorganizovanej školy je aj vonkajší priestor pre potreby výučby 
telesnej a športovej výchovy. 
 
 
Prevádzkový čas a správa areálu  
 7.00 hod - 22.00 hod v letnom období,  
 7.00 hod - 21.00 hod v zimnom období 
    

  Povinnosti správcu: 

� otvárať a  uzamykať areál  školského športoviska, 
� zabezpečovať ochranu majetku a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických 

predpisov, 
� udržiavanie čistoty športového areálu, okolia športového areálu a športových plôch, 
� dohliadať na čistotu priestorov vymedzených pre hygienu a použitie vodného zdroja, 
� zabezpečovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia areálu, 
� vykonávať štandardnú údržbu. 

 
Činnos ť RŠK 
     Ružinovský športový klub ako prevádzkovateľ areálov, bude dohliadať na čistotu 
a poriadok na športoviskách a zabezpečovať ich štandardnú údržbu. Zároveň sa bude aj 
aktívne zapájať do ponuky športových aktivít pre Ružinovčanov. Pre žiakov má v pláne 
zriadiť atletický a futbalový krúžok. Vzhľadom na výborné skúsenosti s tvorbou krúžkov 
očakávame záujem detí. Okrem krúžkov každoročne organizuje Ružinovskú školskú ligu 
žiakov ZŠ a G. Nové areály môžu byť základom na jej rozšírenie o nové disciplíny (atletika, 
futbal a iné). 
     Víziou Ružinovského športového klubu je, aby zverené areály boli pre Ružinovčanov 
miestom oddychu a športu. Preto bude iniciovať uskutočnenie mnohých športových akcií do 
týchto areálov. Jedným z nich môže byť Ružinovský deň otcov, ktorý sa stal veľmi 
obľúbeným športovým podujatím. Ďalším podujatím sa môže stať pravidelný futbalový turnaj. 
Naň sa môžu prihlásiť tak ako bratislavské kluby aj mimo bratislavské kluby. Takéto 
prilákanie mužstiev môže byť dobrou vizitkou pre celú MČ Bratislava – Ružinov. 
     Okrem týchto futbalových podujatí sa pre Ružinovský športový klub otvára možnosť 
uskutočniť atletické podujatia. Je možnosť organizovať bežecké súťaže v spolupráci so 
Slovenským atletickým zväzom, ako aj s Národným športovým centrom pri projekte „Školský 
šport“. 

 
 

Bežecká dráha 
      Bežecká dráha bude k dispozícii verejnosti bezplatne každý deň od 8:00 do 22:00, resp. 
21:00 hod.  
 
Futbalové ihrisko- trávnatý povrch 
     Plne sprístupnený verejnosti počas prevádzkového času areálu. 



 
Multifunkčné ihrisko 
      Vzhľadom na skúsenosti očakávame, že záujem amatérskych skupín rezervovať si 
multifunkčné ihrisko bude veľký. Preto je potrebné stanoviť systém rezervovania ihriska. Toto 
rezervovanie bude zabezpečovať Ružinovský športový klub za symbolický poplatok a to: 
 
− počas pracovných dní od 16:30 do 21:00 hod. bude areál sprístupnený pre fyzické osoby, 

právnické osoby,  občianske združenia, amatérske skupiny za poplatok 3,- eur/hod 
− počas víkendov a sviatkov od 8:00 do 21:00 hod. bude  areál sprístupnený pre fyzické 

osoby, právnické osoby, športové kluby, občianske združenia, amatérske skupiny za 
poplatok 3,- eur/hod 

Tento poplatok je stanovený symbolicky, tak aby Ružinovčania pocítili pridanú hodnotu 
zrekonštruovaných areálov. Zároveň zabezpečí zodpovedný prístup záujemcov 
v nahlasovaní sa a ihrisko tak bude naplno využité. 
 
 
Financovanie  
 Vstupné investície: 

4 000,- eur – nákup kosačky 
200,- eur – náradie (lopaty, hrable, rýľ, atď...) 

Spolu: 4 200,.eur 
 
Mesačné náklady: 

100,- eur -  PHM 
850,- eur - mzdy + odvody 
200,- eur - odvoz odpadu (tráva) 

Spolu: 1 150,-eur 
 
Prevádzkové náklady: 
     V súčasnosti nie je možné vyčísliť finančné náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou 
areálu, t.j. zvýšené náklady na energie (osvetlenie) a stočné (polievanie trávnika). Po 
analýze  nákladov, ktoré vyplynú z prevádzky a údržby športového areálu v ZŠ Nevädzová 
budú upravené aj rozpočty  dotknutých škôl na ďalšie obdobie z vlastných zdrojov MČ. 
 
 
 

 
 
 
                                            
 
 


