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Správa rekonštruovaných školských športových areálov,  

najmä s ohľadom na prístup verejnosti do športových areálov  
a vyčísliť finančnú náročnosť správy týchto areálov 

 
  
 
 

     Šport - pravidelná športová činnosť vedie k vybudovaniu si určitých pozitívnych návykov 
u detí a mladých ľudí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu počas celého života človeka.  
 
     Športová aktivita rozvíja osobnosť človeka, je prostriedkom boja proti negatívnym 
spoločenským javom, je prostriedkom trávenia voľného času. Nedostatočná športová aktivita 
môže mať negatívne následky na zdravotný a fyzický stav obyvateľstva. Jedným 
z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zapájanie žiakov do školských aktivít sú 
podmienky pre aktívny, bezpečný a zdravý šport. Nedostupnosť a hlavne zlý technický stav 
školských areálov môže mať negatívne následky na rozvoj pozitívnych návykov u detí 
a mládeže. 
 
     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 športových areálov. 
 
     Zámerom Mestskej časti Bratislava - Ružinov je zrekonštruovať zanedbané školské areály 
a vybudovať postupne pri základných školách nové športoviská, ktoré budú prístupné nielen 
pre žiakov ZŠ, ale aj pre obyvateľov Ružinova. Cieľom je vybudovať moderné športové 
areály, ktoré budú slúžiť na rozvoj individuálnych, klubových aj rekreačných aktivít. 
 
     Užívanie zrekonštruovaných školských areáloch vyžaduje: 
 zabezpečiť prístupnosť areálov 
 určiť správcov areálov 
 vytvoriť možnosť použitia WC 
 sprístupniť zdroj pitnej vody 
 stanoviť pravidlá pre užívateľov športovísk 

 
     Povinnosti správcu: 
 otvárať, 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 
 

     Miestne zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu školských športových areálov 
nasledovných základných škôl a povinnosti správcu budú na jednotlivých ZŠ riešené 
nasledovnými spôsobmi: 
 
      ZŠ Medzilaborecká – v súčasnosti školník ZŠ vykonáva záhradnícke práce, ktoré nie je 
potrebné zabezpečovať správcom. Podľa informácie riaditeľky školy je potrebné prijať 
pracovnú silu na otváranie a uzamykanie areálu a na zabezpečenie bezpečnosti (školník  
denne cestuje do práce z iného mesta). 
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      ZŠ Nevädzová – vzhľadom na to, že v súčasnosti už časť športového areálu spravuje 
Ružinovský športový klub, navrhujeme riešiť správu celého areálu vrátane rekonštruovanej 
časti v spolupráci s RŠK.  
 
     ZŠ Vrútocká – v súčasnosti školník ZŠ vykonáva záhradnícke práce, otvára a uzamyká 
areál (užíva školský byt). Podľa informácie riaditeľky školy bude potrebné prijať 
zamestnanca, ktorý bude vykonávať činnosti správcu školského športového areálu. 
 
     Ekonomická náročnosť na zabezpečenie správy školských športových areálov: 

a) prevádzkové náklady spojené s užívaním areálu  
b) náklady na personálne zabezpečenie 

a) prevádzkové náklady spojené s užívaním areálu: v súčasnosti nie je možné vyčísliť 
b) náklady na personálne zabezpečenie:  
      plat jedného správcu (cena práce) za jeden mesiac                                 cca       400  eur 
      plat jedného správcu (cena práce) za mesiace 09-12/2013                      cca     1 600 eur 
      plat jedného správcu (cena práce) za rok 2014                                        cca     4 800 eur  
Náklady na personálne zabezpečenie sa týkajú troch správcov, čo predstavuje: 
      na mesiace 09-12/2013                                                                             cca    4 800 eur 
      na rok 2014                                                                                               cca  14 400 eur 

 
 

      Pracovné dohody správcov budú upresnené po ukončení rekonštrukcie školských 
športových areálov a vypracované podľa vzniknutých konkrétnych individuálnych 
požiadaviek na rozsah činností jednotlivých správcov.    

 
      Vzniknuté finančné náklady budú zohľadnené pri zmene rozpočtu na mesiace  september 
až december 2013 a tiež v návrhu rozpočtu na rok 2014. Zmena rozpočtu v roku 2013 a návrh 
rozpočtu na rok  2014 bude rozpísaná na jednotlivé základné školy.    
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