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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
 
A.                                               schvaľuje 

 
 

rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub“ 
za rok 2013 
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  ZOZNAM SKRATIEK 
 
 
AHK   Amatérsky hokejbalový klub 
AHRŠ              Areál hier Radosť Štrkovec  
AHS                           Amateur Hockey school 
ANŠ                  Areál netradičných športov 
BOZP              Bezpečnosť ochrana zdravia pri práci 
CO    Civilná obrana 
DHMO  Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 
EÚ    Európska únia 
G                        Gymnázium 
HbO               Hokejbalový oddiel 
HK     Hokejbalový klub 
HK Ružinov´99  Hokejový klub Ružinov 99 
HŠ    Hokejová škola 
KŠK               Krasokorčuliarky klub 
MČ    Mestská časť 
MDD   Medzinárodný deň detí 
MĽP               Mobilná ľadová plocha 
MS                              Majstrovstvá sveta 
MŠ                     Materská škola 
MÚ    Miestny úrad 
MZ    Miestne zastupiteľstvo 
OZ    Občianske združenie 
PČ    Podnikateľská činnosť 
PEVŠ                          Paneurópska vysoká škola 
RŠK                   Ružinovský športový klub 
RHS               Ružinovské hodové slávnosti 
RŠLŽ ZŠ a G     Ružinovská športová liga žiakov základných škôl a gymnázií 
RŠP    Ružinovské športové prázdniny 
SHbÚ                 Slovenská hokejbalová únia 
SHbE                  Slovenská hokejbalová extraliga 
ŠHbK               Športový hokejbalový klub 
SOV                           Slovenský olympijský výbor 
SŠ                               Spojená škola  
SR    Slovenská republika 
ŠA                               Športový areál ZŠ Nevädzova 
ŠK                      Športový klub 
ŠKP                 Športový klub polície 
ŠR     Štátny rozpočet 
TPP                     Trvalý pracovný pomer 
ZŠ    Základná škola 
ZŠt. V. Dzurillu    Zimný štadión V. Dzurillu  
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Tabuľka 
č. 1  

      

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12.2013 

      

      

     v EUR 

      

UKAZOVATE Ľ Rozpočet 
2013 

Skutočnosť k    
31.12.2013 

% plnenia 
Skutočnosť 

k    
31.12.2012 

% plnenia 

1. Výnosy spolu 1 445 106 1 437 802 99,49 1 442 055 104,10 

-  Tržby za vlastné výkony a tovar 444 850 443 890 99,78 533 171 94,10 

 - príspevok z rozpočtu MČ 822 653 822 652 100,00 755 000 109,00 

 - úroky 99 5 5,10 3 166,70 

 - ostatné výnosy + zákonné rezervy 66 000 65 049 98,60 23 366 278,40 

 - výnosy z kapital. transferov MČ 111 000 105 702 95,22 130 011 81,30 

 - výnosy z kapital. transferov ŠR 504 504 100,00 504 100,00 

2. Náklady spolu  1 445 106 1 440 046 99,65 1 440 046 104,50 

 - náklady z hlavnej činnosti 1 349 602 1 346 572 99,77 1 346 571 104,80 

 - odpisy z kapital. transferov MČ 95 000 92 970 97,86 92 971 100,00 

 - odpisy z kapital .transferov ŠR 504 504 100,00 504 100,00 

3. Hospodársky výsledok /1 - 2/ 0 -2 244   2 843   

4. Výnos z PČ   7 835   6 732 116,40 

    Náklady z PČ   5 556   4 858 114,40 

5. Hosp. výsledok PČ   2 279   981   

6. Hospodársky výsledok spolu:           

    /3 + 5/ 0 35   3 824   

7. Kapitálové výdavky spolu: 0     0   

    Kapitálové výdavky RŠK 0 0   0   

    Kapitálové výdavky MČ: 0     0   
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Poslanie a hodnotenie RŠK 

 
RŠK je príspevková organizácia zriadená v roku 2000 MZ MČ Bratislava – Ružinov. Po trinástich 
rokoch správy ružinovských športovo - rekreačných areálov a organizovania nielen športových, ale 
aj spoločenských aktivít pre občanov všetkých vekových a výkonnostných kategórií sa RŠK  stal 
garantom podpory a rozvoja rekreačného a výkonnostného športu v MČ Bratislava – Ružinov.  
 
Ťažiskom vykonávania jeho aktivít sú športovo - rekreačné areály: ZŠt. Vladimíra Dzurillu a 
prístavby, Areál netradičných športov a Areál hier Radosť Štrkovec, koncom roka 2013 pribudol 
RŠK aj športový areál ZŠ Nevädzova. Význam ich správy spočíva v ich dostupnosti pre širokú 
verejnosť a tým umožňuje kvalitné využívanie voľného času obyvateľmi Ružinova. 
 
RŠK neustále hľadá nové formy činnosti, ktoré by zaujali a boli dostupné pre všetkých 
obyvateľov. Medzi základné úlohy si kladie hlavne propagáciu zdravého životného štýlu 
a vytváranie podmienok pre možnosti pravidelného rekreačného športovania.  
 
Najviac dlhodobých a krátkodobých športových aktivít organizuje RŠK pre najmladšiu generáciu 
Ružinova - deti materských škôl, žiakov základných škôl. V zariadeniach, ktoré má RŠK v správe, 
v školských areáloch a športových halách sú deti a žiaci prostredníctvom organizovanej činnosti 
vedené k vytváraniu návyku a potrebe vo voľnom čase pravidelne športovať.  
 
V prenajatých priestoroch plavárne Slovnaftu  organizujeme v rámci prevencie a odstraňovania 
plaveckej negramotnosti kurzy predplaveckej prípravy pre organizované kolektívy detí materských 
škôl Ružinova.  
 
Dospelí Ružinovčania majú možnosť využívať individuálne aj skupinovo športovo-rekreačné 
areály RŠK pre rôzne druhy športových aktivít ako sú hokej, hokejbal, futbal, skatboarding, silové 
cvičenia, in - line - hokej, streetball, tenis, plážový volejbal či korčuľovanie na MĽP a zúčastňovať 
sa športových a spoločenských podujatí organizovaných počas celého roka. 
 
RŠK okrem organizácie vlastných športových akcií spolupracuje a koordinuje svoju činnosť 
s organizáciami združujúcimi športovcov a osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na zvyšovaní telesnej 
a duševnej zdatnosti. Spomínaným subjektom vo svojich areáloch vytvárame vhodné podmienky 
pre organizáciu rôznych hodnotných športových podujatí, zameraných hlavne na prevenciu pred 
sociálno-patologickými javmi, ako je záškoláctvo, agresivita, drogy, kriminalita, ...atď..  
V snahe o zviditeľnenie a propagáciu činnosti RŠK, ako aj MČ Ružinov, dlhodobo 
spolupracujeme s mediálnym sektorom. Okrem regionálnych médií MČ Ružinov (Televízia 
Ružinov a Ružinovské ECHO), využívame všetky dostupné formy printových, elektronických 
a audiovizuálnych médií.  
Na základe bártrovej spolupráce komunikujeme s Rádiom Sity, ktoré denne vysiela reklamné 
oznamy RŠK. Snažíme sa využívať aj najúčinnejšiu formu komunikácie a to televíznu. Bártrovú 
komunikáciu pri prezentácií jednotlivých podujatí máme zabezpečenú v TV Bratislava a iných 
audiovizuálnych prezentáciách. Zabezpečujeme vonkajšiu propagáciu vo forme plagátov, ktoré sú 
distribuované na všetky dostupné výlepové plochy RŠK a skruže MČ Ružinov. V prípade väčšej 
mediálnej kampane využívame aj bilboardy a bannery. RŠK nezaostáva ani v čase dynamicky sa 
rozvíjajúcej elektronizácie a aktívne využíva internetovú prezentáciu. 
V   roku 2008 sme zriadili novú internetovú stránku: www.ruzinovskysportovyklub.sk, kde 
zabezpečujeme aktuálne informácie o našej činnosti, fotodokumentáciu z podujatí a potrebné 
tlačivá RŠK (napr. Žiadosť o prenájom). V súčasnosti sa tešíme veľkej návštevnosti a úspešnej 
elektronickej komunikácií, ktorá je doménou najmä mladšej a strednej generácie. RŠK sa nachádza 
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v databázach serverov, ako je napr. www.atlas.sk, www.azet.sk, www.kamsdetmi.sk, www.sporting.sk, 
www.relaxovat.sk a mnohé ďalšie. Externe komunikujeme aj prostredníctvom služby infokioskov, 
ktoré sú strategicky umiestnené na najnavštevovanejších miestach danej lokality (nákupné centrum 
AVION, MÚ Ružinov). 
 
V roku 2013 sme zabezpečili naplánovanú činnosť na zodpovedajúcej úrovni a z hľadiska plnenia 
hlavných úloh môžeme konštatovať, že vynaložené úsilie a prostriedky boli realizované účelne 
a adekvátne. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v priebehu roka 2013, sme pravidelne a jednotlivo 
vyhodnocovali.  
Na základe daných zistení je možné vyvodiť tieto závery: RŠK plní svoje poslanie v zmysle 
naplánovanej činnosti a v rámci ekonomických možností na vysokej úrovni.  
 
 
1. Činnosť RŠK v roku 2013 
 
 
Činnosť RŠK v roku 2013 bola zameraná predovšetkým na: 
 

• správu zverených športovo - rekreačných areálov a organizovanie športovo - 
spoločenských podujatí, 

• spoluprácu s materskými školami MČ Bratislava - Ružinov, 
• spoluprácu so základnými školami  MČ Bratislava Ružinov, 
• spoluprácu so športovými subjektami MČ Bratislava - Ružinov, ktoré sa podieľajú na 

rozvoji rekreačného a výkonnostného športu, 
• spoluprácu s inými subjektami pri organizovaní športových a kultúrno - spoločenských 

podujatí. 
 
1.1. Správa zverených športovo-rekreačných areálov  
 
 
ZŠt. V. Dzurillu a prístavby je miestom, v ktorého  priestoroch sú vytvorené podmienky hlavne 
pre činnosť hokejových prípraviek, žiakov, juniorov  HK Ružinov ´99, AHS, PEVŠ  a pre 
organizované skupiny rôznych amatérskych hokejových družstiev.  
RŠK v ňom po viacročných dobrých skúsenostiach organizoval kurzy základného korčuľovania 
pre deti materských škôl MČ Bratislava – Ružinov. Ružinovský zimný štadión sa stal centrom 
podpory a rozvoja hokeja a krasokorčuľovania v Bratislave. Je využívaný aj curlingovým klubom 
na tréningy a samozrejme na rôzne akcie, súťaže a spoločenské podujatia ktoré sa striedajú počas 
celého roka. 
 
V apríli sa o ďalšie kvalitné hokejové chvíle postaral „8. ročník hokejového turnaja amatérskych 
mužstiev s medzinárodnou účasťou o putovný pohár starostu mestskej časti Ružinov.“ 
organizovaný v spolupráci s AHK Makovci – Ružinov.  
 
Začiatkom sezóny 2013/2014 sa na ružinovskom Zimnom štadióne udomácnil novovzniknutý 
hokejový klub River Blades. Pôsobil v II. Slovenskej lige. HC Bratislava RiverBlades pozostával 
z hráčov juniorov, ktorí sa neuplatnili v Slovane, či okolitých mestách a museli by s hokejom 
skončiť. V Bratislave je viacero lubov, ktoré pracujú s mládežou, no nemajú mužský celok, Každý 
rok tak končí s hokejom množstvo chlapcov, ktorí po dovŕšení 20 rokov nemajú kam ísť hrať. Aj 
preto vzniklo RiverBlades a miesto na tréningy a zápasy im ponúkol práve ružinovský zimný 
štadión. 
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Začiatkom sezóny sa na zimnom štadióne udomácnila Paneurópska vysoká škola (PEVŠ), ktorá na 
štadióne hrala domáce zápasy Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy (EUHL). Tento rok vznikol 
na Slovensku projekt EUHL, čo je hokejová liga vysokých škôl, teda niečo podobné, ako už dlhé 
roky funguje v USA, kde sú hráči z NHL na začiatku svojej kariéry vychovávaní v univerzitných 
hokejových kluboch. EUHL sa vo svojom prvom roku pôsobenia neobmedzuje len na Slovenskú 
republiku, ale už od začiatku má medzinárodný charakter, pretože sa do tohto projektu zapojili aj 
vysoké školy z Česka i Rakúska. Cieľom projektu bolo v nasledujúcich rokoch vybudovať 
skutočne celoeurópsku ligu, čo z neho robí ojedinelý projekt, aký v slovenskom športe doteraz 
nemá obdobu.  
V prvom roku sa do ligy EUHL zapojili nasledovné vysoké školy a ich hokejové tímy: 
 
Paneurópska vysoká škola 
Slovenská technická univerzita 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
City University od Seattle v Trenčíne 
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne 
Karlova Univerzita v Prahe 
Viedeňská univerzita 
 
Podmienkou účasti v EUHL je, že hráč musí byť študentom vysokej školy alebo univerzity, teda 
držiteľom študentských kariet ISIC alebo EURO 26. EUHL je nezávislá od Slovenského zväzu 
ľadového hokeja, patrí pod samostatnú Európsku Univerzitnú Hokejovú Asociáciu. 
Išlo  o projekt s dobrou myšlienkou, pretože spája športové aktivity s vysokoškolským vzdelaním - 
hráči, ktorí nie sú tak talentovaní, aby sa mohli presadiť v profesionálnych kluboch, sa môžu 
naďalej venovať svojej hokejovej vášni, no popri tom získavajú vysokoškolské vzdelanie, vďaka 
ktorému sa môžu lepšie uplatniť v spoločnosti aj na trhu práce.  
Hokejová liga EUHL má za sebou obrovskú fanúšikovskú podporu, veď počet študentov všetkých 
zúčastnených vysokých škôl presahuje hranicu 150-tisíc ľudí.  Paneurópska vysoká škola a 
Slovenská technická univerzita sú jedinými bratislavskými vysokými školami, ktoré sa zúčastniili 
prvého ročníka EUHL.  
 
Najnovším krúžkom RŠK sú Hokejové nádeje, ktoré sú určené pre deti vo veku od 6 rokov. Kurz 
prebiehajú na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu v období od 15.9.2013 do 31.5.2014. Na hodinách si 
deti osvojujú základné techniky hry, nacvičujú rôznorodé herné situácie a  taktiež sa oboznamujú 
s platnými hokejovými pravidlami, čím si zlepšujú svoje hráčske schopnosti a môžu sa zaradiť 
medzi kvalitných hokejových hráčov. 
 
 
ANŠ je areálom, ktorý je strediskom rekreačného a výkonnostného športu v Ružinove 
s celoročnou prevádzkou. Deti, mládež i dospelí v ňom môžu nájsť veľmi dobré podmienky pre 
zapájanie sa do aktivít v rôznych druhoch športu, ako sú: hokejbal, in-line hokej, streetball, 
nohejbal, futbal, volejbal, tenis.  
ZŠ Nevädzová môže využívať v prítomnosti pedagogického pracovníka, priestory ANŠ pre 
športovo-rekreačnú aktivitu svojich žiakov v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. denne od pondelka 
do piatku počas školského roka.  
Vybudovaním minifutbalového ihriska s umelým trávnikom sa skvalitnili podmienky hlavne pre 
rekreačných futbalistov. Jeho dostupnosť, nielen pre obyvateľov blízkeho okolia sa prejavuje 
veľkou vyťaženosťou. 
V roku 2008, bol na ploche starého asfaltového tenisového ihriska nainštalovaný nový univerzálny 
športový povrch z kaučuku, ktorý je obzvlášť vhodný na tenis. Nachádzajú sa tu dve tenisové 
ihriská, na ktorých sa dá hrať aj v prípade, že je antuka po výdatnom daždi nespôsobilá na hranie 
tenisu.  
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Hokejbalové ihrisko a skatepark – od októbra 2009 prebiehali na tejto časti areálu stavebné 
práce, obe ihriská sa zastrešili a dostali nový a kvalitnejší povrch. V máji sa ukončila prvá etapa 
prestavby ihrísk, na ktoré bol položený univerzálny povrch určený hlavne na in-line, ale aj iné 
športy . ANŠ je významným strediskom bratislavského hokejbalu. Sú v ňom organizované mnohé 
podujatia celoslovenského významu. V roku 2012 sa spevnili čelá hokejbalovej haly 
z pozinkovaných stĺpov a fólie prepúšťajúcej svetlo. 
Koncom roka 2013 prešiel do správy RŠK nový zrekonštruovaný športový areál ZŠ Nevädzova 
 
AHRŠ je ďalším areálom zvereným do správy RŠK s poslaním podpory rozvoja spoločenských a 
športových aktivít v MČ Bratislava - Ružinov. Amfiteáter na Štrkovci - letné divadlo sa stal 
centrom organizovania rôznych kultúrnych podujatí a obľúbeným miestom trávenia voľného času 
obyvateľov Ružinova.  
Najnavštevovanejšie je detské ihrisko, ktoré vyhľadávajú nie len obyvatelia Ružinova so svojimi 
ratolesťami. Zábavu a aktivitu tu nájdu deti všetkých vekových kategórii. 
Amfiteáter Štrkovec sa stal vyhľadávaným miestom, hlavne počas víkendov, pre organizovanie 
kultúrnych podujatí MČ Bratislava Ružinov hlavne prostredníctvom CULTUS Ružinov a.s., pri 
ktorých je RŠK vždy nápomocné (napr. technické zabezpečenie priestoru, upratovanie priestorov 
pred a po podujatí, obslužný personál AHRŠ, propagácia podujatia, organizačno – personálna 
zložka RŠK).  V roku 2013 v spolupráci so spoločnosťou 4-IN, s.r.o, Bratislava, ktorá má 
v prenájme na AHRŠ spevnené plochy situované na pozemku parc. č. 15284/110, sa kompletne 
vymenilo pódium v Amfiteátri. 
Beach volejbalové ihrisko s pieskovou výplňou sa každoročne využíva v letnej sezóne na plážový 
volejbal, ktorý má veľa priaznivcov. 
 
1.2. Organizovanie športových a spoločenských podujatí. 
 
 
ZŠt. V. Dzurillu a prístavby - RŠK dlhodobo vytvára vhodné podmienky pre HK Ružinov` 99 
Bratislava a.s. (ďalej HK Ružinov). Počas celej hokejovej sezóny prebiehajú dlhodobé súťaže 
organizované Slovenským zväzom ľadového hokeja a Západoslovenským zväzom ľadového 
hokeja.: 1. liga mladších žiakov - západoslovenský región, 1. liga starších žiakov - 
západoslovenský región, 1. liga juniorov, Považský pohár, Extra liga dorastu. 
ZŠt. V. Dzurillu využívajú školy, hokejové kluby a amatérske skupiny hráčov ľadového hokeja.  
RŠK, po viacročných výborných skúsenostiach, organizuje pravidelne dvakrát do týždňa, 
v priestoroch ZŠt. V. Dzurillu, dlhodobé kurzy „Škôlky korčuľovania“. Z jednotlivých výukových 
kurzov, vyberáme pohybovo najtalentovanejšie deti, ktorým je poskytnutá možnosť bezplatného 
navštevovania HK Ružinov a to po dobu jednej sezóny. Kompletnú hokejovú výstroj poskytne 
RŠK taktiež bezplatne. Takýmto spoločným projektom sledujeme podporu rozvoja hokejového 
športu a uľahčenie podmienok pre nadané deti. Atribúty výberu sú : 1. športový talent, 2. absolvent 
Škôlky korčuľovania, 3. trvalý pobyt v MČ Ružinov. 
Po rozšírení možností využívania ľadovej plochy, otvorením novej tréningovej haly - druhej 
ľadovej plochy, začal RŠK pravidelne počas týždňa a víkendov poskytovať (cca. 4hod./1týždeň) 
„Bezplatné verejné korčuľovanie na ZŠt. Vladimíra Dzurillu“. 
 
Na podnet amatérskych tímov, pravidelne trénujúcich na ľadovej ploche ZŠt. sme aj tento rok 
organizovali hokejový turnaj, kde si mohli zmerať svoje sily amatérsky športovci a nadšenci 
ľadového hokeja. Zaujímavé hokejové momenty nám priniesol 5. ročník medzinárodného 
amatérskeho hokejového turnaja RŠK a AHK MI RUŽINOV“, ktorý sa tešil z účasti ôsmych 
družstiev. 
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 Futbalové miniihrisko s umelým trávnikom počas nevyužitých organizovaných hodín 
deťmi a mládežou je poskytované ostatným záujemcom podľa platného cenníka. Počas víkendov 
na ňom dlhodobo prebiehala „Bratislavská liga v malom futbale – Ekumenická futbalová liga“. 
  
 Svojich stálych návštevníkov si našiel aj tradičný „Valentín na ľade – ktorý sa tento rok 
uskutočnil na mobilnej ľadovej ploche na Štrkovci , kde si našli zábavu detičky ako aj dospeláci. 
Pre najmenších návštevníkov bol prichystaný Valentínsky karneval. Po korčuliarskych 
a športových výkonoch bol každý účastník odmenený sladkou odmenou. 
 
 V apríli sa konalo v Areáli hier Radosť Štrkovec „Veľkonočné detské zajačikovajíčkovo“ 
pre deti. Bolo pre nich prichystaných sedem športových disciplín, kde si mohli deti vyskúšať svoje 
športové zručnosti. Akciu navštívilo približne 200 – 300 detí zo škôl a okolo idúcich návštevníkov 
areálu.  
 
 K príležitosti Dňu matiek na konala akcia s názvom „Mí ľa pre mamu“. Akcia sa konala 
v Areáli hier Radosť Štrkovec a zúčastnilo sa jej množstvo ľudí. Tohtoročným mottom akcie boli 
ponožky, z ktorých sa snažili vyrobiť čo najdlhšiu reťaz. 
 
V máji sa na Štrkovci konali preteky „Dračích lodí“, ktoré boli súčasťou Akademického poháru 
STU 2013. Posádky boli tvorené z mužov, žien, ale na trati sa objavili aj zmiešané družstvá. Na 
každej lodi bolo 12 až 20 pádlujúcich súťažiacich.  
 
 „Akvatlon pre všetkých 2013“ bolo podujatie uskutočnené 26.5.2013 na Štrkoveckom 
jazere a v jeho blízkom okolí. Športovci boli rozdelení do viacerých vekových kategórií a súťažili 
disciplínach plávanie a beh. 
 
Počas mesiaca Máj sa v Areáli netradičných športov uskutočnil turnaj U16 a U18 pod názvom 
„Mamut Cup 2013“, ktoré organizovala Slovenská hokejbalová únia. Išlo o neoficiálne 
majstrovstvá Slovenska v hokejbale.  
 
Dňa 12.6.2013 sa uskutočnil v Areáli hier Radosť Štrkovec „Športový deň Seniorov“. Zúčastnili 
sa ho vyše 60 seniorov z Ružinova. Pre seniorov bolo pripravených päť športových disciplín 
(zhadzovanie kolkov, hod do terča, hod do plechoviek, streľba na bránku s hokejkou, slalomový 
beh s raketou a loptičkou). Výkony, ktoré naši dôchodcovia podali, boli úžasné. Po skončení 
súťaženia sa presunuli do priestoru reštaurácie, kde bol pripravený guláš a nealko nápoj pre 
každého účastníka tohto zaujímavého dňa. Počas občerstvenia im hrali a spievali členovia FS 
Karpaty. 
 
 V ANŠ sa počas júna už po tretí krát v spolupráci BKR Ružinov konal „SUMMER 
SPORT DAY 2013 – hendikep nie je prekážka“, kde sa konali celodenné turnaje 
v basketbale, futbale a novinkou bolo v Areáli hier Radosť Štrkovec uskutočnenie sa beach-
handballového turnaja. Celej akcie sa zúčastnilo takmer 300 aktívnych športovcov. Hlavnou ideou 
podujatia bola integrácia hendikepovaných športovcov medzi zdravých. V rámci turnaja bol pre 
divákov odohraný exhibičný zápas vo florbale medzi deťmi na vozíčkoch a zdravými deťmi. 
Hlavnou myšlienkou celej akcie, bolo pripraviť nezabudnuteľný športový program zameraný na 
rúcanie bariér medzi nami.  
 
 V polovici júna sa v Areáli netradičných športov uskutočnila akcia s názvom „Ružinovský 
Deň otcov“. Išlo o 2. ročník podujatia, ktoré organizoval Ružinovský športový klub. Pre rodičov s 
deťmi čakali nielen športové aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť, ale aj sprievodný program 
(vystúpenie policajtov z odboru kynológie, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie). Otcovia so 
svojimi deťmi sa mohli zapojiť do futbalového, tenisového a hokejbalového turnaju.  
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 Pre nadšencov cyklistiky sa koncom mesiaca Jún konala akcia s názvom „Poď si aj ty 
otvoriť svoju cyklotrasu“. Na novootvorenom úseku cyklotrasy pod Prístavným mostom sa 
cyklisti mohli zapojiť do rôznych športových disciplín. Okrem disciplín bola pre návštevníkov 
prichystaná tombola s občerstvením.  
 
          „Ružinovské športové prázdniny“ patria medzi tradičné akcie. V roku 2013 bolo 
vytvorených 6 turnusov, ktoré začali hneď po skončení školského roku. V denných táboroch sa 
vystriedalo 202 detí. Mnoho detí navštívilo denný tábor aj minulý rok, čo je znak dobrej vizitky. O 
hladký priebeh každého turnusu sa starali skúsení vedúci. 
Priebeh celého týždňa spočíval v rôznorodosti pripraveného programu. Dôležitým faktorom bolo 
počasie, ktoré nám v niektorých dňoch neprialo. Vtedy sme využili kreativitu detí. Kreatívnosť 
u deti nemala hranice a mnoho z nich ukázalo skrytý talent. 
Každý týždeň sa začínal s oboznamovaním sa s Areálom Radosť hier Štrkovec a Areálom 
netradičných športov, kde deti mali možnosť spoznať rôzne športové a zábavné ihriská, pričom 
využili športové aktivity, ako sú florbal, ping-pong, futbal, beachvolejbal a iné. 
Aby deti nemali každý deň rovnaký program boli pre nich pripravené mnohé aktivity. Každý 
týždeň sa konala opekačka na Železnej Studničke či Partizánskej lúke. Zahájenie „opekacej 
sezóny“ sa vyhlásilo hľadaním dreva a pokračovalo sa zo zakladaním ohňa. Popri príprave 
špekačiek, zeleniny a ovocia sa deti zabávali rôznymi spoločenskými hrami.  
Počas krásneho slnečného počasia bola využitá možnosť kúpania sa na kúpalisku Delfín. Deti sa 
vo vode šantili, skákali do vody a užívali si. Okrem kúpania a opekačiek boli pre deti prichystané 
aj výlety do Zoologickej záhrady, jaskyne Driny či na malebný zámok na Červenom kameni.  
V poobedňajšom programe boli pre deti pripravené rôzne zábavné aktivity. Okrem týchto aktivít 
deti z denného táboru mohli využiť neďaleké preliezky.  
 
 Pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie sa v prvý septembrový deň uskutočnilo 
v Areáli hier Radosť Štrkovec podujatie s názvom „Ružinovský plavecký maratón 2013“. Aktívny 
športovci a široká verejnosť si mohli zašportovať na otvorenej vode v Štrkoveckom jazere. 
Súťažilo sa na vzdialenosti 250m, 500m, 1000m, 3000m a 5000m.  
 

V septembri sa opäť stretli športuchtiví dôchodcovia, ktorí si chceli zmerať sily s deťmi zo 
základnej školy ZŠ Medzilaborecká. Názov akcie „Spojme sa pre šport“ hovoril sám za seba. Deti 
a dôchodcovia boli rozdelení do zmiešaných družstiev a takto bojovali proti sebe v rôznych 
súťažiach. Počas veľkého povzbudzovania každé družstvo absolvovalo päť disciplín, ktoré sme pre 
nich prichystali. Každý zúčastnený športovec dostal odmenu. Vďaka tejto akcii sa nám znovu raz 
podarilo prelomiť bariéry medzi staršou a mladšou generáciou. Myslím si, že mnohé deti boli 
inšpirované výkonmi dôchodcov a preto sa im snažili vyrovnať. Výsledkom bolo množstvo 
nových príjemných zážitkov a skúseností.  
 

Týždeň pred Ružinovskými hodovými slávnosťami sa v Areáli netradičných športov konali 
„Ružinovské hodové súťaže“ pre žiakov ZŠ Nevädzová. Išlo o prvé takéto podujatie, ktoré MČ 
Bratislava – Ružinov v spolupráci s RŠK a Ružinovskou tenisovou akadémiou Nevädzova 
pripravila pre prvý stupeň žiakov ZŠ Nevädzová. Deti si mohli zasúťažiť v troch športoch. 
Konkrétne to boli turnaje vo florbale, minifutbale a tenise. Do turnajov sa zapojilo spolu 175 detí.  
 

Počas dní 28.9 – 29.9.2013 sa konali tradičné „Ružinovské hodové slávnosti“ v Areáli hier 
Radosť na Štrkovci. Pre návštevníkov bolo prichystaných množstvo stánkov s občerstvením a tak 
isto aj bohatý kultúrny program. Na ňom vystúpili rôzne hudobne skupiny. Prvý deň Ružinovských 
hodových slávností bol venovaný športovým turnajom. V Areáli netradičných športov sa konali 
turnaje vo futbale, tenise a hokejbale. Na Štrkovci zas prebiehal beachvolejbalový turnaj a turnaj 
v stolnom tenise a na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu prebiehal hokejový hodový turnaj. Pre 
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všetkých súťažiacich bolo zabezpečené chutné občerstvenie. Ružinovských hodových slávností sa 
zúčastnilo 26 družstiev a 11 jednotlivcov. Druhý deň bola prichystaná tradičná Ružinovská hodová 
cykločasovka, ktorá prilákala mnohých nadšencov cyklistiky. Súťažilo sa na Ružinovskej ceste 
v rôznych kategóriách. 
 

V októbri sa MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s Ružinovským športovým klubom 
rozhodla usporiadať pre svojich zamestnancov akciu s názvom „Športové hry MÚ Bratislava – 
Ružinov“. Táto akcia sa konala v areáli FitCamp a pozostávala z dvoch fáz. V prvej fáze 
súťažili 8-členné družstvá v piatich disciplínach a to: preťahovanie lanom, vedomostný beh, býčie 
srdce, rebríkový beh a pexeso. V druhej fáze sa zamestnanci mohli nahlásiť na rôzne športové 
aktivity (futbal, tenis, volejbal, stolný tenis a korčuľovanie). Okrem týchto aktivít čakalo pre 
zamestnancov prekvapenie a to v podobe zapojenia sa do zumby a hata jógy.   
 

Dňa 26.10.2013 sa v Areáli netradičných športov konali „Majstrovstvá Bratislavského 
samosprávneho kraja v skateboardingu“. Podujatie bolo zamerané na rozvoj adrenalínových 
športov medzi deťmi a mládežou. Hlavným organizátorom bolo občianske združenie Slovak-Skate.   
 

Na jeseň, keď príroda hrala farbami sa v športovom areál pri Štrkoveckom jazere konala 
kultúrno – športovej akcia s názvom „Halloweenská športová zábava“. Pre deti I. stupňa 
základných škôl z Ružinova čakali rôzne športové disciplíny ako boli beh cez prekážkovú dráhu, 
kop na bránu, streľba na bránku, hádzanie na presnosť, skoky do diaľky, slalom s tekvičkou 
a rôzne iné. Týchto osem disciplín absolvovalo vyše 250 detí. Každá disciplína bola ladená 
„halloweensky“. Po úspešnom absolvovaní všetkých disciplín boli všetci účastníci odmenení 
diplomom a sladkými prekvapeniami.  
Po absolvovaní športových disciplín sa podujatie presunulo do amfiteátra, kde vystúpila 
gymnasticko-tanečná skupina TJ Rapid. Program potom pokračoval súťažami o najkrajšiu masku 
a najkrajší lampión.  
Celá akcia bol zakončená lampiónovým sprievodom. Takmer 150 ľudí (rodiny s deťmi) sa prešlo 
okolo Štrkoveckého jazera, vytvorili dlhého hada, ktorý sa tiahol takmer celým jazerom.  
 

Pri príležitosti sviatku Sv. Mikuláša sa na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu konal „Mikuláš 
na ľade“. Akcia bola určená pre širokú verejnosť, ale hlavne pre deti, ktoré si chceli zasúťažiť 
počas verejného korčuľovania. Do súťaží sa zapojilo viac ako 150 detí. Na celú akciu dozeral 
Mikuláš so svojimi spolupracovníkmi anjelom a čertom. Na začiatku celej akcie vystúpili dve 
talentované mladé krasokorčuliarky, ktoré predviedli svoje umenie na ľade. Po absolvovaní 
všetkých disciplín čakala súťažiace deti sladký mikulášsky darček.  
 
 

Amfiteáter Štrkovec, ale aj priestory AHRŠ sa stali vyhľadávaným miestom nielen pre 
občanov, ale aj organizácie, kde sme sa stretli so zvýšeným záujmom o prenájom. Ponuka a úroveň 
poskytovaných služieb RŠK mala veľmi priaznivý ohlas. RŠK poskytuje priestory AHRŠ rôznym 
subjektom, kde v mnohých prípadoch umožní organizovať podujatie na základe pomoci „pre dobrú 
vec“ alebo na základe vzájomnej spolupráce.  
 
 
1.3. Spolupráca s materskými školami MČ Bratislava – Ružinov 
 
 

Cieľom spolupráce je účasť detí materských škôl na aktivitách organizovaných RŠK: 
 
vytvorenie návyku potreby pravidelne športovať,  
zdravotné hľadisko - všestranný rozvoj fyzickej a psychickej stránky osobnosti detí,  
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osvojovanie si správnych pohybových návykov, 
odstraňovanie plaveckej negramotnosti, 
prevencia voči negatívnym spoločenským javom, 
 
Organizované kolektívy detí sa zapojili do kurzov „Škôlka kor čuľovania“, „Škôlka plávania“ a 
„Škôlka lyžovania“ . Prepravu detí zabezpečovala dopravná firma. 
 
Škôlky korčuľovania sa zúčastnilo celkom 413 detí z 16 MŠ (Haburská 4, Stálicová, Haburská 6, 
Šťastná, Piesočná, Západná, Palkovičová, Miletičová, Velehradská, Felix, Nevädzová, 
Budovateľská, Bancíkovej, Exnárová, Prešovská, Medzilaborecká) v  4 kurzoch, ktoré prebiehali 
na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu pod vedením odborných trénerov.  
Škôlky plávania sa pod vedením odborných inštruktorov zúčastnilo celkom 93 detí zo 4 MŠ 
(Stálicová, Haburská 6, Prešovská a Šťastná). Plavecká príprava prebiehala v plavárni Slovnaftu 
dvakrát v týždni po 2 výukových hodinách v 2 kurzoch. V tomto roku sa plávanie zúčastnilo menej 
detí z dôvodu rekonštrukcie  plavárne v Slovnafte a inú alternatívu sa nám nepodarilo zabezpečiť. 
Škôlka lyžovania Škôlka lyžovania sa konala v Račkovej doline v Hoteli Mier. Lyžovania sa 
zúčastnili dva turnusy. Deti mali zabezpečenú stravu 5x denne a pitný režim počas celého dňa. 
Ubytované boli na päť alebo šesť lôžkových izbách, na ktorých boli spolu s nimi ubytované aj pani 
učiteľky. 
Prvý turnus trval od 17.2. – 22.2.2013. Zúčastnila sa ho MŠ Haburská 6 s počtom detí 32 a 4 
dospelé  osoby (pedagogický dozor). Snehové podmienky na lyžovanie boli perfektné. Takmer 
každý deň nám pekne snežilo. Lyžovať sme chodili na vlek, ktorý sa nachádza asi 200 m od hotela. 
Svah, na ktorom sme lyžovali bol dlhý asi 100-150m. Deti hneď na začiatku boli rozdelení do 
skupín podľa výkonnosti. Na svahu sa deťom venovalo 6 lyžiarskych inštruktorov.  
Doobedňajšie lyžovanie vystriedali poobedné aktivity v prírode. Pre deti sme prichystali diskotéku, 
filmkviz, diskomaratón, karneval a Disney diskotéku kde boli aj maskoty. V stredu sme 
absolvovali výlet do Demänovskej jaskyne.  
Posledný deň deti absolvovali skutočné lyžiarske preteky. Traja najlepší lyžiari boli odmenení 
medailami ale aj pre ostatných sme mali prichystané odmeny ako diplomy, keksíky, lízatká, 
knižky... 
Druhý turnus trval od 24.2. – 1.3.2013. Zúčastnili sa ho MŠ Exnárová a MŠ Bancíkovej s počtom 
detí 23 a 5 dospelých osôb (pedagogický dozor). Snehové podmienky na lyžovanie boli výborné. 
Síce prvé dva dni nám mrholilo a pršalo ostatné dni nám krásne svietilo slniečko. Lyžovať sme 
chodili na vlek, ktorý sa nachádza asi 200 m od hotela. Svah, na ktorom sme lyžovali bol dlhý asi 
100-150m. Deti hneď na začiatku boli rozdelení do skupín podľa výkonnosti. Na svahu sa deťom 
venovalo 5 lyžiarskych inštruktorov.  
Doobedňajšie lyžovanie vystriedali poobedné aktivity v prírode. Pre deti sme prichystali diskotéku, 
filmkviz, diskomaratón, karneval a Disney diskotéku kde boli aj maskoty. V stredu sme 
absolvovali výlet do Stanišovskej jaskyne. Deti dostali na hlavy čelovky a išli do jaskyne.  
Posledný deň deti absolvovali skutočné lyžiarske preteky. Traja najlepší lyžiari boli odmenení 
medailami ale aj pre ostatných sme mali prichystané odmeny ako diplomy, kexíky, lízatká, 
knižky... 
Škôlka lyžovania dopadla nad naše očakávania. Detičky sa šťastne bez úrazu a chorôb vrátili 
domov za rodičmi a súrodencami. A my sme tiež radi že sme mohli naučiť lyžovať ďalšie deti 
z Ružinova a tešíme sa že sa stretneme opäť o rok.  
 
Zumba pre deti je projekt určený pre škôlkárov. Na hodinách sa naučia základy zumby. Deti celú 
hodinu tancujú a zabávajú sa so svojou predcvičovateľkou. Na poslednej hodine sa môžu prísť 
rodičia pozrieť, čo sa ich deti naučili. Prvých hodín sa zúčastnilo 211 detí zo štyroch škôlok 
(Pivonková, Miletičova, Haburská 6 a Haburská 4) a jednej spojenej školy (Vincent de Paul). 
Zumba sa stala v škôlkach obľúbená, o čom svedčí aj zvýšený záujem zo strany škôlok. 
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Miniolympiáda bola tento rok novým projektom Ružinovského športového klubu. Zúčastnilo sa 
ho 20 škôlok (1273) z MČ Ružinov. Každú miniolympiádu prišiel otvoriť člen SOV. Na začiatku 
bol samozrejme otvárací ceremoniál so zapálením olympijského ohňa, vypočutím hymny a sľubom 
FAIR PLAY, kde deti sľúbili, že budú čestne súťažiť podľa pravidiel. Pre športujúce deti boli 
pripravené rôzne športové disciplíny, v ktorých si mohli vyskúšať svoje zručnosti a schopnosti, 
a porovnať sa so svojimi spolužiakmi. Každý športovec bol odmenený drobnou sladkosťou 
a diplomom. Pre najlepších boli prichystané medaile.  
 
RŠK si zakladá na kvalite a vysokej úrovni kurzov. Zabezpečujeme odbornú metodickú výučbu,  
kvalitných a kvalifikovaných trénerov, ale aj hravý prístup k deťom. Neutíchajúce športové 
nadšenie spolu so závideniahodným vzťahom k deťom, je zárukou mnohých šťastných úsmevov na 
oboch stranách. RŠK sa teší veľkému záujmu o kurzy korčuľovania a plávania pre deti z MŠ MČ 
Bratislava - Ružinov.  
 
 
1.4. Spolupráca so základnými školami  MČ Bratislava -    Ružinov 
 
 

Spolupráca spočíva v účasti žiakov škôl na podujatiach organizovaných RŠK prevažne 
v športovo-rekreačných zariadeniach RŠK športových halách a v telocvičniach základných škôl 
a gymnázií Ružinova. Žiaci športujú celoročne počas hodín telesnej výchovy, alebo v športových 
krúžkoch, organizovaných v rámci mimoškolskej činnosti školami. Organizovaním RŠLŽ ZŠ a G 
formou turnajov v rôznych druhoch športu, poskytujeme možnosť konfrontácie výkonnosti medzi 
jednotlivými školami. 
 

Od januára do júna 2013 sa konali kolá RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013 „Majster Ružinova“ 
v športoch : vybíjaná, volejbal, futbal. Do turnajov sa zapojilo 308 žiakov z 10 škôl (ZŠ 
Borodáčova, ZŠ Drieňová, SŠ Metodova, ZŠ Kulíšková, ZŠ Mierová, ZŠ Nevädzová, ZŠ 
Ostredková, ZŠ Ružová dolina, SŠ Vincenta de Paul, ZŠ Vrútocká).  
 

V prvom novoročnom kole RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013 vo vybíjanej, ktoré sa konalo vo 
februári, predviedli svoje športové zručnosti dievčatá 7. až 9. ročníku. Turnaja na ZŠ Ostredková 
sa zúčastnilo 6 škôl,  ktoré si zahrali systémom každý s každým v dvoch skupinách po troch. 
Víťazi skupín si zahrali finále a druhí najlepší si zahrali o tretie resp. štvrté miesto. Hralo sa podľa 
platných pravidiel vybíjanej a na ich dodržiavanie, v úlohe rozhodcov, po vzájomnej dohode 
dohliadali učitelia. Dievčatá sa predviedli v skvelej forme. Nechýbali ani napínavé herné situácie, 
hlavne vo finále. Počas všetkých zápasov vládla v telocvični príjemná atmosféra. Pre každé 
družstvo zabezpečilo RŠK občerstvenie.  

V marci pokračovalo druhé a zároveň záverečné kole RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013 vo 
vybíjanej v telocvični na ZŠ Drieňová. Svoje sily si tu zmerali žiačky 5. až 7. ročníku. Turnaja sa 
zúčastnilo 6 škôl,  ktoré si zahrali systémom každý s každým v dvoch skupinách po troch. Po 
skončení turnaja si zúčastnené školy zapísali body do tabuľky. Po spočítaní všetkých získaných 
bodov z prvého a druhého kola vzišiel nový víťaz „Majstra Ružinova vo vybíjanej“. Stala sa ním 
ZŠ Mierová, ktorá suverénne vyhrala obe kolá. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Vrútocká a na 
treťom mieste SŠ Vincenta de Paul, ktorá vďaka získanému bodu z druhého kola predbehla ZŠ 
Ostredková. Družstvám, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli odovzdané poháre, 
diplomy a vecné ceny. 
 

RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013 zorganizovalo v mesiaci Apríl volejbalový turnaj pre zmiešané 
družstvá a to pre žiakov a žiačky 7. až 9. ročníku. Turnaja sa zúčastnili 3 školy. Usporiadateľskou 
škola bola ZŠ Mierová. Turnaj sa hral v jednej skupine systémom každý s každým. Po odohraní 
všetkých zápasov vzišiel víťazi celkového turnaja. Hralo sa podľa platných volejbalových 
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pravidiel, s ktorými boli jednotlivé školy oboznámené. Rozhodovania sa ujali učitelia, ktorí zvládli 
svoju úlohu výborne. Touto cestou by sme sa im veľmi radi poďakovali za odpískanie všetkých 
zápasov. Dievčatá ako aj chlapci predviedli skvelé akcie, pričom nechýbali ani napínavé výmeny. 
Najlepším družstvom sa stala ZŠ Ostredková, ktorá sa jednoznačne stala „Majstrom Ružinova vo 
volejbale“. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Drieňová a na treťom mieste skončila domáca ZŠ 
Mierová. Všetkým družstvám boli odovzdané poháre, diplomy a vecné ceny. 
 
V mesiaci Máj pokračovala RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013 svojim tretím kolom futbalového turnaja o 
„Majstra Ružinova vo futbale“, ktorého sa po druhýkrát zúčastnili hráči 7. až 9. ročníka 
základných škôl a gymnázií. Osem prihlásených družstiev sa rozdelilo do skupín, v ktorých hrali 
o postup medzi štyroch najlepších. Na základe výsledkov z predchádzajúceho kola boli družstvá 
rozdelené do dvoch skupín, po piatich a troch účastníkoch. Družstvá si zahrali systémom každý 
s každým. Počas celého turnaja sa hralo v rámci pravidiel fair play, no v závere skupinovej fázy 
musel rozhodca vyťahovať červené karty za nevhodné správanie niektorých žiakov. Po tretom kole 
sa situácia v tabuľke dramaticky zmenila, čo môže byť rozhodujúce v poslednom štvrtom kole. 
 

V júni sa ukončilo posledné kolo RŠLŽ ZŠ a G 2012/2013. Vyvrcholilo štvrtým kolom 
futbalového turnaja o „Majstra Ružinova vo futbale“. Turnaja sa zúčastnilo deväť základných škôl, 
ktoré poslali do boja svojich žiakov z 5. až 9. ročníka. Prihlásené družstvá sa rozdelili do dvoch 
skupín, v ktorých hrali o postup medzi štyroch najlepších. Družstvá boli rozdelené do dvoch 
skupín, po piatich a štyroch účastníkoch. Hralo sa  systémom každý s každým. Víťazom štvrtého 
kola vo futbale sa stala SŠ Metodova, ktorá si vo finále poradila so ZŠ Nevädzová. Na treťom 
mieste sa umiestnila ZŠ Kulíšková a štvrtú priečku obsadila ZŠ Drieňová. Záverečná tabuľka po 
štvrtom kole určila celkového víťaza futbalového turnaja o „Majstra Ružinova vo futbale“. 
Víťazom sa stala ZŠ Nevädzová, na druhom mieste skončila ZŠ Borodáčova a tretie miesto 
obsadila SŠ Vincenta de Paul. Víťazným družstvám boli odovzdané poháre, diplomy a hodnotný 
športový materiál. 
 

V septembri nám odštartoval nový ročník RŠLŽ ZŠ a G 2013/2014 „ Majster Ružinova“. 
Do konca roku 2013 RŠLŽ usporiadala 4 kolá a to konkrétne vo futbale a florbale. Do týchto 
turnajov sa zapojilo 406 žiakov z 10 škôl (ZŠ Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Kulíšková, ZŠ 
Medzilaborecká, ZŠ Mierová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Ostredková, ZŠ Ružová dolina, SŠ Vincenta de 
Paul, ZŠ Vrútocká).  
 
Začiatkom nového školského roku sa ukončilo prvé kolo RŠLŽ ZŠ a G 2013/2014. Zahájenie 
novej sezóny sa uskutočnilo futbalovým turnajom o „Majstra Ružinova vo futbale“. Turnaja sa 
zúčastnilo deväť základných škôl, ktoré poslali do boja svojich žiakov z 5. až 7. ročníka. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch skupín, po piatich a štyroch účastníkoch. Hralo sa  systémom každý 
s každým. Víťazi skupín sa stretli vo finále a družstvá, ktoré skončili v skupinách na druhom 
mieste si zmerali sily o tretie miesto. Počas celého turnaja sa hralo v rámci pravidiel fair play a na 
všetko dohliadal skúsený rozhodca. Víťazom prvého kola vo futbale sa stala ZŠ Ostredková, ktorá 
si vo finále poradila so ZŠ Drieňová. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Vrútocká a štvrtú priečku 
obsadila SŠ Vincenta de Paul. 
 

V októbri vyvrcholil futbalový turnaj posledným kolom o „Majstra Ružinova vo futbale“. 
Turnaja sa zúčastnilo znovu deväť základných škôl, ktoré vyslali svojich žiakov zo 7. až 9. 
ročníka. Prihlásené družstvá sa rozdelili do dvoch skupín, v ktorých hrali o postup medzi štyroch 
najlepších. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, po piatich a štyroch účastníkoch. Hralo sa  
systémom každý s každým. Počas celého turnaja vládla príjemná atmosféra, na ktorú dohliadal 
skúsený rozhodca. Záverečná tabuľka po druhom kole určila celkového víťaza futbalového turnaja. 
Víťazom sa stala ZŠ Drieňová, na druhom mieste skončila ZŠ Ostredková a tretie miesto obsadila 
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SŠ Vincenta de Paul. Víťazným družstvám boli odovzdané poháre, diplomy a hodnotný športový 
materiál. 
 

Počas mesiaca November RŠK zorganizovalo v priestoroch SŠ Vincenta de Paul na 
Bachovej ulici dva florbalové turnaje o „Majstra Ružinova vo florbale“. Jeden turnaj bol 
chlapčenský a ten druhý bol dievčenský. Do prvého kola chlapčenského turnaja v kategórii 
„Mladší“, do ktorej patria žiaci narodení od 1.1.2001 do 31.12.2003, sa prihlásilo 8 škôl. Tie boli 
následne rozdelené do dvoch skupín. Z každej skupiny postúpili prvé dva najlepšie tímy, ktoré sa 
zapojili do bojov o cenné body. Víťazom 1.kola chlapčenského florbalového turnaja sa stalo 
družstvo ZŠ Kulíšková. Turnaj sa niesol vo výbornej športovej atmosfére, čoho dôkazom bola 
spokojnosť účastníkov. Na priebeh turnaja dozeral skúsený rozhodca v duchu fair play. Počas dňa 
27.11.2013 bol zorganizovaný turnaj pre dievčatá v kategórii „Mladšie a Staršie“. Do turnaja sa 
prihlásilo 6 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupiny boli rozdelené podľa kategórií na 
mladšie a staršie. Celkový víťaz vzišiel po spočítaní všetkých dosiahnutých bodov z oboch skupín. 
Víťazom celého dievčenského turnaja sa stala ZŠ Kulíšková. Na druhom mieste sa umiestnila 
domáca SŠ Vincenta de Paul a tretie miesto obsadila ZŠ Ostredková. Družstvám boli odovzdané 
poháre, diplomy a hodnotný športový materiál, ktorý určite pomôže rozvíjať športy na školách.  
Ku koncu roka 2013 vyvrcholilo chlapčenské záverečné 2. kolo o „Majstra Ružinova vo florbale“ 
pre kategóriu „Starší“. Do turnaja sa prihlásilo 9 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazí 
skupín hrali finále a druhí najlepší si zahrali o tretie miesto. Víťazom tohto kola sa stalo družstvo 
ZŠ Drieňová. Počas turnaja predviedlo niekoľko žiakov výborné výkony. Celkovým víťazom 
chlapčenského turnaja sa stala ZŠ Kulíšková. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Drieňová a tretie 
miesto obsadila SŠ Vincenta de Paul. Družstvám boli odovzdané poháre, diplomy a hodnotný 
športový materiál. 
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2. Hospodárenie  
 
 

Ružinovský športový klub je príspevková organizácia, ktorá nadobudla právnu subjektivitu 
28.03.2000 na základe zriaďovacej listiny. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov  schválilo na základe uznesenia č. 
282/XVI/2013 zo dňa 05.02.2013 rozpočet na rok 2013  a  RŠK  boli  schválené  finančné  
prostriedky  na  bežné  výdavky  v  celkovej výške 822.653,- EUR.   Zároveň nám bol chválený 
rozpočet výnosov a nákladov v celkovej výške 1.445.106,- EUR.  
 

RŠK k 31.12.2013 dosiahol  kladný   výsledok hospodárenia         35,- EUR: 
 
• hlavná činnosť zisk             - 2 244,-  EUR 
• podnikateľská činnosť zisk             2 279,-  EUR 

 
RŠK vykonáva celoročnú správu a údržbu majetku ktorého obstarávacia cena s technickým 

zhodnotím  predstavuje čiastku 5 358 179,92 EUR: 
 

sekretariát RŠK           14 411,20 EUR 
Areál netradičných športov           760 636,27 EUR 
Areál hier Radosť Štrkovec   1 669 960,84 EUR 
Zimný štadión V. Dzurillu + prístavba 2 913 171,61 EUR 

   
 

Pre názornosť uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 2 hospodárenie RŠK k 31.12.2013 
podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v porovnaní s rokom 2012: 
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Vyhodnotenie hospodárskej činnosti RŠK k 31.12.2013           Tabuľka  č. 2 
         

  

Rozpočet 
na rok 
2013 

 
 

Skutočnosť 
k 

31.12.2012 

Skuto čnos ť    
k 31.12.2013 

 
 

% plnenia Skutočnosť podľa stredísk k 31.12.2013 

      RŠK ANŠ AHRŠ ZŠt. + Aréna 

              

Výnosy hl avnej činnosti 1 445 106 1 442 055 1 437 802 99,49 365 204 107 907 158 269 806 422 

Vlastné výnosy RŠK  510 949 556 540 508 944 99,60 90 226 30 484 21 605 366 629 

Tržby za vlastné príjmy 490 550 533 171 486 880 99,25 84 701 27 959 16 969 357 251 

Úroky 99 3 5 5,10 5                 0                  0                            0 

Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti 20 300 23 366 19 784 97,50 3 245 2 525 4 636 9 378 
Príspevok z rozpočtu MČ 822 653 755 000 822 652 100,00 274 978 70 709 109 991 366 974 
Výnosy vo výške odpisov - zv. majetok MČ 111 000 130 011 105 702 95,22                  0    6 210 26 673 72 819 

Výnosy vo výške odpisov - ŠR 504 504 504 100,00                  0 504                  0                     0 

Náklady hlavnej činnosti 1 445 106 1 444 898 1 440 046 99,65 223 626 130 857 206 860 878 703 

Spotreba materiálu 149 860 145 815 149 853 99,99 11 823 22 994 48 909 66 127 

Spotreba energie 477 500 481 648 477 287 99,95   6 500 37 263 433 524 

Opravy a údržba 71 000 76 585 70 982 99,97 2 077 11 763 4 171 52 971 
Cestovné 3 100 3 401 3 087 99,58 2 522   565   
Náklady na reprezentáciu 600 562 555 92,50 555       

Ostatné služby 88  100 88 465 88 070 99,96 55 078 4 567 7 453 20 972 

Mzdové náklady 346 842 335 476 342 596 98,77 70 576 42 648 53 203 176 169 

Zákonné sociálne poistenie 94 500 90 775 94 442 99,94 34 423 15 315 18 044 26 660 

Zákonné sociálne náklady 13 500 15 205 13 399 99,25 5 059 1 447 1 390 5 503 

Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti 19 600 19 784 19 540 99,69 6 459 2 616 4 135 6 330 
Iné ostatné náklady 55 500 55 429 55 403 99,82 34 483 380 407 20 133 

Odpisy - majetok 31 500 38 278 31 358 99,55 571 8 791 4 647 17 349 

Odpisy - zverený majetok MČ 93 000 92 971 92 970 99,97   13 332 26 673 52 965 

Odpisy - majetok ŠR 504 504 504 100,00   504     

Výsledok hl. hosp. činnosti 0 2 843 -2 244           

Výnosy PČ   6 732 7 835           

Náklady PČ   4 858 5 556           

Daň z príjmu   893             

Výsledok P Č   981 2 279           

Hospodársky výsledok RŠK celkom   3 824 35           
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2.1.    Výnosy  hlavnej činnosti Plán:  1.445.106,- EUR   
Plnenie:          1 437.802,- EUR (99,49%)   

 
 
 
2.1.1.  Tržby za vlastné príjmy  Plán:  622.453,- EUR   

Plnenie: 615.150,- EUR (98,83%)  
  
  

K 31.12.2013 sú  vlastné príjmy plnené vo výške 615.150,- EUR, čo predstavuje 
plnenie vo výške 98,83 % z plánovaného ročného rozpočtu 622.453,-EUR. 

 

Najväčšiu položku plnenia vlastných príjmov tvorí prenájom ľadovej plochy 
zimného štadióna  v  čiastke 186.615,- EUR a  v prístavbe Zimného štadióna V. Dzurillu 
122.860,- EUR. Prenájom nebytových a ostatných priestorov zimného štadióna v čiastke  
47.736,- EUR. 
 

RŠK mal schválený rozpočet tržieb z poskytovania služieb vypracovaný na základe 
poznatkov z predchádzajúcich období. Príjmy z prenájmu zverených priestorov boli 
plánované na základe platných zmlúv a cenníkov. 
 

RŠK  usporiadal pod vedením odborných trénerov športové kurzy  kde príjem 
predstavoval  41.656,- EUR. 
 

            Škôlka  korčuľovania        13.644,- EUR 
            Škôlka plávania          3.419,- EUR 
 Škôlka lyžovania          7.425-   EEUURR  
            Ružinovské športové prázdniny                                     8.510,- EUR 
            Krúžky (tenis, zumba, curling, hokejbal)                       8.658,- EUR 
  
             
 

Príjem z členských príspevkov uhradených športovými klubmi,  organizáciami 
a individuálnymi členmi bol  vo výške  240,- EUR.  
 

Výnos z prenájmov Areálu netradičných športov (tenisové ihriská, hokejbal, futbal, 
in – line hokej, skatepark) bol 27.959,- EUR. Na  plánovaných  príjmoch  sa podieľal  príjem 
z prenájmu  mobilnej  ľadovej plochy,  amfiteátra a ihriska  na  plážový volejbal  v čiastke  
10.981,- EUR, prenájom ostatných  priestorov  AHRŠ  ( reštaurácia 4 – IN, prenájom nápoj. 
Automatu, zmrzlina) predstavuje  čiastku 5.843,- EUR.   

 
 

 

 
2.1.2.  Ostatné výnosy a ostatné rezervy Plán:  20.300,- EUR    

Plnenie: 19.784,- EUR (97,50 %) 

 
                           

Výnosové úroky z bankových účtov boli v čiastke 5,- EUR. 
Ostatné rezervy (nevyčerpané dovolenky z roku 2012 + odvody a nevyfaktúrované 

dodávky) vo výške 19.779,- EUR. 
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2.1.3. Výnosy vo výške odpisov – majetok zverený MČ a zo ŠR 
 
 Plán:      111.000,- EUR   

Plnenie:     106.206,- EUR (95,68%)  
 

 Výnosy vo výške odpisov – majetok zverený MČ: 105.702,- EUR 
Výnosy vo výške odpisov – majetok ŠR:         504,- EUR 

 
Výnosy aj náklady sú vo výške odpisov a neovplyvňujú výsledok hlavnej 

hospodárskej činnosti. 
  
 
2.1.4 Príspevok z rozpočtu MÚ     

Plán:  822.653- EUR   
Plnenie: 822.652,- EUR (100,00%)    

 
Hlavnú časť príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa. 

 
 
2.2. Náklady hlavnej činnosti  
 

Plán:          1.445.106,- EUR   
Plnenie :      1.440.046,- EUR (99,65%) 

 
Čerpanie nákladov vychádzalo z potrieb krytia projektov RŠK a bolo úmerne upravené 

k výnosom. Objednané a zrealizované práce RŠK spĺňajú podmienky  Zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. 

 
Náklady za rok 2013 rozdelené podľa stredísk 
 
             Skutočné               Odpisy         Náklady spolu: 

         náklady:        zver. majetku: 
     

• ZŠt. Vl. Dzurillu + Aréna    825 738,- 52 965,-         878 703,- EUR 
• AHRŠ     180 187,- 26 673,-         206 860,- EUR 
• ANŠ     117 525,-         13 332,-         130 857,- EUR 
• RŠK (šport. čin. a sekret.)     223 626,-           223 626,- EUR 

               1 347 076,- 92 970,-               1 440 046,- EUR 
 

 
2.2.1.  Materiálové náklady hlavnej činnosti  

Plán:           149.860- EUR    
     Plnenie :       149.853,- EUR (99,99%)  

   
V tejto skupine sú sledované výdavky na spotrebné nákupy. Čerpanie nákladov sa 

odvíjalo z potrieb s prihliadaním na jednotlivé položky rozpočtu. Na zabezpečenie chodu 
prevádzky zverených areálov bol  zakúpený všeobecný materiál  v hodnote 103.470,- EUR, 
ako napr. farby na obnovu ihrísk,  zdravotný materiál, čistiace prostriedky, športový materiál, 
letná údržba ZŠt.  a pod. 

  



 

 

 
 

21

Na činnosť  RŠK a jeho stredísk bol zakúpený ďalší potrebný materiál ako kancelárske 
potreby, odborná  literatúra,  interiérové   vybavenie   a  materiál   na   zabezpečenie   
prázdnin    RŠP v sume  21.637,- EUR. 

 
 Boli  zakúpené   palivá ako zdroj energie pre pracovné mechanizmy (rolby,  kosačky) v 

hodnote 24.746,- EUR. 
  
 

2.2.2.  Spotreba energií   Plán:  477.500,- EUR   
Plnenie: 477.287,- EUR (99,95 %) 

 
   Výrazný podiel na celkových nákladoch na spotrebu energií vo výške 433.524,- EUR 

predstavuje čerpanie energií na zimnom štadióne a prístavbe  zimného  štadióna: elektrická 
energia 305.461,- EUR,  tepelná energia  92.057,- EUR a vodné, stočné 36 005,- EUR. 
Čiastka 6 802,-  EUR predstavuje spotrebu elektrickej energie a vody v ANŠ. Spotreba 
energií vo zverenom areáli Štrkovec bola 37.264,- EUR. 

 
 

2.2.3.  Opravy a údržba   Plán:     71.000,- EUR   
Plnenie:    70.982,- EUR (99,97%)  

 
Čerpané finančné prostriedky sa použili v RŠK na opravu a údržbu výpočtovej 

techniky vo výške 2 077,- EUR. Na rutinnú opravu a údržbu areálov, zariadení, prístrojov 
a techniky sa použila   v ANŠ  čiastka  11.763,- EUR,  v AHRŠ  4.171,- EUR,  na ZŠt. a v   
prístavbe 52.971,- EUR.  
 
 
2.2.4. Cestovné  náklady   Plán:              3.100,- EUR   

Plnenie:      3.087,- EUR (99,58%)    
 
 Finančné prostriedky sú plánované na čerpanie bežných služobných ciest 

uskutočnených zamestnancami MHD a preplatenie cestovných náhrad pri použití súkromného 
vozidla na služobný účel.  
 
 
2.2.5. Náklady na reprezentáciu  Plán:          600,- EUR  

Plnenie:         555,- EUR (92,50 %)  
   
Čerpanie sa uskutočňovalo priebežne podľa potreby pri pracovných stretnutiach – 

káva a nealkoholické nápoje v rámci platných predpisov. 
 

2.2.6. Ostatné služby   Plán:   88.100- EUR  
Plnenie:  88.070,- EUR (99,96%) 

 
V špecifických položkách  ostatných služieb sú  realizované služby dodávateľským 

spôsobom. Prevádzka  zimného  štadióna a prístavby  sa  podieľa čiastkou  20.972,- EUR,   
ANŠ   4.567,- EUR,  AHRŠ  7.453,-  EUR a zabezpečenie  projektov  RŠK 55.078,- EUR. 
   
Napr.: poštové a telekomunikačné služby /4.928,- EUR/, prenájom dopravných prostriedkov - 
preprava detí na kurzy, prázdniny a preprava materiálu /13.113,- EUR/,   usporiadanie  
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športových  a kultúrnych podujatí, kurzov /39.883,- EUR/, odvoz odpadu /6.490,- EUR/, 
všeobecné služby - deratizácia, tlač poukážok, inzercia, overenie spôsobilosti   výkonu   
povolania,  renovácia  tonerov,  zhotovenie  kľúčov,  pečiatok  a ostatné /8.445,- EUR/,   
revízie, PO a BOZP /10.351,- EUR/ a prenájom  priestorov,  športových zariadení,  
technických fliaš  /4.860,- EUR/. 
 
 
2.2.7.  Mzdové náklady vrátane OON Plán:  346.842,- EUR   

Plnenie: 342.596,- EUR (98,77%)  
 
 

RŠK zamestnáva k 31.12.2013 na trvalý pracovný pomer 32  zamestnancov. 
 

V útvare ekonomicko - organizačnom pracuje 8 zamestnancov, 
v ZŠt + prístavba pracuje 16 zamestnancov, 
v ANŠ pracujú 4 zamestnanci a 
v AHRŠ pracujú 4 zamestnanci. 

 
RŠK pri odmeňovaní pracovníkov postupuje podľa platných predpisov o platových pomeroch 
zamestnancov. 
 
 
2.2.8.   Zákonné sociálne poistenie  Plán:              94.500,- EUR    

Plnenie:          94.142,- EUR (99,94 %)  
 

  RŠK odvádza sadzby poistenia v zmysle platných zákonov o sociálnom poistení a 
zdravotnom poistení. 

 
 

2.2.9.  Ostatné sociálne náklady  Plán:  13.500,- EUR   
Plnenie: 13.399,- EUR (99,25 %) 

 
  

 Na úhradu stravného zamestnancov prijatých na TPP od 1. dňa nástupu podľa ZP  
bola vyplatená čiastka vo výške 10.896,- EUR. Vedením RŠK bola odsúhlasená nominálna 
hodnota stravovacej poukážky vo výške 3,30 EUR, z toho  náklady pre organizáciu 
predstavujú 1,98 EUR.  

 
Povinný prídel do sociálneho fondu bol v čiastke 2 400,- EUR, dávky nemocenského 

poistenia boli vyplatené vo výške 103,- EUR. 
 
 
2.2.10. Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti  
 

Plán:             19.600,- EUR 
      Plnenie: 19.540,- EUR (99,69%) 
 
 Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku 

v roku 2013 + odvody, ktoré budú čerpať zamestnanci RŠK v roku 2014 a na 
nevyfaktúrované služby v roku 2013.  
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2.2.11. Iné ostatné náklady   Plán:             55.500,- EUR    

Plnenie:          55.403,- EUR (99,82%)  
 
 

Ostatné náklady tvoria poplatky banke, kurzové straty, odber podzemných vôd, 
ostatné poplatky  (53.719,- EUR),     zákonné   poistenie  organizácie (1.575,-EUR), poplatky 
za stravovacie služby (109,-EUR). 
 
 
2.2.12. Odpisy DHMO - majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov  

 
Plán:   31.500,- EUR   
Plnenie:  31.358,- EUR (99,55%)  

 
  

RŠK odpisuje dlhodobý hmotný majetok na základe odpisového plánu s ohľadom na 
opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. 

 
Odpis majetku RŠK k 31.12.2013 sekretariátu RŠK predstavoval sumu 571,- EUR, 

ANŠ čiastku 8.791,-EUR,  AHRŠ 4.647,- EUR. ZŠt. 15.737,- EUR a prístavby ZŠt. 1.612,- 
EUR. 
 
 
 
2.2.13. Odpisy DHMO - majetok ŠR – neovplyvňujú hospodársky výsledok   
 

Plán:        504,- EUR   
Plnenie:       504,- EUR (100,00%)     

 
Majetok bol obstaraný zo Štátneho rozpočtu a z tohto majetku boli tvorené odpisy 

k 31.12.2013  vo výške 504,- EUR. 
 
 
 
 
2.2.14. Odpisy DHMO - majetok od zriaďovateľa – neovplyvňujú hospodársky výsledok 
 

Plán:             111.000,- EUR   
Plnenie: 105.702,- EUR (95,22%)  

 
Majetok bol obstaraný z rozpočtových prostriedkov od zriaďovateľa z tohto majetku 

boli k 31.12.2013 tvorené odpisy vo výške 105.702,- EUR 
 
 
 
 
2.2.15. Finančný majetok 
 

Stav pokladnice EUR k 31.12.2013        6.001,50 EUR 
Stav peň. prostr. na bežnom účte k 31.12.2013                 1.329,04 EUR                          
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2.3. Fondy organizácie 
 
 
2.3.1  Fond sociálny tvorí  úhrn povinného prídelu zákonom stanovenej výške 1 % 
z vymeriavacích základov zamestnancov na TPP a 0,25 % ďalší prídel v zmysle Kolektívnej  
zmluvy vyššieho stupňa na rok 2013. Prídel v tomto roku bol vo výške 2 400,- EUR Použitie 
fondu bolo v rozsahu dohodnutých zásad na služby, ktoré zamestnanec využíva na 
regeneráciu pracovnej sily, príspevok na stravovanie a pitný režim. 
 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2013 ...............................................      0,14 EUR. 
 
2.3.2  Rezervný fond  tvorí príspevková organizácia RŠK zo zlepšeného výsledku 
hospodárenia  a z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti. Použitie fondu je RŠK 
povinný použiť na úhradu straty minulých rokov. 
 
Stav rezervného fondu k 31.12.2013 ...............................................  117,19 EUR. 
 
 
2.4. Pohľadávky a záväzky hlavnej činnosti 
 
         K 31.12.2013 RŠK eviduje krátkodobé pohľadávky v čiastke 42.944,69 EUR 

K 31.12.2013 RŠK eviduje záväzky vo výške 3.045.767,34 EUR (záväzky zo sociálneho 
fondu, rezervy krátkodobé, dodávatelia, zamestnanci, dane, zúčt. s inštitúciami, záväzky voči 
MČ vo výške transferov z rozpočtu obce. Suma predstavuje zostatkovú hodnotu zvereného 
majetku z rozpočtových prostriedkov od zriaďovateľa 
  

 
3.  Investície 
 
          V roku 2013 neboli prevedené žiadne  investície. 
 
 
4. Riadiaca a kontrolná činnosť 
            
4.1. Riadiaca činnosť 

 

Činnosť tejto oblasti bola zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia úloh RŠK, na 
prezentáciu podujatí verejnosti, na skvalitnenie činnosti a realizáciu nových aktivít. 
 Pravidelne (minimálne 1x do týždňa) sa stretávajú riadiaci pracovníci, aby boli 
zabezpečené kvalitné, jednotné postupy v zmysle prevádzkových poriadkov, interných 
predpisov a právnych noriem. 
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4.2. Kontrolná činnosť  
 
 
4.2.1. Hlavná časť vnútorných kontrol  bola realizovaná vedúcimi zamestnancami 
zameraná na: 
 

• ekonomickú oblasť - pokladňa, účtovanie, mzdy, majetok, dodržiavanie príslušných 
zákonov v praxi a podobne, 

• priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu, za účelom dodržiavania zásady 
hospodárnosti a efektívnosti ako aj zásadu dodržiavania rozpočtu, 

• dodržiavanie zákona o ochrane pred požiarmi, BOZP, civilnej ochrany a zákona 
o ochrane fajčiarov, 

• kontrolu požitia alkoholu na pracovisku, dochádzku zamestnancov a čistotu 
priestorov. 

 
Z vykonaných kontrol bol spísaný záznam a v neposlednom rade obsahom vnútorných 

kontrol boli prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku nových alebo opakovaných nedostatkov. 
 
 

 
 

5. Záver 
 
    Areály AHRŠ, ANŠ a ZŠt. V. Dzurillu a  prístavby, ktoré sú v správe RŠK sa stali 
vyhľadávaným miestom pre občanov a neziskových organizácií. Ponuka a úroveň 
poskytovaných služieb RŠK ma priaznivý ohlas a je zárukou dobrého mena MČ Bratislava  - 
Ružinov aj do budúcnosti. 
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