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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Ružinov

A. berie na vedomie

Informáciu o stave Ružinovského športového klubu k 10.06.2015



RRUUŽŽIINNOOVVSSKKÝÝ ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝ KKLLUUBB
príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava - Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 36066257, DIČ: 2021493408

Číslo účtu: 3751843002/5600, Iban: SK9256000000003751843002, Swift kód: KOMASK2X
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Bratislava, email – sportklub@ruzinov.sk, tel.: + 421 (2) 48284158

Vec: INFORMÁCIA O STAVE RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU k 10.06.2015

A) Financie

I. na základe rozhodnutí MZ MČ Bratislava – Ružinov RŠK vypracoval časovú os čerpania
transferov z MČ do konca roka 2015 a predložili ju starostovi MČ, prednostovi MU a vedúcej
odboru ekonomiky.

II. následne v zmysle tohoto dokumentu prijal RŠK z MČ Bratislava – Ružinov dva finančné
transfery:

1) Dňa 27.05.2015 vo výške 70.151,82 €
2) Dňa 02.06.2015 vo výške 63.422,- €

Celková suma prijatých finančných transferov je 133.573,82 €

Finančné čiastky uvedených dvoch transferov boli použité nasledovne:

a) Z prvého transferu boli uhradené nasledovné položky:
 Splátky v zmysle schváleného splátkového kalendára za apríl 2015 vo výške 28.183,47 €
 Mzdy zamestnancov RŠK za apríl 2015 a všetky povinné odvody vo výške 40.269,26 €
 Úhrada faktúry za elektrickú energiu vo výške 2.319,- €

b) Z druhého transferu boli uhradené nasledovné položky:
 Splátky v zmysle schváleného splátkového kalendára za máj 2015 vo výške 36.944,83 €
 Pravidelné úhrady energií a služieb za apríl 2015 vo výške 26.578,99 €
 Dorovnanie splátok STARZ za požičanie rolby v sezóne 2014 – 2015 vo výške 840,30 €

Celková suma úhrad je 135.135,85 €. Rozdiel vo výške 1.562,03 € voči prijatým finančným
transferom bol pokrytý príjmami z činnosti RŠK. Vzhľadom na uvedené riadne splátky bol RŠK odbloko-
vaný aj druhý prevádzkový účet v Tatra banke, na ktorý prichádzajú hlavne prostriedky z krúžkovej čin-
nosti.

Okrem úhrad z finančných transferov MČ Bratislava – Ružinov uhradil RŠK v tomto období aj ďalšie
záväzky vyplývajúce z jeho činnosti v celkovom objeme cca 18.500,- €, čo bolo možné na základe
príjmov z činnosti RŠK v tomto období v objeme cca 41.000,- €. Všetky úhrady boli vykonávané cez účet
RŠK, hotovostne cez pokladňu RŠK boli riešené len úhrady bežných drobných výdavkov na krúžkovú
činnosť a úhrady výdavkov na všeobecný materiál na zabezpečenie chodu zverených areálov. Príjem do
pokladne bol výhradne z tržieb za činnosť vykonávanú RŠK bez dotovania pokladne z účtov RŠK.

V zmysle uvedených skutočností je možné skonštatovať, že finančná situácia v RŠK sa stabilizo-
vala, že RŠK sa stal voči veriteľom a ostatným dodávateľom opäť dôveryhodný. Aj vďaka tejto
skutočnosti bol k 10.6.2015 odblokovaný účet RŠK v Tatra banke. Od tohto dátumu disponuje RŠK
obidvomi svojími prevádzkovými účtami na ktorých má dostatok finančných prostriedkov na úhradu
súčasných bežných záväzkov.



B) Personálna oblasť:
Príchodom novej pracovníčky p. Mgr. Nataši Ježkovej prišlo k výraznej kvalitatívnej zmene

vo výkone všetkých činností spojených s PaM. Za krátky čas od svojho nástupu dala do poriadku
potrebnú dokumentáciu všetkých zamestnancov a postupne v súčinnosti s VZP a SP opravuje a dopĺňa
potrebné výkazy, ktoré boli v minulom období spracované chybne resp. nedostatočne.

V spravovaných areáloch – Areál netradičných športov na Pivoňkovej ulici a v Areáli hier radosť
Štrkovec bol k 01.06.2015 prepracovaný harmonogram služieb správcov tak, že sa znížil počet
pracovníkov v obidvoch areálov, a títo boli presunutí na zastupovanie počas PN a dovoleniek do areálov
na Vrútockej a Medzilaboreckej ulici. Tiež sa znížil počet hodín práce nadčas (tým aj požiadavky na
mzdové náklady) a týmto krokom sa upravil celkový rytmus práce zamestnancov týchto areálov.

V ďalších krokoch sa chceme zamerať na zmenu zaužívaného harmonogramu služieb aj na zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu a v areáloch na Vrútockej a Medzilaboreckej ulici.

C) Činnosť
Aj napriek úspornému režimu v ktorom RŠK v súčasnosti pracuje, neznížil RŠK pre deti a mládež

počet ponúkaných krúžkov a iných akcií, naďalej plne spolupracuje aj s ostatnými organizáciami zriade-
nými Mestskou časťou Bratislava – Ružinov resp. s odbormi Miestneho úradu.

V Bratislave, dňa 10.06.2015


	RSK - INFORMÁCIA O STAVE RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU k 10.06.2015, kosielka.pdf (p.1-2)
	RSK - Informacia o stave k 10_06_2015, vnutro.pdf (p.3-4)

