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Tabuľka č. 1 

 
 

Rozpočet Skutočnosť Plnenie Skutočnosť 31.12.2018
 na rok k rozpočtu k k

2018 31.12.2018 v roku 2018 31.12.2017 31.12.2017

[€] [€] [% ] [€] [% ]
1. VÝNOSY SPOLU 1 563 702 1 528 362 97,74 1 519 176 100,60

tržby za vlastné výkony a tovar 537 050 494 557 92,09 509 096 97,14
príspevok z rozpočtu MČ 880 000 880 000 100,00 865 000 101,73
úroky 100 62 62,00 122
ostatné výnosy - BSK 3 333
ostatné výnosy + zákonné rezervy 100 9 493 716
výnosy z kapitálových transferov MČ 146 200 143 998 98,49 140 657 102,38
výnosy z kapitálových transferov Š. R. 252 252 100,00 252 100,00

2. NÁKLADY SPOLU 1 563 702 1 498 594 95,84 1 470 560 101,91
náklady na hlavnú činnosť 1 417 250 1 354 344 95,56 1 329 651 101,86
odpisy z kapitálových transferov MČ 146 200 143 998 98,49 140 657 102,38
odpisy z kapitálových transferov Š. R. 252 252 100,00 252

3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (1 - 2) 0 29 768 48 616 61,23
4. VÝNOSY Z PODNIKATEĽSKEJ 
ČINNOSTI

0 74 549 72 996 102,13

5. NÁKLADY NA PODNIKATEĽSKÚ 
ČINNOSŤ

0 70 677 72 434 97,57

6. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI   (4 - 5)

0 3 872 562

7. CELKOVÝ HOSPODÁRSKY 
VÝSLEDOK    (3 + 6)

0 33 640 49 178 68,40

8. Kapitálové výdavky spolu: 0 0 100 000
    Kapitálové výdavky RŠK 0 0
    Kapitálové výdavky MČ: 0 0 100 000

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12.2018

UKAZOVATEĽ

 

Poznámky: 

* Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie je rozdiel celkových výnosov a nákladov organizácie 

v danom hospodárskom období, nie je to však rozdiel príjmov a výdajov organizácie v tomto období.  

Náklady organizácie v danom hospodárskom období netvoria výdaj organizácie v tomto období v plnej 

výške, nakoľko výdaje na obstaranie majetku organizácie v danom hospodárskom období sa zahŕňajú 

do nákladov organizácie postupne na základe plánu odpisov.
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1. Poslanie RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. 

 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.) je príspevková organizácia  zriadená mest-

skou časťou Bratislava–Ružinov. V rámci svojej pôsobnosti napomáha rozvoju telovýchovy, športu 

a kultúry medzi občanmi mestskej časti a vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných zá-

ujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.Tým tiež napo-

máha k odstraňovaniu možných negatívnych spoločenských javov. Podľa záujmu a potrieb občanov 

mestskej časti zabezpečuje a realizuje všetky formy vzdelávacích a tvorivých aktivít a vytvára pod-

mienky pre šírenie športu a kultúry. 

 V rámci zabezpečovania hlavného predmetu činnosti v zmysle zriaďovacej listiny RUŽINOV-

SKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.: 

1. pripravuje a organizuje verejno–prospešné, športovo–rekreačné podujatia, sprostredkuje 

a spoluorganizuje kultúrno–spoločenské podujatia v rozsahu požiadaviek a potrieb Mestskej 

časti Bratislava–Ružinov, 

2. organizuje krúžkovú a záujmovú činnosť v rôznych druhoch športu, 

3. úzko spolupracuje s predškolskými zariadeniami, školami všetkých stupňov pri organizač-

nom zabezpečení kurzov vo vybraných druhoch športov: lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, 

florbal, hokejbal, organizácií líg a pri organizácii športových Miniolympiád, 

4. v úzkej spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava–Ružinov spoluorganizuje 

športovo – kultúrnu činnosť seniorov mestskej časti, 

5. komplexne zabezpečuje správu a prevádzku zverených zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a oddych, ktorými sú: 

a) Areál hier Radosť Štrkovec s najnavštevovanejšou časťou areálu detským ihriskom a 

amfiteátrom, 

b) Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici s halou na hokejbal, florbal a inline hokej, 

ihriskami na tenis (s antukovým a umelým povrchom využiteľným aj na mimo tenisové 

aktivity), ihriskom na malý futbal s umelým povrchom a umelým osvetlením, 

c) Zimný štadión Vladimíra Dzurillu a prístavba s dvomi ľadovými plochami používanými na 

ľadový hokej, krasokorčuľovanie, verejné korčuľovanie a ľadovou plochou určenou 

na curling, 

d) Športové ihriská základných škôl na Kulíškovej Medzilaboreckej, Vrútockej ulici s ihris-

kami na malý futbal, basketbal, tenis a tartanovou bežeckou dráhou s doskočiskom,  

e) Športové ihrisko základnej školy na Nevädzovej ulici s trávnatým futbalovým ihriskom 

predpísaných rozmerov a tartanovou dráhou s doskočiskom, 

f) Športové ihrisko základnej školy Ružová dolina s multifunkčným ihriskom na malý futbal, 

basketbal a hádzanú, 

6. prenajíma v zmysle platných predpisov nevyužité plochy a priestory v zverených zariade-

niach, 

7. neustále hľadá nové formy a možnosti športovo–kultúrneho pôsobenia. 
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2. Činnosť RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o.  

Činnosť RŠK, p. o.  je zameraná predovšetkým na zabezpečovanie hlavného predmetu činnosti 

v zmysle Zriaďovacej listiny a na realizáciu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati-

slava–Ružinov. Všetky úlohy sa podarilo splniť v plnom rozsahu naplánovaných akcií. 

Významnou úlohou, veľkou výzvou, pre RŠK, p. o. bola v roku 2018 v Zimnom štadióne Vla-

dimíra Dzurillu (ZSVDZ) výmena starej, nefunkčnej riadiacej jednotky kompresorov v strojovni tré-

ningovej haly za novú digitálnu jednotku s jej pripojením do dátovej siete RŠK, p. o., uzavretie prie-

storu šatní HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s. tak, aby ho mohli využívať aj ako rozcvičovňu, oprava 

poruchy kondenzátora v strojovni hlavnej haly, v Areáli hier radosť Štrkovec (AHRŠ) vykonanie ge-

nerálnej opravy prvkov detského ihriska vrátane celkovej úpravy areálu, opravy a výmeny oplotení 

plochy. V Areáli netradičných športov (ANŠ) to bolo „sfunkčnenie“ hokejbalovej haly pre potreby 

tréningovej činnosti a súťažných stretnutí vybudovaním striedačiek, boxu časomiery, trestných lavíc, 

plexiskiel a sietí okolo hracej plochy, oprava drevených častí mantinelov ihriska malého futbalu, 

výmena antuky na tenisových kurtoch. Okrem týchto prác do činnosti RŠK, p. o. výrazne zasiahli aj 

práce na odstraňovaní následkov po výdatných letných dažďoch, ktoré spôsobili zaplavenie časti 

priestorov zimného štadióna a Areálu netradičných športov – viď obrázky nižšie. 

   

   

 

2.1. Správa zverených zariadení 

Správa všetkých zverených zariadení bola vykonávaná v súlade s požiadavkami mestskej 

časti Bratislava–Ružinov. Prevádzka jednotlivých zariadení bola zabezpečovaná v súlade s Pre-

vádzkovými poriadkami, platnými v jednotlivých zariadeniach ako aj na základe vznikajúcich oka-

mžitých potrieb. Náklady na prevádzku a údržbu boli čerpané v zmysle rozpočtu RUŽINOVSKÉHO 

ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. .  

Stredisko Zimný štadión Vladimíra Dzurillu a prístavby (ZSVDZ) bolo v riadnej nepreru-

šenej prevádzke obidvoch hál do 16.05.2018. Po tomto dátume bola do 31.05.2018 aj vzhľadom na 
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únik čpavku do vody kondenzátora v hlavnej hale, v prevádzke len tréningová hala. Prevádzka cur-

lingovej haly bola ukončená po skončení curlingových súťaží k 30.04.2018. Po letnej prestávke vy-

hradenej na údržbu, servis a celostrediskovú dovolenku začala prevádzka obidvoch hál 

od 01.08.2018. Neprerušene bola zabezpečená podľa rozpisov ľadových plôch a curlingu 

do  31.12.2018. Graf „Vyťaženosť zimného štadióna po mesiacoch“ ukazuje požiadavky na ľadovú 

plochu v danom období zo strany užívateľov. Záujem o využívanie ľadovej plochy od 01.05.2018 

poklesol z dôvodu ukončenia pravidelných hokejových súťaží (žiadne ligové stretnutia v žiadnej ka-

tegórii). Veľkú časť vyťaženia ľadových plôch v mesiaci máj zabezpečili organizátori 2 viacdňových 

amatérskych turnajov. 

 

Počas mesiacov jún a júl bola v priestoroch celého strediska vykonaná údržba resp. predpí-

sané revízie technologických zariadení, vykonané drobné opravy a úpravy priestorov dokončenie 

manuál designu vnútorných priestorov hlavnej haly. 

Hlavnými užívateľmi ľadových plôch boli jednotlivé družstvá hokejového klubu HK Ružinov 

´99 Bratislava, a. s., hrajúce v mládežníckych súťažiach SZĽH, hokejové družstvá kadetov a žien 

HC ŠKP Bratislava hrajúce v súťaži kadetov SZĽH a v európskej súťaži žien, hokejové družstvo 

HC Bratislava, hrajúce v 1. lige mužov SR, krasokorčuliarsky oddiel ŠKP Bratislava a trénujúce 

amatérske družstvá, hrajúce v Ružinovskej amatérskej hokejovej lige, ktorá sa stala najväčšou 

a najlepšie organizovanou súťažou amatérov v Bratislave a počas reprezentačných prestávok v sú-

ťažiach aj reprezentačné družstvá SR juniorov a žien. Curlingovú halu ako celok užíval výhradne 

Slovenský curlingový zväz. Pravidelne každý týždeň počas prevádzky je organizované verejné kor-

čuľovanie. 

V Areáli hier Radosť Štrkovec (AHRŠ) bola dokončená generálna oprava detského ihriska, 

následne po prvej kontrole certifikačným úradom sa začali vykonávať úkony vyplývajúce zo záverov 

7
6

,0
4

%

7
7

,9
3

%

6
5

,4
4

%

6
7

,6
2

%

4
2

,7
4

%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

3
8

,9
4

%

6
0

,3
6

% 7
1

,6
6

%

7
8

,2
1

%

6
8

,6
9

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CELKOVÁ VYŤAŽENOSŤ ZIMNÉHO ŠTADIÓNA PO MESIACOCH



Rozbor činnosti a hospodárenia RŠK, p. o. za obdobie 01.01.-31.12.2018 7  
 

tejto kontroly. Okrem toho bol vymenený piesok vo všetkých pieskoviskách ako aj na beach volej-

balovom ihrisku, ktoré opätovne slúži záujemcom o volejbal. V amfiteátri bolo komplexne opravené 

pódium, natreté lavičky. 

V Areáli netradičných športov (ANŠ) boli, okrem už vyššie spomenutých činností, v rámci 

pravidelnej údržby v jarnom období upravené antukové tenisové kurty, pripravené malé futbalové 

ihrisko s umelou trávou ako aj jeho umelé osvetlenie, ktoré je, okrem žiakov základnej školy na 

Nevädzovej ulici, využívané aj rôznymi organizovanými a neorganizovanými skupinami a to až do 

večerných hodín. Okrem toho bolo po celé vegetačné obdobie vykonávané pravidelné kosenie ce-

lého areálu vrátane športového areálu základnej školy na Nevädzovej ulici. Graf „Celková vyťaže-

nosť ANŠ po mesiacoch“ ukazuje na časové rozloženie záujmu užívateľov o služby ANŠ počas ce-

lého roka. 

 

V športových areáloch základných škôl RŠK, p. o. komplexne zabezpečoval činnosť pre-

vádzkovateľa tak ako mu to vyplýva z Rámcových zmlúv s jednotlivými základnými školami. 

Vo všetkých areáloch sú, okrem drobných opráv, vykonávané aj jednotlivé druhy činností 

v závislosti od ročných období – kosenie, odstraňovanie biologického odpadu, celkové čistenie, 

zimná údržba. 

 

2.2. Organizovanie športových a spoločenských podujatí 

Okrem vytvárania vhodných podmienok pre športovú činnosť všetkých záujemcov o športova-

nie, či už neorganizovaných jednotlivcov a skupiny alebo  oddiely a kluby, sa RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ 

KLUB, p. o. organizačne zabezpečil: 

 Miniolympiády v priestoroch škôlok mestskej časti Bratislava–Ružinov. Projektu sa zúčastni-

lo spolu 1500 detí z materských škôl Ružinova. Pre športujúce deti boli pripravené rôzne 

športové disciplíny, v ktorých si mohli vyskúšať svoje zručnosti a schopnosti a porovnať sa 

so svojimi spolužiakmi. Pre najlepších boli pripravené medaily. 

 Športový deň seniorov v priestoroch Areálu hier Radosť Štrkovec, ktorého sa zúčastnilo 

89 seniorov z Ružinova a pripravených bolo pre nich päť športových disciplín a na záver 

občerstvenie, 
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 Športový deň mestskej časti Bratislava-Ružinov, s účasťou 84 súťažiacich v rôznych disciplí-

nach, 

 Bežecké preteky RETRO RUN 2018, ako spoluorganizátor, 

 Ružinovské rybárske slávnosti a MDD, ako spoluorganizátor, 

 Ružinovské športové prázdniny, ktorých sa počas celého leta zúčastnilo 275 detí, 

 Cykločasovka – Ružinovské hodové slávnosti za účasti cca 350 aktívnych pretekárov, 

 Športovec Ružinova – prítomných bolo 120 účastníkov v rôznych kategóriách, ako spoluor-

ganizátor, 

 Halloween za účasti viac ako 300 detí a ich sprievodu. 

Tabuľka 2 

Termín Akcia
Počet 

účastníkov 
Ostatné 

náklady [€]
Mzdové 

náklady [€] 
Príjem [€]

Výsledovka 
RŠK [€]

apríl, máj jún
Miniolympiáda 

2018
1500 -390,87 € -1 845,00 € -  €                   -2 235,87 €

01.06.2018
Športový deň 

seniorov
89 -491,57 € -123,00 € -  €                   -614,57 €

11.05.2018 Športový deň MČ 84 -29,99 € 0,00 € -  €                   -29,99 €

26.05.2018
RETRO RUN 

2018
532 0,00 € 0,00 € -  €                   0,00 €

10.06.2018

Ružinovské 

rybárske slávnosti 

a MDD

0,00 € 0,00 € -  €                   0,00 €

07. - 08.2018
Ružinovské 

športové prázdniny
275 -9 303,12 € -6 517,02 € 14 631,00 €       -1 189,14 €

29. - 30.09.2018

Ružinovské hodové 

slávnosti 

(cykločasovka)

350 -504,17 € 0,00 € -  €                   -504,17 €

06.10.2018
Športovec 

Ružinova
120 0,00 € -  €                   -1 044,02 €

24.10.2018 Halloween 300 -240,26 € -650,00 € -  €                   -890,26 €

3250 -10 959,98 € -9 135,02 € -  €                   -6 508,02 €
 

Všetky nákladové položky uvádzané v tabuľke boli uhradené z rozpočtu RŠK, p. o. 

 

2.3. Spolupráca s materskými školami v MČ Bratislava – Ružinov 

Cieľom spolupráce je hlavne: 

 vytvorenie návyku pravidelne športovať, ako základu pre zdravý životný štýl, 

 všestranný rozvoj fyzickej a psychickej stránky osobnosti detí, 

 osvojovanie si správnych pohybových návykov, odstraňovanie pohybovej negramotnosti 

V rámci spolupráce pripravil RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., nasledovné aktivity pre materské 

školy: 

a) Škôlka lyžovania sa konala v turnusoch mimo Bratislavy, vo Vrátnej doline. Pod vedením 

odborných inštruktorov sa Škôlky lyžovania zúčastnilo celkovo 126 detí z piatich MŠ, 
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b) Škôlka korčuľovania zameraná na to aby sa deti počas desiatich hodín naučili základy 

korčuľovania. Projektu sa v 4 turnusoch v obdobiach január - marec a november – december 

zúčastnilo celkom 448 detí z 14 MŠ. Škôlky korčuľovania boli zabezpečené na Zimnom šta-

dióne Vladimíra Dzurillu a vedené kolektívom odborných  licencovaných trénerov, 

 
c) Škôlky plávania sa pod vedením odborných licencovaných inštruktorov zúčastnilo v 3 tur-

nusoch celkom 496 detí zo 14-tich MŠ. Plavecká príprava prebiehala v plavárni Slovnaftu 

v štyroch turnusoch. Jeden turnus trval osem výukových hodín -Tabuľka 3.  

Tabuľka 3 

Termín Akcie Počet  Materiál
Mzdové 
náklady 

Doprava
Ostatné náklady 

(prenájmy)
Náklady celkom Príjem

Výsledovka 
RŠK

09.01. - 

08.02.2018

Škôlka 

korčuľovania
144 -40,44 € -1 300,00 € -1 728,00 € -3 164,44 € 3 830,00 € 665,56 €

13.02. - 

27.03.2018

Škôlka 

korčuľovania
163 -98,73 € -1 180,00 € -1 728,00 € -3 006,73 € 4 095,00 € 1 088,27 €

15.01. - 

30.01.2017
Škôlka lyžovania 126 -253,62 € -1 428,00 € -22 627,00 € -25 158,62 € 21 511,00 € -3 647,62 €

20.03. - 

19.04.2018
Skôlka plávania 91 -171,08 € -867,36 € -1 382,40 € -324,00 € -2 798,84 € 2 730,00 € -68,84 €

24.04. - 

25.05.2018
Skôlka plávania 150 -228,24 € -1 541,04 € -1 382,40 € -504,00 € -3 799,68 € 4 500,00 € 700,32 €

29.05. -

.21.06.2018
Skôlka plávania 138 -266,93 € -1 541,04 € -1 209,60 € -396,00 € -3 440,57 € 4 132,50 € 691,93 €

13.09. - 

09.10.2018
Skôlka plávania 117 -182,52 € -923,84 € -1 593,60 € -180,00 € -2 942,96 € 3 461,25 € 518,29 €

09.10. - 

15.11.2018

Škôlka 

korčuľovania
87 -21,36 € -1 470,00 € -1 992,00 € -3 483,36 € 2 175,00 € -1 308,36 €

20.11. - 

20.12.2018

Škôlka 

korčuľovania
54 -855,00 € -1 992,00 € -2 847,00 € 1 309,00 € -1 538,00 €

1070 -1 262,92 € -9 678,28 € -14 436,00 € -24 031,00 € -50 642,20 € 47 743,75 € -2 898,45 €

 

2.4. Spolupráca so základnými a strednými školami MČ Bratislava-Ružinov 

Spolupráca so základnými a strednými školami spočíva hlavne v účasti žiakov na poduja-

tiach organizovaných RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p. o.  prevažne v zariadeniach spravova-

ných RUŽINOVSKˇYM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p. o. , športových halách a v telocvičniach základných škôl 

a stredných škôl Ružinova. Žiaci športujú celoročne v športových krúžkoch, kurzoch organizovaných 

v rámci mimoškolskej činnosti. Organizovaním Ružinovskej športovej ligy žiakov základných škôl 

a gymnázií (RŠLŽ ZŠ a G) formou turnajov v rôznych druhoch športu, poskytuje RŠK, p. o. možnosť 

konfrontácie výkonnosti medzi jednotlivými školami. 

Od februára do konca októbra 2018 sa konali jednotlivé kolá RŠLŽ ZŠ a G „Majster Ruži-

nova“ v športoch : vybíjaná, volejbal, futbal, atletika a florbal.. Do turnajov sa zapojilo 612 žiakov 

z ružinovských škôl -Tabuľka 4. 
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V tomto období RŠK, p. o. naďalej rozvíjal aj krúžkovú činnosť svojich detí v krúžkoch florbalu, 

futbalu, hokejových nádejí za účasti 884 detí – Tabuľka 5. 

Tabuľka 4 

Termín Akcie
Počet 

účastníkov 
Materiál [€]

Mzdové 
náklady [€] 

Náklady 
celkom [€] 

Príjemv [€]
Výsledovka 

RŠK [€]

23.02.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 vo 

vybíjanej

104 -117,50 € -117,50 € 0,00 € -117,50 €

26.03.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 v 

volejbale

41 -63,58 € -63,58 € 0,00 € -63,58 €

15.05.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 vo 

futbale

87 -65,32 € -36,00 € -101,32 € 0,00 € -101,32 €

24.05.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 vo 

futbale

80 -65,32 € -36,00 € -101,32 € 0,00 € -101,32 €

06.06.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 v 

atletike

148 -323,21 € -126,00 € -489,21 € 0,00 € -489,21 €

22. - 23.10.2018

RŠLŽ a G 

2017/2018 vo 

florbale

152 -98,31 € -72,00 € -170,31 € 0,00 € -170,31 €

612 -733,24 € -270,00 € -1 043,24 € 0,00 € -1 043,24 €
 

 

Tabuľka 5 

Termín Účel akcie
Počet 

účastníkov 
Mzdové 

náklady [€] 

Ostatné 
náklady 

(prenájmy) [€]

Náklady 
celkom [€] 

Príjem [€]
Výsledovka 

RŠK [€]

01. - 12.2018
Florbalový 

krúžok
251 -720,00 € -721,40 € -1 441,40 € 3 660,00 € 2 218,60 €

01. - 12.2018 Futbalový krúžok 317 -740,00 € -466,00 € -1 206,00 € 3 645,00 € 2 439,00 €

01. - 04.2018
Kurz 

korčuľovania
106 -570,00 € 0,00 € -570,00 € 2 040,00 € 1 470,00 €

09. - 12.2018
Hokejové 

nádeje
17 215,00 € 215,00 €

07.01. - 

25.02.2018

Kurz 

korčuľovania
53 -280,00 € -280,00 € 1 060,00 € 780,00 €

04.03. - 

29.04.2018

Kurz 

korčuľovania
50 -290,00 € -290,00 € 1 000,00 € 710,00 €

16.09. - 

28.10.2018

Kurz 

korčuľovania
44 -315,00 € -315,00 € 880,00 € 565,00 €

04.11. - 

16.12.2018

Kurz 

korčuľovania
46 -300,00 € -310,00 € 920,00 € 610,00 €

884 -3 215,00 € -1 187,40 € -4 412,40 € 13 420,00 € 9 007,60 €
 

 Na záver tejto časti môžeme konštatovať, že celkovo sa na akciách RUŽINOVSKÉHO ŠPORTO-

VÉHO KLUBU, p. o. zabezpečovaných rôznymi organizačnými formami štatisticky zúčastnilo 
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5816 osôb. Po stránke organizačnej môžeme konštatovať, že všetky akcie boli plne pokryté fi-

nančne, materiálne a ľudskými zdrojmi. 

 

3. Hospodárenie 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) je právnická osoba obce, ktorej menej ako 

50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. 

RŠK, p. o. hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia a jeho roz-

počet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava–Ružinov, prostriedky 

vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Ružinov schválilo uznesením číslo 

572/XXXIV/2018 zo dňa 13.2.2018, príspevok MČ Bratislava–Ružinov pre RŠK, p. o. na rok 2018 

vo výške 850 000,-EUR. Prvou zmenou rozpočtu na rok 2018 schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ 

Bratislava–Ružinov, uznesením č. 626/XXXVIII/2018 zo dňa 26.06.2018, navýšenie príspevku 

pre RŠK, p. o. o čiastku 30 000,- EUR. 

 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. hospodáril v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 

s celkovým výsledkom  .................................................................. 33 640,- EUR 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške ....................... 29 768,- EUR 

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške ............. 3 872,- EUR 

 

Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie je rozdiel celkových výnosov a nákladov or-

ganizácie v danom hospodárskom období, nie je to však rozdiel príjmov a výdajov organizácie 

v tomto období.  

Náklady organizácie v danom hospodárskom období netvoria výdaj organizácie v tomto ob-

dobí v plnej výške, nakoľko výdaje na obstaranie majetku organizácie v danom hospodárskom ob-

dobí sa zahŕňajú do nákladov organizácie postupne na základe plánu odpisov. 

Vyhodnotenie hospodárskej činnosti celkovo za RŠK, p. o. a po jednotlivých strediskách sa 

nachádza v nasledujúcej Tabuľke. 
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3.1. Výnosy  hlavnej činnosti:   

 Plán ............................................................................. 1.563 702,- EUR 

 Plnenie ........................................................................ 1.528 362,- EUR 

 
3.1.1. Vlastné príjmy:   

 Plán ........................................................................... 537 050,- EUR 

 Plnenie ....................................................................... 494 557,- EUR 

a) užívanie ľadových plôch ZŠVDZ, HALA I (hlavná) v čiastke  ............ 165 363,- EUR  

b) užívanie ľadových plôch ZŠVDZ, HALA II (tréningová) v čiastke  ..... 211 948,- EUR 

c) zmluvné užívanie bytových priestorov (2 byty) ..................................... 2 130,- EUR 

d) užívanie ANŠ (tenisové ihriská, hokejbal, futbal, in–line hokej)  .......... 40 788,- EUR 

e) užívanie v AHRŠ (beach volejbalové ihrisko, amfiteáter) ...................... 2.195,- EUR 

f) športové škôlky, kurzy, krúžky ............................................................ 72.133,- EUR 

Tržby za užívanie zverených priestorov boli plánované na základe na základe po-

znatkov z predchádzajúcich období a na základe platných zmlúv a cenníkov. 

 
3.1.2. Ostatné výnosy a ostatné rezervy: 

 Plán .................................................................................. 200,- EUR 

 Plnenie ........................................................................... 9 555,- EUR  

                           
Výnosové úroky z bankových účtov ......................... 62,- EUR 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti ............. 9 493,- EUR 

(Vrátené dobropisy za dodávku tepla a odber podzemnej vody, ročné zúčtovanie ZP 

za rok 2018.) 

 
3.1.3. Výnosy vo výške odpisov (majetok zverený MČ a zo Štátneho rozpočtu): 

 Plán ........................................................................... 146 452,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 144 250,- EUR 

 
Výnosy vo výške odpisov (majetok MČ) ......... 143 998,- EUR 

Výnosy vo výške odpisov (majetok ŠR) ................. 252,- EUR 

 

Výnosy a náklady sú vo výške odpisov a neovplyvňujú výsledok hlavnej hos-

podárskej činnosti. 

Hlavnú časť príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa. 

 

3.1.4. Príspevok z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov:    

 Plán ........................................................................... 880 000,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 880 000,- EUR 
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3.2. Náklady hlavnej činnosti  

 Plán ............................................................................. 1 563 702,- EUR   

 Plnenie ........................................................................ 1.498 954,- EUR 

 

Čerpanie nákladov vychádzalo z potrieb krytia projektov RŠK, p. o. a bolo úmerne upra-

vené k výnosom. V sledovanom období boli zrealizované všetky naplánované resp. objednané 

činnosti a služby. Objednané a zrealizované práce RŠK, p. o. spĺňajú podmienky  Zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

  

Náklady za rok 2018 rozdelené podľa stredísk     Tabuľka 7

Skutočné 
náklady

Odpisy 
zvereného 

majetku

Náklady 
spolu

Zimný štadión a prístavba      830 640 €        95 308 € 925 948 €     

Areál hier Radosť Štrkovec a ŠSZŠ      194 712 €        27 788 € 222 500 €     

Areál netradičných športov      101 382 €        20 902 € 122 284 €     

Riaditeľstvo RŠK      227 862 € 227 862 €     

1 354 596 €  143 998 €     1 498 594 €  
 

3.2.1. Materiálové náklady hlavnej činnosti 

 Plán ............................................................................. 79 300,- EUR   

 Plnenie ......................................................................... 69 576,- EUR 

   

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

jalo z potrieb s prihliadaním na jednotlivé položky rozpočtu. Na zabezpečenie chodu pre-

vádzky zverených areálov bol  zakúpený všeobecný materiál  v hodnote 51 042,- EUR, ako 

napr. , letná údržba zimného štadióna, materiál na údržbu ihrísk, zdravotný materiál, čistiace 

prostriedky, športový materiál, ochranné odevy a pomôcky a pod. 

 Na činnosť RŠK, p. o. a jeho stredísk bol zakúpený aj ďalší potrebný materiál ako kan-

celárske potreby, odborná literatúra, interiérové vybavenie a materiál na zabezpečenie Ru-

žinovských športových prázdnin v sume  5 307,- EUR. 

Zakúpené boli aj palivá ako zdroj energie pre pracovné mechanizmy (záložný agregát 

elektrickej energie, kosačky, služobné motorové vozidlo) v hodnote 13 227,- EUR. 

  

3.2.2. Spotreba energií    

 Plán ........................................................................... 435 500,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 407 638,- EUR 
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   Výrazný podiel na celkových nákladoch na spotrebu energií vo výške 407 638,- EUR 

predstavuje čerpanie energií zimného štadióna a prístavby: 

 elektrická energia ......................................  260 593,- EUR 

 tepelná energia ............................................ 92 318,- EUR 

 vodné, stočné .............................................. 34 350,- EUR 

Čiastka 4 781,- EUR predstavuje náklady na spotrebu elektrickej energie a vody v Areáli 

netradičných športov (ANŠ). Náklady na spotrebu energií v Areáli hier Radosť Štrkovec 

(AHRŠ) boli vo výške 15 604,- EUR. 

 

3.2.3. Opravy a údržba    

 Plán ............................................................................. 83 050,- EUR   

 Plnenie ......................................................................... 77 457,- EUR 

Čerpané finančné prostriedky sa použili v RŠK, p. o. nasledovne:  

I. SEKRETARIÁT  ................................................................................... 1 923,- EUR 

a) poplatok za ekonomický software Trimel .............................................. 1 701,- EUR 

b) opravy výpočtovej techniky ..................................................................... 222,- EUR 

II. ANŠ ..................................................................................................... 2 243,- EUR 

a) údržba tenisových kurtov ......................................................................... 900,- EUR 

b) údržba závlahového systému veľkého futbalového ihriska ...................... 454,- EUR 

c) oprava kosačkového traktora .................................................................. 444,- EUR 

d) oprava čerpadla ...................................................................................... 198,- EUR 

e) oprava bojlera, hasiacich prístrojov a čistenie klimatizácie ...................... 181,- EUR 

f) údržba registračnej pokladne .................................................................... 66,- EUR 

III. AHRŠ a športové areály ZŠ ............................................................... 6 586,- EUR 

a) výmena piesku na detskom ihrisku ....................................................... 6 491,- EUR 

b) oprava hasiacich prístrojov a kosačky ....................................................... 53,- EUR 

c) údržba registračnej pokladne .................................................................... 42,- EUR 

IV. ZŠVDZ  .............................................................................................. 66 705,- EUR 

a) oprava meracej a regulačnej jednotky kompresorov ........................... 28 794,- EUR 

b) oprava kotlového kondenzátora čpavku ............................................. 14 772,- EUR 

c) údržba a oprava  2 ks strojov na úpravu ľadu (rolba) ............................ 6 795,- EUR 

d) výmena bezpečnostných dverí oddeľujúcich požiarne úseky ............... 6 391,- EUR 

e) renovácia miestností pre zamestnancov .............................................. 2 017,- EUR 

f) oprava kompresora .............................................................................. 1 320,- EUR 

g) ostatné drobné opravy (hasiace prístroje, čistiaci stroj, atď.) ................ 1 269,- EUR 

h) montáž dopravných kolov na vymedzenie parkovania ............................. 871,- EUR 

i) montáž dodatočných čpavkových senzorov ............................................ 346,- EUR 
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3.2.4. Cestovné náklady    

 Plán ............................................................................... 1 500,- EUR   

 Plnenie ........................................................................... 1 066,- EUR    

 

Finančné prostriedky boli plánované na čerpanie bežných služobných ciest uskutočne-

ných zamestnancami MHD a preplatenie cestovných náhrad v zmysle Smernice pre použitie 

súkromného vozidla na služobné účely.  

 

3.2.5. Náklady na reprezentáciu   

 Plán .................................................................................. 700,- EUR  

 Plnenie .............................................................................. 638,- EUR  

   

Čerpanie v rámci platných predpisov sa uskutočňovalo priebežne podľa potreby pri pra-

covných stretnutiach. 

 

3.2.6. Ostatné služby    

 Plán ........................................................................... 140 050,- EUR  

 Plnenie ....................................................................... 131 274,- EUR 

V položkách  ostatných služieb sú  zahrnuté služby realizované dodávateľským spôso-

bom: 

I. poštovné ................................................................................................ 405,- EUR 

II. telekomunikačné poplatky................................................................. 2 690,- EUR 

III. doprava na škôlky korčuľovania, plávania, lyžovania, RŠP .......... 15 612,- EUR 

IV. školenia zamestnancov ........................................................................ 620,- EUR 

V. prenájom športových zariadení - telocvične .................................... 1 280,- EUR 

VI. reklama RŠK, p. o. v ľade, webhosting, doména, editoriál webu .... 7 277,- EUR 

VII. odvoz a likvidácia odpadu ................................................................. 8 761,- EUR 

VIII. všeobecné služby ............................................................................ 14 895,- EUR 

a) dozor na verejnom korčuľovaní ............................................................ 1 888,- EUR 

b) zdravotná služba na verejnom korčuľovaní.............................................. 840,- EUR 

c) správa kotolne (Prvá ružinovská a. s.) .................................................. 2 880,- EUR 

d) SOZA ...................................................................................................... 199,- EUR 

e) výrub stromov .......................................................................................... 917,- EUR 

f) čistenie po povodniach, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tuku ...... 4 125,- EUR 

g) GDPR – zavedenie ochrany osobných údajov ......................................... 842,- EUR 

h) polygrafické služby pre design manuál ................................................. 1 553,- EUR 

i) deratizácia, dezinsekcia areálov .............................................................. 665,- EUR 

j) manipulačné poplatky, pomoc na diaľku, kuriérske služby ....................... 986,- EUR 
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IX. revízie ................................................................................................ 12 419,- EUR 

a) CO ....................................................................................................... 1 800,- EUR 

b) BOZP a OPP ........................................................................................ 2 868,- EUR 

c) kotolne ................................................................................................. 1 169,- EUR 

d) vzduchotechniky ZŠVDZ ......................................................................... 270,- EUR 

e) hasiacich prístrojov ................................................................................. 823,- EUR 

f) tlakových zariadení, plynových zariadení, strojovne ............................. 2 771,- EUR 

g) servisná prehliadka CHÚV, kalibrácia snímačov NH3, monitoring ........ 1 218,- EUR 

h) detského ihriska AHRŠ ........................................................................ 1 500,- EUR 

X. odmeny trénerom za škôlky, krúžky a kurzy .................................. 10 290,- EUR 

XI. športové a kultúrne podujatia organizované RŠK, p. o., ................. 7 157,- EUR 

XII. prenájom plavárne ............................................................................. 1 512,- EUR 

XIII. dopravné náklady, ktoré nám účtujú firmy pri dodávke služieb a tovarov

 ............................................................................................................. 5 689,- EUR 

XIV. RŠP prázdniny (vstupy do ZOO, jaskyne, na plaváreň, Cubicon) ... 3 656,- EUR 

XV. RŠP prázdniny (stravovanie) ............................................................. 4 288,- EUR 

XVI. Prenájmy (technické fľaše, umývací stroj do hál ANŠ, vysokozdvižná plošina, 

UNC nakladač, časomiera na Miniolympiády a RŠLŽ, mini bager .. 5 008,- EUR 

XVII. škôlka lyžovania – pobyt ................................................................. 22 627,- EUR 

XVIII. prenájom pozemku pod strojovňou ZSVDZ ........................................ 749,- EUR 

XIX. dátové pripojenie areálov do verejnej siete ..................................... 3 300,- EUR 

XX. prenájom veľkokapacitnej tlačiarne  a služby spojené s ním ......... 2 859,- EUR 

XXI. poplatok za stravné lístky, parkovné ................................................... 180,- EUR 

 

3.2.7. Mzdové náklady vrátane OON (ostatné osobné náklady)  

 Plán ........................................................................... 399 850,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 384 954,- EUR 

 

RŠK, p. o. zamestnával k 31.12.2018 na trvalý pracovný pomer 28 zamestnancov na 

plný pracovný úväzok (1/1) a 3 zamestnanci na polovičný úväzok (1/2). 

 v stredisku Riaditeľstvo RŠK 7 zamestnancov (1/1) + 1 zamestnanec (1/2) 

 v stredisku ZSVDZ 14 zamestnancov  (1/1) + 1 zamestnanec (1/2) 

 v stredisku ANŠ  3 zamestnanci (1/1) 

 v stredisku AHRŠ a ŠAZŠ  4 zamestnanci (1/1) + 1 zamestnanec (1/2) 
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Mzdové prostriedky bez dohôd o 
VP

385 550,00 €   373 250,00 €   359 149,00 €   96,81 1,04

Tarifné platy 193 400,00 €   190 641,00 €   179 013,00 €   98,57 1,06
Príplatky spolu (sobota, nedeľa, 
sviatok, nočná práca)

173 500,00 €   171 942,00 €   158 700,00 €   99,10 1,08

Mzdové náklady SZČO 16 500,00 €     8 745,00 €       8 156,00 €       
Odmeny 2 150,00 €       1 922,00 €       13 280,00 €     89,40 0,14
Priemerný prepočet počtu 
zamestnancov

30 29,2 30 97,33 0,97

Priemerná mzda vrátane 
príplatkov a odmien

1 070,97 €       1 065,21 €       997,64 €          X 1,07

Dohody o VP 14 300,00 €     11 705,00 €     14 172,00 €     81,85 0,83
Mzdové prostriedky 
s dohodami o VP

399 850,00 €   384 955,00 €   373 321,00 €   96,27 1,03

Index 
18/17

UKAZOVATEĽ
Skutočnosť k 

31.12.2018
Rozpočet 2018

Skutočnosť k 
31.12.2017

% 
plnenia 

rozpočtu

 

RŠK, p. o. postupuje pri odmeňovaní pracovníkov podľa platných predpisov o platových 

pomeroch zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifné platy zamestnancov 

sú určené podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a následných vyhlášok. 

 

3.2.8. Zákonné sociálne poistenie   

 Plán ........................................................................... 139 820,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 125 767,- EUR  

 

RŠK, p. o. odvádza pravidelne a včas sadzby poistenia v zmysle platných zákonov o so-

ciálnom poistení a zdravotnom poistení. RŠK, p. o. nemá za hodnotené ani za minulé obdo-

bia žiadne nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení. 

 

3.2.9. Ostatné sociálne náklady   

 Plán ............................................................................. 22 800,- EUR   

 Plnenie ......................................................................... 17 715,- EUR 

 

Na úhradu stravného zamestnancov prijatých na TPP od 1. dňa nástupu podľa ZP  bola 

vyplatená čiastka vo výške 12 839,- EUR. Vedením RŠK, p. o. bola odsúhlasená nominálna 

hodnota stravovacej poukážky vo výške 3,60 EUR, z toho  náklady pre organizáciu predsta-

vujú 2,16 EUR.  

Povinný prídel do sociálneho fondu bol v čiastke 4 271,- EUR, dávky nemocenského po-

istenia boli vyplatené vo výške 605,- EUR. 
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3.2.10.  Iné ostatné náklady    

 Plán .............................................................................. 72 780,-EUR   

 Plnenie ......................................................................... 97 600,- EUR 

a) koncesionárske poplatky ......................................................................... 223,- EUR 

b) zmluvné pokuty, súdne poplatky ............................................................... 54,- EUR 

c) DÚ BA - úroky z omeškania za obdobie do 31.03.2015...................... 24 055,- EUR 

d) nevymožiteľné pohľadávky za obdobie do 31.03.2015 odpísané na základe uznese-

nia MZ MČ Bratislava-Ružinov č. 664/XLI/2018 ................................. 27 789,- EUR 

e) poistenie majetku – ZSVDZ a ANŠ .................................................... 13 742,- EUR 

f) poplatok za odber podzemných vôd ................................................... 30 876,- EUR 

g) bankové poplatky, recyklačný poplatok ................................................... 861,- EUR 

 

3.2.11.  Odpisy DHMO - majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov  

 

 Plán ............................................................................. 41 900,- EUR   

 Plnenie ......................................................................... 40 659,- EUR  

  

RŠK, p. o. odpisuje dlhodobý hmotný majetok na základe odpisového plánu s ohľadom 

na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. 

K 31.12.2018 predstavoval odpis majetku po strediskách sumu: 

Riaditeľstvo RŠK, p. o. 645,- EUR, Areál netradičných športov 15 404,- EUR, Areálu hier 

Radosť Štrkovec čiastku a školské areály ZŠ 4 603,- EUR,  zimného štadióna a prístavby 

čiastku 20 007,- EUR. 

 

3.2.12.  Odpisy DHMO - majetok nadobudnutý zo Štátneho rozpočtu, neovplyvňujú 

hospodársky výsledok   

 

 Plán .................................................................................. 252,- EUR   

 Plnenie .............................................................................. 252,- EUR  

 

Majetok bol obstaraný z prostriedkov Štátneho rozpočtu a z tohto majetku boli 

k 31.12.2018  tvorené odpisy vo výške 252- EUR. 

 

3.2.13.  Odpisy DHMO - majetok nadobudnutý od zriaďovateľa, neovplyvňujú hospo-

dársky výsledok 

 

 Plán ........................................................................... 146 200,- EUR   

 Plnenie ....................................................................... 143 998,- EUR  
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Majetok bol obstaraný z rozpočtových prostriedkov od zriaďovateľa a z tohto majetku boli 

k 31.12.2018 tvorené odpisy vo výške 143 998,- EUR. 

 

3.2.14.  Finančný majetok 

 

Stav pokladnice k 31.12.2018 ..................................... 1 676,73 EUR 

Stav prostriedkov na bežnom účte k 31.12.2018 ....... 96 681,58 EUR                          

 

3.3. Fondy organizácie 

 

3.3.1. Sociálny fond tvorí úhrn povinného prídelu v zákonom stanovenej výške 1,05% z vy-

meriavacích základov zamestnancov na TPP. Prídel v roku 2018 bol vo výške 

4 271,- EUR. Použitie fondu bolo v rozsahu dohodnutých zásad na služby, ktoré za-

mestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na stravovanie. 

 

Stav sociálneho fondu k 31.12.2018 ............. 1 028,14 EUR 

3.3.2. Rezervný fond tvorí RŠK, p. o. zo zlepšeného výsledku hospodárenia  a z výsledku 

hospodárenia z podnikateľskej činnosti. Prostriedky fondu je RŠK, p. o. povinný v pr-

vom rade použiť na úhradu straty minulých rokov. 

 

Stav rezervného fondu k 31.12.2018 .......... 93 781,58 EUR 

 

3.4. Pohľadávky a záväzky hlavnej činnosti 

I. K 31.12.2018 RŠK, p. o. eviduje pohľadávky vo výške 81 817,58 EUR v nasledov-

nom členení: 

a) pohľadávky za užívanie ľadovej plochy resp. za užívanie ANŠ po lehote 

splatnosti v celkovej výške ................................................... 10 613,50,- EUR 

ktoré budú v roku 2019 postúpené na právne vymáhanie, 

b) pohľadávky vo forme faktúr vystavených a zaúčtovaných v mesiaci decem-

ber 2018 vo výške  ................................................................... 63 811,21 EUR 

so splatnosťou v mesiaci január 2019, 

c) pohľadávka – vyúčtovanie SPP za rok 2018 ............................ 7 284,08 EUR 

d) uhradený preddavok na prenájom tlakových fliaš ..................... 108,79 EUR 

II. K 31.12.2018 RŠK, p. o. eviduje záväzky vo výške 81 016,65 EUR v nasledovnom 

členení: 

a) dodávateľské faktúry vystavené a zaúčtované v mesiaci december 2018, so 

splatnosťou v mesiaci január 2019............................................. 39 208,62 EUR  
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b) plat zamestnancov, daňový odvod z platu zamestnancov, odvody z platu zamest-

nancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a odvod do sociálneho fondu, tvo-

riace nákladovo evidované záväzky za december 2018, ktoré budú uhradené v ja-

nuári 2019.................................................................................. 41 808,03 EUR 

c) k uvedenému dátumu neeviduje RŠK, p. o. žiadne neuhradené záväzky z mi-

nulých období.  

4. Investície 

V roku 2018 neboli nadobudnuté žiadne investície.  

5. Riadiaca a kontrolná činnosť 

             Riadiaca činnosť 

Činnosť tejto oblasti bola zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia úloh RŠK, p. o., 

na prezentáciu podujatí verejnosti, na skvalitnenie činnosti a realizáciu nových aktivít. 

Riadiaci pracovníci sa stretávajú pravidelne (minimálne 1x do týždňa) na operatívnych po-

radách riaditeľa tak, aby bolo zabezpečené kvalitné plnenie všetkých úloh, jednotné postupy 

v zmysle prevádzkových poriadkov, interných predpisov a právnych noriem. 

 

5.1.   Kontrolná činnosť  

Hlavná časť vnútorných kontrol realizovaná vedúcimi zamestnancami bola zameraná na: 

 pracovnú oblasť – dodržiavanie a efektívne využívanie pracovného času, kvalita vykonáva-

ných pracovných činností, 

 ekonomickú oblasť - pokladňa, účtovanie, mzdy, majetok, dodržiavanie príslušných zákonov, 

predpisov a smerníc v praxi, 

 základnú finančnú kontrolu, za účelom dodržiavania zásady hospodárnosti a efektívnosti ako 

aj zásadu dodržiavania rozpočtu, 

 dodržiavanie všetkých predpisov a zákonov, najmä zákona o ochrane pred požiarmi, BOZP, 

civilnej ochrany a zákona o ochrane nefajčiarov, 

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

 

6. Záver 

    Na záver je možné konštatovať, že služby, ktoré poskytuje RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ 

KLUB, p. o. ako aj zmeny, ktoré sa dejú v jednotlivých areáloch sú verejnosťou hodnotené pozitívne. 

Po ukončení prác v priestoroch hál v Areáli netradičných športov a ich uvedením do plnohodnotnej 

prevádzky je predpoklad, že poskytnutím týchto priestorov a technických možností v nich na  orga-

nizovanie ďalších druhov športu tak pre širokú verejnosť ako aj na komerčné účely bude možné 
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navýšiť aj príjmovú časť rozpočtu RŠK, p. o. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. je  dnes plne 

funkčná organizácia, spôsobilá plniť úlohy vyplývajúcej jej zo zriaďovacej listiny. Má svoju predstavu 

práce, svoju krátkodobú aj stredne dobú víziu rozvoja a ďalšej činnosti. 
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