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Tabuľka č. 1 

 
 

UKAZOVATEĽ
Rozpočet 

na rok 2019

1. zmena 
rozpočtu 

na rok 2019

Skutočnosť 
k    

30.06.2019

Plnenie 
rozpočtu

[€] [€] [€] [%]
1. PRÍJMY SPOLU  (P) 1 537 650 1 696 650 907 220 53,47

za vlastné výkony a tovar 72 900 72 900 36 129 49,56

za vlastné výkony v podnikateľskej činnosti 525 500 525 500 309 976 58,99

príspevok z rozpočtu mestskej časti 937 150 890 150 453 655 50,96

z finančného hospodárenia - úroky 100 100 17 17,00

z poistného plnenia 2 000 2 000 903 45,15

ostatné z podnikateľskej činnosti 0 0 1 626

z dobropisov 0 0 7 584

kapitálové z rozpočtu mestskej časti 0 206 000 0

 zostatok z minulého roka 0 97 330

2. VÝDAVKY SPOLU (V) 1 537 650 1 696 650 695 375 45,22

z hlavnej činnosti 1 012 150 965 150 492 499 48,66

z podnikateľskej činnosti 525 500 525 500 134 579 25,61

z kapitálových príjmov z rozpočtu mestskej časti 0 206 000 0 0,00

zo zostatku  z minulého roka 0 68 297

3. PRÍJMY - VÝDAVKY (P - V) 0 211 845

4. Kapitálové výdavky spolu: 206 000 0 0,00

    RŠK, p. o. 0 0 0 0,00

     z rozpočtu mestskej časti 0 206 000 0 0,00

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.06.2019
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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 na-

pomáha k odstraňovaniu možných negatívnych spoločenských javov. Podľa záujmu a potrieb obča-

nov mestskej časti zabezpečuje a realizuje všetky formy vzdelávacích a tvorivých aktivít a vytvára 

podmienky 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 Pivoňkovej 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. 
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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. 

 

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) malo riadnu nepreru-

šenú prevádzku obidvoch hál celý prvý polrok do 31.05.2019. Prevádzka curlingovej haly bola ukon-

čená po skončení curlingových súťaží k 30.04.2019. Užívanie hál bolo zabezpečené podľa týžden-

ných rozpisov ľadových plôch a curlingu, zverejňovaných na domovskej web stránke RŠK, p. o.  

a súčasne aj zasielaných mailami všetkým užívateľom. Graf „Vyťaženosť zimného štadióna po me-

siacoch“ ukazuje požiadavky na ľadovú plochu v danom období zo strany užívateľov. Záujem o vy-

užívanie ľadovej plochy od 01.05.2019 poklesol z dôvodu ukončenia pravidelných hokejových sú-

ťaží (žiadne ligové stretnutia v žiadnej kategórii). Veľkú časť vyťaženia ľadových plôch v mesiaci 

máj zabezpečili organizátori viacerých viacdňových amatérskych turnajov. 

  

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Slovenský curlingový zväz. Pravidelne v nedeľu každý týždeň počas prevádzky bolo organizované 

verejné korčuľovanie. 

V Areáli hier Radosť Štrkovec (AHRŠ) začala od 01.04.2019 riadna letná prevádzka. Vy-

konávali sa drobné opravy a údržba potrebné pre zabezpečenie bezproblémového chodu strediska. 

V Areáli netradičných športov (ANŠ) boli v rámci pravidelnej údržby v jarnom období upra-

vené 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 orga-

nizovanými a neorganizovanými skupinami a to až do večerných hodín. Veľa hodín práce bolo v ob-

dobí prvého polroka venovaných aj dokončovacím prácam v interiéri malej haly. Graf „Celková vy-

ťaženosť ANŠ po mesiacoch“ ukazuje na časové rozloženie záujmu užívateľov o služby ANŠ. 

 

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, RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ 

KLUB, p. o. organizačne zabezpečil: 

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

lo spolu 1916 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 

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

občerstvenie, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 Bežecké preteky RETRO RUN 2019, ako spoluorganizátor, pričom do behov sa zapojilo vyše 

500 bežcov, 

 Športový deň detí v Športovom areáli ZŠ Nevädzová, v spolupráci s Big – agency s.r.o., 

s účasťou približne 1000 ľudí, z toho 440 detí bolo prihlásených do súťaží. 

Tabuľka 2 

Termín Účel akcie
Počet 

účastníkov 
Materiál [€]

Mzdové 
náklady [€] 

Náklady 
celkom [€] 

Príspevok 
rodičov [€]

Výsledovka 
RŠK [€]

apríl, máj jún
Miniolympiáda 
2019

1916 -645,22 € -2 050,00 € -2 695,22 € -  €        -2 695,22 €

12.06.2019
Športový deň 
seniorov

54 -581,73 € -370,00 € -951,73 € -  €        -951,73 €

18.05.2019
RETRO RUN 
2019

500 0,00 € -  €           0,00 € -  €        0,00 €

09.06.2019 Športový deň detí 440 0,00 € -  €           0,00 € -  €        0,00 €

2910 -1 226,95 € -2 420,00 € -3 646,95 € -  €        -3 646,95 €
 

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 131 detí MŠ, 

 

b) Škôlka korčuľovania zameraná na to aby sa deti počas desiatich hodín naučili základy 

korčuľovania. Projektu sa v 2 turnusoch v obdobiach január - marec zúčastnilo celkom 321 

detí MŠ. Škôlky korčuľovania boli zabezpečené na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu a ve-

dené kolektívom odborných  licencovaných trénerov, 

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

nusoch celkom 327 detí MŠ. Plavecká príprava prebiehala v plavárni Slovnaftu. Jeden tur-

nus trval osem výukových hodín -Tabuľka 3.  
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Tabuľka 3 

Účel akcie Počet 
 Vratky 

poplatkov [€] 
Materiál [€]

Mzdové 
náklady [€] 

Doprava [€]
Ostatné náklady 

(prenájmy) [€]
Náklady celkom [€] 

Príspevok rodičov 
[€]

Výsledovka RŠK 
[€]

08.01. - 
07.02.2019

Škôlka 
korčuľovania

157 0,00 € -36,47 € -2 565,00 € -1 992,00 € -4 593,47 € 3 915,00 € -678,47 €

12.02. - 
21.03.2019

Škôlka 
korčuľovania

164 -123,00 € -18,84 € -2 520,00 € -1 992,00 € -4 653,84 € 5 320,00 € 666,16 €

11.01. - 
26.01.2019

Škôlka lyžovania 131 -929,00 € -201,68 € -2 037,00 € -22 450,00 € -25 617,68 € 21 858,00 € -3 759,68 €

26.03. - 
30.04.2019

Skôlka plávania 106 0,00 € -184,20 € -961,28 € -1 195,20 € -216,00 € -2 556,68 € 3 180,00 € 623,32 €

02.05. - 
28.05.2019

Skôlka plávania 122 -30,00 € -215,66 € -1 452,31 € -1 593,60 € -259,20 € -3 550,77 € 3 660,00 € 109,23 €

30.05. - 
25.06.2019

Skôlka plávania 99 -168,00 € -168,48 € -963,42 € -1 593,60 € -238,80 € -3 132,30 € 2 958,75 € -173,55 €

779 -1 250,00 € -825,33 € -8 462,01 € -10 403,40 € -23 164,00 € -44 104,74 € 40 891,75 € -3 212,99 €
 

 

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 júna 2019 sa konali jednotlivé kolá RŠLŽ ZŠ a G „Majster Ružinova“ 

v športoch : vybíjaná, basketbal, futbal, atletika. Do turnajov sa zapojilo 428 žiakov z ružinovských 

škôl -Tabuľka 4. 

V tomto období RŠK, p. o. naďalej rozvíjal aj krúžkovú činnosť svojich detí v krúžkoch florbal 

futbalu, hokejových nádejí za účasti 328 detí – Tabuľka 5.  
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Tabuľka 4 

Termín Akcia
Počet 

účastníkov 
Materiál [€]

Mzdové 
náklady [€] 

Náklady 
celkom [€] 

Príjemv [€]
Výsledovka 

RŠK [€]

14.02.2019

RŠLŽ a G 

2018/2019 vo 

vybíjanej

107 -108,87 € -108,87 € 0,00 € -108,87 €

08.04.2019

RŠLŽ a G 

2018/2019 v 

basketbale

72 -96,76 € -36,00 € -132,76 € 0,00 € -132,76 €

21.-22.05.2019

RŠLŽ a G 

2018/2019 vo 

futbale

172 -100,71 € -72,00 € -172,71 € 0,00 € -172,71 €

03.06.2019

RŠLŽ a G 

2018/2019 v 

atletike

77 -80,93 € -120,00 € -200,93 € 0,00 € -200,93 €

428 -387,27 € -228,00 € -615,27 € 0,00 € -615,27 €
 

 

Tabuľka 5 

Termín Účel akcie
Počet 

účastníkov 
Mzdové 

náklady [€] 

Ostatné 
náklady 

(prenájmy) [€]

Náklady 
celkom [€] 

Príjem [€]
Výsledovka 

RŠK [€]

01. - 06.2019
Florbalový 

krúžok
106 -912,10 € -1 168,00 € -2 080,10 € 1 510,00 € -570,10 €

01. - 06.2019 Futbalový krúžok 195 -710,00 € -263,00 € -973,00 € 2 070,00 € 1 097,00 €

01. - 06.2019
Hokejové 

nádeje
27 0,00 € 325,00 € 325,00 €

328 -1 622,10 € -1 431,00 € -3 053,10 € 3 905,00 € 851,90 €
 

  

Na záver tejto časti môžeme konštatovať, že celkovo sa za prvý polrok 2019 na akciách RUŽI-

NOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. zabezpečovaných rôznymi organizačnými formami štatisticky 

zúčastnilo 4445 osôb. Po stránke organizačnej môžeme konštatovať, že všetky akcie boli plne po-

kryté finančne, materiálne a ľudskými zdrojmi. 
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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 v zmysle Zákona  523/2004 Z. z. a následne podľa svojho rozpočtu prí-

jmov a výdavkov a jej rozpočet 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 

15/II/2019 zo dňa 19.02.2019, príspevok MČ Bratislava–Ružinov pre RŠK, p. o. na rok 2019 vo 

výške 937 150,-EUR. Prvou zmenou rozpočtu na rok 2019 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–

Ružinov uznesením č. 75/V/2019 zo dňa 25.06.2019 schválilo zmenu príspevku MČ pre RŠK, p. o. 

na čiastku 890 150,- EUR ako aj kapitálové prostriedky vo výške 206 000,- EUR. 

 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. hospodáril v období od 01.01.2019 do 30.06.2019 nasledovne: 

Zostatok z roku 2018 vo výške ................................................................................ 97 330,- EUR 

Príjem do 30.06.2019 ............................................................................................ 809 890,- EUR 

Výdaj do 30.06.2019 ............................................................................................. 695 375,- EUR 

Rozdiel (Príjem – Výdaj) ...................................................................................... 211 845,- EUR 

 

3.1. Príjmy spolu:   

Plán ................................................................................................... 1 696 650,- EUR 

Plnenie ................................................................................................. 907 220,- EUR 

 
3.1.1. Príjmy za vlastné výkony a tovar:   

 Plán ............................................................................................................. 72 900,- EUR 

 Plnenie ......................................................................................................... 36 129,- EUR 

RŠK, p. o. usporiadal v prvom polroku 2019 pod vedením odborných trénerov športové kur-

zy, z ktorých bol príjem  ............................................................................... 31 307,- EUR 

Škôlka korčuľovania .................................................................................. 7 262,- EUR 

Škôlka plávania ......................................................................................... 9 661,- EUR 

Škôlka lyžovania ....................................................................................... 3 299,- EUR 

Krúžky (korčuľovania, futbal, florbal) ......................................................... 5 685,- EUR 

Ružinovské športové prázdniny ................................................................. 5 400,- EUR 

z prenájmu bytov na ZSVDZ .......................................................................... 1 176,- EUR 

dobropis za teplo v roku 2018 a dobropis za vratné obaly .............................. 3.581,- EUR 

prenájom športových potrieb predstavuje príjem ................................................. 30,- EUR  

odmena za zostatok finančných prostriedkov na účte v Prima banke .................. 35,- EUR    
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3.1.2. Príjmy za vlastné výkony v podnikateľskej činnosti: 

 Plán ........................................................................................................... 525 500,- EUR 

 Plnenie ....................................................................................................... 309 976,- EUR 

užívanie ľadových plôch ZSVDZ  ........................................................... 215 070,- EUR  

užívanie curlingovej haly ZSVDZ ............................................................. 24 000,- EUR 

zmluvné užívanie nebytových priestorov ZSVDZ ..................................... 20 407,- EUR 

organizovanie turnajov a komerčné akcie ................................................ 24 726,- EUR 

reklamné plochy ZSVDZ ............................................................................ 3 000,- EUR 

užívanie ANŠ (tenisové ihriská, hokejbal, futbal, in–line hokej)  ............... 17 605,- EUR 

predaj tovaru v bufete ................................................................................ 3 861,- EUR 

užívanie v AHRŠ (beach volejbalové ihrisko, amfiteáter) ........................... 1 307,- EUR 

Príjem za užívanie zverených priestorov boli plánovaný na základe poznatkov z predchádza-

júcich období a na základe platných zmlúv a cenníkov. 

 

3.1.3. Príjmy z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov – hlavná časť príjmov: 

Plán ........................................................................................................... 890 150,- EUR 

Plnenie ....................................................................................................... 453 655,- EUR 

 

3.1.4. Príjmy z finančného hospodárenia:    

Plán .................................................................................................................. 100,- EUR 

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

Príjmy z finančného hospodárenia predstavujú úroky na bankových účtoch. 

 

3.1.5. Príjmy z poistného plnenia:    

Plán ............................................................................................................... 2 000,- EUR 

Plnenie .............................................................................................................. 903,- EUR 

Príjmy z poistného plnenia tvoria vyúčtovanie poistnej udalosti v poisťovni UNIQA. 

 

3.1.6. Príjmy ostatné z podnikateľskej činnosti:    

Plán ...................................................................................................................... 0,- EUR 

Plnenie ........................................................................................................... 1 626,- EUR 

Príjmy ostatné z podnikateľskej činnosti predstavujú preplatok na dani z príjmu za rok 2018 

vrátený Daňovým úradom. 

 

3.1.7. Príjmy z dobropisov:    

Plán ...................................................................................................................... 0,- EUR 

Plnenie ........................................................................................................... 7 584,- EUR 

Vrátenie preplatku z ročného vyúčtovania za teplo v roku 2018 ................ 7 284,- EUR 

Vrátenie vratných obalov v roku 2018........................................................... 300,- EUR  
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3.1.8. Príjmy kapitálové z mestskej časti Bratislava-Ružinov:    

Plán ........................................................................................................... 206 000,- EUR 

Plnenie .................................................................................................................. 0,- EUR 

Do 30.06.2019 RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. neprijal žiadne kapitálové prostriedky 

z mestskej časti Bratislava-Ružinov. Čerpanie schválených kapitálových prostriedkov vo 

výške 206 000,- EUR bude v 2. polroku 2019. 

 

3.1.9. Príjmy – zostatok z roku 2018 ....................................................... 97 330,- EUR 

 

3.2. Výdavky spolu  

Plán ................................................................................................... 1 696 650,- EUR 

Plnenie ................................................................................................. 695 375,- EUR 

 

Čerpanie výdavkov vychádzalo z potrieb krytia projektov RŠK, p. o. 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. 

3.2.1. Výdavky z hlavnej činnosti 

Plán ........................................................................................................... 965 150,- EUR 

Plnenie ....................................................................................................... 492 499,- EUR 

 

3.2.1.1. Výdavky na mzdy 

Plán .................................................................................................... 309 610,- EUR 

Plnenie ................................................................................................ 154 171,- EUR 

tarifný, základný plat vrátane náhrad predstavuje čiastku  ............... 87.814,- EUR,  

osobný príplatok je vo výške  ............................................................ 66.357,- EUR 

RŠK, p. o.  postupuje pri odmeňovaní pracovníkov podľa zákona 553/2003 Z. z. o od-

meňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a podľa aktuálnych nariadení vlády 

SR týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

K 30.06.2019 RŠK, p. o.  zamestnávala 28 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. 

 

3.2.1.2. Výdavky na poistné do zdravotných poisťovní 

Plán ...................................................................................................... 29 740,- EUR 

Plnenie .................................................................................................. 14 739,- EUR 

Finančné prostriedky boli použité zamestnávateľom na úhradu zdravotného poistenia 

v ZP Dôvera, VšZP. 
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3.2.1.3. Výdavky na poistné do sociálnej poisťovne 

Plán ...................................................................................................... 77 600,- EUR 

Plnenie .................................................................................................. 35 114,- EUR 

Finančné prostriedky boli použité zamestnávateľom na úhradu odvodov do Sociálnej 

poisťovne. 

 

3.2.1.4. Výdavky na cestovné náhrady 

Plán ........................................................................................................ 1 400,- EUR 

Plnenie ....................................................................................................... 395,- EUR 

Finančné prostriedky sú plánované na čerpanie bežných služobných ciest uskutočne-

ných zamestnancami MHD a preplatenie cestovných náhrad pri použití súkromného vo-

zidla na služobný účel 

 

3.2.1.5. Výdavky na energie a vodné, stočné 

Plán .................................................................................................... 225 250,- EUR 

Plnenie ................................................................................................ 129 278,- EUR 

elektrická energia ............................................................................. 72 386,- EUR 

teplo a plyn ....................................................................................... 41 435,- EUR 

vodné a stočné ................................................................................. 15 457,- EUR 

 

3.2.1.6. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby 

Plán ........................................................................................................ 7 550,- EUR 

Plnenie .................................................................................................... 3 414,- EUR 

 

3.2.1.7. Výdavky na materiál 

Plán ...................................................................................................... 53 750,- EUR 

Plnenie .................................................................................................. 17 200,- EUR 

Interiérové vybavenie  ........................................................................... 390,- EUR     

výpočtová technika (nové registračné pokladne – eKasa) ..................... 882,- EUR  

prevádzkové stroje, prístroje a náradie .................................................. 717,- EUR  

všeobecný materiál ........................................................................... 10.506,- EUR  

 čistiace potreby ....................................................................... 1 510,- EUR 

 kancelárske potreby ..................................................................  229,- EUR 

 športový a zdravotný materiál .................................................... 996,- EUR 

 sladkosti, pitný režim a materiál pre krúžky ............................. 1 419,- EUR 

 všeobecný materiál určený na údržbu a chod zverených areálov 

 (materiál LÚ na ZSVDZ, farby, žiarovky, drevársky materiál) .. 6 352,- EUR 

knihy, časopisy, noviny .......................................................................... 305,- EUR 

pracovné odevy .................................................................................. 3 681,- EUR 
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palivá ako zdroj energie (rolby, kosačky) ............................................... 541,- EUR 

reprezentačné ....................................................................................... 178,- EUR 

 

3.2.1.8. Výdavky na prepravné 

Plán ...................................................................................................... 25 200,- EUR 

Plnenie .................................................................................................... 8 891,- EUR 

doprava deti, účastníkov krúžkov, organizovaných RŠK, p. o. ............ 7 220,- EUR 

doprava materiálu dodávateľským spôsobom ..................................... 1 671,- EUR 

 

3.2.1.9. Výdavky na údržbu a opravy 

Plán ...................................................................................................... 50 700,- EUR 

Plnenie .................................................................................................. 20 852,- EUR 

údržba výpočtovej techniky .................................................................... 910,- EUR 

Údržba strojov a prístrojov (oprava kosačky, rolby,  

umývacieho stroja, kompresora) ......................................................... 1.778,- EUR 

údržba budov a priestorov (tenisových kurtov na ANŠ, oprava  

osvetlenia na ANŠ, oprava kotlového kondenzátora, oprava  

poškodeného potrubia, oprava kanalizačného poklopu) ................... 18.164,- EUR 

 

3.2.1.10. Výdavky na nájomné za objekty a stroje 

Plán ........................................................................................................ 5 050,- EUR 

Plnenie .................................................................................................... 3 877,- EUR 

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

prenájom telocvične a plavárne pre krúžky ......................................... 1.311,- EUR 

prenájom umývacieho automatu, tlačiarne, technických fliaš .............. 1.817,- EUR 

 

3.2.1.11. Ostatné výdavky 

Plán .................................................................................................... 174 600,- EUR 

Plnenie ................................................................................................ 100 030,- EUR 

školenia a kurzy ..................................................................................... 692,- EUR 

konkurzy a súťaže ............................................................................ 35 766,- EUR 

 pobyt - škôlka lyžovania ........................................................ 22 450,- EUR 

 tréneri ..................................................................................... 9 225,- EUR 

 organizačné zabezpečenie športových aktivít a vecné ceny ... 4 091,- EUR 

propagácia RŠK, p. o. ........................................................................ 2 300,- EUR 

všeobecné služby ............................................................................... 9 429,- EUR  

 školenie CO ............................................................................... 900,- EUR 

 školenie BOZP a OPP............................................................. 1 434,- EUR 

 zdravotná služba na verejnom korčuľovaní ................................ 648,- EUR 
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 dozor na verejnom korčuľovaní .................................................. 738,- EUR 

 správa kotolne ........................................................................ 1 893,- EUR 

 čistiace práce ............................................................................. 236,- EUR 

 revízie ..................................................................................... 1 997,- EUR 

 potlač logo na tričká  .................................................................. 185,- EUR 

 ostatné drobné služby ............................................................. 1 398,- EUR 

rekreačné poukazy boli čerpané v sume .................................................. 46,- EUR 

poplatky a odvody............................................................................... 9 835,- EUR  

 podzemné vody....................................................................... 9 510,- EUR 

 recyklačný poplatok ..................................................................... 40,- EUR 

 bankové poplatky ....................................................................... 285,- EUR 

stravovanie vo výške ........................................................................ 11 048,- EUR 

poistné (poistenie objektov ZSVDZ a ANŠ) ........................................ 6 871,- EUR 

prídel do Sociálneho fondu ................................................................. 2.846,- EUR 

odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – dohody ............ 1 940,- EUR 

pokuty a penále vo výške (Daňový úrad  - uhradený úrok  

z omeškania za minulé roky) ............................................................ 15 133,- EUR  

poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu ................................................ 4 122,- EUR 

 

3.2.1.12. Výdavky na odchodné a nemocenské dávky 

Plán ........................................................................................................ 4 700,- EUR 

Plnenie .................................................................................................... 4 538,- EUR 

zamestnancov pri prvom odchode do dôchodku ................................. 3 494,- EUR 

nemocenské dávky ............................................................................. 1 044,- EUR 

 

3.2.2. Výdavky z podnikateľskej činnosti 

Plán ........................................................................................................... 525 500,- EUR 

Plnenie ....................................................................................................... 134 579,- EUR 

Podiel mzdy zamestnancov vyplácej z podnikateľskej činnosti. ................. 27 562,- EUR 

odmeny – 13. plat pre zamestnancov ........................................................ 13 736,- EUR 

poistné do zdravotných poisťovní ................................................................ 4 606,- EUR 

odvody do Sociálnej poisťovne .................................................................. 12 621,- EUR 

elektrická energia, teplo, plyn a vodné stočné ........................................... 61 950,- EUR 

interiérové vybavenie ...................................................................................... 601,- EUR 

výpočtová technika ......................................................................................... 419,- EUR 

všeobecný materiál (ložiská a kotúče do brúsky). ............................................. 87,- EUR  

tovar do bufetu v ANŠ.................................................................................. 2 447,- EUR 
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údržba registračných pokladní .......................................................................... 48,- EUR 

poplatky ....................................................................................................... 6 715,- EUR  

 poplatok za podzemné vody ............................................................. 6 561,- EUR 

 bankové poplatky ................................................................................ 154,- EUR 

poistné .............................................................................................................. 16,- EUR 

úhrada DPH ................................................................................................. 3 771,- EUR 

3.2.3. Výdavky zo zostatku roku 2018 

 

mzdy za december 2018 ........................................................................... 30 711,- EUR 

poistné do ZP december 2018 ..................................................................... 3 058,- EUR 

poistné do SP december 2018 ..................................................................... 7 358,- EUR 

cestovné náhrady ........................................................................................... 287,- EUR 

elektrická energia december 2018  ............................................................ 23 322,- EUR 

vodné stočné december 2018 ...................................................................... 2 840,- EUR 

poštové poplatky ............................................................................................... 27,- EUR 

všeobecný materiál ......................................................................................... 694,- EUR 

 

3.3. Finančný majetok 

Stav pokladnice k 30.06.2019 ....................................................................... 1 495,71 EUR 

Stav prostriedkov na bežnom účte k 30.06.2019 ....................................... 202 630,98 EUR                         

 

3.4. Fondy RŠK, p. o. 

3.4.1. Sociálny fond 

tvorí  úhrn povinného prídelu v zákonom stanovenej výške 1,05 % z vymeriavacích základov 

zamestnancov na TPP. Prídel v prvom polroku 2019 bol vo výške 2.846,- EUR Použitie fondu 

bolo v rozsahu dohodnutých zásad na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu 

pracovnej sily, príspevok na stravovanie. 

Stav sociálneho fondu k 30.06.2019 ........................................................... 2 237,99 EUR 

3.4.2. Rezervný fond 

tvorí príspevková organizácia zo zlepšeného výsledku hospodárenia  a z výsledku hospodá-

renia z podnikateľskej činnosti. Povinnosťou je použiť fond na úhradu straty minulých rokov. 

 

Stav rezervného fondu k 30.06.2019 ........................................................ 93 781,58 EUR 
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3.5. Pohľadávky a záväzky z hlavnej činnosti 

K 30.06.2019 eviduje RŠK, p. o. krátkodobé pohľadávky .......................... 67 448,40 EUR 

K 30.06.2019 eviduje RŠK, p. o. vo forme dodávateľských faktúr v lehote  

splatnosti .................................................................................................. 29 792,97 EUR  

 

4. Investície 

          V 1. polroku 2019 RŠK, p. o. nenadobudla žiadne  investície. 
 

5. Riadiaca a kontrolná činnosť 

5.1. Riadiaca činnosť 

Bola zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia úloh RŠK, p. o., na prezentáciu podujatí 

verejnosti, na skvalitnenie materiálneho a technologického vybavenia a realizáciu nových  

Riadiaci pracovníci sa pre zabezpečenie jednotných postupov v zmysle prevádzkových po-

riadkov, interných predpisov a právnych noriem stretávajú pravidelne týždenne na operatív-

nych poradách riaditeľa. 

5.2. Kontrolná činnosť 

Hlavná časť vnútorných kontrol realizovaná vedúcimi zamestnancami zameraná na: 

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

zákonov v praxi atď., 

 priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu, za účelom dodržiavania zásady hospodár-

nosti a efektívnosti ako aj zásadu dodržiavania rozpočtu, 

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

o ochrane nefajčiarov, 

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

Z vykonaných kontrol bol spísaný záznam a na základe vnútorných kontrol boli prijaté opatre-

nia na zamedzenie vzniku nových a odstránenie opakovania nedostatkov. 

 

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. 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. je  plne funkčná organizácia, spôsobilá plniť úlohy vyplývajúcej jej 

zo zriaďovacej listiny, ktorá po vyriešení problémov z minulého obdobia nastúpila cestu rozvoja tak 

v materiálno-technickej oblasti ako aj pri poskytovaní služieb. 
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