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Správa o činnosti CAŠ za 2. polrok 2019 po zapracovaní 
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Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 prorektorka 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Alexander Gejmovský, PhD. 
 riaditeľ ÚZ CAŠ STU 
 
 
Zdôvodnenie:  Správa sa predkladá v zmysle čl.3 Organizačného poriadku Centra 

akademického športu STU a v zmysle schváleného 
harmonogramu predkladania správ o činnosti a hospodárení 
univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU 

                       
 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti ÚZ CAŠ STU za 

2. polrok 2019 po zapracovaní pripomienok V STU zo 16.03.2020 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 
 

 
 



8. zasadnutie V STU, 30.03.2020 
Správa o činnosti CAŠ STU za 2. polrok 2019 po zapracovaní pripomienok V STU zo 16.03.2020 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.  
  

2 
 

 
Správa o činnosti ÚZ CAŠ STU v 2. polroku 2019 po zapracovaní pripomienok 

V STU zo 16.03.2020 
 

Poslanie a fungovanie ÚZ CAŠ STU 
 

Účelové zariadenie Centrum akademického športu STU (CAŠ) má v správe športový 
areál P. Gleska a tenisové kurty v areáli ŠD Mladá Garda na Račianskej ulici 103 
a telovýchovný areál Mladosť v Mlynskej doline, Staré grunty 54.  

 
Areál je k dispozícii bezplatne súčastiam STU na zabezpečenie vzdelávacej činnosti 

zameranej na telesnú výchovu a šport a zamestnancom a študentom STU na voľnočasové 
športové aktivity v časoch, keď sa na športoviskách nerealizuje podnikateľská činnosť. 
Niektoré športoviská (tenis a telocvičňa) majú stanovený zvýhodnený cenník zamestnancov 
a študentov STU. 

 
Po spustení webovej stránky CAŠ v roku 2017, neustálom zlepšovaní kvality 

športovísk (výmena umelého trávnika v roku 2018, výmena osvetlenia futbalového ihriska 
2019), oprave šatní na kurtoch (2017) sa darí zvyšovať záujem o areál, čoho dôkazom sú 
príjmy z podnikateľskej činnosti za ostatné roky.  

 
Financovanie CAŠ je zabezpečené z dotácie STU a z podnikateľskej činnosti, ktorú CAŠ 

vykonáva. Výška dotácie z prostriedkov STU je závislá od schválenia celkového rozpočtu 
v Akademickom senáte STU (AS STU) a suma kolíše. Príjmy z podnikateľskej činnosti sa darí 
za ostatné roky zvyšovať (rok 2017 = 108 800 €, rok 2018 = 119 400 €, rok 2019 = 139 000 €). 

  

 
 

Organizačná štruktúra CAŠ STU k 31.12.2019 
 

Na útvare CAŠ STU bolo v roku 2019 zamestnaných celkovo 7 pracovníkov, z toho 
riaditeľ, organizačný pracovník, správca areálu, údržbár, 2 správcovia tenisových kurtov 
a vrátnička v telocvični Mladosť. 
 

Zvýšený záujem o prenájom športovísk ako aj areálu vytvoril tlak na prácu 
zamestnancov a v tomto počte je ďalšie napredovanie nezvládnuteľné. 16.12.2019 bol 
schválený Akademickým senátom STU dodatok číslo 3 k organizačnému poriadku CAŠ, ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020 a ktorý upravil aj organizačnú štruktúru CAŠ. 
V súčasnosti je snaha naplniť novú organizačnú štruktúru, a preto je CAŠ vo fáze hľadania 
nových pracovníkov na neobsadené pracovné pozície. V prvej fáze sa CAŠ zameralo hlavne 
na obsadenie pozície upratovačky na plný úväzok a ekonómky/a na čiastočný úväzok. 
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Aktivity v roku 2019 
 

1) FUTBALOVÉ IHRISKO: realizácia výmeny osvetlenia -  45.000 € - september 2019, 
z toho: 

a. dotácia z Úradu vlády – 10.000 € 
b. účelová dotácia z STU – 35.000 € 

- zvýšenie kvality, rôzne možnosti svietenia, úspora energie na úrovni cca 50 % 
- evidentná úspora na energiách už v 4. štvrťroku 2019 
 

2) ATLETICKÝ ŠTADIÓN: vybudovanie nového vrhačského sektora, ktorý spĺňa 
medzinárodné kritéria - 35.000 € - september 2019, z toho: 

a. vrhačská klietka ako dar z atletického zväzu v hodnote – 20.000 € 
b. účelová dotácia z STU (odborná betonáž) – 15.000 € 

 
3) AREÁL P. GLESKA a TENISOVÉ KURTY: sú bezplatne k dispozícii na aktivity a športové 

dni fakúlt (športové dni, testovanie, výučba) a voľnočasové športové aktivity študentov 
a zamestnancov STU. Na tenisových kurtoch Mladá garda platí pre študentov 
a zamestnancov STU zvýhodnený cenník. Areál a všetky jeho športoviská sú k dispozícii 
bezplatne vo voľných hodinách. Aktuálna obsadenosť je zverejnená na web stránke.  
 

4) TELOCVIČŇA MLADOSŤ: umelecký súbor Technik využíva telocvičňu Mladosť na nácvik 
a tréningy 4 x za týždeň bezplatne (hodnota cca. 6 000 €); nejasná situácia ohľadom 
predaja, sú potrebné opravy ale nie je to asi z dlhodobého hľadiska zmysluplné 

 
5) PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ: zvýšený príjem z podnikateľskej činnosti, viacerí klienti 

predbežne potvrdili záujem o rezerváciu areálu aj v budúcnosti 
 

6) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: dňa 16.12.2019 nadobudol platnosť dodatok č. 3 
k organizačnému poriadku CAŠ zo dňa 24. 11. 2008. Tento dodatok nadobudol 
účinnosť dňa 01.01.2020. 

 
7) ĎALŠIE AKTIVITY: organizačné zabezpečenie Majstrovstiev STU 2019 študentov aj 

zamestnancov – účasť cca 500 študentov a cca 200 zamestnancov. Organizačne sa 
zamestnanci CAŠ podieľali na viacerých akciách v areáli. 
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Hospodárenie za rok 2019 
 
DOTÁCIA: 

 
Účelovému zariadeniu CAŠ STU bola na rok 2019 pridelená dotácia na prevádzku vo 

výške 122 000 €. Zostatok z roku 2018 bol  38 000 €,  a teda na činnosť v roku 2019 malo CAŠ 
k dispozícii 160 000 €. V roku 2019 boli celkové náklady na dotačnú činnosť pokryté 
finančnými prostriedkami z pridelenej dotácie v plnej výške.  
 
Z celkovej dotácie určenej pre CAŠ (účelová + neúčelová) bolo hradené 157 127,93€ na 
mzdové a ostatné osobné náklady a tovary a služby nasledovne: 

 mzdové a ostatné osobné náklady 53 208,62€  

 tovary a služby 105 328,30€, z nich najvýznamnejšie položky predstavovali náklady 
na: 

o energie 23 264,87€ (areál P. Gleska) 
o opravy a udržiavanie 39 439,78€ (najmä LED osvetlenie) 
o spotreba materiálu 4 574,99€ (benzín, drobný nákup,...) 
o daň z nehnuteľnosti 13 886,67€  
o ostatné služby 20 095,44€ (údržba futbalového ihriska, doprava študenti na 

medzinárodnú súťaž, revízia elektriny, rozhodcovia M-STU, kurty M-STU) 
o náklady na reprezentáciu 2 657,56€ (náklady spojené s M-STU 2019 – 

medaile, poháre, občerstvenie a tričká) 
- 1 490€ bolo presunutých na fakulty ako odmena zamestnancov, ktorí zabezpečovali 

Majstrovstvá STU v športe a pod.  
Celkovo teda bolo hradené z dotácie určenej pre CAŠ 158 617,93€. 
 
Čerpanie bežnej dotácie na kapitálové výdavky sa v roku 2019 neprejavilo vo výkaze ziskov 
a strát, ale  v budúcnosti sa prejaví v nákladoch vo forme odpisov. 
 

Uznesením AS 3.2/2019 zo dňa 24.6.2019 bola úpravou dotácie z fondu obnovy roku 
2018  ÚZ CAŠ pridelená účelová dotácia 50 000 € (35 000 € na nové LED osvetlenie a 15.000 
€ na betonáž atletickej klietky). Táto dotácia bola na určený účel aj minutá. 
 
 
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ: 
 
CAŠ na ekonomickej činnosti dosiahla v roku 2019 zisk vo výške 12 617,42€ pred zdanením. 
Náklady na túto činnosť predstavovali 127 348,27€, výnosy boli vo výške 139 965,69€. 
 
Náklady z celkovej sumy 127 348,27€ boli: 

 mzdové a ostatné osobné náklady 50 760,63€ 

 tovary a služby 76 587,64€, z toho: 
o spotreba energie 47 537,35€ (plyn a elektrina tenisové kurty, voda a kúrenie 

telocvičňa Mladosť) 
o ostatné služby 16 876,81€ (postavenie a zloženie tenisovej haly, revízie tenis 

a Mladosť) 
o spotreba materiálu 6 540,33€ (e-kasa, drobný nákup, čistiace prostriedky) 
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o oprava a udržiavanie 4 937,87€ (bleskozvod Mladosť, úprava kurtov) 
o ostatné dne a poplatky 33,19€  
o iné ostatné náklady 662,09€ 

 
Výnosy vo výške 139 965,69€ boli dosiahnuté: 

 z nájmu majetku vo výške 123 426,35€ (ide o vystavené faktúry za všetky športoviská) 

 z predaja služieb 16 539,34€ (prijaté platby v hotovosti do e-kasy, z toho 95% ide o 
tenis) 

 
Príjmy na ekonomickej činnosti boli vo výške 142 668,48€ a výdavky 121 513,52€. Rozdiel 
medzi príjmami a výnosmi spočíva v tom, že príjmy sú financie, ktoré v roku 2019 reálne 
prišli na účet, výnosy sú faktúry vystavené v r. 2019. Výdavky sú financie, ktoré v roku 2019 
reálne odišli z účtu, náklady sú faktúry, ktoré v roku 2019 boli pre CAŠ doručené. Zostatok na 
účte po započítaní počiatočného stavu (23 399,41€) bol k 31.12.2019 vo výške 44 554,37€. 
 
 

Projektová činnosť za rok 2019 
 

 CAŠ sa zapojilo do podávania viacerých projektov a žiadostí o granty:  
 

- Bratislava – hl. mesto – 2 projekty (atletické náčinie a betonáž) – 1 úspešný (1.500 €) 
- Úrad vlády SR – 1 projekt (osvetlenie futbalového ihriska) – úspešný (10.000 €) 
- SAZ (Slovenský atletický zväz) – projekt tribúny – neúspešný 
- SOŠV (Slovenský olympijský výbor) – 2 projekty (šatne a exteriérový workout) - 

neúspešné 
 

 
Plán aktivít na rok 2020 

 
- organizácia športového dňa STU – predbežný termínu 22.4 alebo 29.4.2020 (streda) 
- organizácia denného športového tábora pre deti zamestnancov STU – termín 1.7 – 

3.7.2020 (streda-piatok)  
- organizácia športového dňa zamestnancov R-STU – jún 2020 
- personálne zabezpečenie CAŠ v súlade s organizačnou schémou Centra 

akademického športu STU – prijatie chýbajúcich zamestnancov (ekonómka na 
polovičný úväzok, vrátnik, správcovia areálu)  

- vybudovanie vstupnej brány do športového areálu P. Gleska - spolupráca so ŠD Mladá 
garda 

- zvýšenie bezpečnosť v areáli – osvetlenie, kamery, kontrola vstupu 
- zvýšenie príjmov z podnikateľskej činnosti o 5-10 % 
- organizácia M-STU študentov (apríl / máj 2020)  a zamestnancov (jún 2020)  
- zapojenie sa do rôznych projektov a výziev ( Bratislava – mesto, Úrad vlády, Fond na 

podporu športu a ďalšie) 
- pokračovanie v rekonštrukciách šatní a zveľaďovaní športovísk 
- bežná údržba strojov a športovísk 
- pridanie 4 kamier do kamerového systému  
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- príprava a finalizácia projektov -  tribúna atletického štadióna, prekrytie 
multifunkčného ihriska strechou (vytvorenie „telocvične“) v športovom areáli 
P. Gleska 

- nadobudnutie nového veľkého stroja hlavne na odhŕňanie snehu – cca. 30 000 € 
 
Športový deň zamestnancov R-STU 
 

- termín: jún 2020 
- miesto konania: športový areál P. Gleska, Mladá Garda 
- čas konania:  8:00 – 16:00 
- občerstvenie, obed, pitný režim 
- rôzne športové aktivity, hudba 
- darček pre každého (taška, tričko, medaila, ...) 
- bude hradené z rozpočtu CAŠ STU (odhad cca. 9.000 € pri 200 ľuďoch) 

 
Denný tábor pre deti zamestnancov R-STU (STU) 
 

- termín:  1.7. – 3.7.2020 (streda – piatok) – 3 dni 
- miesto: športový areál Mladá garda 
- denný program:  8:00 – 16:00 
- strava: desiata, obed, olovrant, pitný režim 
- denný tábor ladený na vyskúšanie viacerých športov 
- bude hradené z rozpočtu CAŠ STU (odhad cca. 2.000 € pri 20 deťoch) 

 
 

Problémy telocvične Mladosť (Mlynská dolina) 
 
Prevádzkovanie športovísk CAŠ sa darí udržiavať tak, že nie sú stratové a poskytujú služby 
pre STU s výnimkou telocvične Mladosť, ktorá sa nachádza v Mlynskej doline a okrem 
tréningov VUS Technik je určená iba na podnikateľské účely. Ide o jediné športovisko mimo 
areálu v priestoroch ŠD Mladá Garda. Prevádzka telocvične Mladosť je za súčasného stavu 
neudržateľná a vyžaduje riešenie. Dôvody sú: 

- telocvičňa sa nachádza v Mlynskej doline 
- budova telocvične patrí STU ale stojí na pozemku UK 
- dlhšie sa vedú rokovania o zámene budovy ale vždy stroskotajú na zámene všetkých 

pozemkov v rámci Mlynskej doliny 
- telocvičňa potrebuje výraznú rekonštrukciu aby plnila svoj účel 
- zatekajúca strecha, zatekajúca vrátnica, nefunkčné radiátory, pokazené okná, rozbité 

obloženie stien, problém s vodou a uzávermi vody 
- vysoké náklady na fungovanie telocvične 
- náklady prevyšujú príjmy, ktoré sme schopní vyprodukovať 
- potreba zamestnávania vrátničky, keďže telocvičňa nie je súčasťou areálu 
- v telocvični trénuje bezplatne súbor Technik 
- zvyšné prenájmy sú čisto podnikateľská činnosť 
- cenovú kalkuláciu na nutné opravy spracoval p. Ing. Tibor Schmidt (UTIČ) – cca. 

20.000 € (nové vodovodné ventily, oprava zatekajúcej strechy, vybúranie dverí do 
malej telocvične, oprava obloženia veľkej telocvične) 


