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INFORMÁCIE
o spracovaní interpelácií z ostatného

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa
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Sprac~vateľ: 1
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2. znenie interpelácie Č. 1
3. odpoveď na interpeláciu Č. 1
4. znenie interpelácie Č. 2
5. odpoveď na interpeláciu č.2
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2. znenie interpelácie č. 1

Iterpelujúci: Peter Ágoston

Interpelovaný: starosta mestskej časti

Predmet interpelácie: Žiadosť o poskytnutie podrobnej informácie o činnosti Škulak klubu

Znenie interpelácie:
počet členov
výška príspevku
čo je jeho úlohou a náplňou činnosti (zmysle pre občana NM)
rozšpecifikovať náklady na činnosť a prevádzku (energie, nájomné, mzdy, atď.)
či má aj iné príjmy ako z členstva



MESIfS

ŠKOLAK K,:tUB zdravia a pohybu
lazallsk~,75JB,arat •.

Organizačný poriadok

Zriaďovateľom športového areálu ŠKOLAK KLUB zdravia a pohybu je
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

ŠKOLAK KLUB zdravia a pohyt)u je organizačne začlenený ná OdCJe[ttnÍ
vnútornej správy, referátu školstva, kultúry a športu Miestneho úradu
Mestskej časti Bratlslava - Nové Mesto.

VedC,ci prevádzky' 'zodpovedá za doCtržiävariié'~tevádzkovéh() poriádl<tl,
čistotu a bezpečnú prevádzku v areáli Škólak klubu zdravia a pohybu, Úzko
spolupracuje s referátom športu na oddelení vnútornej správy) s ktorým
kOf1zfJltuje.p~oblé,OJY:.~revádzky Š~olak. klubu aspplu pripravuj9.. )la
schválenie návrhcennika služieb poskytovanychv Školak k(Ut1e na
príslušný rok. .

Vedúci prevádzky precjklagá návrhy rya yyužitie areálu Š~orak.klubu pro
poriada nie hrófuadnýcfr športových akcií, kft>ré po sChválení' Miestnym
zastupiteľstvom MČ B-NM budú zapracované do kalendára športových akcií
MČ B•.NMna prislušnýrok.

Areál· ŠKbL~K, KCUB'zdravia·a pohy:ou s 'vytiuCfovanýn1i inťeriérovjml
a exteriérovými športovými priestormi poskytuje rôzne· možnosti pre
rozvíjanie pohy:bových a športových aktivít obyvateľov Mestskej časti
Bratislava - Nové Mes~o. Vjnte.r;iéroyých. priestorochs~ nachádza s.~uash
herňa, posilňóvňa' a maJá telocvičňa so zrkadlami, ktorá sa vyúžíýa ,na
aerobik a stolný tenis. Exteriérové priestory tvoria ihriská navotejbal,
nohejbal, basketbal, malý futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, pieskový
;beachvoleJbatgvý kurt, cvičná terisoyá stena a ,atletická dvojdráha -)~ôq m
so sektorom ria skok do diaľky. Návštevníci majú možnosf'použiva~í,šatrie,
sprchy a hygienické zariadenia umiestnené vo vnútorných priestoroch
Školak klubu. '

~áväteVÍ1ihiareálu vyRbliáVajú športovú Činnosť n~ vlastnú zOdpovetfnosť.
V prípade poškodenia zdravia nebudú voči prevádzkovateľovi požadovať
žiadne úrazové plnenie v prípadnom odškodnení,

Návštevnfhi môžu využfvať zariadenie .je'dnor~zď"oalebó: tí, 'ktorí majú
záujem pravidelne športovať, majú možnosť stať sa členmi klubu. Po
uhradení klubového poplatku, určeného cenníkom služieb, je vystavený
"Klubový'preukaz·', ~t<>rÝqmožňuje návštevníko~d voľný v!;tup do areálu,
kedýkol'vek počas jeho"prevádzky á použivať vonkálšiei vnňtorrié priestQry
podl'avlastných športových požiadaviek. Návšteva zariadenia je možná iza
jednorazový poplatok určený podl'a schváleného cenníka.
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rekreačných, telovýchovných a športových poduiatí

v mestské] časti Bratislava - Nové Mesto
6.1.2011
8.1.2011

19.2.2011
16.2.2011
17.2.2011
24.3.2011
7.4.2011

28.4.2011
22.4.2011
30.4.2011
7.5.2011

12.5.2011
17.5.2011
20.5.2011
20.5.2011
21.5.2011
25.5.2011
26.5.2011

4.6.2011
24.6.2011
24.6.2011
25.6.2011
27.8.2011
26.8.2011
26.8.2011
15.9.2011
16.9.2011
29.9.2011
1.10.2011
4.10.2011
7.10.2011
7.10.2011

20.10.2011
10.11.2011
16.11.2011
24.11.2011

1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
8.12.2011

13.12.2011
14.12.2011
15.12.2011
17.12.2011

Štyr.
Sob.
So.
Štyr.
Štyr.
Štyr.
Štyr.
Štyr.
Pio.
So.
So.
Štyr.
Ut.
Pio.
Pio.
So.
Str.
Štyr.
So.
Pio.
Pio.
So.
So
Pio.
Pio.
So.
Pio.
Štyr.
Sob.
Uto
Pio.
Pio.
Štyr.
Štyr.
Str.
Štyr.
Ut.
Str.
Štyr.
Štyr.
Ut.
Str.
Štyr.
So.

Trojkrárový turnaj vo futbale - juniori
Trojkrárový turnaj vo futbale - seniori
Valentínsky turnaj v bedmintone
Basketbal chlapci
Basketbal dievčatá
Gymnastický štvorboj • Ch+D
Obvodné kolo v hádzanej· CH+D
Obvodné kolo vo Vybijanej • dievčatá
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Turnaj v nohejbale
Rybárske preteky· CH+D
Atletické preteky· CH+D
Športová olympiáda žiakov ŠKD
Kramárska liga v minifutbale
Kramárska liga v streetbale
Memoriál J.JelŠíka 12. ročník
Challenge Day
Obvodné kolo v šlhu na tyči
IN LINESLALOM8. ročník
Kramárska liga v minifutbale
Kramárska liga v streetbale
Športové narodeniny Školak klubu zp/17 /
Rozlúčka s prázdninami
Kramárska liga v minifutbale
Kramárska liga v streetbale
Turnaj vo vybijanej a plážovom volejbale
Kramárska liga
Cezporný beh chlapci a dievčatá
Lesný beh Bratislavčanov
Jeseň života aktívne
Kramárska liga v minifutbale
Kramárska liga v streetbale
OKv stolnom tenise· CH+D
Turnaj žiakov v minifutbale 1. kategória
Turnaj žiakov v minifutbale 2. kategória
Turnaj žiakov v minifutbale 3. kategória
Obvodné kolo vo florbale • chlapci
Obvodné kolo vo florbale • chlapci
Basketbal chlapci
Basketbal dievčatá
Vianočný turnaj v minifutbale 1. kategória
Vianočný turnaj žiakov v minifutbale 2:kategória
Vianočný turnaj žiakov v minifutbale 3.kategória
Vianočný turnaj v stolnom tenise

Školok klubzp
Školok klubzp
Školok klubzp
Gym. Hubeného
Gym. Hubeného
ZŠ o MŠ ZO kasárňou
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
Škola k klubzp
Školok klubzp
jazero Vajnory
Štadión CAŠ P.Gleska-M.G.
ZŠ s MŠ Sibírska
ŠILK
ŠILK
TK Kalinčiakova
školy, organizácie, verejnosť
ZŠ Kalinčiakova
ŠI Pionierska
ŠILK
ŠILK
Školok klubzp
Školok klub zp
ŠILK
ŠILK
Školok klubzp
ŠILK
Kuchajda
Kamzík-Cvičná lúka
SK BNM
ŠILK
ŠILK
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ZŠ Kalinčiakova
ZŠ Kalinčiakova
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
ŠH Pionierska
Školok klub

Podujatia pripravili: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Školak klub zdravia a pohybu, ŠILI{ BA-NM, ZŠ,zŠ s MŠ BNM, CVČBA 111.-ŠH Pionierska, športové zväzy
I{ontakty: MÚ Bratislava-Nové Mesto, ref.športu a školstva-49253 213, Školak klub zdravia a pohybu - Riazanskó 75/B-44452545, ŠH Pionierska -44252308
Zmena termínu vyhradená
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vstupenky do múzeí, náklady na dopravu
a spotrebný materiáL Termín odovzdania
záväznejprihlášky a poplatku je 17.2.2011.
Kapacita je obmedzená počtom 35 detí.
Viac informácií získate na telefónnom čís-
le: 4488 9179.

': I
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14.a 15.decembra 2010 sa zúčastnilo tur-
naja 15 družstiev, víťazov okresných kôl
Senca, Pezinka, Malaciek a piatich bra-
tislavských okresov. V prvý deň chlapci
narodení 1.1.2000a mladší predviedli sluš-
ný technický futbal a nefalšovanú radosť
z hry, pričom u niektorých hráčov bol zrej-
mý rodiaci sa talent. Víťazstvosi odníeslo
družstvo zo ZŠ Podzáhradná, druhé miesto
získali žiaci zo ZŠ Mudroňova a tretie pri-
padlo chlapcom zo ZŠ A. Dubčeka.

IS. decembra odohrali turnaj žiaci na-
rodení 1.Ll998 a mladší. Osobné nasade-
nie a zaujatie hrou kazili,žiaľ,fauly a pády.
Umiestnenie na stupňoch víťazovsi vybo-
jovali družstvá zo ZŠ Mudroňova, ZŠ Tajov-
ského a ZŠ Pri kríži.

li a Bratislavský futbalový zväz, Občer-
stvenie a vecné ceny poskytol MÚ Brati-
slava - Nové mesto.Na Trojkráľovom turnaji v minifutba-

le v dňoch 6. a 8. januára 2011 sa zúčast-
nilo 7 družstiev do 39 rokova 5 druž-
stiev nad 40 rokov.

Vkategórii do 39 rokov si prvé miesto
vybojovala Čestná stráž prezidenta SR,
druhé Legionári a tretie Futbalová stre-
da.

Valéria Reháčková

CVČdetí a mládeže Hlinická 3 pripravila
pre žiakov ZŠ počas jarných prázdnin od
21.2.2011do 25.2.2011 týždenný prímest-
ský tábor. Poplatok za pobyt dieťaťa je
30,-€ a zahŕňa teplé obedy, pitný program,

V kategórii. nad 40 rokov bodovali
družstvá Bernard, Slovan internacioná- Valéria Reháčková
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Raz súperi, raz priatelia
Rekreační športovci, ktorí si našli cestu do zariadenia našej

mestskej časti ŠKOLAK KLUB zdravia a pohybu na Ríazanske]
ulici, sa 19. februára stretli na siedmom Valentínskom plese.
Športové dresy a tenisky v tento sobotný podvečer výnimoč-
ne vymenili za Športovo-elegantné oblečenie a v spoločnosti
priateľov a známych sa v príjemnej atmosfére zabávali a tan-
covali pri country hudbe dlho do noci. ikomu neprekážalo,
že zrkadlová telocvičňa tohto sídliskového strediska pohybovej
aktivity nie je honosná spoločenská sála. V Reháčková

Jarná ponuka
apriek osobným predsavzatiam ste si v zime dožičili viac,

než vám prospelo? Alebo bolo len menej pohybu ako inokedy?
Teraz rozmýšľate čo so sebou, až sa vyzlečiete zo zimného ka-
báta, a nie ste jediní. Ale je niečo ešte dôležitejšie ako vzh.ľad,
a to je naše zdravie. Starosti či priamo stres v práci i doma náš
organizmus jednostranne zaťažujú. Treba ich odbúrať, a na to
je najlepší pohyb. K tomu vyvážené stravovacie návyky, zdravý
životný štýl, všetko s mierou, a budeme v pohode.

Neodkladajte rozhodnutie začať sa o seba a svoje zdravie sta-
rať. Začnite hneď.

Školak klub zdravia a pohybu na Riazanskej ul. (vchod z Let-
nej) je tu aj pre vás.

Cvičenie pre ženy
Pondelok, utorok, streda, štvrtok vždy od 19. do 20. h.
Bližšie informácie: Mgr. Blaho, vedúci Školák klubu,
tel. 444 525 45 po 16. h.

INZERCIA

Hl'adám abs. pedagogickej školy do detského minicentra na ab-
solventskú prax, registr, na Úrade práce, pozitívny vzťah k deťom.
Tel. 0904944 185.

Inštalatér - aj malé opravy. Tel. 0904 572 977.
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li a Bratislavský futbalový zväz. Občer-
stvenie a vecné ceny poskytol MÚ Brati-
slava - Nové mesto.Na Trojkráľovom turnaji v minifutba-

le v dňoch 6. a 8. januára 2011 sa zúčast-
nilo 7 družstiev do 39 rokova 5 druž-
stiev nad 40 rokov.

V kategórii do 39 rokov si prvé miesto
vybojovala Čestná stráž prezidenta SR,
druhé Legionári a tretie Futbalová stre-
da.

Valéria Reháčková

CVČdetí a mládeže Hlinická 3 pripravila
pre žiakov ZŠ počas jarných prázdnin od
21.2.2011 do 25.2.2011 týždenný prírnest-
ský tábor. Poplatok za pobyt dieťaťa je
30,-€ a zahŕňa teplé obedy, pitný program,

V kategórii nad 40 rokov bodovali
družstvá Bernard, Slovan internacioná-

vstupenky do múzeí, náklady na dopravu
a spotrebný materiáL Termín odovzdania
záväznej prihlášky a poplatku je 17.2.2011.
Kapacita je obmedzená počtom 35 detí.
Viac informácií získate na telefónnom čís-
le: 4488 9179.

14. a 15.decembra 2010 sa zúčastnilo tur-
naja 15 družstiev, víťazov okresných kôl
Senca, Pezinka, Malaciek a piatich bra-
tislavských okresov. V prvý deň chlapci
narodení 1.1.2000a mladší predviedli sluš-
ný technický futbal a nefalšovanú radosť
z hry, pričom u niektorých hráčov bol zrej-
mý rodiaci sa talent. Víťazstvosi odnieslo
družstvo zo ZŠPodzáhradná, druhé miesto
získali žiaci zo ZŠ Mudroňova a tretie pri-
padlo chlapcom zo ZŠA. Dubčeka.

15. decembra odohrali turnaj žiaci na-
rodení 1.1.1998a mladší. Osobné nasade-
nie a zaujatie hrou kazili, žiaľ, fauly a pády.
Umiestnenie na stupňoch víťazovsi vybo-
jovalidružstvá zo ZŠ Mudroňova, ZŠTajov-
ského a ZŠPri kríži.

Valéria Reháčková
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Raz súperi, raz priatelia
Rekreační športovci, ktorí si našli cestu do zariadenia našej

mestskej časti ŠKOLAK KlUB zdravia a pohybu na Riazanskej
ulici, sa 19. februára stretli na siedmom Valentínskom plese.
Športové dresy a tenisky v tento sobotný podvečer výnimoč-
ne vymenili za športovo-elegantné oblečenie a v spoločnosti
priateľov a známych sa v príjemnej atmosfére zabávali a tan-
covali pri country hudbe dlho do noci. Nikomu neprekážalo,
že zrkadlová telocvičňa tohto sídliskového strediska pohybovej
aktivity nie je honosná spoločenská sála. V Reháčková

Jarná ponuka
Napriek osobným predsavzatiam ste si v zime dožičili viac,

než vám prospelo? Alebo bolo len menej pohybu ako inokedy?
Teraz rozmýšľate čo so sebou, až sa vyzlečiete zo zimného ka-
báta, a nie ste jediní. Ale je niečo ešte dôležitejšie ako vzhľad,
a to je naše zdravie. Starosti či priamo stres v práci i doma náš
organizmus jednostranne zaťažujú. Treba ich odbúrať, a na to
je najlepší pohyb. K tomu vyvážené stravovacie návyky, zdravý
životný štýl, všetko s mierou, a budeme v pohode.

Neodkladajte rozhodnutie začať sa o seba a svoje zdravie sta-
rať. Začnite hneď.

Školak klub zdravia a pohybu na Riazanskej ul. (vchod z Let-
nej) je tu aj pre vás.

Cvičenie pre ženy
Pondelok, utorok, streda, štvrtok vždy od 19. do 20. h.
Bližšie informácie: Mgr. Blaho, vedúci Školak klubu,
tel. 444 525 45 po 16. h.

INZERCIA

Hl'adám abs. pedagogickej školy do detského minicentra na ab-
solventskú prax, regístr. na Úrade práce, pozitívny vzťah k deťom.
Tel. 0904944 185.

Inštalatér - aj malé opravy. Tel. 0904 572 977.
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4. znenie interpelácie č. 2

Iterpelujúci: Peter Ágoston

Interpelovaný: starosta mestskej časti

Predmet interpelácie: Zníženie nákladov na prevádzku školských zariadení

Znenie interpelácie:

Žiadam o vyčíslenie nákladov na činnosti spojené s prevádzkou, údržbou a starostlivosťou o zverený
majetok všetkých školských zariadení a jedální (upratovanie, údržba)



5. odpoveď na interpeláciu č.2

MESTSKÁ čASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,Junácka u1.1, 832 91 Bratislava

Financie vynaložené na upratovanie a údržbu v roku 2010 (ZŠ,MŠ,ŠJ)

z toho

P.Č. upratovanie čistiace posypová hrubá mzda údržba

Škola
celkom prostriedky soľ a odvody

1 39917,00 € 2254,0 € 500€ 37163 € 34686 €
ZŠsMŠ Cádrova

2 22687,27 € 1638,1 € 281,01 € 20768,13 € 23349,79 €
ZŠsMŠ Česká

3 19394 € 1 625,0 € 451€ 17318€ 13563 €
ZŠsMŠ Jeséniova

4 20335 € 1908,0 € 121 € 18306 € 17999 €
ZŠ Kalinčiakova

5 14799 € 733,0 € 28 € 14038 € 31 309 €
ZŠsMŠ Odborárska

6 35797,13 € 1916,2 € O,OO€ 33880,91 € 6894,51 €
ZŠsMŠ Riazanská

7 41 854,30 € 2325,3 € O,OO€ 39529 € 1 662,08 €
ZŠsMŠ Sibírska

8 46902,92 € 2610,1 € O,OO€ 44292,83 € 594,65 €
ZŠsMŠ Za kasárňou

spolu 241 686,62 15009,74 € 1381,01 € 225295,87 € 130058,03 €


