
SPRÁVA  O ČINNOSTI  AŠK  STROJÁR BRATISLAVA  ZA ROK 2008 
 
Vážení členovia AŠK Strojár Bratislava, milí sympatizanti, 
 

rok 2008 bol pre AŠK jubilejný. V tomto roku uplynulo už 15 rokov od jeho 
registrácie na  MV SR, ktoré sa uskutočnilo 08.09.1993, hoci športovo-rekreačná činnosti sa 
naplno aktivovala až od 14.04. 1994, kedy boli zvolení funkcionári klubu, ktorý sa stal 
členom Slovenskej asociácie univerzitného športu. Pri jeho praktickej kreácii stálo 129 
členov, 61 pracovníkov a 68 študentov Strojníckej fakulty STU. Kreácia klubu znamenala 
nielen posunutie KTV SjF na vyšší stupeň, ale aj znamenala priaznivejšie podmienky  pre 
športovo-rekreačné aktivity študentov a zamestnancov fakulty, a tak prispievala k zdravému 
a plnohodnotnejšiemu spôsobu života a pozitívnemu vzťahu k fakulte a univerzite. Preto treba 
úprimne poďakovať minulým i súčasným pracovníkom KTV, resp. OTVŠ ÚPSHV SjF STU. 
Nemožno zabudnúť ani na zamestancov, ani na funkcionárov fakulty, ktorí vytvárali priaznivé  
podmienky pre telesnú výchovu, šport a športovo-rekreačné aktivity na fakulte. Aj napriek 
mnohým problémov v súčasnosti musíme urobiť všetko preto, aby sme postavenie športu, 
ktoré mu v edukačnom systéme fakulty právom patrí, naďalej udržali, ba aj posilnili. 
Preto vyzývame všetkých k podpore športu, k spolupráci a aktivite. 15. výročie AŠK Strojár 
nám dalo k tomu jednoznačnú príležitosť. 
 

Očakávame Vaše námety a ďakujeme za dôveru. Svoje názory, postrehy, návrhy, 
odporúčania, môžete prezentovať na webovej stránke klubu(www.sjf.stuba.sk) 

 
Opätovne pripomíname, že podľa zákona č. 83/1990 Zb. Akademický športový klub 

Strojár je a to zdôrazňujeme dobrovoľným združením občanov, má vlastnú subjektivitu, ktorí 
vykonávajú  záujmovú činnosť v športe, na čo sa akosi zabúda. 

 
V roku 2008  kritéria členstva v klube splnilo ( napriek oneskorenému členskému) 157 

osôb, z toho bolo 100 študentov a 57 zamestnancov a sympatizantov. Zdôrazňujeme, že 
základnou povinnosťou člena klubu je načas, to je do 30.03. príslušného roka zaplatiť členské.  
Každý rok narážame na tento problém, ktorý závažne narúša činnosť klubu.  V súčasnosti 
tento problém riešime už v zmysle „Stanov“. 

 
Nemenej závažným problémov je malý počet osôb ochotných riadiť, resp. organizovať 

niektoré športovo-rekreačné aktivity. Konkrétne máme na mysli pravidelné týždenné aktivity 
napr. turistika ( letná, zimná) netradičné športy, ktoré sa vykonávajú v prírode a ktoré sú 
nenáročné na materiálne a finančné zabezpečenie a vykonávajú sa cez víkendové a voľné dni. 
 

AŠK sa darí zveľaďovať materialno-technické podmienky k vykonávaniu športovo-
rekreačných aktivít. V tomto smere Vedenie fakulty je ústretové, najmä v otázkach 
uskladnenia športového materiálu. 

 
Aj keď  AŠK sa riadi športovo-rekreačným programom, ktorý je flexibilný, otvorený 

záujmom členov, zamýšľame sa nad novými aktivitami. 
 
Naďalej považujeme za potrebné zintenzívniť spoluprácu so všetkými subjektami na 

fakulte a sympatizantmi klubu  na základe partnerských vzťahov.  
 



Nezabúdame ani na prínos AŠK na materiálno-technickom vybavení posilňovne  
OTVS – posilňovacia lavička, nakladacie činky, multipres, posilňovací abduktor –abduktor, 
ani na materiálne zabezpečenie edukačného procesu a súťaží. 
 

AŠK v rámci športu pre všetkých realizoval, resp. participoval v roku 2008 na 
realizícií následovných športovo-rekreačných aktivitách: 
 I. šport pre všetkých 

- minifutbal 
- cvičenie pri hudbe 
- turistika (letná, zimná) 

II. V spolupráci so SAUŠ a najmä OTVŠ ÚPHSV SjF STU 
- masové súťaže (materiálne zabezpečenie) 
- vysokoškolská liga (materiálne zabezpečenie) 

 
Športovo-rekreačné aktivity AŠK 
1. Pravidelné celoročné aktivity 

- minifutbal – muži, telocvičňa SjF STU – utorok, piatok 
- kondičné cvičenie pre hudbe - telocvičňa SjF STU (pondelok – štvrtok) 
- individuálne kondičné cvičenia (posilňovacie cvičenia)- posilňovňa SjF STU, podľa 

rozvrhu OTVŠ 
2. Sezónne športovo rekreačné aktivity 

- zimná turistika Nemecka (17.1.-20.1.2008) 
- zimná turistika Chopok (8.3.2008) 
- splav Malý Dunaj (30.05-01.06. 2008) 
- splav Hron (18.06.-22.06.2008) 
- pešie turistika Slovenský raj (12.09.-15.09.2008) 

3. Športovo-rekreačné aktivity v spolupráci s OTVŠ ÚPSHSU SjF STU 
- splav rieky Vltava (03.07.-06.07.2008) 
- florbalový turnaj „ O pohár dekana SjF STU“  (23.10.2008) 
- Deň študenstva (19.11. 2008) 
- Mikulášsky silový dvojboj 2008 (01.12. 2008) 

 
Niektoré plánované športovo-rekreačné aktivity sa neuskutočnili. Máme na mysli turistické 
aktivity zimné, ale najmä letné. Chyby vidíme v nedostatku zanietených členov klubu 
organizovať aktivity najmä cez víkendové dni. 
 
Spolupráca AŠK: 

- AŠK má uzavretú dohodu o vykonávaní činnosti na akademickej pôde s Vedením 
fakulty SjF STU 

- AŠK najužšie  spolupracoval s OTVŠ ÚPHSV, V súčasne je potrebná aktivácia 
nakoľko ide o aktivity vzájomne previazané a obom subjektom prospešné. Očakávame  
pokračovanie v dobrej spolupráci. 

- Dlhodobo dobrá spolupráca je s VV SAUŠ a regionálnymi orgánmi SAUŠ. Aj tomto 
prípade predpokladáme ďalšiu dobrú spoluprácu. 

 
 Programové cieľe: 

- Permanentne propagovať  AŠK medzi študentmi a zamestnancami fakulta ich 
rodinnými príslušníkmi – propagácia SjF STU. 

- Permanentne inovovať webovú stránku AŠK. 



- Permanentne hľadať prostriedky na skvalitnenie podmienok pre športovo-rekreačné 
aktivity. 

- Skvalitňovať prípravu a rozširovať frekvenciu športovo-rekreačných aktivít. 
- Získavať  zamestnancov fakulty do riadiacich funkcií – organizovania športovo-

rekreačných aktivít 
 

Záverom mi dovoľte poďakovať sa všetkým za doterajšiu prácu a spoluprácu o popriať 
Vám veľa zdravia a síl do ďalšej práce v prospech AŠK Strojár Bratislava a fakulty. 
 
 
 
 

Príjem a čerpanie finančných prostriedkov 
 

Finančné podmienky pre realizáciu športovo-rekreačných aktivít AŠK v roku 
2008 bo stabilizované. Pri čerpaní a vyúčtovaní finančných prostriedkov treba mať na 
zreteli finančné pokyny SAUŠ a zákony o cestovných náhradách. AŠK nedostáva 
finančnú dotáciu z fakulty. 
 
 
Príjmy: 
Z toho       Celkom 
- dotácia z MŠ SR     20 000,-- Sk 
- účelová dotácia SAUŠ    70 000,-- Sk 
- 2% daň z príjmov za rok 2007   77 767,-- SK  
- členské príspevky     13 200,-- Sk 
- zostatok z roku 2007      4 041,-- Sk 
- úroky            177,20 SK 
- iné ( príspevky členov na akcie   24 932, --Sk 
- sponzorské  

        208 117, 20 Sk 
 
 

Výdaje:      Celkom: 
- notársky poplatok – zápisnica   1 424, --Sk  
- poplatok SAUŠ za rok 2007      940, -- SK 

      - zimná turistika – Nemecká 
   ubytovanie      13 540, -- Sk 
   autobus-doprava     26 940, --Sk 
  MÚ Nemecká          265, - Sk 
- zimná turistika – Chopok      5 439,- Sk 
- letná turistika  Malý Dunaj 
   doprava lodí        4 800,- Sk 
   ubytovanie        1 390,- Sk  
- letná turistika Slovenská raj    14 595, Sk 
- stan Bizan 7ks, spací vak Montilla 14ks  31 987 ,- Sk 
- vesty 10 ks, karimatky 2 ks    14 875, Sk 
- kanoe 3 ks, padla, sedačka       100 040, Sk  
-prívesok – karabinky na lode           200,–Sk 
- svorky, lano, tmel, živica         1 484,  



- visiaci zámok na lode            120,    
- tlačivá                68,  
- cestovný príkaz – zasadnutie SAUŠ v Nitre         318,  
-  daň + poplatky Slovenskej poisťovni         2 032 

        220 461 
 
Príspevok AŠK a SAUŠ na študentské aktivity 
- Posilňovací stroj ABDUKTOR – ADDUKTOR  20 000.- 
- Florbalový turnaj „Pohár dekana SjF STU“  27 000.- 
- Deň študentstva SjF STU     15 000.- 
-Mikulášsky dvojboj- rok 2008     5000. 
- letná turistika – splav Vltava    23 000 
- florbalové hokejky      5092 
- VŠ liga – volejbal       200 
celkom       95 292  

         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


