Prehľad činností MŠK Veľký Meder s.r.o. za rok 2017
MŠK Veľký Meder s.r.o. delí svoju činnosť na dve časti:
1. Prenesené kompetencie mesta pri prevádzke športového areálu, príprava športovísk na
športové podujatia, technické zabezpečenie podujatí v areály, v športovej hale, úhrada nákladov
na prevádzku- plyn, el. energia, vodné, stočné, revízie, atď. Na zabezpečenie týchto činnosti
zamestnávame jedného pracovníka na plný pracovný pomer a dvoch pracovníkov na polovičný
pracovný úväzok.
Zamestnanci v plnej miere sa starajú o racionálnu a efektívnu spotrebu energií/ kontrola
meračov energií , odstránenie technických nedostatkov, ošetrenie ihrísk, zatrávnenie atď. Žiaľ za
rok 2017 sme sa stretli vo zvýšenej miere s vandalizmom, boli viaceré pokusy o vlámanie do
skladov, krádeže sú na dennom poriadku. Požiar v vzpieračskom areály nás núti vynaložiť
zvýšené prostriedky na kontrolu, v dohľadnej dobe musíme pouvažovať o vybudovaní
kamerového systému a k dôraznejšiemu zamykaniu areálu.
Na hore uvedenú činnosť a energie sme žiadali dotácie, ktoré boli odsúhlasené a uhrádzané na
mesačnej báze.
MŠK Veľký Meder s.r.o. má uhradené všetky svoje záväzky voči svojim partnerom.
2. Kosenie zelene na území mesta Veľký Meder.
Počas roku 2017 sme vykonávali kosenie zelene na území mesta Veľký Meder o rozlohe cca
220 000 m2. Vychádzajúc z čísel z minulých rokov je plánovaný objem kosenia min 5x ,
športoviská podľa potreby. Zalievanie zelene v areály / okrem hlavnej hracej plochy/ sme
zabezpečili promptne, pravidelne.
Naše technické zabezpečenie :
John Deere a Castelgarden- traktorové kosačky
Vozidlo Peugeot- vyklapač do 3,5t
Kosačka a valec Honda
Zalievacie bubny Forrás 2ks
Ručná kosačky s pohonom 1ks a bez pohonu 2ks
Strunové kosačky 3ks
Na území mesta sme vykonali komplexné kosenie 7x, plochy ako stred mesta, okružná, park Bélu
Bartóka, ZŠ s VJS, ZŠ VJM, Stará ulica, Námestie Hrdinov boli kosené podľa potreby. Hlavné
ihrisko v športovom areály bolo kosené pred každým zápasom, vedľajšie a detský ihrisko
týždenne, ostatné plochy podľa potreby. Aj keď sa vždy nezdá, plochy sú udržiavané, nič nebolo
zanedbané. Vypočuli sme názory obyvateľov v rôznych častiach mesta, ohľadom kosenia pri
rodinných domoch. Máme pridelených 27 neudržiavaných plôch v meste, ďalšie pribúdajú
priebežne. Občania namietajú, nakoľko oni sú znevýhodnení voči obyvateľom sídlisk. Na
sídliskách všetko zabezpečuje mesto od odvozu smetí, budovanie parkovísk, čistenie atď. , kým
v obytných domoch ľudia kosia, odvážajú alebo kompostujú zeleň, no ak sa postavia s vozidlami

na tieto plochy, sú aj pokutovaní. Z týchto dôvodov sme začali kosiť aj plochy, ktoré boli
zanedbané.
Počas dní pracovného voľna sme nad rámec vymedzených plôch udržiavali aj areál ZŠ Bélu
Bartóka od ulice Lipová.
Ak porovnávam naše mesto s mestami na okolí, si myslím, že nemáme sa začo hanbiť. Ale ak
chceme mať všetky plochy ako na štadióne, kosiť by bolo treba každých 10 dní, čo je prakticky
nemožné, alebo možné by to bolo ale vyžaduje to úplne iné náklady. Predpokladám, nie
naschvál, ale porozhadzované fľaše, kusy železa, nám narobili obrovské problémy ako aj náklady
na odstránenie následkov. To, že na sídliskách a v parkoch natrafili na tvrdé predmety, by som
ešte považoval za náhodu, ale kusy ohnutého roxoru v areáli aj na hlavnej hracej ploche už
hraničí s provokáciou. Tréneri museli byť obozretný, železá mohli zraniť hráčov, preto sa
kontrole tréningových plôch sme venovali zvýšenú pozornosť.
Na rok 2017 boli plánované aj investície. Prevzdušňovač ešte pribudne do nášho majetku, ale
vieme, že pokračovať tak v prevádzke areálu nebude možné podľa súčasných predpisov. Ako
pôjdeme do budúceho roku je vo Vašich rukách, s.r.o. aké také len tak nezanikne. Nech
prevádzku preberie príspevková organizácia, alebo MŠK Thermál V. Meder NO, to už sa musíte
rozhodnúť, som presvedčený, že odovzdávame areál , športovú halu v dobrom stave. Najlepší
termín by však bol koniec roka, nakoľko práve vtedy dochádza k vyúčtovaniu dotácií ako aj
energií.
Čo s MŠK Veľký Meder s.r.o. ??
Ak sú dotácie obmedzené podľa zákona, zostala by pre nás údržba zelene. Kosenie pri týchto
problémoch nie je finančne najvýhodnejšie. Prínos z kosenia je využitie voľných kapacít
zamestnancov v areáli. Ak máte zamestnanca, musíte mu prideliť prácu podľa pracovnej zmluvy.
Nehovoriac o tom, že spoľahlivého človeka ťažko nájdete, alebo musíte byť pri nich priebežne.
Obaja konatelia si túto prácu robíme ako záľubu, neplánujeme na tom nič meniť.
Ďalšia možnosť by bola využite možnosti podnikania v osobnej doprave. MŠK Veľký Meder s.r.o.
vlastní licenciu na medzinárodnú a vnútroštátnu nepravidelnú osobnú dopravu . Zatiaľ nás táto
licencia nič nestojí, nepotrebujeme vonkajšieho človeka ani na riadenie vozidla ani na
zamestnanie odborného poradcu- všetky tieto osvedčenia vlastníme. Sú firmy, ktoré nevedia
zabezpečiť uvedené licencie, nehovoriac o tom, že prepravcov je čím ďalej , tým menej. Niekedy
aj keď máte peniaze, neviete si zabezpečiť bezpečnú dopravu osôb, alebo len z väčších
vzdialeností, čo ale prepravu predraží.
Ale povedzme na rovinu: bez vstupného kapitálu to ale nejde,
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