Primátor mesta Nitra
Nitra, 23.9.2013

VÝZVA
Vážený pán primátor!
Neradi Vás zaťažujeme operatívnymi záležitosťami, ktoré by sme mali riešiť bilaterálne so
Správou športových a rekreačných zariadení mesta Nitra (ďalej len SŠaRZ). Momentálne však
nemáme na výber, pretože komunikácia s našim zmluvným partnerom (a Vašou organizáciou)
SŠaRZ zlyháva, a nie z našej viny.
Náš podnet je práve a predovšetkým o úrovni a spôsobe (ne)komunikácie SŠaRZ, operatívne
záležitosti sú použité len ako príklady, tam kde je to potrebné pre vykreslenie vážnejšieho problému.
Vyzerá ako sťažnosť, no má byť predovšetkým korektným upozornením a výzvou na zlepšenie
komunikácie a spolupráce medzi 1.ABC Nitra a mestom Nitra. Veľmi si vážime partnera, ktorého
dlhodobo máme v meste Nitra. Ako seriózni partner máme záujem o vyriešenie tejto, hoc nepríjemnej,
záležitosti v prvom rade„interne“ – v úzkom kruhu zainteresovaných strán bez zaangažovania iných
osôb či verejnosti. Keď sme nepochodili u priameho zmluvného partnera (SŠaRZ), obraciame sa
s dôverou v tomto momente práve a len na Vás ako zriaďovateľa tejto organizácie.
Sme si plne vedomí vážnosti obvinení a možných riešení či dôsledkov. Jediné, čo nie sme
ochotní akceptovať, je zachovanie status quo. Očakávame, že mesto Nitra sa s takýmto správaním
vedenia nestotožní a veríme, že spoločne dokážeme vrátiť spolupráci 1.ABC Nitra s mestom Nitra
úroveň, aká prináleží jej doterajším pozitívnym výsledkom.

S úctou a dôverou,

Ing. Michal Ivan
1.ABC Nitra

Pozn.: V prvej časti výzvy odôvodňujeme naše výhrady zhrnuté do 3 skupín (strany 2 až 9), v závere
(s.10) formulujeme 5 požiadaviek smerujúcich k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi 1.ABC
Nitra a mestom Nitra (v zastúpení SŠaRZ).
Prílohy:
1. Prehľad písomnej (e-mailovej) komunikácie medzi 1.ABC Nitra a SŠaRZ v rokoch 2009 – 2013
2. Prezentácia Cool zona.ppsx - fotografie dokumentujúce zhodnotenie areálu
beachvolejbalových ihrísk zrdužením 1.ABC Nitra (úprava zázemia, jún 2013)
3. Návrh skvalitnenia služieb letného kúpaliska (pracovný materiál predložený Správe
športových a rekreačných zariadení mesta Nitra na jar 2011, v pôvodnom znení)

VÝHRADY

Naše výhrady voči SŠaRZ sa dajú zhrnúť do troch okruhov




Úroveň a spôsob (ne)komunikácie
Zanedbávanie starostlivosti o kurty a rozvoja areálu
Neznalosť zmluvy alebo vedomé nerešpektovanie niektorých jej častí

1. Úroveň a spôsob (ne)komunikácie
E-maily (písomná komunikácia)
V priloženom prehľade sú zahrnuté iba maily, ktoré si vyžadovali odpoveď, alebo aspoň reakciu typu
„berieme na vedomie“. Nejde o výber takýchto mailov, ale o ich kompletný prehľad. Nie sú zahrnuté
jedine pozvánky na podujatia, maily ktoré sa vrátili späť ako nedoručené a iné maily, kde spätná
väzba nie je nevyhnutná alebo očakávaná.
Od 5.3.2009 do 17.7.2013 sme na oficiálnu mailovú adresu sarznitra@stonline.sk poslali 21 správ. Emailovú správu považujeme v 21.storočí za plnohodnotný písomný podnet, hodný reakcie rovnako
ako fyzický list. Ba myslíme si, že e-mail je v porovnaní s klasickou korešpondenciou ešte výhodnejší –
šetrí papier, čas a umožňuje rýchlejšiu komunikáciu. Že to platí nielen v súkromnom sektore, ale aj
v nitrianskej samospráve, dokazuje napríklad aj komunikácia s kanceláriou primátora – nikdy v živote
sa nám nestalo, aby ktorýkoľvek mail zostal bez odpovede (tu by sme pokojne mohli zarátať aj
pozvánky, kde kancelária primátora zvyčajne poďakuje, hoci aj vie, že z toho „nič nebude“). Odpoveď
alebo reakciu od SŠaRZ sme však obdržali celkovo iba v dvoch (!) z 21 prípadov. Myslíme si, že
nemusíme ani diskutovať o tom, že takáto (ne)komunikácia nie je hodná SŠaRZ, mesta Nitra, je
nedôstojná vedeniu organizácie zriadenej krajským mestom SR, a neúctivá voči zmluvnému
partnerovi (1.ABC Nitra má so SŠaRZ uzatvorenú zmluvu o prevádzke a spolupráci
beachvolejbalových ihrísk zo 6.4.2009).
Aby sme boli féroví – podotýkame, že niekedy napriek absencii odpovede / reakcie podniklo vedenie
SŠaRZ kroky, ktorých výsledok sa čiastočne zhodoval s našimi požiadavkami v maili. Ide o výsledok
nášho podnetu, alebo o náhodu? Ťažko povedať. Ak by sme totiž aj za skutkami SŠaRZ chceli vidieť
reakciu na naše podnety, nikdy konanie SŠaRZ nereflektovalo žiadny z našich podnetov úplne. Ak, tak
len čiastočne. Ak sme sa v takýchto prípadoch dožadovali reakcie na zvyšné body podnetu (aspoň
informatívnej či potvrdzujúcej ich prijatie), zostali buď bez odpovede alebo sme sa museli
viacnásobne domáhať reakcie v jednej a tej istej veci. Z tohto sme v komunikácii so SŠaRZ dlhodobo
sklamaní, dnes už zúfalí a nevieme si rady.
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Iné formy komunikácie
Prečo potom neuprednostňujeme komunikáciu telefonickú alebo osobnú? Viď nasledujúce príklady
z roku 2013.

Príklad 1: zlyhanie telefonickej komunikácie
Posledný júnový týždeň patrila multifunkčná plocha pre plážové športy už tradične deťom. Žiaci
a študenti základných a stredných škôl sa stretli už na piatom ročníku podujatia Junior NBL, ktorý
mimochodom (tiež tradične) podporilo dotáciou aj mesto Nitra. Žiaci a študenti z 10 základných
a stredných škôl sa zapojili do 5 plážových športov. Podujatia sa zúčastnilo 90 mládežníkov a nebyť
výrazne zhoršeného počasia v utorok oproti pondelku, účasť by utvorila rekord Junior NBL.
Prihlásených totiž bolo 143 aktívnych účastníkov.
Kde je problém? Ťažko sa nám hneď zrána vysvetľovalo, prečo deťom nemôžeme otvoriť záchod.
Kľúč od WC, ktorý ešte deň predtým fungoval, s príchodom detí odrazu „nepasoval“. Keď sme žiadali
službukonajúceho údržbára, aby nám WC pre deti otvoril, informoval nás, že zrejme boli vymenené
zámky, pričom kľúč nemá ani on! Keďže vedúci kúpaliska, p.Bubeník, bol v tom čase na dovolenke (v
tretí deň po otvorení sezóny – ale to je iná téma), rozhodol som sa kontaktovať priamo riaditeľa
SŠaRZ Miloša Dovičoviča a požiadať ho o sprístupnenie záchodov pre deti, ktoré už boli na mieste
a WC potrebovali. Riaditeľovi som sa ani na dvakrát nedovolal, ani mi nevolal späť. Argumenty,
resp. výhovorky, preto hľadať vôbec netreba, pretože hneď po mne mu (zo svojho čísla) volal
riaditeľ z jednej zo zúčastnených škôl prítomný ako pedagogický sprievod. Jemu už riaditeľ SŠaRZ
telefón zodvihol a záležitosť prišiel (osobne) vyriešiť. Zdržíme sa hodnotenia osobnej slušnosti
riaditeľa SŠaRZ a ostaneme v profesionálnej rovine, kde toto je jasné zlyhanie komunikácie.

Príklad 2: zlyhanie stretnutia na telefonickej komunikácii
V stredu 21.8. som v praxi zažil absolútne zanedbávanie starostlivosti o kurty. Nebolo to prvý raz, no
tu pretiekol pohár našej trpezlivosti. Prenajal som si osobne kurt (18:00 – 19:00h), zaplatil vstupné na
kúpalisko a prenájom ihriska. No nielenže som pri kurtoch už pred 18h nenašiel službukonajúceho
plavčíka, ten sa nedostavil ani potom. V areáli kúpaliska tak ešte po jeho uzavretí zostala skupina cca
7 ľudí, ktorí mňa o 19:50h žiadali, aby som ich pustil z areálu von (keďže kúpalisko zatvára o 19.30h,
bolo už zamknuté). Oni vošli cez kúpalisko, za kurty zaplatili kúpalisku rovnako ako vstupné na
kúpalisko, čiže boli bežnými zákazníkmi kúpaliska. No na odchod z kúpaliska po ukončení prenájmu
ich nik nevyzval – ani nemal kto, keďže službukonajúci plavčík sa tam po celý čas mojej prítomnosti
neukázal a o 19:50h, kedy ma žiadali o tvorenie brány, tam už nikto zo zamestnancov kúpaliska (s
výnimkou SBS) ani nebol. Lenže ja som im nepredával ani vstup na kúpalisko, ani neprenajímal kurty.
Toto skrýva viac problémov v jednom: 1. keďže nebol prítomný plavčík, nemal kto zabezpečiť údržbu
ihrísk = zanedbanie starostlivosti (neprítomnosť plavčíka pri kurtoch nie je výnimočná). Používaním
kurtov sa vytláča piesok z kurtov do strán, jeho neupravením zostáva na kurte pod nohami stále
menej piesku. Pri silnejšom odraze alebo došľape sa môže návštevník zraniť kontaktom s podkladom
= makadam prekrytý geotextíliou. Zanedbávaním údržby sa pri vysokej návštevnosti počas sezóny
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toto riziko prudko zvyšuje. 1.ABC Nitra počas svojej prevádzky zabezpečuje úpravu každého kurtu po
každej hre (partii), 2. Predstavte si čo si povie tá partia ľudí – mesto ma za kurty „skásnuť“ vie, ale nie
je tu ku kurtom žiadna služba – spoľahol sa personál pred ochodom na to, že sa nevyskytne žiaden
problém? Že zákazníci budú mať vlastnú loptu? Že sami upracú kurt? Že im niekto povie, kedy treba
končiť? Alebo je v tom personál nevinne a na toto všetko sa spoľahol vedúci kúpaliska, ktorý dal
službukonajúcemu voľno?, 3. Personál SŠaRZ (s výnimkou SBS) opustil kúpalisko predtým než ho
opustila verejnosť! Ide o svojvôľu personálu alebo nezodpovednosť vedenia?
Považoval som túto situáciu za tak vážnu, že som telefonicky kontaktoval vedúceho kúpaliska J.
Bubeníka so žiadosťou o osobné stretnutie za prítomnosti jeho a riaditeľa SŠaRZ M. Dovičoviča. J.
Bubeník ma informoval, že riaditeľ má do konca týždňa (23.8.) dovolenku. Súhlasil som preto so
stretnutím v ďalšom týždni. Keď sa mi v pondelok 26.8. predstavitelia SŠaRZ neozvali, kontaktoval
som telefonicky M. Dovičoviča. Dovolať sa mi nepodarilo, poslal som teda riaditeľovi SMS
s podobným znením – t.j. urgentnou potrebou stretnutia za prítomnosti jeho aj p.Bubeníka. Na tieto
urgencie mi M. Dovičovič odpovedal jedinou SMS správou v znení „som na dovolenke do konca
tyzdna“. Či mal naozaj dovolenku aj druhý týždeň po sebe, to nás netrápi, to je jeho osobná vec. Ak aj
áno, tak to samozrejme rešpektujeme (hoci viacnásobná dovolenka nie riaditeľa, ale vedúceho
letného kúpaliska počas jeho 2 a pol mesačnej sezóny by mohla byť tiež samostatnou témou). Dva
týždne však naháňame predstaviteľov SŠaRZ k stretnutiu ohľadom vážneho (najmä ich) problému na
letnom kúpalisku, preto sme si mysleli, že vážnosť situácie pochopili a ozvú sa s termínom stretnutia
hneď ako to bude možné. Dodnes sa nám však nikto neozval, a to je 23.septembra = 3 týždne po
návrate riaditeľa z dovolenky. Problémy tým pádom nielenže neboli vyriešené, ale vedenie SŠaRZ
zrejme dodnes nevie, o aký vážny problém išlo – a neprejavilo vôbec záujem to zistiť! V kontexte
ostatného obsahu tohto podnetu sa to nedá vnímať inak, ako ľahostajnosť. To nech však hodnotí
mesto Nitra, pre nás je opäť predovšetkým zlyhanie komunikácie.

Príklad 3: zlyhanie osobného stretnutia
Boli sme dohodnutí na stretnutí s riaditeľom SŠaRZ v piatok 28.6. o 8.00h v kancelárii SŠaRZ.
Dátum, čas aj miesto vybral sám riaditeľ, my sme stretnutie ihneď potvrdili. Keďže nás nikto
o žiadnej zmene neinformoval, boli sme s kolegom Radovanom Lacom v dohodnutom čase (piatok
28.6. o 8.00h) na dohodnutom mieste (v kancelárii SŠaRZ). Riaditeľ tam nebol. Vyšli sme preto na
kávu do automatu a pred budovu mestského kúpeľa, že chvíľu počkáme. Keď ani po 15 minútach
neprišiel, ani sa neozval, rozhodli sme sa mu zavolať (8:18h). Riaditeľ zodvihol telefón s tým, že už
sadá do auta - 18 minút po začiatku dohodnutého stretnutia (!).
Čakali sme teda ďalej. Keď bolo na hodinkách 8:45h a riaditeľa stále nikde, ani sa nehlásil telefonicky,
zvažovali sme odchod. Vtedy sme však začuli z kancelárie jeho hlas (stáli sme úplnou náhodou pod
jeho oknom), tak sme sa vybrali hore do kancelárie. Stretnutie sa teda uskutočnilo, ale so začiatkom
45 minút neskôr. To by sám o sebe problém nebol. Prečo nám však riaditeľ nezavolal hneď po
príchode do kancelárie, že kde sme? Zvlášť keď to bol on, kto meškal na stretnutie? Čo čakal, že sa
stane – že nás čakanie omrzí, odídeme a necháme to tak? Jedná takto so všetkými partnermi? Nám je
takýto prístup cudzí a sme doteraz v šoku, že riaditeľ mestskej organizácie ho zrejme považuje za
normálny. A do tretice – bez toho aby sme boli osobní a hodnotili slušnosť partnera – profesionálne
je toto ďalší príklad zlyhania komunikácie.
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Ignorovaný návrh skvalitnenia služieb letného kúpaliska
Minimálne tri roky ponúkame mestu Nitra prostredníctvom SŠaRZ skvalitnenie služieb letného
kúpaliska. Vieme, ako vylepšiť prevádzku multifunkčnej plochy pre plážové športy tak, aby
neutrpelo samotné kúpalisko (t.j. mesto Nitra) ani jeho návštevník, a aby sa súčasne zdvihla úroveň
poskytovaných služieb. Návrh prikladáme v jeho pôvodnom znení, ako sme ho poslali SŠaRZ
13.6.2011 s tým, že ide o pracovný materiál, ktorý môžeme vo vzájomnom dialógu dopracovať do
podoby akceptovateľnej oboma stranami. Ak k tomuto dialógu párkrát z našej iniciatívy aj došlo, tak
len veľmi povrchne. Sme presvedčení o výhodnosti našej ponuky pre všetky zainteresované strany
(mesto Nitra, verejnosť, 1.ABC Nitra). Napriek tomu táto myšlienka minimálne 3 roky stojí, úroveň
služieb na kúpalisku stagnuje. Vzhľadom k inému bodu našej sťažnosti (komunikácia) máme dôvod
opýtať sa, či o našej ponuke výhodnej pre mesto Nitra a jeho obyvateľov vie aj niekto iný zo
zástupcov mesta, alebo leží nepovšimnutá iba v šuflíku vedenia SŠaRZ.
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2. Zanedbávanie starostlivosti o kurty a rozvoja areálu
Starostlivosť
Napriek viacnásobným prosbám, žiadostiam a upozorneniam, nie sme schopní prinútiť SŠaRZ
k zodpovednej starostlivosti o multifunkčnú plochu pre plážové športy. Toto obľúbené športovisko,
ktoré je dielom úsilia 1.ABC Nitra a podpory jeho partnerov - zvlášť mesta Nitra, má dnes
kombinovanú prevádzku. V čase prevádzky letného kúpaliska ho prevádzkuje SŠaRZ, mimo týchto dní
a hodín 1.ABC Nitra (Zmluva o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk z 6.4.2009). Hoci
športovisko nie je vo vlastníctve 1.ABC Nitra, staráme sa oň ako o vlastný majetok a je nám veľmi
ľúto, že to isté neplatí automaticky aj zo strany SŠaRZ ako zástupcu mesta Nitra. Keď už
starostlivosť nie je spontánna, mohla by byť zabezpečená aspoň na základe našich podnetov
adresovaných SŠaRZ. Lenže nie je. Plocha je zo strany SŠaRZ dlhodobo zanedbávaná. Nebyť údržby
a iniciatívy z našej strany, už v nedávno skončenej sezóne 2013 by bola nepoužiteľná, alebo by mohlo
(a v budúcnosti môže, ak sa tento prístup nezmení), dôjsť i k zraneniam.
O čo presne ide: SŠaRZ vie – resp. mala by – pretože nevieme do akej miery je nekomunikácia z jej
strany len absenciou odpovedí, a do akej miery ignoráciou obsahu celkovo. Na viaceré nedostatky
sme SŠaRZ posledné roky opakovane, no zatiaľ viacmenej bezvýsledne, upozorňovali. Mestu Nitra
v prípade záujmu predložíme osobitný materiál.

Rozvoj
Článok V. Zmluvy o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk (Osobitné dojednania – viď
v plnom znení obrázok nižšie) upravuje investície do areálu beachvolejbalových ihrísk na kúpalisku.
V súlade s bodom 2 sme si v júni 2013 vyžiadali od poskytovateľa (SŠaRZ) súhlas s investíciou –
úprava zázemia multifunkčnej plochy pre plážové športy položením zámkovej dlažby a inštaláciou
dreveného altánku 5x11m. Tento súhlas sme od poskytovateľa dostali, investíciu zrealizovali a tešili
sa z toho, ako sme opäť raz prispeli k skvalitneniu areálu, kam nielen Nitrania radi chodia. Všetci
návštevníci tento výrazný pokrok úprimne ocenili. SŠaRZ zrejme nie.
Investíciu v hodnote 14.000 eur sme dokázali zabezpečiť z vlastnej iniciatívy, z vlastných zdrojov.
Nehľadíme na to, že areál, do ktorého investujeme, nie je v našom vlastníctve. Viac než na tomto
nám záleží na jeho rozvoji. Je pre nás sklamaním, že SŠaRZ na tom zrejme nezáleží. Riaditeľ SŠaRZ
totiž pár dní po zhodnotení a skrášlení areálu kúpaliska prišiel za nami s tým, že túto našu
investíciu neuzná („nepodpíše“). Ostalo by pri sklamaní, keby sa jednalo iba o altánok – ktorý si
v prípade potreby vieme odniesť a vziať so sebou (aj keď to nie je náš cieľ ani želanie). Výrazná časť
investície je však aj zámková dlažba, ktorá sa len tak odniesť nedá. Keď sme sa riaditeľa spýtali, ako to
myslí, keď nám súhlas s investíciou dal, ale započítať nám ju nemieni, povedal niečo v tom zmysle, že
„aby nám to jedného dňa nedal uviesť do pôvodného stavu“. To je podľa nás žalostný prístup
predstaviteľa mesta k neziskovej organizácii, ktorá bez finančných nárokov na mesto Nitra zhodnotí
majetok mesta Nitra.
Pre úplnosť ešte jedna vysvetlivka: súhlas s investíciou v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke
beachvolejbalových ihrísk je jedna vec (ten sme v tomto prípade dostali), druhá vec je dohoda, ktorá
po realizácii každej investície nasleduje, a ktorou zmluvné strany vyčísľujú a vzájomne uznávajú svoj
podiel na tejto investícii (a tá už v tomto prípade podpísaná nebola). Túto zmenu prístupu si nevieme
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vysvetliť, pretože pri poslednej významnej investičnej akcii – rozšírení 2 beachvolejbalových kurtov na
multifunkčnú plochu pre plážové športy v roku 2011 – sme so SŠaRZ tento dvojstupňový proces
absolvovali bez akýchkoľvek problémov. Mali sme za to, že mesto Nitra a SŠaRZ nastaveným
mechanizmom a podpísaným dohodám rozumie, a prínos 1.ABC Nitra k rozvoju areálu kúpaliska
oceňuje. Teraz sme zneisteli. Je vôbec SŠaRZ kompetentným zástupcom mesta Nitra? Alebo
prezentuje SŠaRZ iba postoj mesta Nitra – že si neželá rozvoj v tejto časti kúpaliska? Z toho by sme
boli veľmi smutní, pretože ak návštevníci nitrianskeho kúpaliska v posledných rokoch vnímali nejaké
pozitívne zmeny, tak to bolo práve v tejto časti kúpaliska. Vždy z iniciatívy 1.ABC Nitra, často
s podporou mesta Nitra. Veľmi nás mrzí prístup SŠaRZ, ktorej iniciatíva či podpora prichádza vždy
iba vtedy, keď dostane taký pokyn „zhora“. Sama od seba neurobila na beachvolejbalových
ihriskách od roku 2009 do 2013 nič, ani sa nikdy sama od seba nezaujímala, či niečo potrebné nie je
alebo by sa nemohlo zlepšiť. Toto sa nehanbíme a nebojíme dať na papier a podpísať, pretože je to
pravda. V predmetnom areáli sme doma a máme o ňom dokonalý prehľad na to, aby sme si s plnou
vážnosťou dovolili podpísať toto tvrdenie.
Príloha: fotografie dokumentujúce zhodnotenie areálu – prezentácia Cool zona.ppsx

7

3. Neznalosť zmluvy alebo vedomé nerešpektovanie niektorých jej častí?
Opäť uvádzame (kvôli rozsahu) iba pár príkladov za všetky, demonštrované jedným článkom
základnej zmluvy medzi 1.ABC Nitra a SŠaRZ Nitra. Najskôr článok V. Zmluvy o spolupráci a prevádzke
beachvolejbalových ihrísk medzi 1.ABC Nitra a Správou športových a rekreačných zariadení mesta
Nitra zo 6.4.2009 v plnom znení, za ním konfrontácia so skutočnosťou.

Čo hovorí zmluva?
Od podpisu zmluvy o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk (6. apríla 2009) je
poskytovateľ (SŠaRZ) povinný „sprístupniť účastníkom turnajov NBL a návštevníkom areálu ihrísk
sociálne zariadenia (WC) a šatne nachádzajúce sa v pril'ahlom areáli kúpaliska počas doby aj mimo
doby prevádzky letného kúpaliska“ (článok II. bod 5. Zmluvy).
Čo skutočnosť:
Za WC musíme dodnes platiť (do r.2012 prenájom mobilných záchodov ToiToi, od r.2013 za
upratovanie kúpaliskových WC),
šatne sme zatiaľ nemali sprístupnené nikdy (na tom sme však nikdy ani netrvali).
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Čo hovorí zmluva?
Podľa bodu 9 článku II. Zmluvy zase „Všetky činnosti súvisiace s údržbou ihrísk a priľahlých plôch (ako
napr. kosenie trávnikov, odvoz odpadu z odpadových kontajnerov, doplnenie piesku na ihriskách a
pod.) zostávajú v kompetencii poskytovateľa (SŠaRZ), pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Prevádzkovateľ (1.ABC Nitra) je povinný potrebné údržbárske práce nahlásiť zodpovednému
personálu. Za prevádzkyschopnosť ihrísk zodpovedá poskytovateľ.“
Čo skutočnosť:
Kosenie trávnika v okolí multifunkčnej plochy v réžii SŠaRZ ako-tak funguje iba posledný rok – ale
povedzme, že funguje.
Doplnenie piesku sa realizovalo zatiaľ iba raz – pri rozšírení kurtov na multifunkčnú plochu pre
plážové športy v roku 2011 – z iniciatívy 1.ABC Nitra a za výdatnej pomoci primátora mesta Nitra (tým
chceme len poukázať na to, že hoci v tomto bode zmluva porušená nebola, aj v tom jedinom prípade
za 5 rokov spolupráce vyšla iniciatíva od 1.ABC Nitra, nie SŠaRZ, ktorá to má v kompetencii).
Potrebné údržbárske práce - niektoré hlásime, mnohé vykonávame svojpomocne alebo na vlastné
náklady. Keď totiž zvážime prístup SŠaRZ ku každodennej starostlivosti o kurty, niektoré práce si
radšej zabezpečíme sami.
Odpad však od samého začiatku trvania zmluvy zabezpečený nie je, ba naopak – zo strany SŠaRZ
z času na čas cítime tlak, aby sme si likvidáciu odpadu zabezpečili sami. Napriek tomu, že na základe
platnej zmluvy to má zabezpečiť práve SŠaRZ.
Ide o neznalosť zmluvy alebo jej vedomé porušovanie? Zo strany vedenia mestskej organizácie
podľa nás jedna možnosť nezodpovednejšia a nekompetentnejšia než druhá. Ale posudzovať
kompetentnosť vedenia SŠaRZ, to je Vaša kompetencia – my Vás chceme akurát upozorniť na
nedodržiavanie, resp. porušovanie, platnej zmluvy zo strany SŠaRZ voči nám.
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POŽIADAVKY
Na základe vyššie uvedeného žiadame mesto Nitra o:
1. zabezpečenie dodržiavania Zmluvy o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk zo 6.4.2009
uzatvorenej medzi 1.ABC Nitra a SŠaRZ Nitra zo strany SŠaRZ ako organizácie zriadenej mestom
Nitra, keďže naša vzájomná komunikácia bohužiaľ zlyháva;
2. upozornenie SŠaRZ na potrebu každodennej starostlivosti o mestské športovisko, ktorá je zo
strany SŠaRZ dlhodobo zanedbávaná. SŠaRZ sme opakovane upozornili na nedostatky, spôsob ako ich
odstrániť a tiež ochotu v prípade záujmu personál kúpaliska za týmto účelom vyškoliť (odozva = 0, ak
nie záporná);
3. prijatie takých opatrení, aby úroveň a spôsob komunikácie SŠaRZ so zmluvnými partnermi
zodpovedali postaveniu a poslaniu tejto organizácie a dobrému menu jej zriaďovateľa (mesto Nitra);
4. diskusiu o návrhu 1.ABC Nitra na skvalitnenie služieb mestského kúpaliska (pracovný materiál
z r.2011 v prílohe);
5. stanovisko, či má mesto Nitra ako vlastník predmetného areálu záujem o jeho zveľaďovanie, ak už
nie aktívne, tak aspoň z iniciatívy a na náklady 1.ABC Nitra v zmysle doterajších zmlúv a dohôd.
Prípadne namiesto stanoviska navrhnite termín osobitného stretnutia na tému pokračovania
partnerského projektu Nitrianska pláž (1.ABC Nitra – mesto Nitra – Rímskokatolícka cirkev biskupstvo
Nitra);

Ing. Michal Ivan
1.ABC Nitra
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