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1. Identifikácia organizácie 
 

Názov organizácie:                 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 
Sídlo organizácie: Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica 

IČO organizácie: 00 800 520 

DIČ: 2021075309 

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kontakt: tel.: +421-48-413 04 57 

 fax: +421-48-413 68 82 

 e-mail: info@dukla.sk  

Forma hospodárenia: samostatná rozpočtová organizácia 

Riaditeľ: Ing. Mgr. Róbert Kurčík 

 

Členovia manaţmentu: 

riaditeľ odboru ekonomiky   JUDr. Andrea Melišková 

vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky Ing. Ján Bačko 

zast. ved. odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky Ing. Vladimíra Weissová 

vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky       Ing. Katarína Videršpanová 

vedúci finančnej skupiny Ing. Jana Lopitová 

vedúci právno-personálnej skupiny JUDr. Eva Piarová 

náčelník odboru riadenia športu mjr. PaedDr. Ľubomír Roško 

vedúci oddelenia VŠC dospelých odb. riadenia športu kpt. Mgr. Igor Kováč 

vedúci oddelenia VŠC mládeţe odb. riadenia športu Dušan Poláček 

hlavný lekár VŠC MUDr. Vladimír Vachalík 

 

Hlavná činnosť: 

Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica (ďalej len 

„VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov - inštruktorov športu (ďalej len „IŠ“) 

individuálnych športových odvetví na podujatia výkonnostného a vrcholového športu a na 

športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a 

Slovenskej republiky. V podmienkach VŠC im poskytnúť:  

 podmienky na tréningový proces, 

 zdravotné zabezpečenie,  

 finančné zabezpečenie, 

 materiálové zabezpečenie, 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 dopravu. 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad 
 

Poslaním VŠC je: 

− zabezpečenie profesionálnej starostlivosti a prípravy športovcov na športovú reprezentáciu 

OS SR a štátnu športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na 

olympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných 

a vrcholových celoštátnych súťaţiach, ktoré sú príleţitosťou na propagáciu krajiny, 

kultúry a ţivota občanov Slovenskej republiky, 
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− organizovanie športových podujatí pre domácich a zahraničných športovcov, s cieľom 

dostať VŠC do povedomia ľudí doma i v zahraničí a prostredníctvom nich šíriť dobré 

meno Slovenskej republiky a OS SR, 

− zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, zariadenia, 

telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym vyuţitím pre zlepšenie športovej 

výkonnosti, 

− spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, zdruţeniami a organizáciami 

v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych podmienok pre najlepších 

talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného vrcholu.  

 

Strednodobý výhľad 

Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO 

SR“) priestor na zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, reprezentantov OS SR a 

štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie obdobie.  

Zámerom je udrţať si vysoký kredit a úspešnosť centra v Slovenskej republike. 

Vytvárať pre športovcov komplexné podmienky, ktoré budú zodpovedať celosvetovo 

uznávaným parametrom a budú zárukou porovnateľných športových úspechov 

v medzinárodnom meradle. VŠC zabezpečuje z rozpočtu finančné prostriedky na prípravu, 

materiálno-technické, zdravotné a personálne zabezpečenie, psychologickú prípravu, 

diagnostiku, dopingovú kontrolu a oponentúru tréningových plánov centrálnym 

manaţmentom. Vybraným talentovaným športovcom spoluvytvára podmienky a zosúladenie 

športovej prípravy, či vzdelávania, športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu 

perspektívu vo vrcholovom športe. 

Športovci VŠC získali v roku 2012 na olympijských hrách a vrcholných majstrovských 

súťaţiach spolu 27 medailí, čo je oproti minulému roku pokles, pretoţe v  roku 30. 

Olympiády v Londýne bolo menej majstrovských súťaţí. Napriek tomu sme plánovaných 23 

medailí vysoko prekročili.  

V roku 2013 budú športovci zimných odvetví plniť nominačné kritéria na XXII. Zimné 

olympijské hry 2014 v ruskej Soči a ostatní športovci VŠC budú predovšetkým úspešne 

reprezentovať Slovenskú republiku na majstrovstvách sveta, majstrovstvách  Európy 

a ďalších významných svetových, či európskych podujatiach, a tieţ vo vybraných športoch a 

disciplínach aj na majstrovstvách sveta CISM.  

V krátkodobom horizonte plánujeme dobudovať a zariadiť multifunkčnú budovu 

LODENICE v Liptovskom Mikuláši, ktorá bude slúţiť na zabezpečenie komplexného 

zázemia pre naše najúspešnejšie športové oddelenie vodný slalom. 

VŠC vynakladá maximálne moţné úsilie na zabezpečenie chodu organizácie 

s orientáciou na tie športy a športovcov, ktoré dlhodobo plnia stanovené výkonnostné ciele. 

Udrţať a neustále rozvíjať komunikáciu a vzájomnú informovanosť so športovými zväzmi, 

športovými organizáciami, členmi, zloţkami a komisiami v rámci olympijskej rodiny. 

Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je, okrem zlepšovania 

materiálno-technického zabezpečenia, sociálneho, organizačného, zdravotného a finančného 

zabezpečenia športovej prípravy našich športovcov i rozvoj strediska mládeţe a jeho 

legislatívne a finančné zabezpečenie. V oblasti štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport 

sa týmto zachovajú záujmy štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky a 

reprezentácie OS SR. Naďalej bude VŠC v rámci našich moţností zabezpečovať športovú 

prípravu vybraným mladým športovcom v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi, 

športovými klubmi, ÚTM, COP, SOV s MŠVV a Š SR. 
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3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC nespracúva túto časť 

výročnej správy. 

 

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 

Základné ustanovenia 

(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od 

1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483. 

(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 

(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo 

štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho 

činnosti a vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti 

telesnej kultúry. 

(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné pre vydaný 

organizačný poriadok VŠC. 

 

Obsah činnosti VŠC: 

Obsahom činnosti VŠC je zabezpečovanie športovej prípravy športovcov vo VŠC po 

stránke: 

− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov), 

− organizačnej (organizovanie a zabezpečovanie pretekov i sústredení), 

− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenie, diagnostika funkčnej zdatnosti 

organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia, rehabilitácia), 

− finančnej (mzdy, cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady pri pretekoch 

a sústredeniach doma i v zahraničí), 

− materiálovej (zabezpečovanie všeobecného a špeciálneho športového materiálu), 

− stravovacej (poskytovanie stravovania pre športovcov, zamestnancov VŠC, 

organizácie, výsluhových dôchodcov a bývalých zamestnancov), 

− ubytovacej (poskytovanie ubytovania pre športovcov, trénerov i ďalších členov 

realizačných tímov), 

− dopravnej (poskytovanie dopravy na preteky a sústredenia doma i v zahraničí). 

 

Stále činnosti VŠC: 

1. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových oddelení (ďalej len „ŠO“) na 

Olympijské hry (OH), Majstrovstvá sveta (MS), Majstrovstvá sveta organizované 

Medzinárodnou radou vojenského športu „Council international du sport militaire“ (SVH, 

MS CISM), Majstrovstvá Európy (ME), Svetové poháre (SP), Európske poháre (EP), 

majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR). 

2. Zdravotná starostlivosť. 

3. Materiálové zabezpečenie. 

4. Poskytovanie stravovania športovcom, zamestnancom, výsluhovým dôchodcom 

a organizáciám. 

5. Poskytovanie ubytovania. 

6. Zabezpečenie dopravy. 

7. Prenájom nehnuteľného majetku. 
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8. Zabezpečenie zahraničných sluţobných ciest. 

9. Zabezpečenie zahraničných sluţobných návštev.  

10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií. 

 

Dlhodobé činnosti VŠC: 

1. Príprava TOP športovcov jednotlivých ŠO na Zimné olympijské hry 2014 a 2018 (ZOH) a 

Olympijské hry 2016 a 2020 (OH). 

2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých ŠO na Svetové vojenské hry 2015 a 2019 

(SVH). 

  

Stále činnosti VŠC: 

1. Príprava vrcholových športovcov  

V súčinnosti s jednotlivými športovými zväzmi, so Slovenským olympijským 

výborom (ďalej len „SOV“) a v príprave na SVH v koordinácii s Ministerstvom obrany SR 

(ďalej len „MO SR“) VŠC prednostne zabezpečovalo prípravu a dôstojnú reprezentáciu 

nominovaných športovcov a trénerov na SVH, MS, ME, SU a vrcholiacu prípravu účastníkov 

na OH 2012. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r. 2012 vytvoriť spolu s jednotlivými 

športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie hlavných úloh jednotlivých ŠO pri 

dodrţiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i jednotlivcov. Len vo výnimočných 

prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné podujatia na náklady VŠC.  

Za VŠC plnili ŠO v roku 2012 hlavné úlohy na OH, MS, ME, MSJ, MEJ, a AMS 

s nasledovným ziskom medailí: ŠO atletika na ME vo Fínsku (zisk 1 medaily), ŠO biatlon na 

ME v letnom biatlone v Osrblí (zisk 4 medailí), ŠO kanoistika na ME v Chorvátsku (zisk 2 

medailí), ŠO rôzne na MS vo vodnom motorizme v Taliansku (zisk 1 medaily), na MS v 

karate v Taliansku (zisk 1 medaily), na MS v kulturistike v Poľsku a  Ekvadore (zisk 2 

medailí), na ME v kulturistike v Španielsku (zisk 1 medaily), na ME vo vodnom motorizme 

v Nemecku a v Štúrove (zisk 3 medailí), ŠO športová streľba na AMS v Rusku (zisk 1 

medaily), ŠO vodný slalom na OH v Lodýne (zisk 1 medaily), na ME v Nemecku a Slovinsku 

(zisk 4 medailí), na MSJ vo Wisconsine USA (zisk 2 medailí), na MEJ v Slovinsku (zisk 3 

medailí), ŠO zápasenie na ME v Srbsku (zisk 1 medaily). Materiálne a ekonomické 

zabezpečenie športovej prípravy bolo v olympijskom roku na poţadovanej úrovni. Za 

finančnej podpory MO SR k OH 2012 sa VŠC podarilo zrealizovať všetky výcvikové tábory, 

ako aj ďalšie nominačné a športové podujatia.  

 

2. Zdravotná starostlivosť  
 

               Zdravotná sluţba, ako súčasť servisného zabezpečenia VŠC  v  roku 2012, tak ako 

v predchádzajúcich rokoch, plnila úlohy podľa vopred stanoveného plánu a poţiadaviek.  

Hlavným cieľom bolo udrţať odbornú úroveň poskytovaných sluţieb aj napriek 

zníţeniu funkcie 1 stáleho lekára (od septembra 2011) a udrţať podiel poskytovaných 

zdravotníckych sluţieb v  oblasti preventívnych vyšetrení, ako najefektívnejšieho prostriedku 

predchádzania závaţnejších zdravotných poškodení. V rámci špecializovanej zdravotníckej 

starostlivosti o vrcholových športovcov VŠC cieľ realizovať naďalej diagnostiku 

tréningového procesu spolu s komplexným zabezpečením športovej prípravy s  cieľom 

splnenia úloh na LOH 2012. V oblasti komplexnej regenerácie síl bol daný cieľ udrţať úroveň 

poskytovaných foriem regenerácie a v materiálnej a technickej základni  (ďalej len „MTZ“) 
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postupne obmieňať zastaranú diagnostickú a liečebnú zdravotnícku techniku, samozrejme 

podľa finančných moţností, v r. 2012 zakúpiť beţiaci pás na spiroergometrické vyšetrenia. 

V priebehu roka 2012 došlo ku zmenám v počte tabuľkových miest na tomto oddelení, 

aj v ich obsadení. Aţ do októbra 2012 bolo neobsadené (15 mesiacov)  jedno miesto lekára, 

ktoré bolo obsadené od tohto termínu na ½ úväzok, čo výrazne prispelo k zlepšeniu 

preventívnej, liečebnej a diagnostickej starostlivosti, ako aj starostlivosti o ŠO na 

sústredeniach a pretekoch mimo Banskej Bystrice. Obaja lekári majú atestácie zo 

všeobecného, vnútorného a telovýchovného lekárstva, čo zaručuje vysokú odbornú úroveň. 

Naďalej však treba perspektívne hľadať mladého lekára na plný úväzok, avšak minimálne 

s atestáciou zo všeobecného lekárstva. 

Úroveň poskytovaných sluţieb v diagnostickej oblasti ovplyvňovalo negatívne  

deväťmesačné neobsadenie tabuľky odborného pracovníka pre diagnostickú oblasť. 

V špecializovanej zdravotnej starostlivosti aj v roku 2012  OZDRS VŠC vykonávalo 

priebeţne podľa poţiadaviek vedúcich trénerov ŠO a aktuálnych potrieb telovýchovno–

lekárske a diagnostické vyšetrenia so zameraním na udrţanie dobrého zdravotného stavu a 

kontrolu trénovanosti (ŠLP, funkčné laboratórne a  terénne vyšetrenia). Pri zabezpečení 

športových podujatí boli v roku 2012 zdravotne zabezpečené všetky športové podujatia, ktoré 

boli organizované vo VŠC. V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a  športových 

súťaţí mimo Banskú Bystricu boli pre ŠO a športové zväzy  v roku 2012  zabezpečené  

výcvikové tábory a športové súťaţe v  počte 658 dní (v roku 2009 363 dní, 2010 533 dní, v r. 

2011 617 dní), vrátane veľkých podujatí, ako sú OH, MS, ME a SP. 

V oblasti regenerácie vrcholových športovcov v regeneračnom centre, po ukončení 

jeho prestavby v roku 2012, VŠC poskytuje vysoko kvalitné sluţby vďaka kvalitným 

podmienkam, ako i  odborne kvalifikovanému a uţ aj dostatočne skúsenému personálu ako 

v podmienkach VŠC, tak aj na sústredeniach a pretekoch mimo Banskú Bystricu. 

Odborní zamestnanci oddelenia v  priebehu roka 2012 si naďalej zvyšovali svoje 

odborné vedomostí účasťami na kurzoch, kongresoch, spolu so  samostatným štúdiom  

odbornej literatúry. Fyzioterapeuti si zvyšujú svoje vzdelanie štúdiom vo svojom odbore na 

VŠ, v tomto roku dvaja ukončujú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  

V oblasti regenerácie vrcholových športovcov , tak ako v minulosti, počas celého roku 

oddelenie zabezpečovalo  prevádzku dvoch regeneračných liniek v oboch strediskách (Banská 

Bystrica, Trenčín).  

V roku 2012 oddelenie pokračovalo v nákupe, evidencii a distribúcii  doplnkov výţivy 

pre ŠO. 

          V oblasti MTZ z kapitálových prostriedkov podľa plánu bol zakúpený beţiaci pás na 

spiroergometrické vyšetrenia, v cene 18 792 €, ako náhrada za starý, opotrebovaný beţiaci 

pás, vďaka čomu je moţné ďalej pokračovať v testovaní športovcov. Opravami starých 

zariadení bolo udrţané spektrum diagnostických vyšetrení. Väčšina zariadení je však po dobe 

ţivotnosti a ich servis je finančne nákladný a niektorých prípadoch bude v budúcnosti 

nerealizovateľný. 

V roku 2012 zdravotné oddelenie na ostatné výdaje vyčerpalo finančné prostriedky vo 

výške 21 238,67 € na nákup, opravy a iné, čo bolo o o 10,5 % viac ako v r. 2011 (v r. 2011  

čerpané o 35,2 % menej ako v r. 2010). Súviselo to väčšinou so zvýšenými výdajmi pred 

LOH v Londýne.  
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3.   Materiálové zabezpečenie 

Materiálové vybavenie vo VŠC zabezpečuje oddelenie hnuteľného majetku, ktoré plní 

úlohy spojené s materiálnym hospodárením, dodrţiavaním zásad evidencie, kontrolou, 

zabezpečovaním sluţieb podľa platných právnych predpisov s cieľom efektívneho vyuţívania 

finančných prostriedkov. 

V I. štvrťroku plnilo oddelenie úlohy spojené s vyhodnotením vykonanej 

inventarizácie majetku vo VŠC v predchádzajúcom roku. V priebehu mesiaca január bola 

spracovaná a predloţená správa o stravovaní a stave automobilovej techniky vo VŠC. Na 

základe Metodických pokynov NŠ LOG na vykonanie zdokonaľovacej odbornej prípravy 

vodičov, profesionálnych vojakov a zamestnancov bolo v mesiaci február a apríl 2012 

vykonané školenie a zároveň preskúšanie referentov motorových vozidiel z pravidiel cestnej 

premávky. Zabezpečil sa materiál potrebný pre vystrojenie športovcov a bol doplnený sklad 

potrebným materiálom s novou kolekciou športového materiálu. Realizoval sa výdaj 

výstrojových poukáţok pre profesionálnych vojakov. Zrealizoval sa presun stavebno-

ubytovacieho materiálu z Trenčína do Banskej Bystrice. V mesiacoch október a november 

2012 bola vykonaná inventarizácia majetku vo VŠC. Boli pripravené podklady ku kontrole na 

verejné obstarávanie. 

V priebehu roka 2012 bol zabezpečený športový materiál pre jednotlivé športové 

oddelenia nasledovne: 
 

ŠO Atletika Biatlon 
Cyklistika 

cestná 
Dţudo Kanoistika  Rôzne 

Športová 

streľba 

Vodný 

slalom 
Vzpieranie Zápasenie 

Beţné 

výdavky 
2 551,70 6 979,75 4 251,02 624,50 5 927,83 5 103,99 15 797,60 14 500,00 3 582,40 1 028,16 

Kapitál. 

výdavky 
0,00 2 385,00 0,00 0,00 15 653,00 6 722,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 

Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu bolo spolu  

vyčerpaných 152 491,00 €. 

Grafické znázornenie bežných výdavkov na nákup 

šport. materiálu
atletika

biatlon

cyklistika

džudo

kanoistika

rôzne

šport. streľba

vodný slalom

vzpieranie

zápasenie
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4.  Poskytovanie stravovania  

VŠC prostredníctvom proviantnej sluţby poskytuje stravovanie pre profesionálnych 

vojakov a zamestnancov VŠC a na základe predloţených ţiadostí aj stravovanie osôb z iných 

organizácií a dôchodcov, ktorí pred odchodom do dôchodku boli zamestnancami OS SR. 

Zamestnancom, ktorým z prevádzkových dôvodov nie je moţné zabezpečiť stravovanie sú 

vydávané stravovacie poukáţky. Pravidelne je kontrolovaná hygiena skladových 

a prevádzkových priestorov. Raz mesačne sa realizuje sanitárny deň.  Dňa 11.9.2012 bola 

uskutočnená kontrola Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie Ruţomberok. Kontrola 

bola zameraná na priestor varne, výdaja, zariadení na osobnú hygienu pre zamestnancov, 

skladových priestorov, osobnú hygienu, kontrolu dokumentácie. Kontrola konštatovala, ţe 

protiepidemiologické opatrenia sú vykonávané v súlade s odbornými predpismi.  

V priebehu roku 2012 bolo zabezpečené stravovanie účastníkov v hasičskom športe, 

stravovanie pre účastníkov 28. ročníka „Turnaja SNP“ v dţude a následnom sústredení 

a stravovanie počas sústredení a školení organizovaných v priestoroch VŠC.  

Za nákup potravín bolo z rozpočtovej poloţky potraviny vyčerpaných 33 612,97 €. 

Správkyňa jedálne za rok 2012 odviedla za predaj stravných lístkov čiastku 22 510,71 €. Za 

rok 2012 bolo v kuchynsko-jedálenskom bloku VŠC podaných: 1 413 raňajok, 22 079 obedov 

a 504 večerí.  

 

5.   Poskytovanie ubytovania 

V roku 2012 bolo v ubytovni VŠC v priemere  krátkodobo ubytovaných 535 osôb  (3 

742 L/D), uhradená  čiastka vo výške 35 471,52 €. Z toho 23 586,94 € na obnovu poloţky 

632001- energie a do štátneho rozpočtu poplatok za ubytovanie 11 884,58 €. VŠC 

zabezpečovalo ubytovanie pre športovcov - dţudo, plávanie, zápasenie, biatlon, atletika, 

vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj. Oddelenie cudzineckej polície vykonávalo 

kontrolu ubytovania na Ubytovni VŠC podľa § 50 zákona č.48/2002 Z. z. - bez nedostatkov. 

Poplatky za uţívanie ubytovne VŠC za rok 2012 

 

MESIAC 

TRVALÉ KRÁTKODOBÉ 

POPLATKY POPLATKY 
 

CELKOM UBYTOVANIE 
UBYTOVANI

E 
Celkom L/D 

počet L/D počet L/D L/D ZA UBYTOVANIE ZA ENERGIE € 

JANUÁR 2012 992 678 1 670 –– –– –– 

FEBRUÁR 2012 957 229 1 186 1 665,16 4 182,60 5 847,76 

MAREC 2012 1 116 67 1 183 879,88 2 607,01 3 486,89 

APRÍL 2012 1 080 56 1 136 608,80 1 820,54 2 429,34 

MÁJ 2012 992 176 1 168 1 348,68 2 206,22 3 554,90 

JÚN 2012 1 085 281 1 136 1 285,40 1 876,74 3 162,14 

JÚL 2012 1 054 866 1 920 998,58 1 397,44 2 396,02 

AUGUST 2012 1 050 318 1 368 1 510,92 2 262,89 3 773,81 

SEPTEMBER 2012 1 050 208 1 258 958,66 1 567,66 2 526,32 

OKTÓBER 2012 1 023 378 1 401 1 337,90 2 628,94 3 966,84 

NOVEMBER 2012 990 305 1 295 1 290,60 3 036,90 4 327,50 

DECEMBER 2012 930 180 1 110 –– –– –– 

CELKOM: 12 443 3 742 15 821 11 884,58 23 586,94 35 471,52 

 

V roku 2012 bolo v priemere trvalo ubytovaných 34 osôb. VŠC disponuje dvoma 

bytmi a šiestimi vybavenými bytovými priestormi, ktoré uţívajú profesionálni vojaci 
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a zamestnanci VŠC.  

Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2012 ubytovaných 792 osôb (1 904 

L/D), športovcov 188 osôb (951 L/D). Za vyuţívanie strediska bolo odvedených celkove 

7 643,72 €. V priebehu roku 2012 bolo vo VS Králiky zabezpečované ubytovanie 

nahlásených hostí a športovcov VŠC a sluţby s tým spojené. V zimnom období bola 

vykonávaná údrţba a úprava beţeckých tratí, opravy a údrţba zimnej techniky – ratrak, 

skútre. 

 

6.  Dopravné zabezpečenie 

Hlavnou úlohou zabezpečenia automobilovej prevádzky v roku 2012 bola včasná 

a bezpečná preprava športovcov individuálnych športových odvetví na športové podujatia  

a na športovú reprezentáciu OS SR v tuzemsku a v zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh 

spojených s prevádzkovým chodom VŠC. 

Spotreba pohonných látok za  rok 2012 

 Automobil. 

technika 

Ostatná 

technika 
Celkom 

Automobil. 

technika 

Ostatná 

technika 
Celkom 

v litroch v eurách 

Benzín 8 165 3 188 11 353 10 753 4 774 15 527 

Nafta  32 239 1 883 34 122 33 615 2 590 36 205 

Celkom 40 404 5 071 45 475 44 368 7 364 51 732 

V priebehu roka bolo sluţobnými motorovými vozidlami najazdených 385 000 km 

a odpracovaných 1 020 Mh. Do techniky z rozpočtovej poloţky na zahraničné sluţobné cesty 

a sponzorsky bolo zabezpečených ďalších 9 228 litrov pohonných látok, čo predstavuje 

čiastku 13 170,- € ( zabezpečenie športovými zväzmi, sponzorsky, alebo uhradených z RP na 

ZSC). Spotreba olejov a prevádzkových kvapalín predstavuje 1 945,- € . 

 

7.  Prenájom nehnuteľného majetku  

 

VŠC spravuje majetok štátu a medzi jeho hlavné činnosti patrí zabezpečovanie 

športovísk na nerušenú športovú prípravu jednotlivých športových oddelení a príprava 

nebytových priestorov ako je Športová hala DUKLA, Štadión SNP, kuchynsko-jedálenský 

blok, hlavná budova JUGO a slobodáreň (ubytovňa) v Banskej Bystrici, Výcvikové stredisko 

Králiky, budova logistiky a budova telocvične v Trenčíne. V čase nevyuţívania priestorov 

našimi príslušníkmi sa nehnuteľný majetok prenajíma iným subjektom v súlade so zákonom 

NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Na základe 

úlohového listu ministra obrany SR boli formou informačných správ priebeţne zasielané 

ţiadosti o udelenie súhlasu s uzatváraním nájomných zmlúv a zmlúv o výpoţičke 

k nebytovým priestorom v Banskej Bystrici a v Trenčíne. V roku 2012 bolo uzatvorených 62 

nájomných zmlúv, z toho 57 príjmových a 5 zmlúv o výpoţičke. Zmluvy sa následne 

zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2012 za prenájom nebytových 

priestorov boli vyfakturované finančné prostriedky v celkovej výške 206 365,77 €, z toho na 

poloţku štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 116 913,30 € a za energie a sluţby 

spojené s prenájmom (elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné 

stočné, komunálny odpad) v celkovej výške 89 452,47 €.  

Športová hala DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúţia hlavne na zabezpečenie 

tréningového procesu našich športovcov a na organizovanie podujatí a pretekov VŠC. 



 

 

 

11 

V spolupráci s Mestom Banská Bystrica boli zabezpečené tréningy a športové akcie iných 

klubov a organizácií. Okrem našich športovcov v našich priestoroch celoročne trénovali:      

futbalisti FK Dukla, a.s., B. Bystrica, basketbalisti ŠKP B. Bystrica a dţudisti UMB              

B. Bystrica. 

V priebehu roka 2012 bolo hlavnou úlohou oddelenia nehnuteľného majetku odpredaj 

prebytočného majetku štátu v správe VŠC v Trenčíne. Prebytočný nehnuteľný majetok bol 

následne ponúknutý štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám, ktorým by 

slúţil na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti. Štátne rozpočtové a príspevkové 

organizácie však o uvedený majetok neprejavili záujem. Následne na to boli znalcami 

vypracované znalecké posudky. V priebehu I. polroku 2013 sa plánuje vyhlásenie osobitného 

ponukového konania na odpredaj vyššie uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku štátu 

v zmysle zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

SR na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov.  

Bola vyhlásená ponuka na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu v správe VŠC. 

S úspešným uchádzačom bola uzatvorená nájomná zmluva schválená MF SR v rámci 

schvaľovacieho procesu.  

Počas celého roku 2012 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo poţiadavky na základe 

predloţených a schválených ţiadostí, v spolupráci so správcom telovýchovných objektov sa 

pripravoval plán vyuţitia telovýchovných objektov podľa poţiadaviek jednotlivých 

športových oddelení a nájomcov.  

 

8.  Zahraničné sluţobné cesty 

V roku 2012 VŠC realizovalo 219 zahraničných sluţobných ciest (ďalej len „ZSC“), 

z toho 107 bolo plánovaných a 112 neplánovaných. Z počtu 219 ciest boli 2 aktivity 

realizované ako účasť na OH, 2 ako účasť na MS, 6 ako účasť na ME, 7 ako účasť na 

svetových pohároch, 101 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 18 ako účasť na 

medzinárodných turnajoch, 69 ako účasť na výcvikových táboroch, 9 ako dovoz a odvoz 

športovcov na letisko a 5 ako účasť na fakultatívnych zájazdoch.  

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 187 158,52 €. 

 

9.  Zahraničné sluţobné návštevy  

V roku 2012 VŠC organizovalo 5 medzinárodných podujatí ako zahraničné sluţobné 

návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho boli 3 plánované a 2 neplánované. Z medzinárodných 

návštev sa organizovali „Európa SC High jump“, medzinárodný turnaj „Dukla Cup“ v dţude, 

medzinárodný turnaj „Interliga“ v dţude, medzinárodný „Turnaj SNP“ v dţude  

a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO SR 2012“ s pozvanými hosťami ASC Dukla 

Praha. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 2 134,00 €. 

 

10.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

        V priebehu roka 2012 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo športové a kultúrne 

podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia športu, športových výsledkov, športovcov 

a samotného VŠC.  
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Europa SC High jump, 9. 2. 2011 

Jednou z kaţdoročných športovo-spoločenských udalostí sú medzinárodné preteky 

v skoku do výšky Europa SC High jump, známe tieţ pod názvom Banskobystrická latka. VŠC 

organizovalo uţ 19. ročník tohto výškarského mítingu. K pretekom sa uskutočnili 2 tlačové 

konferencie. V deň konania mítingu prebiehala sprievodná súťaţ „Latka 5-ich miest“, ktorej 

finalisti sa zúčastnili hlavnej súťaţe. Tradične o preteky prejavil záujem veľký počet divákov, 

ktorí vo vypredanom hľadisku vytvárali výbornú atmosféru počas celého podujatia. Tú ocenili 

hlavne súťaţiaci. Míting bol mimoriadne úspešný po stránke organizačnej aj športovej. 

 

         Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2012, 19. 12. 2012 

Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2012 sa konalo v priestoroch 

klubu Ministry of Fun v ESC v Banskej Bystrici. Toto podujatie sa nieslo v znamení osláv 45. 

výročia zaloţenia Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica. Slávnostný večer 

moderoval športový redaktor Milan Stanko. Nominácie v jednotlivých kategóriách boli 

predstavené v prezentácii na veľkoplošnej obrazovke. Okrem vyhlásenia víťazov 

v kategóriách najúspešnejší junior, tréner, neolympijské a olympijské športy; boli ocenení 

zamestnanci VŠC za dlhoročnú prácu. Vyhodnotenia sa zúčastnili hostia z rezortu MO SR, 

predstavitelia generálneho štábu OS SR, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy, zväzov, 

sponzori, obchodní partneri a tieţ samotní športovci a zamestnanci VŠC.  

 

            Časopis Šport v DUKLE 

VŠC v roku 2012 vydalo ďalšie štyri čísla časopisu o športovom dianí vo VŠC, pod 

názvom Šport v DUKLE, ktorý je publikovaný ako občasník. Jeho obsahom sú športové 

výsledky športovcov VŠC,  propagácia podujatí, dianie v športovom centre, história DUKLY, 

ale tieţ odborné témy, zamerané na oblasť športu. Svoj priestor majú kluby s DUKLOU 

v názve, pravidelne FK DUKLA Banská Bystrica, hokejisti z DUKLY Trenčín a Armádní 

sportovní centrum DUKLA Praha. Časopis je distribuovaný športovým zväzom, Ministerstvu 

obrany SR, SOV, ako povinný výtlačok vybraným kniţniciam, UMB v Banskej Bystrici, 

ďalej športovým priaznivcom, spolupracujúcim organizáciám, partnerom športových podujatí 

a novinárom.  

 

Účasť Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica na IDEB 

Úlohou VŠC na medzinárodnej výstave vojenskej techniky IDEB, ktorá sa uskutočnila 

2. – 4. mája 2012 v bratislavskej Inchebe bolo spropagovať vojenský vrcholový šport 

a predstaviť kandidátov na blíţiace sa olympijské hry 2012 v Londýne.  

Stánok DUKLY sa niesol v znamení blíţiacich olympijských hier. Na paneloch boli  

predstavení kandidáti na OH a história našich úspešných medailistov.  

Počas prvých dvoch dní sa výstavy v stánku zúčastnil aj riaditeľ VŠC, ktorý počas 

otváracieho ceremoniálu privítal v priestoroch stánku prezidenta SR Ivana Gašparoviča 

a ministra obrany SR Martina Glváča, ako aj iných významných hostí a návštevníkov výstavy 

IDEB.V prvý deň výstavy sa v stánku predstavili úspešní športovci DUKLY: atléti nrtm. 

Martina Hrašnová, nrtm. Matej Tóth, kpt. Igor Kováč, lyţiarka Veronika Zuzulová, strelec 

nrtm. Jozef Gönci a kulturista rtm. Štefan Havlík. 

V súčinnosti s ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým centrom DUKLA 

Praha VŠC usporiadalo besedy so športovcami počas všetkých troch dní. Besedy sa konali 

v priestoroch MO ČR. V stredu 2. mája 2012 sa uskutočnila beseda s legendárnou oštepárkou, 
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olympijskou víťazkou z Helsínk 1952 Danou Zátopkovou ktorá bola ochotná podporiť toto 

podujatie. Na besede sa zúčastnili olympijskí víťazi chodec Jozef Pribilinec, atletický 

desaťbojár Róbert Změlík, olympijský medailista, majster sveta diskár Imrich Bugár 

a dvojnásobný olympijský medailista strelec nrtm. Jozef Gönci. Vo štvrtok 3. mája 2012 sa 

besied zúčastnili legendy českého lyţovania -  olympijská víťazka v behu na lyţiach Kateřina 

Neumannová a olympijský medailista Lukáš Bauer. Zo slovenskej strany sa zúčastnili 

olympionici,  ktorí si uţ vybojovali miestenku na olympiádu do Londýna, gymnasta voj. 2. st. 

Samuel Piasecký a dţudista rtm. Milan Randl. V piatok 4. mája 2012 sa poslednej besede 

zúčastnili z českej strany olympijský medailista skifár Václav Chalupa, lyţiarska akrobatka 

Nikola Sudová a akrobatický letec Martin Šonka. Zo slovenskej strany to boli majster sveta 

v rýchlostnej kanoistike nrtm. Peter Gelle a olympijský medailista v kanoistike Slavomír 

Kňazovický. Na besedách sa zúčastnili študenti bratislavských škôl, návštevníci výstavy, 

náčelníci generálneho štábu oboch krajín a predstavitelia ministerstiev obrany SR a ČR. 

Besedy boli podporované moderátormi z českej a slovenskej strany a videoprojekciou. 

Odozva v slovenských médiách bola adekvátna. V denníku Šport  bol rozhovor s účastníkmi 

besedy (Denník Šport 3. mája 2012 str.36). V hlavných správach STV 2. mája 2012 šot 

z besedy a 3. mája 2012 v televíznej stanici Markíza rozhovor s besedujúcimi toho dňa.  

 

Propagácia športových podujatí  a športových výsledkov 

VŠC sa v roku 2012 organizačne spolupodieľalo na regionálnych športových 

podujatiach: chodecká Dudinská 50, Kritérium SNP a  Horehronské hry v atletike, Memoriál 

Juraja Ondra v modernom päťboji, Olympiáda materských škôl, Medzinárodný turnaj SNP 

v dţude; na organizovaní športových a osvetových akcií Olympijského klubu Banská 

Bystrica.  

VŠC udrţiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk. Na záver roka pripravilo 

prezentačné materiály: kalendár a ročenku. 

 

       Dlhodobé činnosti VŠC: 

 

1. Príprava TOP športovcov na ZOH 2014 

V roku 2012 vyvrcholila dlhodobá príprava účasťou 17 nominovaných TOP 

športovcov na OH 2012 v Londýne. Slovensko z VŠC vo Veľkej Británii reprezentovalo 7 

atlétov, 1 dţudista, 1 gymnasta, 1 plavkyňa, 3 rýchlostní kanoisti, 2 športoví strelci, 1 vodný 

slalomár a 1 vzpierač. Zimné športy v roku 2012 plnili nominačné kritéria na XXII. Zimné 

olympijské hry 2014 v ruskej Soči. Za ŠO biatlon by VŠC malo reprezentovať 9 pretekárov 

a z alpských disciplín dvaja. 

 

2. Príprava vrcholových športovcov na SVH  

Príprava športovcov profesionálnych vojakov je dlhodobo zameraná aj na plnenie 

výkonnostných cieľov na svetových vojenských hrách (SVH), ktoré sa konajú kaţdé 4 roky. 

V roku 2012 začala dlhodobá príprava na 6. SVH, ktoré sa konajú v roku 2015 v kórejskom 

Mungyeong. V roku 2012 vrcholila príprava biatlonistov na 2. zimné svetové vojenské hry vo 

francúzskom Annecy. 

 

 

 

http://www.dukla.sk/
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5. Rozpočet organizácie 
 

Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2012 

nasledovne: 

 

 

 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet 

na rok 2012  v € 

 

Upravený  rozpočet 

k 31.12.2012                 

v € 

 

Čerpanie rozpočtu  

k 31.12.2012 

v  € 

PRÍJMY SPOLU 100 615 143 833 143 833 

VÝDAVKY SPOLU 4 176 018 4 203 595 4 197 649 

z toho:    

610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a 

OOV 
1 964 382 1 872 271 1 872 270 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 695 308 659 993 659 885 

630 - Tovary a sluţby 1 246 683 1 368 296 1 367 782 

640 - Beţné transfery 219 645 204 645 199 322 

700 - Kapitálové výdavky 50 000 98 390  98 390 
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1. PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV 

 

VÝDAVKY 

096                              Obrana 

09601                          Riadenie a podpora obrany 

0960104                      Ostatná podpora 

 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet na 

rok 2012 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2012 

Čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2012 

% čerpania 

k schváleného 

rozpočtu 

% čerpania 

k upraveném

u rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 4 176 018 4 157 647 4 151 701 99,56 99,86 

z toho:      

600 4 126 018 4 105 205 4 099 259 99,35 40,81 

- 610 1 964 382 1 872 271 1 872 270 96,79 99,86 

- 620  695 308 659 993 659 885 94,91 99,98 

- 630 1 246 683 1 368 296 1 367 782 109,71 99,96 

- 640 219 645 204 645 199 322 90,75 97,40 

700 50 000 52 442 52 442 104,88 100,00 

 

Z toho kapitálové výdavky 

 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na rok 

2012                  

v  € 

Upravený  

rozpočet 

k 31.12.2012              

v  € 

Čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.3012            

v  € 

% čerpania 

k schválené

mu 

rozpočtu   

% 

čerpania 

k upravené

mu 

rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 50 000 52 442 52 442 104,88 100,00 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 50 000 52 442 52 442 104,88 100,00 

- 713 0004-86  Prevádzkové 

stroje... 
50 000 52 442 52 442 104,88 100,00 

 

 

Program 095 – Rozvoj obrany 

Podprogram 09504 – Rozvoj infraštruktúry  

Projekt 0950412 – Zvýšenie kvality ţivota 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2012                  

v  € 

Upravený  

rozpočet 

k 31.12.2012              

v  € 

Čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2012               

v  € 

% čerpania  

k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (fond 131B) 0 45 948 45 948 100,00 

z toho:     

700 – Kapitálové výdavky 0 45 948 45 948 100,00 

- 717 001-54  (Fond  131B)  Lodenica 

Liptovský Mikuláš 0 45 948 45 948 100,00 

VÝDAVKY SPOLU (fond 111) 0 0 0 0 

- 717 001 – 54 (Fond 111)  Lodenica Liptovský 

Mikuláš 
0 0 0 0 

C E L K O V E 0 45 948 45 948  100,00 
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Rozpočtovým opatrením v marci 2012 boli VŠC presunuté rozpočtové prostriedky, ktoré 

VŠC  v roku 2011 presunulo do roky 2012 vo výške 131 948,00 €. 

Rozpočtovým opatrením v septembri 2012 MO SR navŕšilo rozpočet VŠC v programe 095 

o 500 000,00 € na realizáciu II. etapy  investičnej akcie Lodenica – Liptovský Mikuláš. 

 

VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 

 
Kód zdroja Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2012 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2012 Čerpanie k 31.12.2012 

111 

111 

 

4 176 018 4 132 034 4 126 088 

72 c 0 7 090 7 090 

72 f 0 18 523 18 523 

131 b 0 45 948 45 948 

CELKOVE 4 176 018 4 203 595 4  197 649 

 
 

PRÍJMY 

 

Ukazovateľ 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2012 

 

Upravený  

rozpočet 

k 31.12.2012 

Plnenie  

k 31.12.2012 

 

%  plnenia 

k schválenému 

rozpočtu 

 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

PRÍJMY SPOLU 100 615 143 833 143 833 142,95 100,00 

z  toho:      

200 100 615 136 744 136 744 135,91 100,00 

- 210 65 115 76 309 76 309 117,19 100,00 

- 220 34 500 38 546 38 546 111,73 100,00 

- 290 1 000 21 889 21 889 2 189,00 100,00 

300 (dotácie) 0 7 090 7 090 0 100,00 

 

 

Zhodnotenie zamestnanosti 

 

 Prílohou č. 1 k č. SEFIM-1-18/2012-OPVR  nám boli stanovené záväzné ukazovatele 

pre kategóriu platov profesionálnych vojakov a zamestnancov a následne rozpočtovým 

opatrením č. RO 02-97/015-2012/12 boli VŠC upravené záväzné ukazovatele takto: 

 

Kategória Limit 
Priemerný záväzný 

počet 

Priemerný záväzný 

plat 

zamestnanci 1 093 287 116,221 784 

profesionálni vojaci 778 984 61,296 1 059 

 

 Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych vojakov v 

zmysle zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej sluţbe profesionálnych vojakov ozbrojených síl 

Slovenskej republiky  a výplatu miezd zamestnancov, vykonávajúcich prácu vo verejnom 

záujme, v súlade so zákonom   č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov a Smernicou riaditeľa VŠC pre odmeňovanie vrcholových športovcov. 

Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2012 k 31.12.2012: 
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A. Profesionálni vojaci  

2012 Stanovené ukazovatele Plnenie za  1-12/2012 

Limit 778 984 778 983 

Priemerný evidenčný počet 61,296 61,296 

Priemerný mesačný plat 1 059 1 059 

 

Tabuľková disciplína bola dodrţaná.  

Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený. Plnenie priemerného 

mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu profesionálnych vojakov 

k 31.12.2012 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet profesionálnych vojakov k 31.12.2012 bol 

61. 

 

B. Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

2012 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2012 

Limit 1 093 287 1 093 282 

Priemerný evidenčný počet 116,221 115,930 

Priemerný mesačný plat 784 786 

  

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. Plnenie 

stanoveného limitu bolo k 31.12.2012 na 99,75 %. Evidenčný počet zamestnancov 

k 31.12.2012 bol 116,5. Stanovený priemerný plat bol plnený na 100,25 %. 

VŠC sa pri hospodárení s finančnými prostriedkami v kategórii 610 riadilo článkom č. 

I., bod 2, písm. e)  Rozhodnutia ministra obrany SR Č.: seKoMO-14-7/2010-6.KoMO, t.j. 

prijímanie nových zamestnancov sa realizuje len po schválení informačných správ ministra 

obrany SR. 

Boli zavedené opatrenia na zníţenie výdavkov na prácu nadčas. Vedúci zamestnanci 

prehodnocujú rozsah práce nadčas a pracovnej pohotovosti a za výkon takýchto činností 

prednostne udeľujú náhradné voľno. 

Osobné príplatky neboli upravované, priznané budú len pre zamestnancov po uplynutí 

skúšobnej doby na pracovných miestach, ktoré bolo nutné obsadiť. 

 V kategórii 620 bolo k 31.12.2012 vyčerpaných celkom € 659 931. 

 

6. Personálne otázky 
 

V roku 2012 boli realizované personálne zmeny na základe potrieb VŠC, v tejto 

súvislosti bolo vydané 4 doplnky k tabuľke počtov, v ktorých  hlavne sa realizovali zmeny vo 

funkciách hlavne športových oddelení potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. Pre ministra 

obrany SR a GR SEFIM bolo spracovaných 30 informačných správ k prijatiu zamestnancov 

a profesionálnych vojakov, k predĺţeniu pracovných pomerov na dobu určitú, k prijatiu 

profesionálnych vojakov do sluţobného pomeru, k odmenám za výsledky na OH 2012.  

V roku 2012  boli prijatí do sluţobného pomeru 2 profesionálni vojaci, sluţobný 

pomer skončili 3 profesionálni vojaci.   

Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 18 zamestnancov,  

prepustených z pracovného pomeru bolo celkovo 10 zamestnancov. Prepúšťania boli 

realizované na základe vlastných ţiadostí, uplynutím dohodnutej doby a z dôvodu 
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organizačných zmien vo VŠC. Z dôvodu úpravy pracovných bolo vykonaných 56 

personálnych pohovorov, spracovaných 120 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným 

zmluvám a 100 platových výmerov. 

V mesiaci január a február 2012 boli spracované funkčné prehľady zaradenia všetkých 

zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC, plány dovoleniek a plán hodnotení 

profesionálnych vojakov. Hodnotenia profesionálnych vojakov boli spracované v plnom 

rozsahu do 15.2.2012. Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2012 

spracované majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich zamestnancov.  

Pravidelne boli spracovávané hlásenky osobných zmien zamestnancov 

a profesionálnych vojakov. Všetky poţadované evidenčné hlásenia boli spracovávané včas.  

Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebeţne podľa mesačných plánov 

a poţiadaviek vedenia. 

 

1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC 

VŠC sa v roku 2012 organizačne členilo na odbory, oddelenia a skupiny, ktoré boli 

riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej podriadenosti riaditeľovi VŠC. Základné 

členenie k 1.1.2012 bolo nasledovné: 

 Riaditeľstvo  

- organizačno-propagačná skupina,  

-  právno-personálna skupina, 

 Odbor riadenia športu  

- oddelenie VŠC dospelých,  

- športové oddelenie atletika,  

--športové oddelenie vodný slalom,  

- športové oddelenie  športová streľba, 

- športové oddelenie biatlon, 

- športové oddelenie  dţudo, 

- športové oddelenie rôzne, 

- športové oddelenie  kanoistika, 

- športové oddelenie  vzpieranie, 

- športové oddelenie zápasenie, 

- športové oddelenie cyklistika cestná, 

- oddelenie VŠC mládeţe, 

- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti 

 Odbor ekonomiky  

- finančné skupina, 

- oddelenie hnuteľného majetku, 

- oddelenie nehnuteľného majetku, 

- oddelenie evidencie a účtovania. 

VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je štatutárnym orgánom 

VŠC. Riaditeľ môţe v rozsahu svojich práv a povinností poveriť ďalších zamestnancov na 

právne úkony vykonávané v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa 

ustanovuje organizačný poriadok VŠC, ktorý je vnútorným dokumentom VŠC a stanovuje 

úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, vymedzuje 

ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti, zodpovednosť a právomoci riaditeľov odborov, 

vedúcich oddelení a skupín VŠC. 

Vo VŠC pôsobia zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah 
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upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a profesionálni vojaci, u ktorých sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej 

sluţbe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2012 112 zamestnancov, z toho 38 športovcov a 19 

trénerov, 62 profesionálnych vojakov, z toho 46 športovcov  a 13 trénerov. 

 K 31.12.2012 bolo v pracovnom pomere 117 zamestnancov a v sluţobnom pomere 61 

profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí športovo talentovaná mládeţ, ktorých 

pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva o vykonávaní športovej činnosti uzatvorená na základe 

Občianskeho zákonníka, ktorých nazývame zmluvní športovci.  

Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 1.1.2012 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci   11 10 

Práporčíci   1 1 

Poddôstojníci   48 34 

Muţstvo  2 17 

Zamestnanci  121 112 

S P O L U  183 174 

 

Veková štruktúra k 1.1.2012  

Vek 
do 25 

r. 

26-30 

r. 

31-35 

r. 

36-40 

r. 

41-45 

r. 

46-50 

r. 

51-55 

r. 

56-60 

r. 

61-65 

r. 

66-70 

r. 

Počet 33 34 23 20 13 12 11 23 3 2 

do 25

26-30

31-3536-40

41-45

46-50

51-55

56-60
61-65 66-70

 

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme k 1.1.2012  

Základné   Stredné odborné Vyššie odborné Úplné stredné Vysokoškolské 

3 17 4 76 74 
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Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné stredné odborné vyššie odborné

úplné stredné vysokoškolské

 
 

Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2012 bol nasledovný: 

odbor športu 

 športovci:   46 profesionálnych vojakov 

38 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tréneri: 11 prof. vojakov + 2 (náčelník odboru riad. športu  a vedúci   

oddelenia VŠC dospelých)  

19 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tajomníci športov     5 zamestnancov vo verejnom záujme 

 mechanici:      2 zamestnanci vo verejnom záujme  

 lekári a zdravotníci:    3 profesionálni vojaci 

   6 zamestnanci vo verejnom záujme 

 

 

spolu odb. športu 131 osôb 

                       

Graf odboru športu VŠC

športovci tréneri tajomníci mechanici zdravotníci

 
 odbor ekonomiky: 

1 profesionálny vojak 

35 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu odb. ekon. 36 osôb 

 riaditeľstvo: 7 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu riaditeľstvo 7 osôb 

 

CELKOVÝ POČET  174 OSÔB 
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Graf o počte zamestnancov a profesionálnych 

vojakov  VŠC podľa tabuliek počtov

športovci tréneri tajomníci

mechanici zdravotníci odbor ekonomiky

riaditeľstvo 

 
 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 

 Prijímanie do dočasnej štátnej sluţby je realizované cestou územných vojenských 

správ podľa miesta trvalého bydliska ţiadateľa a prepúšťanie zo sluţobného pomeru je 

realizované podľa ustanovení zákona č. 346/2005 Z. z. Zaradenie profesionálnych vojakov do 

platových tried bolo vykonávané podľa dosiahnutých vojenských hodností na základe prílohy 

1 k zákonu č. 346/2005 Z. z. a zaradenie zamestnancov do platových tried je vykonávané v 

súlade s katalógom pracovných činností v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. Vzhľadom 

k tomu, ţe zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme sa nevzťahuje na vrcholových športovcov, je kaţdý rok spracovávaný 

dodatok k smernici pre odmeňovanie IŠ podľa dosiahnutých športových výsledkov.  

 Personálna evidencia a personálna štatistika s profesionálnymi vojakmi a 

zamestnancami je vedená v súlade so smernicami o vedení personálnej evidencie 

a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov a metodickými pokynmi. Úlohy pre 

personálnu prácu vyplývajú z ročného plánu a zo základných opatrení. Tieto sa v stanovených 

termínoch plnia.  

VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a profesionálnych 

vojakov štúdiom na vysokých školách, v sledovanom roku ukončili vysokoškolské vzdelanie 

I. a II. stupňa 3 profesionálni vojaci.  Počas celého roka sa zamestnanci VŠC zúčastňovali 

školení a kurzov, ktoré boli zamerané na získanie nových informácií. Profesionálni vojaci 

v súlade s potrebami VŠC absolvovali odborné kurzy v Prápore výcviku Martin. V rámci MO 

SR boli organizované školenia k finančným otázkam, k účtovaniu v účtovnom programe SAP 

R/3, k účtovaniu v štátnej pokladnici, k účtovaniu platov a miezd. Zamestnanci absolvovali 

školenia k verejnému obstarávaniu, BOZP a k vedeniu sluţobných motorových vozidiel.  

 

7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

 VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2012 v súlade s poslaním, ktorým je 

profesionálna starostlivosť a príprava športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu 

športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, 

majstrovstvách sveta a Európy, svetových vojenských hrách a majstrovstvách sveta CISM ako 

i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych podujatiach. 

Základným cieľom VŠC bolo v súčinnosti MO SR a jednotlivými športovými zväzmi 

prednostne zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu nominovaných športovcov na OH Londýn 2012 

a zabezpečiť prípravu športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, SP a súťaţiach CISM-u. V 
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jednotlivých športoch vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi optimálne podmienky 

pre plnenie hlavných úloh pri dodrţiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i 

jednotlivcov. Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné 

podujatia na náklady VŠC.  

V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2012 plnili ŠO hlavné úlohy na 

OH, MS, ME, MSJ, MEJ a AMS s nasledovným ziskom medailí:  

ŠO atletika 

 na ME v Helsinkách (zisk 1 medaily),  

ŠO biatlon  

 na ME v letnom biatlone v Osrblí (zisk 4 medailí),  

ŠO rôzne  

 na MS vo vodnom motorizme v Boretto (zisk 1 medaily),  

 na MS v karate v Carrara (zisk 1 medaily),  

 na MS v kulturistike v Bialystoku a v Guayaqui (zisk 2 medailí),  

 na ME v kulturistike v Santa Sussane (zisk 1 medaily),  

 na ME vo vodnom motorizme v Laufene a v Štúrove (zisk 3 medailí),  

 na ME v zjazde na divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí),  

ŠO kanoistika 

 na ME v Záhrebe (zisk 2 medailí),  

ŠO športová streľba  

 na AMS v Kazani (zisk 1 medaily),  

ŠO vodný slalom  

 na OH v Londýne (zisk 1 medaily),  

 na ME v Augsburgu a v Solkane (zisk 4 medailí), 

 na MSJ vo Wausau (zisk 2 medailí), 

 na MEJ v Solkane (zisk 3 medailí), 

ŠO zápasenie  

 na ME v Belehrade (zisk 1 medaily).  

Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo v olympijskom roku 

na poţadovanej úrovni. Za finančnej podpory MO SR k OH 2012 sa VŠC podarilo 

zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj ďalšie nominačné a športové podujatia. 

 

Ciele a ich plnenie za jednotlivé ŠO: 

ŠO ATLETIKA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie  

OH 
1x do 8.m. 

1x do 12.m. 
1x8.m./1x 12.m. splnené 

HMS 1x do 12.m. 1x8.m. splnené 

ME 
1x do 8.m. 

1x do 12.m. 
1x2.m./1x5.m./1x10.m. splnené 

MSJ 1x do 12.m. 1x12.m. splnené 

SP chôdza 
1x do 16.m. 

druţstvo do 8.m. 

1x12.m. 

druţstvo nepostavené  

splnené 

nesplnené 

M-SR 15x titul 25x titul splnené 
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Atletickú sezónu v roku 2012 je hodnotená ako úspešná, príslušníci ŠO atletika. splnili 

všetky stanovené ciele. Na olympijských hrách obsadil Matej Tóth 8. miesto a Dana 

Velďáková 12. miesto, čo sú v novodobej slovenskej histórii VŠC klubu dva najlepšie 

výsledky. Martina Hrašnová získala na majstrovstvách Európy striebornú medailu, čím má 

sezóna opäť prívlastok medailová. Špeciálne kladne je hodnotené aj vystúpenie Dany 

Velďákovej, ktorá okrem spomínaného finálového umiestnenia na OH dokázala uspieť aj na 

ME (5. miesto) a HMS (8. miesto). Príjemné bolo 10. miesto Jany Velďákovej na ME. 

Sympatické a pre budúcnosť i perspektívne pre náš ŠO atletika je hodnotené aj 12. miesto 

Kataríny Strmeňovej na Majstrovstvách sveta juniorov. Z mladých perspektívnych zmluvných 

atlétov sa dobre ukazuje Patrik Ţeňúch a jeho 7,66 metrové zlepšenie osobného rekordu na 

78,89 m, zaujímavý je výkon Miroslava Úradníka na 10 km chodeckej trati (45:32 min.) 

a kladne je hodnotená i účasť kladivárky Veroniky Kaňuchovej na MSJ i jej zisk 5 titulov M-

SR. Dobrou voľbou pred začiatkom sezóny bolo i posilnenie skupiny vrhy a hody 

zamestnaním trénera Jozefa Páričku.  

 

 

ŠO BIATLON 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

1x do 8.m. M 

1x do 15.m. M 

1x do 25.m. M 

1x do 10.m. štafety M 

1x do 10.m. mix 

 

1x15.m. 

1x24.m. 

1x12.m. 

1x7.m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

nesplnené 

splnené 

1x do 3.m. Ţ 

1x do 15.m. Ţ 

1x do 30.m. Ţ 

1x do 10.m. štafety Ţ 

1x8.m. 

2x10.m 

1x11.m./1x13.m. 

1x8.m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 

ME do 26  
1x do 15.m. M 1x25.m.  nesplnené 

1x do 25.m. Ţ 1x13.m. splnené 

MSJ  1x do 30.m. J/K 
1x27.m./1x29.m. 

1x26.m./1x28.m. 
splnene 

MEJ  1x do 30.m. J 
1x22.m 

1x23.m./1x27.m. 
splnené 

ME letný biatlon neplánované 
2x2.m./1x3.m. 

1x3.m. mix 
 

V roku 2012 plnili príslušníci ŠO biatlon hlavné úlohy na majstrovstvách sveta, 

majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a Európy juniorov a na majstrovstvách Európy 

v letnom biatlone. Na MS v nemeckom Ruhpoldingu nezískali vzácny kov, ale ako ŠO 

dosiahli veľmi dobré výsledky, ktoré sa počítali do nominácie na ZOH 2014. Počas celej 

sezóny dokazovali vysokú úroveň výkonnosti, čo dokazujú aj medailové umiestnenia na ME 

v letnom biatlone. 

 

ŠO DŢUDO 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 1x do 7.m. vyradený 1.kolo nesplnené 

ME 
1x do 7.m.  

1x do 9.m. 

vyradený 2.kolo 

zranenie pretekára 

nesplnené 

nesplnené 

MS CISM 

1x do 3.m.  

1x do 5.m. 

1x do 7.m. 

nekonali sa nesplnené 
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ME 23 2x do 9.m. 3x vyradený 1.kolo nesplnené 

MEJ 2x do 7.m. 2x vyradený 1.kolo nesplnené 

MED 1x do 9.m. vyradený 1.kolo nesplnené 

M-SR 
3x titul 

10x do 3.m. 

4x titul 

4x2.m./2x3.m. 
splnené 

M-SR juniorov 
3x titul 

4x do 3.m. 

3x titul 

2x2.m. 
splnené 

M-SR dorastencov 1x titul 1x titul splnené 

ŠO dţudo sa v roku 2012 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Zranenia 

a dlhodobá liečba vyradili z plnenia úloh des. Benkóczkeho a z. Gaţa. Napriek tomu sa 

podarilo rtm. Milanovi Randlovi peknými výsledky na svetových pohároch a grandslamoch 

nominovať na OH 2012. V budúcom roku je potrebné zamerať sa hlavne na doliečovanie 

zranení, aby športovci mohli podávať maximálne výkony bez obmedzení, a to posunie vo 

výkonnosti celý ŠO. 

 

ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 
1x do 8.m. 

2x do 12.m. 
1x15.m./1x23.m./2x31.m. nesplnené 

MS BT 
1x do6.m. 

1x do 8.m. 
1x11.m./1x13.m. nesplnené 

HME BT 
1x do 3.m.  

2x do 8.m. 
1x5.m./1x11.m./1x14.m. nesplnené 

MEJ 1x do 15.m.  1x10.m. splnené 

            Hlavným výkonnostným cieľom na rok 2012 bola účasť dvoch športovcov na OH 

v Londýne. V puškových disciplínach nás reprezentoval J.Gönci, ktorý štartoval na svojej 

piatej olympiáde. Vysoké výkonnostné ciele tentokrát nesplnil, prispeli k tomu aj zdravotné 

problémy. Naopak, ako debutant  na OH sa veľmi dobre zapísal J. Tuţinský, ktorý nesklamal 

a podal očakávaný výkon a obsadil 15. a 23 .miesto. Pri troche šťastia to mohlo byť aj finále. 

Na HME vo Fínsku sa najviac darilo Petrovi Pelachovi, ktorý skončil na 5. mieste. 

Nespokojnosť bola s vystúpením skupiny BT na MS vo Švédsku, kde sa očakávali lepšie 

umiestnenia. V závere sezóny potešili akademici Baláţ, Čadek a Jancek, ktorí v ruskej Kazani 

na AMS vybojovali strieborné medaily. Naviac Baláţ si vytvoril osobný rekord výkonom 597 

bodov v leţačke. V budúcej sezóne chceme naše úsilie zamerať na európske šampionáty 

v Dánsku a v Chorvátsku. 

                                                      

ŠO VODNÝ SLALOM 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 
1x do 3.m. 

1x do 6.m. 

1x3.m. 

bez účasti 

splnené 

nesplnené 

ME 

1x do 3.m. 

1x do 6.m. 

1x do 8.m. 

2x do 3.m. hliadky 

1x4.m. 

1x8.m 

1x10.m. 

1x1.m./1x3.m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 

MSJ U23 
2x do 6.m. 

2x do 10.m. 

1x1.m./1x3.m. 

1x8.m./1x14.m. 

splnené 

nesplnené 

MEJ U23 
2x do 6.m. 

2x do 10.m. 

1x1.m./1x5.m. 

2x7.m. 
splnené 

SP 
4x do 3.m. 

4x do 6.m. 

1x1.m./1x2.m./2x3.m. 

1x4.m./1x5.m./1x7.m. 

splnené 

splnené 
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M-SR 2x titul, 3x 3.m. 2x titul/3x2.m./1x3.m. splnené 

M-SR dorast 3x titul, 5x 3.m. 5x titul/2x2.m./2x3.m. splnené 

ŠO vodný slalom hlavné úlohy v roku 2012 plnilo na olympijských hrách, 

majstrovstvách Európy, majstrovstvá sveta juniorov U23 a majstrovstvách Európy juniorov 

U23. Nad všetkými úspechmi vyčnieva výkon Michala Martikána a jeho bronzová medaila z 

OH v Londýne, ktorá má cenu zlata a je 5. v poradí z piatich olympiád, čo nedokázal ţiadny 

iný športovec. Po ročnom výpadku ŠO opäť nadviazalo na úspechy z predchádzajúcich rokov, 

keď získalo 10 medailí na vrcholných podujatiach, čím potvrdilo post najúspešnejšieho ŠO. 

Najväčšiu zásluhu na týchto medailách majú juniori do 18 a 23 rokov, keď sa podieľali na 

siedmich, čo je veľká perspektíva pre rok 2013. V ostatných súťaţiach vyniká výkon 

Alexandra Slavkovského v C1, ktorý z 5 štartov vo SP sa umiestnil popredných miestach a 

suverénne zvíťazil v celkovom hodnotení SP. 

 

ŠO RÔZNE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS karate 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 

ME karate 1x do 3.m. vyradený 1.kolo nesplnené 

ME kulturistika M 1x do 3.m. 1x2.m. splnené 

MS vod. motorizmus 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 

ME vod. motorizmus 2x do 3.m. 1x1.m./2x3.m. splnené 

MS ZNDV 2x do 3.m. 1x 4.m./1x6.m. nesplnené 

MS gymnastika účasť na OH 1x11.m. bradlá splnené 

MS kulturistika M 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 

MS kulturistika Ţ 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 

OH plávanie neplánovaná 1x38.m.  

ME plávanie (25) 1x do semifinále 1x 28.m. nesplnené 

M-SR 10x titul 38x titul splnené 

 V  roku 2012 prevaţná väčšina športovcov splnila svoje hlavné úlohy na veľmi 

vysokej úrovni. Naši športovci získali na MS a ME spolu  zatiaľ 8 medailí, čo je mierny 

pokles oproti roku 2011, ale ten bol naozaj výnimočný. Tieto medaily sme získali zásluhou 

takých športovcov, ako sú kulturisti Janka Purdjaková, Štefan Havlík, Igor Kočiš, vodných 

motoristov Mariána Junga a z.š. Michala Košúta, karatistu nrtm. Klaudia Farmadína. Nedarilo 

sa skupine zjazd na divokej vode, ktorá v minulosti pravidelne nosila medaily.  

 

ŠO VZPIERANIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 1x do 12.m. 1x11.m. splnené 

ME 

1x do 6.m. 

2x do 10.m. 

3x do 15.m. 

1x9.m./1x12.m./1x13.m. 

1x14.m. 
nesplnené 

MEJ 23 
1x do 3.m. 

2x do 6.m. 
1x7.m./2x9.m./1x14.m.  nesplnené 

UMS 1x do 6.m. 1x7.m. nesplnené 

M-SR 3x titul 8x titul splnené 

 Hlavnú úlohu roku 2012 ŠO vzpieranie, účasť na OH v Londýne s umiestnením do 12. 

miesta, sa podarilo splniť. Ostatné úlohy či uţ z finančného hľadiska, vplyvom zranení alebo 

vplyvom nepredvídateľných udalostí sa nám v plnej miere nepodarilo splniť. Stále sa ŠO 

nachádza v etape budovania mladého kádra. Priemerný vek vzpieračského druţstva je len 
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22,2 roka. Tento trend by mal pokračovať aj v budúcom roku, keď po ukončení činnosti COP 

zostali v Trenčíne 4 reprezentanti do 17 rokov. Po dvoch medailách z roku 2011 bol tento rok 

i napriek výraznému výkonnostnému rastu niektorých pretekárov bez medailí. Ako nový šport 

vo VŠC sa s veľkým úsilím snaţí dostať do povedomia verejnosti, čo sa mu darí. Aj napriek 

problémom, ktoré vzpieranie v poslednom období sprevádzali sa podarilo zachovať dôstojnú 

výkonnosť oddelenia, ako i zlepšiť povedomie v samotnej Banskej Bystrici. 

ŠO ZÁPASENIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 
1x do 8.m. 

1x do 10.m. 
bez účasti nesplnené 

ME 

1x do 5.m. 

2x do 8.m. 

1x do 10.m. 

1x1.m./1x16.m./1x19.m. 

1x20.m. 
splnené 

M-SR 
6x titul 

2x do 3.m. 
4x1.m../2x3.m. nesplnené 

ŠO zápasenie v roku 2012 neplnilo hlavné úlohy podľa očakávania, pretoţe zápasníci 

v najlepších zápasníckych rokoch des. Babrnák, des. Mihálik, des. Kőszeghy sa na OH 

neprebojovali. Na kvalifikačných turnajoch sa zúčastnili aj ostatní inštruktori športu, ale ani 

im sa nepodarilo nominovať na OH. Plánované úlohy na ME v zápasení gr.r., v.s. boli splnené 

čiastočne. István Lévai sa stal majstrom Európy, ale plánované boli ešte umiestnenia 2x do 8. 

miesta a 1x do 10. miesta. ŠO zápasenie je omladený športovcami od 21 do 23 rokov. 

Očakáva sa, ţe výkonnosť tohto ŠO bude narastať aj v ďalšom olympijskom cykle. 

 

ŠO KANOISTIKA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

OH 

1x do 4.m. 

1x do 8.m. 

1x do 16 .m. 

2x6.m./1x8.m. splnené 

ME 

1x do 2.m. 

2x do 4.m. 

1x do 9.m.  

1x5.m. 

2x3.m. 

1x8.m./1x9.m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

ME 23 

1x do 6.m. 

1x do 8.m. 

1x do 10.m. 

1x5. m. 

1x14.m. 

1x15.m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

MEJ 1x do 18.m. bez účasti nesplnené 

SP  

2x do 3.m. 

3x do 8.m. 

2x do 12.m. 

1x1.m./1x2.m. 

1x4.m./3x6.m. 

1x11.m./1x12. 

splnené 

splnené 

splnené 

M-SR 13x titul  18x titul splnené 

ŠO kanoistika plnilo hlavné úlohy v roku 2012 na olympijských hrách, Majstrovstvách 

sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách Európy do 23 rokov a majstrovstvách Európy 

juniorov. Na olympijské hry do Londýna vycestovali traja športovci nrtm Peter Gelle, z. 

Martin Jankovec a rtm. Ľubomír Hagara. Po pozitívnom začiatku, keď sa obidve lode bez 

problémov prebojovali do finále na 1000 m tratiach prišlo 8. miesto posádky K2, ktoré 

zaostalo za očakávaniami. Oprávnene sa od víťaznej posádky z minuloročných majstrovstiev 

sveta očakávali výrazne lepšie umiestnenie. Najväčším a zároveň najpríjemnejším 

prekvapením z celej slovenskej výpravy na OH v Londýne bolo vystúpenie pretekára Ľ. 
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Hagaru v individuálnej disciplíne C1 200m. Po perfektne zvládnutej a mimoriadne ťaţkej 

semifinálovej jazde sa prebojoval do A finále, kde zopakoval perfektný výkon a umiestnil sa  

na vynikajúcom 6. mieste. Získal pre SR cenné bodované miesto a zaradil sa vo svojej 

disciplíne medzi absolútnu svetovú špičku. 

 

ŠO CYKLISTIKA CESTNÁ 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 
1x 1/3 poľa elite 

1x 1/3 poľa U23 

nedokončil 

nenominoval 
nesplnené 

ME U23 3x 1/3 poľa 
1x43.m. 

2x nedokončil 
nesplnené 

M-SR 2x do 3.m. 1x1.m./2x2.m./2x3.m. splnené 

UCI 
1x do 3.m.  

4x do 10.m. 

1x1.m./1x2.m 

1x4.m./1x5.m./2x8.m. 

splnené 

splnené 

Športová príprava prebiehala podľa schváleného plánu na rok 2012. Plánované úlohy 

plnili na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy do 23 rokov a na svetovej sérii. Hlavné 

úlohy sa podarilo splniť čiastočne, z dôvodu častých výpadkov jednotlivých pretekárov pre 

zranenie. ŠO sa muselo vyrovnať s nedostatočným personálnym obsadením, ako aj absenciou 

maséra. Činnosť ŠO cyklistiky cestnej v štruktúre VŠC spočíva nielen v plnení hlavných úloh,  

ale tieţ v zabezpečovaní reprezentácie Slovenskej republiky a OS SR na vrcholných 

medzinárodných podujatiach, ako aj výchova a starostlivosť o reprezentantov a to hlavne v 

zabezpečení získania bodov na pretekoch UCI, ktoré sú potrebné na účasť na MS. 

 

 

 

Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2012 

 

Súťaţ 1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet 

OH - - 1 1 

MS 4 - - 4 

MSJ 1 - 1 2 

ME 4 4 8 16 

MEJ - 1 2 3 

M-SR 86 53 33 172 

SP 1 - 1 2 

AMS - 1 - 1 

MS CISM - - - - 
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Prehľad medailových umiestnení na OH, MS, MSJ, ME, MEJ a AMS v roku 2012 

Názov  

podujatia 

Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

ATLETIKA 

ME Helsinky/FIN 2. miesto nrtm. Martina Hrašnová kladivo 

BIATLON 

ME leto Osrblie 

2. miesto z. Anastasiya Kuzmina 3 km šprint 

2. miesto z. Anastasiya Kuzmina 5 km stíhacie 

3. miesto 

rtn. Miroslav Matiaško 

čat. Matej Kazár 

z. Jana Gereková 

mix štafeta 

3. miesto čat. Matej Kazar 6 km stíhacie 

RÔZNE (karate) 

MS Carrara/ITA 1. miesto nrtm. Klaudio Farmadín kumite do 80kg 

RÔZNE (kulturistika) 

MS 
Bialystok/POL 1. miesto z. Jana Purdjaková do 55kg 

Guayaqui/ECU 1. miesto z. Igor Kočiš do 70kg 

ME San. Sussana/ESP 2. miesto rtm. Štefan Havlík do 100 kg 

RÔZNE (vodný motorizmus) 

MS Boretto/ITA 1. miesto z. Marián Jung F 500 

ME 

Štúrovo 1. miesto z. Marián Jung O-700 

Laufen/DEU 3. miesto p.š. Michal Košút 
F-350 

F-250 

KANOISTIKA 

ME Záhreb/HRV 3. miesto 
des. Peter Gelle K2 1000 m 

z. Matej Rusnák C1 500 m 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 

AMS Kazaň/RUS 2. miesto 

čat. Zoltán Baláţ 

p.š. Matúš Jancek 

p.š. Zdeněk Čadek 
3x LM60 

VODNÝ SLALOM 

OH Londýn/GBR 3. miesto z. Michal Martikán C1 

MSJ Wausau/USA 
1. miesto p.š. Miroslav Urban K1 

3. miesto p.š. Jakub Grigar K1 

ME 

Augsburg/DEU 
1. miesto 

z. Michal Martikán 
3xC1 

z. Alexander Slafkovský 

3. miesto z. Elena Kaliská 3xK1 

Solkan/SLO 
1. miesto 

slob. Martin Halčín 
K1 

3. miesto 3xK1 

MEJ Solkan/SLO 

2. miesto 
p.š. Igor Michalovič 

p.š. Jakub Tomko 
3xC2 

3. miesto 
p.š. Miroslav Urban 

p.š. Jakub Grigar 
3xK1 

3. miesto 
p.š. Marko Gurecka 

p.š. Martin Mračna 
3xC1 

ZÁPASENIE 

ME Belehrad/SRB 1. miesto z. István Lévai gr.š. do 60kg 

 



 

 

 

29 

Stanovené ciele VŠC na r. 2013 
 

Zámer výcvikového roka 2013 

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu 

športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, s cieľom prípravy i plnenia nominačných 

kritérií na ZOH 2014 v Soči, úspešne reprezentovať a dosahovať popredné umiestnenia na 

MS, ME a MS CISM ako aj iných medzinárodných a celoštátnych súťaţiach, v súlade so 

zákonom č. 228/1997 Z. z. o telesnej kultúre a zákonom č. 300/2008 Z. z o organizácii 

a podpore športu. 

 

Cieľ výcvikového roka 2013 

Cieľom VŠC je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných športových 

odvetviach. V spolupráci s národnými športovými zväzmi, ministerstvom školstva SR a SOV 

zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť nominačné ciele na ZOH 2014 

a stanovené hlavné úlohy MS, ME, M-SR a súťaţiach CISM.  

 

Priority výcvikového roka 2013: 

a) vo VŠC vytvoriť a skvalitniť tréningové, materiálové a sociálne podmienky pre 

individuálne športové odvetvia, ktoré sú v súlade s národným programom rozvoja športu v SR 

zaradené do systémovej podpory štátu, 

b) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú reprezentáciu OS SR na 

medzinárodných podujatiach organizovaných medzinárodnou radou vojenského športu, 

c) dosahovať popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy, 

d) vynaloţiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na ZOH 2014 v Soči, 

e) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnej a špecializovanej 

oblasti telovýchovného lekárstva, 

f) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských a prezentačných akcií, 

g) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeţe s moţnosťou kontinuálneho 

prechodu z mládeţníckych kategórií do seniorskej kategórie, 

h) vytvárať podmienky na spoluprácu so športovými zväzmi, športovými klubmi, 

zdruţeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych 

podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich 

výkonnostného cieľu. 

 

Merateľné ukazovatele výcvikového roka 2013 

- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových 

a európskych podujatí v roku 2013 je 23, 

- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú plniť nominačné kritériá pre účasť na ZOH 2014, 

MS, ME, MS CISM je 84. 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2012 
 

 Uplynulé obdobie roku 2012 je hodnotené z pohľadu účinkovania športovcov VŠC na 

Olympijských hrách, svetových a európskych podujatiach pozitívne. Vrcholoví športovci sa 

v rámci reprezentácie SR a OS SR v jednotlivých odvetviach zúčastnili na vrcholných 

súťaţiach, z ktorých si priviezli celkom 27 medailí a  rad výborných finálových umiestnení. 

V spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Ministerstvom obrany SR a športovými 

zväzmi bola v roku 2012 zabezpečená účasť športovcov VŠC na OH 2012 v Londýne. 
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Príprava ostatných športovcov bola zabezpečená v spolupráci s jednotlivými športovými 

zväzmi a taktieţ SOV. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo na 

poţadovanej úrovni. 

 Hlavné úlohy v roku 2012 sme plnili na OH, MS, MSJ, ME, MEJ a AMS. Úspešná 

bilancia športových výsledkov dosiahnutých v roku 2012 zahŕňa zisk 1 medaily 

z olympijských hier, 4 medailí z majstrovstiev sveta, 2 medailí z majstrovstiev sveta juniorov, 

16 medailí z majstrovstiev Európy, 3 medailí z majstrovstiev Európy juniorov a 1 medaily 

z akademických majstrovstiev sveta. 

V roku 2012 sa podarilo, vďaka navŕšeniu finančných prostriedkov na športovú 

prípravu,  pre nominovaných olympionikov zabezpečiť a realizovať športovú prípravu celého 

VŠC na zodpovedajúcej úrovni. Dôkladnými analýzami potrebnej kvality športovej prípravy 

sa dospelo k zisteniu, ţe ak nebudú rásť ročné finančné prostriedky paralelne s mierou 

inflácie, tak sa bude musieť v budúcnosti siahať k personálnym opatreniam u jednotlivých 

ŠO, čo výrazne môţe ovplyvniť individuálny šport v Slovenskej republike. 

Z dlhodobých cieľov vyvrcholila v roku 2012 dlhodobá príprava športovcov zameraná 

na úspešnú reprezentáciu na OH 2012 v Londýne. Z VŠC splnilo nominačné kritériá 17 

športovcov. Na OH 2012 reprezentovali VŠC 7 športovci zo ŠO atletika, 1 zo ŠO dţudo, 3 zo 

ŠO rýchlostná kanoistika, 2 zo ŠO športová streľba a zo ŠO rôzne 1 gymnasta a 1 plavkyňa. 

Ďalej v roku 2012 pokračovala dlhodobá príprava športovcov smerovaná k plneniu 

kaţdoročných hlavných úloh VŠC na svetových podujatiach, ako MS, ME a SP v súčinnosti s 

jednotlivými športovými zväzmi a štábom SOV. 

V roku 2012 sa vo VŠC zrealizovalo 219 zahraničných sluţobných ciest a 5 

zahraničných sluţobných návštev. Z dôvodu skvalitnenia športovej prípravy a dodatočného 

pridelenia finančných prostriedkov u vybraných ŠO pred OH 2012, došlo oproti roku 2011 k 

nárastu neplánovaných zahraničných aktivít. V ZSC bolo 107 plánovaných, 112 

neplánovaných a 38 stornovaných aktivít. ZSN boli 3 plánované, 2 neplánované a 1 

stornovaná. 

Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 219 ciest boli 2 aktivity realizované ako účasť na 

OH, 2 ako účasť na MS, 6 ako účasť na ME, 7 ako účasť na Svetových pohároch, 101 ako 

účasť na medzinárodných pretekoch, 18 ako účasť na medzinárodných turnajoch, 69 ako 

účasť na výcvikových táboroch, 9 ako dovoz a odvoz športovcov na letisko a 5 ako účasť na 

fakultatívnych zájazdoch. Zo ZSN sa organizovali „Európa SC high jump“, medzinárodný 

turnaj „Dukla Cup“ v dţude, medzinárodný turnaj „Interliga“ v dţude, medzinárodný „Turnaj 

SNP“v dţude a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO SR 2012“ s pozvanými hosťami 

ASC Dukla Praha. Výcvikové tábory boli realizované v rámci plánu dlhodobej športovej 

prípravy zameranej na vyuţitie priaznivých klimatických a sparingových podmienok a ako 

príprava pred OH, MS, ME, s cieľom zvyšovania športovej výkonnosti, oboznámenia sa s 

podmienkami a miestom konania jednotlivých športových súťaţí a plnenia hlavných úloh 

na OH 2012. Oproti výcvikovému roku 2011 sme v priemere zaznamenali nárast 

neplánovaných akcií, z dôvodu pridelenia účelových dotácii, ktoré boli vyčlenené na prípravu 

nominovaných športovcov na OH 2012. Spoločným znakom neplánovaných zahraničných 

sluţobných ciest bol okrem dotácií aj nedostatok finančných prostriedkov v prvom štvrťroku 

výcvikového roka u jednotlivých ŠO v čase športovej prípravy, kedy sa operatívne v rámci 

moţností menia zahraničné aktivity pre zabezpečenie optimálnej športovej prípravy. 

Opodstatnenosť realizácie zahraničných aktivít potvrdilo prekročenie plánovaných úloh na 

vrcholných podujatiach ziskom 27 medailí (9–6–12) na olympijských hrách, majstrovstvách 

sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách Európy juniorov 

a akademických majstrovstvách sveta. 

Z hľadiska plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2012 je moţné  

konštatovať, ţe prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli vynaloţené účelne 
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a adekvátne vzhľadom k dosiahnutým výsledkom. Zahraničné aktivity v roku 2013 sú 

plánované smerom k plneniu nominačných kritérií k ZOH 2014 a výkonnostných cieľov 

 k plneniu hlavných úloh na MS, ME a MS CISM-u. 

Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v hodnotenom roku boli pravidelne analyticky 

vyhodnocované. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a 

to rovnako v oblasti plnenia hlavných športových úloh, ako aj v oblasti ekonomického a 

finančného zabezpečenia.  

Na záver je moţné konštatovať, ţe z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa našim 

športovcom podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí 

predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem ostatných výborných finálových umiestnení 

získali 27 medailí a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre 

zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2012 z pohľadu 

zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a prekročené.  

 

 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov 

 

 Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti vrcholový športovec, 

ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky a umiestnenia na pretekoch 

a súťaţiach doma i v zahraničí. Svojimi úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom 

OS SR a Slovenskej republiky, a teda ich hlavným uţívateľom je slovenská reprezentácia, OS 

SR, SOV a jednotlivé športové zväzy.  

 

 

Záverečné hodnotenie 
 

V roku 2012 bolo pripravených pre jednotlivé športové odvetvia 84 športovcov, ktorí 

nás reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, dţude, modernom 

päťboji, gymnastike, plávaní, lyţovaní, kulturistike, zjazde na divokej vode, vodnom 

motorizme, v karate, zápasení, vzpieraní, rýchlostnej kanoistike a v cestnej cyklistike. Svojimi 

výsledkami pomáhajú našej krajine a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia 

v celosvetovom meradle a tieţ dvíhajú národnú hrdosť občanov Slovenskej republiky.  

Ďalším dôleţitým momentom je popularizácia športu najmä medzi mládeţou, ktorá sa 

realizuje formou propagácie výborných výsledkov našich športovcov takmer denne v masovo 

šírených médiách. Organizujeme športové podujatia domácej i zahraničnej úrovne. 

Usporadúvame tlačové konferencie a besedy s najlepšími športovcami. 

Centrum mládeţe pri VŠC DUKLA v roku 2012   podporovalo organizačne, 

materiálne i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili úlohy na domácich 

a medzinárodných juniorských športových podujatiach. V Centre mládeţe bolo v roku 2012 

zaradených 111 mladých športovcov, z toho 18 do ŠO atletika, 9 do ŠO biatlon, 15 do ŠO 

vodný slalom,  10 do ŠO dţudo, 16 do ŠO rôzne (9 plávanie, 5 moderný päťboj, 1 vodný 

motorizmus, 1 vodný zjazd), 4 do ŠO športová streľba, 5 do ŠO cestná cyklistika, 26 do ŠO 

kanoistika a 4 do ŠO zápasenie. Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým  

umiestnenia našich zmluvných športovcov na ME vo vodnom slalome v Slovinskom Solkane, 

kde sa podarilo získať 2. miesto v kategórii 3 x C2  zásluhou  Igora Michaloviča a 

Jakuba Tomka, 3. miesto   v kategórii 3 x K1  Miroslav Urban, 3. miesto v kategórii 3 x C1 

Marko Gurecka a Martin  Mračna, 1. miesto v kategórii K1 do 23 rokov Martin Halčin a 3. 

miesto v kategórii 3 x K1 do 23 okov. Na MS juniorov v americkom Wausau vybojoval 1. 



 

 

 

32 

miesto v kategórii K1 Miroslav Urban   a 3. miesto získal v tej istej kategórii Jakub Grigar. 

Zmluvní športovci v roku 2012 získali na majstrovstvách SR celkove 107 medailí, 

z toho 41 titulov majstra SR, 35 strieborných a 31 bronzových medailí. Ziskom týchto medailí 

udrţujeme  významné postavenie našich športovcov v slovenskom mládeţníckom športe. 

Medailová bilancia z majstrovstiev Slovenska v priebehu rokov 2006 – 2012: 

 

2006 24 zlatých, 16 strieborných, 15 bronzových medailí,   celkom    55 medailí 

2007 29 zlatých, 18 strieborných, 8 bronzových medailí,     celkom    57 medailí 

2008    37 zlatých, 23 strieborných, 18 bronzových medailí,   celkom    78 medailí 

2009    59 zlatých, 24 strieborných, 29 bronzových medailí,   celkom  112 medailí 

2010 38 zlatých, 30 strieborných, 36 bronzových medailí,   celkom  104 medailí 

2011 36 zlatých, 32 strieborných, 35 bronzových medailí, celkom    103 medailí 

2012 41 zlatých, 35 strieborných, 31 bronzových medailí, celkom    107 medailí 

 

Aj v uplynulom roku sme pokračovali v našej snahe o otvorenie dverí VŠC športujúcej 

mládeţi z Banskej Bystrice a okolia. Štadión SNP, športovú halu, strelnicu, tréningové ihriská 

a posilňovňu VŠC poskytuje v rámci rozvoja športu mládeţi, ale i ďalším záujemcom o 

športovú činnosť.  Naďalej tak plníme jeden z bodov uznesenia vlády SR o rozvoji športu 

v širokej verejnosti a vychovávame nasledovníkov našich súčasných šampiónov. V snahe 

o zlepšovanie podmienok na prípravu našich mladých športovcov VŠC sa úspešne zapojilo do 

projektu MO SR „Armáda športujúcim deťom a mládeţi“.  V rámci projektu sa súčasne 

propagovali v rámci územia SR, Ozbrojené sily SR, VŠC DUKLA a taktieţ jednotlivé 

športové odvetvia z nášho centra. 


