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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 manažmentu: 
riaditeľ odboru ekonomiky   Ing. Ján Šaling  
vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky  
 Ing. Katarína Vidiečanová  
vedúci odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky  
 PhDr. Janette Hroncová 
vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky   
 Ing. Katarína Videršpanová 
vedúci finančno-personálneho oddelenia Ing. Jana Lopitová 
náčelník odboru riadenia športu por. Ing. Ján Gregor  
 poverený riadením 
vedúci oddelenia športov odboru riadenia športu 
 nrtm. Mgr. Miloš Bátovský 
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 (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, 
� zabezpečenie stravovania, 
� dopravu. 
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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 súťažiach, ktoré sú príležitosťou na propagáciu krajiny, 
kultúry a života občanov Slovenskej republiky, 

− 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 
využitím pre zlepšenie športovej výkonnosti, 

− spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami 
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 udržať 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 manažmentom. 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 2014 na vrcholných majstrovských 
súťažiach spolu 47 medailí, čo je oproti roku 2013 nárast o 18. Plánovaných 
20 medailí vysoko prekročili. Športová príprava  športovcov zimných odvetví 
v roku 2014 vrcholila na  XXII. Zimných olympijských hrách 2014 v Soči a 
na Olympijských hrách mládeže v Nanjingu a ostatní športovci VŠC sa 
zamerali predovšetkým na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 
majstrovstvách sveta, majstrovstvách  Európy a ďalších významných 
svetových, či európskych podujatiach, a tiež vo vybraných športoch a 
disciplínach aj na majstrovstvách sveta CISM.  

Po úspešnom dobudovaní a sprevádzkovaní LODENICE v Liptovskom 
Mikuláši bolo plánované vo VŠC v roku 2014  riešiť projekty biatlonovej 
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strelnice na Králikoch a úpolovej telocvične. Z dôvodu nedoriešenia 
finančného krytia už začatej prestavby biatlonovej strelnice na Králikoch je  
jej dobudovanie presunuté do roku 2015 a projekt úpolovej telocvične je 
v pláne investičných výdavkov budúcich období. 

VŠC vyhodnocuje športovú úspešnosť jednotlivých oddielov a na 
základe toho svoju podporu a stratégiu smeruje na skvalitňovanie prípravy 
dlhodobo úspešným športom a športovcom hlavne v olympijských 
disciplínach. 

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 športovej prípravy mládeže 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 možností 
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. 
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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 (zabezpečenie stravovania pre športovcov, 
zamestnancov VŠC), 

− 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), akademické 
majstrovstvá sveta (AMS), majstrovstvá Európy (ME), svetové poháre (SP), 
európske poháre (EP), majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR). 

2. Zdravotná starostlivosť. 
3. Materiálové zabezpečenie. 
4. Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom. 
5. Poskytovanie ubytovania. 
6. Zabezpečenie dopravy. 
7. Prenájom nehnuteľného majetku. 
8. Zabezpečenie zahraničných služobných ciest. 
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9. Zabezpečenie zahraničných služobných návštev.  
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií. 

 

Dlhodobé činnosti VŠC: 

1. Príprava TOP športovcov jednotlivých ŠO na Olympijské hry 2016 a 2020 
(OH) a Zimné olympijské hry 2018 a 2022 (ZOH). 

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 ZOH, MS, MSJ, ME, MEJ, MS CISM a OHM. V ostatných 
športoch bolo hlavnou úlohou r. 2014 vytvoriť spolu s jednotlivými 
športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie hlavných úloh 
jednotlivých ŠO pri dodržiavaní 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 2014 hlavné úlohy na ZOH, MS, ME, MSJ, 
MEJ, AMS a OHM so ziskom 47 medailí nasledovne: ŠO atletika na ME v 
Zürichu, ŠO biatlon na ZOH v Soči a na MS v letnom biatlone v Ťumene, ŠO 
džudo na ME v alyshi v lotyšskom Liepaja,  ŠO kanoistika na AMS v Minsku, 
ŠO rôzne vo vodnom motorizme na MS v talianskej Cremone a v 
hydroplánoch na Floride, na ME v Jedovniciach, v nemeckom Kriebsteine a 
Bitterfelde, na MS v karate v španielskom Carrera, na MSJ v alpskom 
lyžovaní v Jasnej, na MEJ v plávaní v holandskom Dordrechte, na MS 
v kulturistike v Montreale, na MEJ v modernom päťboji v portugalskom 
Setúbale a na ME v duatlone v holandskom Horste, ŠO športová streľba na 
AMS v arabskom Al Aine, ŠO vodný slalom na MS v Deep Creeku, na MSJ 
v austrálskom Penrithe, na ME vo Viedni, na MEJ v macedónskom Skopje 
a na OHM v čínskom Nankingu, ŠO vzpieranie na AMS v thailandskom 
Chiang Mai a na MEJ v cypruskom Limassole, ŠO zápasenie na ME 
vo fínskom Vantaa a na MSJ v chorvátskom Záhrebe. Materiálne a 
ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo v olympijskom roku na 
požadovanej úrovni. Za finančnej podpory MO SR v konečnej fáze prípravy sa 
VŠC podarilo obhájiť zlato na ZOH 2014 v Soči a tiež získať ďalšie medaily 
na svetových a európskych podujatiach.  

2. Zdravotná starostlivosť  

Oddelenie zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti (ďalej 
len „OZDRS“), je súčasťou servisného zabezpečenia VŠC. V  roku 2014, tak 
ako v minulosti, oddelenie plnilo úlohy podľa vopred stanoveného plánu 
činnosti a podľa priebežne predložených požiadaviek.  
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Hlavným cieľom bolo udržať odbornú úroveň poskytovaných 
zdravotníckych služieb na úrovni predchádzajúceho obdobia. Túto úlohu sa 
nám podarilo splniť.  

    V rámci špecializovanej zdravotníckej starostlivosti o vrcholových 
športovcov bolo cieľom OZDRS poskytovať,  popri základnej liečebnej 
a preventívnej starostlivosti, naďalej aj diagnostiku tréningového procesu, 
spolu s komplexným zabezpečením športovej prípravy a regenerácie, 
predovšetkým vo VŠC ako aj v jeho odlúčených častiach a na výcvikových 
táboroch a pretekoch. Zámerom bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
športovcov pri plnení hlavných úloh na vrcholných svetových podujatiach, 
vrátane ZOH 2014. OZDRS to stálo veľa úsilia, pretože to vyžadovalo pre 
zamestnancov oddelenia vycestovať veľa dní mimo Banskú Bystricu. 

V priebehu roka 2014 nedošlo ku zmenám v počte tabuľkových miest 
na oddelení OZDRS a tiež v ich obsadení. Na oddelení pracujú dvaja lekári, 
z ktorých jeden na skrátený úväzok, čo zvýšilo podiel poskytovaných 
zdravotníckych služieb v  oblasti preventívnych vyšetrení ako 
najefektívnejšieho prostriedku predchádzania závažnejších zdravotných 
poškodení. Lekári majú atestácie zo všeobecného, vnútorného 
a telovýchovného lekárstva, čo zaručuje vysokú odbornú úroveň. Neúspešné 
bolo hľadanie nového, mladého, perspektívneho lekára s atestáciou zo 
všeobecného lekárstva čo je podmienkou aby mohol samostatne pracovať na 
ambulancii všeobecného lekára. Odborní zamestnanci OZDRS majú vysoké 
odborné vzdelanie a veľké skúsenosti v oblasti vrcholového športu. Všetci 
stáli fyzioterapeuti v Banskej Bystrici majú vysokoškolské vzdelania II. 
stupňa vo svojom odbore.  Napriek tomu všetci priebežne zvyšovali svoje 
odborné vedomostí účasťami na kurzoch, kongresoch a  samostatným 
štúdiom  odbornej literatúry.  

V špecializovanej zdravotnej starostlivosti aj v roku 2014, podľa 
požiadaviek vedúcich trénerov ŠO a aktuálnych potrieb, boli vykonávané 
preventívne telovýchovno-lekárske a diagnostické vyšetrenia, so zameraním 
na udržanie dobrého zdravotného stavu a kontrolu trénovanosti (športové – 
lekárske prehliadky, funkčné laboratórne a  terénne vyšetrenia). Napriek 
maximálnej snahe OZDRS úroveň poskytovaných služieb v diagnostickej 
oblasti pre športové oddelenie však trvalo poklesla od 1.10.2012, v dôsledku 
zrušenia  miesta odborného pracovníka pre diagnostickú oblasť.  

Pri zabezpečení športových podujatí OZDRS  v roku 2014 zdravotne 
zabezpečilo všetky športové podujatia, ktoré boli organizované VŠC. V rámci 
zdravotníckeho a regeneračného  zabezpečenia sústredení a  športových 
súťaží mimo Banskej Bystrice pre športové oddelenia VŠC  a športové zväzy  
v roku 2014  zabezpečili  na hranici možností súčasného personálneho 
obsadenia výcvikové tábory a športové súťaže v  počte 602 dní,  vrátane 
vrcholných podujatí, ako sú ZOH, MS, ME a SP.  

V oblasti regenerácie vrcholových športovcov OZDRS poskytuje 
regeneráciu športovcom v Banskej Bystrici, ako aj v relaxačnom centre 
lodenice  v Liptovskom Mikuláši a v Trenčíne. V tejto oblasti 
poskytuje vysoko kvalitné služby vďaka kvalitným podmienkam, ako i  
odborne kvalifikovanému a už aj dostatočne skúsenému personálu. Napriek 
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relatívne novému regeneračnému centru v Banskej Bystrici sa objavilo veľa 
porúch na vstavanom bazéne, opravy ktorého si vyžiadali nemalé finančné 
prostriedky, nehovoriac o čase, počas ktorého zariadenie nebolo možné 
využívať. Je pravdepodobné, že v nasledujúcich rokoch bude treba tento 
bazén vymeniť. 

      V oblasti  materiálno-technického zabezpečenia (ďalej MTZ) v priebehu 
roka 2014 nedošlo k zlepšeniu úrovne prístrojového vybavenia OZDRS 
vzhľadom pre nedostatok finančných prostriedkov. Naopak mnohé 
zariadenia mali v priebehu roka poruchy. Opravami starých zariadení bolo 
udržané spektrum diagnostických vyšetrení. Väčšina zariadení, tak ako bolo 
opakovane konštatované už v minulosti, je však po dobe životnosti a ich 
údržba a servis sú finančne nákladné a v niektorých prípadoch budú 
v budúcnosti i nemožné. Analyzátor plynov na spiroergometriu má už 
devätnásť rokov a pred dvoma rokmi sa prestali vyrábať jeho náhradné diely, 
takže i drobná porucha, môže celé zariadenie znefunkčniť. Bolo preto nutné 
naplánovať v  r. 2015, po navŕšení finančných prostriedkov MO SR,  
zakúpenie nového zariadenia s cieľom vytvoriť tým predpoklady na udržanie 
súčasnej úrovne poskytovaných služieb na ďalšie roky.      

V roku 2014 OZDRS čerpalo finančné prostriedky vo výške 2 887,90 € 
na nákupy zdravotníckeho materiálu, techniky a iné, na opravy 2 758,32 € 
(viac o 48% v porovnaní s r. 2013), z toho opravy  problémového bazéna stáli 
2 100 €. Celkovo išlo o finančné prostriedky vo výške 5 646,22 €, čo bolo 
v porovnaní s r. 2013 viac o 1 776,40 €  t.j. viac o 32,5%, bez výdavky 
z kapitálových finančných prostriedkov. 

 

3. Materiálové zabezpečenie 

Materiálové vybavenie vo VŠC zabezpečuje oddelenie hnuteľného 
majetku, ktoré plní úlohy spojené s materiálnym hospodárením, 
dodržiavaním zásad evidencie, kontrolou, zabezpečovaním služieb podľa 
platných právnych predpisov s cieľom efektívneho využívania finančných 
prostriedkov.  

V  mesiaci január 2014 prebiehalo vyhodnocovacie obdobie 
inventarizácie majetku štátu vo VŠC za predchádzajúci rok. Pre potreby MO 
SR bola spracovaná správa o nakladaní s majetkom štátu za rok 2013. Na 
základe Metodických pokynov NŠ LOG na vykonanie zdokonaľovacej 
odbornej prípravy vodičov, profesionálnych vojakov a zamestnancov VŠC   
boli  priebežne vykonané školenia a zároveň preskúšania referentov 
motorových vozidiel z pravidiel cestnej premávky. V súlade s novelizovaným 
zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa s účinnosťou od 27.2.2014 raz štvrťročne zverejňovali 
na webovom sídle a v profile verejného obstarávateľa súhrnné správy 
o zákazkách, ktorých cena bola rovnaká alebo vyššia ako 1 000,- € bez DPH.  

V II. polroku 2014 boli spracované rozhodnutia o prebytočnosti 
a návrhy na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku štátu v správe VŠC. 
Neupotrebiteľný majetok bol následne zlikvidovaný. Pre profesionálnych 
vojakov bol realizovaný nákup športového materiálu aj za výstrojové 
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poukážky. V mesiaci august - september prebiehalo vo VŠC prípravné 
obdobie inventarizácie majetku štátu a v mesiaci október - december bola 
vykonaná fyzická inventúra za jednotlivé účtovné celky a kontrola zbraní 
a munície, ich evidencie a zabezpečenia. V mesiaci november sa pracovníci 
oddelenia hnuteľného majetku zúčastnili školenia k elektronickému 
trhovisku.  

V priebehu roka 2014 boli podľa požiadaviek jednotlivých oddelení VŠC 
vykonávané prieskumy trhu a následne zasielané a zverejňované výzvy na 
predloženie cenových ponúk jednotlivých zákaziek. Boli spracované podklady 
pre povinné zmluvné poistenie automobilov na rok 2015 a podklady do 
Plánu verejného obstarávania na rok 2015. 

V priebehu roka 2014 bol pre jednotlivé športové oddelenia zabezpečený 
športový materiál nasledovne: 

 

Športové 
oddelenie 

Atletika Biatlon 
Cyklistika 

cestná 
Džudo Kanoistika  Rôzne 

Športová 
streľba 

Vodný 
slalom 

Vzpieranie Zápasenie 

Bežné 
výdavky v 
€ 

2 197,91 8 015,39 34 549,91 0,00 2 252,86 3 757,30 16 959,13 3 987,50 3 402,00 108,00 

Kapitál. 
výdavky v 
€ 

0,00 0,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu 
bolo spolu vyčerpaných 150 437,85 €. 

 

 

 

atletika
biatlon
cyklistika
džudo
kanoistika
rôzne
šport. streľba
vodný slalom
vzpieranie
zápasenie

Grafické znázornenie bežných 
výdavkov na nákup športového 

materiálu
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4.  Poskytovanie stravovania  

Z dôvodu ukončenia prevádzky kuchynsko-jedálenského bloku bolo 
stravovanie vo VŠC zabezpečené nasledovne:  
1. Stravovanie zamestnancov – na základe § 152 Zákonníka práce boli 
zamestnancom vydávané stravovacie poukážky. 
2. Stravovanie profesionálnych vojakov – vrcholových športovcov – bolo 
zabezpečené   výplatou peňažnej náhrady. 
3.  Stravovanie ostatných profesionálnych vojakov bolo zabezpečené na 
základe § 106,      ods. 3  zákona č. 346/2005 Z. z. formou poskytovania 
príspevku na stravovanie vo výške 65 % stravného  podľa Zák. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
 
5.   Poskytovanie ubytovania 

V roku 2014 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 780 osôb (2 
672 L/D) a dlhodobo  v priemere 56 osôb (17 696 L/D), za ktoré bola 
uhradená  čiastka vo výške 32 751,22 €.   Z toho  29 320,42 € na obnovu 
položky 632001- energie a do štátneho rozpočtu poplatok za ubytovanie 
3430,80 €. Zabezpečované bolo ubytovanie pre športovcov - džudo, 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 užívanie ubytovne VŠC za rok 2014 

TRVALÉ KRÁTKODOBÉ 

UBYTOVANIE UBYTOVANIE 
Celkom 

L/D 

 
CELKOM 

 
MESIAC 
r. 2014 počet L/D počet L/D L/D 

POPLATKY 
ZA 

UBYTOVANIE 

POPLATKY 
ZA ENERGIE 

€ 

JANUÁR  767 330 1097 992,68 2551,57 3544,25 
FEBRUÁR  718 384 1 102 1 014,60 2604,68 3619,28 
MAREC  824 311 1 165 931,16 2997,86 3929,02 
APRÍL  1188 179 1 367 444,18 3946,74 4390,92 
MÁJ  1085 324 1 409  1125,85 1125,85 
JÚN  1533 428 1 960 48,18 2002,85 2051,03 
JÚL  1229  126 1 355  1299,41 1299,41 
AUGUST  1 874 381 2 255  2312,03 2312,03 
SEPTEMBER  1 767 29 1 796  1265,22 1265,22 
OKTÓBER  2218 57 2 275  2384,94 2384,94 
NOVEMBER  2065 32 2 097  2837,62 2837,62 
DECEMBER  2428 91 2 519  3991,65 3991,65 
CELKOM 17 696 2 672 20 397 3 430,80 29 320,42 32751,22 

 

V roku 2014 bolo trvalo ubytovaných v priemere 56 osôb. Vojenské 
športové centrum disponuje dvoma bytmi a šiestimi vybavenými bytovými 
priestormi, ktoré užívajú profesionálni vojaci a zamestnanci VŠC. Platby sú 
uskutočňované mesačne na základe evidenčného listu pre výpočet úhrady za 
používanie bytového priestoru a bytu. 

Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2014 ubytovaných 
818 osôb (1581 L/D), športovcov 139 osôb (550 L/D). Za využívanie 
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strediska bolo odvedených celkove 5 942,53 €. V priebehu roku 2014 bolo vo 
VS Králiky zabezpečované ubytovanie nahlásených hostí a športovcov VŠC 
a služby s tým spojené. V zimnom období bola vykonávaná údržba a úprava 
bežeckých tratí, opravy a údržba zimnej techniky – ratrak, skútre. 

 
6.  Dopravné zabezpečenie 

Hlavnou úlohou automobilovej služby v roku 2014 bolo zabezpečiť 
včasnú a bezpečnú prepravu športovcov na športové podujatia - tréningy, 
sústredenia a preteky spojené s reprezentáciou OS SR v tuzemsku 
a v zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh  spojených           s prevádzkou VŠC. 
V priebehu  roka najazdila automobilová technika celkom 399 233 
kilometrov a ostatná technika odpracovala 1 067 motohodín. Športovými 
zväzmi, usporiadateľmi pretekov a sponzormi bolo uhradené PHM za 
10 560,- €. Motorová technika v priebehu  roka vykázala oproti normám 
úsporu 6%, t.j. cca 3 900,- €. Pre potreby ŠO cestná cyklistika bolo v mesiaci 
júl  zakúpené SMV VW Crafter Kombi LR, t 2,0 TDI 3,5 120 kW.  

 

Spotreba pohonných látok za  rok 2014 
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom  
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom  
 

v litroch v eurách 

Benzín 8 221 3 035 11 256 
Nafta 30 722 608 31 330 

52 184,00 4 882,00 57 066,00 

Celkom 38 943 3 643 42 586 52 184,00 4 882,00 57 066,00 
 
7.  Prenájom nehnuteľného majetku  

Vojenské športové centrum DUKLA 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, lodenica 
v Liptovskom Mikuláši. V čase nevyužívania 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 priebežne zasielané žiadosti o udelenie súhlasu s uzatváraním 
nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k nebytovým priestorom v Banskej  
Bystrici, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši. V roku 2014 bolo uzatvorených 63 
nájomných zmlúv, z toho 58 príjmových, 4 zmluvy o výpožičke a 1 výdavková 
zmluva. Zmluvy sa následne zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 
V roku 2014 sme za prenájom nebytových priestorov vyfakturovali finančné 
prostriedky v celkovej výške 167 039,48 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. 
nájom nebytových priestorov 59 159,68 € a za energie a služby spojené 
s prenájmom (elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika, voda, 
vodné stočné, komunálny odpad) v celkovej výške 107 879,80 €.  

Športová hala DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúžia hlavne na 
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zabezpečenie tréningového procesu našich športovcov a na organizovanie 
podujatí a pretekov VŠC. 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 džudisti UMB              
B. Bystrica. 

Aj v priebehu roka 2014 bol hlavnou úlohou oddelenia nehnuteľného 
majetku odpredaj prebytočného majetku štátu v správe VŠC v Trenčíne. 
Prebytočný nehnuteľný majetok bol ďalej ponúknutý štátnym rozpočtovým 
a štátnym príspevkovým organizáciám, ktorým by slúžil 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. Ešte v I. polroku 2013 bolo vyhlásené 
osobitné ponukové konanie na odpredaj vyššie uvedeného prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu, v zmysle zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode 
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na 
obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov. Avšak 
nehnuteľný majetok sa  nepodarilo odpredať. V nadväznosti na zákon bol 
tento nehnuteľný majetok ponúknutý obci. V roku 2014 sme nakladali 
s prebytočným nehnuteľným majetkom v zmysle zákona. V roku 2015 bude 
prevedený na obec.  

K 31.10.2014 bola ukončená prevádzka plynovej kotolne budovy JUGO 
v Trenčíne. 

Počas roka 2014 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie 
(strecha ŠH v Banskej Bystrici, KJB Banská Bystrica, strecha autopark 
Banská Bystrica, 25 m strelnica Banská Bystrica, strecha telocvične 
v Trenčíne, kanalizácia Ubytovne VŠC), ktoré vznikli nielen dlhodobým 
využívaním objektov ale tiež v súvislosti s nedostatkom finančných 
prostriedkov na ich priebežné opravy a údržbu. Prevádzka kuchynsko-
jedálenského bloku bola odstavená už koncom roka 2013. Najakútnejším 
problémom v roku 2014 bolo zatekanie strechy športovej haly v Banskej 
Bystrici, s opravou ktorej sa začalo koncom roka 2014 po navŕšení 
rozpočtových prostriedkov VŠC zriaďovateľom a po dodržaní zákonných 
postupov pri výbere dodávateľa. Riešenie tohto a ostatných havarijných 
stavov bude prioritou budúceho roka. 

Počas celého roku 2014 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo 
požiadavky na základe predložených a schválených žiadostí, v spolupráci so 
správcom telovýchovných objektov sa pripravoval plán využitia 
telovýchovných objektov podľa požiadaviek jednotlivých športových oddelení 
a nájomcov. 

8.  Zahraničné služobné cesty 

V roku 2014 VŠC realizovalo 246 zahraničných služobných ciest (ďalej 
len „ZSC“), z toho 104 bolo plánovaných a 142 neplánovaných. Z počtu 246 
ciest bola 1 aktivita realizovaná ako účasť na ZOH, 4 ako účasť na MS, 8 ako 
účasť na ME, 1 ako účasť na SVH, 3 ako účasť na MS CISM, 4 ako účasť na 
SP, 88 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 21 ako účasť na 
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medzinárodných turnajoch, 91 ako účasť na výcvikových táboroch, 22 ako 
dovoz a odvoz športovcov na letisko, 4 ako účasť na fakultatívnych 
zájazdoch. Z dôvodu krátenia rozpočtu zahraničných aktivít VŠC, došlo 
oproti roku 2013 k neúmernému nárastu neplánovaných zahraničných 
služobných ciest.   

Spoločným znakom neplánovaných zahraničných služobných ciest 
bola snaha nájsť optimálne riešenie ako zabezpečiť primeranú športovú 
prípravu na splnenie hlavných úloh vo výcvikovom roku 2014. 
Opodstatnenosť realizácie neplánovaných zahraničných aktivít potvrdilo 
prekročenie plánovaných úloh na vrcholných podujatiach ziskom 47 medailí 
(15–10–22) na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, 
majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách 
Európy juniorov, akademických majstrovstvách sveta a olympijských hrách 
mládeže. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 233 380,86 €. Z hľadiska 
plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2014 môžeme konštatovať, 
že prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli nedostatočné 
a neadekvátne vzhľadom k dosiahnutým výsledkom a prekročenia 
plánovanej úlohy o 20 medailí. Zahraničné aktivity v roku 2015 sú 
plánované smerom k plneniu výkonnostných cieľov a k plneniu hlavných 
úloh na SVH, MS, ME a MS CISM-u. 

9.  Zahraničné služobné návštevy  

V roku 2014 VŠC organizovalo 8 podujatí s medzinárodnou účasťou, 
realizovaných ako zahraničné služobné návštevy (ďalej len „ZSN“). Z nich boli 
2 plánované a  6 neplánovaných. Boli to podujatia „Cena Jozefa Pribilinca – 
chôdza na Bacúchu“, medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude,  medzinárodné 
preteky „Memoriál Juraja Ondra“ v modernom päťboji, návšteva izraelského 
atletického klubu „Emer Hefer“, návštevy cyklistických reklamných 
partnerov z Českej republiky, a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO 
SR 2014“ s pozvanými hosťami ASC Dukla Praha. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 7 274,50 €. 

10.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

         V priebehu roka 2014 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo 
športové a kultúrne podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia 
športu, športových výsledkov, športovcov a samotného VŠC.  

Privítanie olympionikov zo Soči 

S Mestom Banská Bystrica a Slovenským biatlonovým zväzom 
Vojenské športové centrum DUKLA  26. februára 2014 spoluorganizovalo 
prípravu slávnostného privítania olympijskej víťazky Anastasie 
Kuzminovej, všetkých olympionikov a realizačného tímu. Na pôde VŠC ich 
prijal minister obrany a  na Námestí SNP v Banskej Bystrici občania mesta, 
kde sa zišlo viac ako 6 000 ľudí. Privítanie A. Kuzminovej bolo vysielané 
v priamom prenose na RTVS.  
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IDEB 2014 

V máji sa VŠC predstavilo na medzinárodnej vojenskej výstave IDEB 
2014. Uskutočnila sa v priestoroch Incheby v Bratislave. Úlohou VŠC bolo 
spropagovať a predstaviť vojenský vrcholový šport. Priestory DUKLY sa niesli 
v znamení histórie DUKLY a k spomienke  k olympijským hrám v Soči. Vo 
fotogalérii a videa sme predstavili privítanie olympijskej víťazky zo Soči 
Anastasie Kuzminovej. Bolo to pripomenutie tých krásnych chvíľ pre 
Slovensko a vojenský šport. Fotografiami boli predstavovaní najlepší 
športovci histórie DUKLY a aktuálny športovci, ktorí momentálne píšu 
históriu nášho vojenského športového centra. V priestoroch stánku sa 
nachádzali obrazy našich olympijských medailistov. Vo vitrínach olympijskí 
maskoty, účastnícke medaily a štartovné čísla našich olympionikov. 
V súčinnosti s Ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým centrom 
Dukla Praha boli zorganizované besedy s našimi úspešnými športovcami. Na 
besedách sa zúčastnila olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová a 
olympijský medailista v streľbe Jozef Gönci. Druhý deň to bola naša 
juniorská majsterka sveta v lyžovaní Petra Vlhová, majster Európy vo 
vodnom slalome Alexander Slafkovský a majster sveta vo vzpieraní Martin 
Tešovič.  

Deň otvorených dverí Dukly 

V júni sme zorganizovali v spolupráci s ministerstvom obrany SR 
druhý ročník Dňa otvorených dverí DUKLY. Základným cieľom podujatia 
bolo priblížiť armádny šport širokej verejnosti, no najmä tým najmenším - 
budúcim slovenským olympionikom,  s cieľom vyvolať ich záujem o šport. 
Ukázať deťom, alebo ich rodičom, že existujú aj iné, nemenej zaujímavé 
športy ako hokej, či futbal. 

Myšlienku športu pre všetkých podporili aj profesionálni športovci z 
VŠC. Nielenže sa mnohí zapojili do prebiehajúcej bežeckej 24-hodinovky, ale 
počas predpoludnia trpezlivo prezentovali svoje disciplíny deťom z 
banskobystrických materských a základných škôl. Na Dni otvorených dverí 
sa zúčastnilo takmer 1200 detí. Každé z nich absolvovalo jeden bežecký ovál 
a potom sa mohlo priamo stretnúť so svojimi športovými vzormi, ktorí im 
vysvetlili svoje športové disciplíny, porozprávali zážitky, deti si mohli mnohé 
atraktívne športy vyskúšať aj na vlastnej koži. Nechýbal medzi nimi ani 
najlepší slovenský atlét roka 2013 Matej Tóth s ďalšími chodcami Antonom 
Kučmínom a Dušanom Majdánom. Okrem chôdze  si deti mohli vyskúšať 
hod oštepom priamo s Patrikom Žeňuchom, či si poťažkať kladivo 
medailistky z MS Martiny Hrašnovej. Aj keď neplánovane, ale predsa si 
vrhači vyhliadli aj nádejné talenty. Veľký záujem bol o ukážky džuda. Tatami 
priamo na atletickej dráhe a buchot dopadajúcich džudistov pri rôznych 
chvatoch a technikách niekedy zneli ako štartové výstrely. Aj deti si 
vyskúšali aké to je dopadnúť na tatami na ipon od reprezentantov džuda. 
Biatlonovú malorážkovú zbraň si mohli poťažkať pod dozorom najlepšieho 
biatlonistu VŠC Mateja Kazára, nechýbala tiež Janka Gereková. Aby si deti 
vedeli predstaviť, do akých terčov a na aká vzdialenosť strieľajú biatlonisti 
počas pretekov, na štadióne boli nainštalované ich terče - presne na 50 m. 
Deti si mohli vyskúšať streľbu, nie však naostro, ale aspoň sa pokúsiť 
zamieriť na tú malú čiernu bodku, ktorú je v mieridlách niekedy aj ťažké 
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vidieť. Oveľa atraktívnejšie však pre deti bolo nasadiť si ochrannú masku a 
na vlastnej koži si vyskúšať po odbornej inštruktáži mladých päťbojárok 
športový šerm. Vzpierači doniesli činku,  ale bola z molitanu. Takto mohli 
nádejným adeptom  ukázať techniku vzpierania. 

Účasť posádkovej hudby Sliač Dni otvorených dverí DUKLY 2014 bolo 
pre všetkých neopakovateľným zážitkom a pozdvihlo úroveň a výnimočnosť 
tejto akcie. Príslušníci regrutačného oddelenia OS SR vo svojom stane 
vysvetľovali deťom, čo všetko musí absolvovať záujemca, keď sa chce stať 
vojakom z povolania. Vojenská polícia si pripravila ukážky policajných 
zbraní, psovod predviedol poslušnosť policajného vlčiaka. 

SIAF 2014 

V auguste na leteckých dňoch SIAF 2014 boli prezentované športové 
oddelenia VŠC. Na podujatí sa uskutočnila autogramiáda medailistu 
z majstrovstiev Európy v atletike Mateja Tótha. Návštevníci si mohli vyskúšať 
zápas s džudistami a zastrieľať si s päťbojárskou laserovou pištoľou na cieľ. 
Niekoľkonásobný majster sveta a Európy vo vodnom motorizme Marián Jung 
prezentoval svoju loď.  

M-SR v polmaratóne 

V rámci Banskobystrického maratónu v septembri VŠC zorganizovalo 
majstrovstvá Slovenska rezortu MO SR v polmaratóne. Majstrovstiev sa 
zúčastnilo 38 bežcov z rezortu MO SR. Pri detských behoch sa aktívne 
zapojili aj naši olympionici. 

Športovec MO SR 2014 

Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2014 sa 
konalo v priestoroch klubu Ministry of Fun v ESC v Banskej Bystrici. OPS 
zabezpečila v spolupráci s organizačným výborom pozvánky, scenár, 
kultúrny program, ocenenia, materiály na prezentáciu, podklady pre médiá 
a organizačne sa podieľala na bezchybnom priebehu slávnostného večera. 
Nominácie v jednotlivých kategóriách boli predstavené v prezentácii na 
veľkoplošnej obrazovke. Okrem vyhlásenia víťazov v kategóriách 
najúspešnejší junior, neolympijské a olympijské športy, boli ocenení 
športovci a zamestnanci VŠC pri príležitosti 10. výročia vstupe SR do EU. 
Vyhodnotenia sa zúčastnili hostia z rezortu MO SR, ako aj zástupcovia 
miestnej samosprávy, zväzov, sponzori, obchodní partneri a tiež samotní 
športovci a zamestnanci VŠC. 

Časopis Šport v DUKLE 

VŠC v roku 2014 vydalo dve 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. Časopis je distribuovaný športovým 
zväzom, Ministerstvu obrany SR, SOV, ako povinný výtlačok vybraným 
knižniciam a UMB v Banskej Bystrici, ďalej športovým priaznivcom, 
spolupracujúcim organizáciám, partnerom športových podujatí a novinárom. 
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Propagácia športových podujatí  a športových výsledkov 

VŠC sa v roku 2014 organizačne spolupodieľalo na medzinárodných 
športových podujatiach chodecká Dudinská 50 a Majstrovstvách Európy 
v atletike družstiev 3. liga a regionálnych športových podujatiach Kritérium 
SNP a  Horehronské hry v atletike, Olympiáda materských škôl, 
Medzinárodný turnaj SNP v džude, Banskobystrický maratón a na 
organizovaní športových a osvetových akcií Olympijského klubu Banská 
Bystrica.  
VŠC udržiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk a facebook.  
 
 
       Dlhodobé činnosti VŠC: 
 

1. Príprava TOP športovcov na OH 2016 

V roku 2014 vyvrcholila dlhodobá príprava na ZOH v Soči účasťou 11 
športovcov, ziskom 1 zlatej medaily, pričom v medailovej bilancii skončilo 
Slovensko na 21. mieste. Štvorročný olympijský cyklus začal v roku 2014 
prípravou na ZOH 2018 v juhokórejskom Pchjongjangu. Letné športy 
pokračovali v dlhodobej príprave na plnenie nominačných kritérií na XXXI. 
Olympijské hry 2016 v brazílskom Rio de Janeiro.  

 
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 každé 4 roky. V roku 2014 vrcholila dlhodobá príprava na 6. SVH, 
ktoré sa konajú v októbri 2015 v juhokórejskom Mungyeong.  
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5. Rozpočet organizácie 
 

Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 
na rok 2014 nasledovne: 

 
 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na rok 
2014  v € 

 
Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2014                 
v € 

 
Čerpanie 
rozpočtu  

k 31.12.2014 
v  € 

PRÍJMY SPOLU 100 615 100 615 73 726

VÝDAVKY SPOLU 4 000 252 4  239 360 4 224 776

z toho:   
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy 
a OOV 

1 929 040 1 888 366 1 880 811

620 - Poistné a príspevok do 
poisťovní 

715 316 707 196 707 185

630 - Tovary a služby 1 148 706 1 313 880 1 313 758

640 - Bežné transfery 207 190 200 992 194 106

700 - Kapitálové výdavky 0 128 926 128 916
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PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV 

VÝDAVKY 
096                              Obrana 
09601                          Riadenie a podpora obrany 
0960104                      Ostatná podpora 
 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na 
rok 2014 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2014 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12.2014 

% čerpania 
k schváleného 

rozpočtu 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY 
SPOLU 

4 000 252 4 110 434 4 095 860 102,39 99,65 

z toho:      
600 4 000 252 4 110 434 4 095 860 102,39 99,65 
- 610 1 929 040 1 888 366 1 880 811 97,50 99,60 
- 620 715 316 707 196 707 185 98,86 100,00 
- 630 1 148 706 1 313 880 1 313 758 114,36 99,99 
- 640 207 190 200 992 194 106 93,69 96,57 
700 0 0 0 0 0 
 
 
Program 
095                              Rozvoj obrany 
09507                          Rozvoj úradu centrálnej logistiky 
0950701                      Projekt V SÚMO 
 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2014                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2014                  
v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 2014              
v  € 

% čerpania 
k schvál. 
rozpočtu 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 0 50 000 49 990 99,99 99,99 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 0 50 000 49 990 99,99 99,99 
- 714 001-52  Nákup 

dopravných prostriedkov 
ŠPP 10003_14-RO02_R502-
810 

0 50 000 49 990 99,99 99,99 

 
 
Program 
095                              Rozvoj obrany 
09504                          Rozvoj infraštruktúry síl 
0950412                      Zvýšenie kvality života personálu 
 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2014                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2014                  
v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 2014              
v  € 

% čerpania 
k schvál. 
rozpočtu 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 0 78 926 78 926 100,00 100,00

z toho:     

700 – Kapitálové výdavky 0 78 926 78 926 100,00 100,00
- 717 001-54  Realizácia 

stavieb 
ŠPP 618_14-RO02-810 

0 78 926 78 926 100,00 100,00
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VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 
 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2014 
Upravený rozpočet 

k 31.12.2014 
Čerpanie 

k 31.12.2014 
111 
111 

4 000 252 4 234 198 4 219 614 

72 c 0 5 162 5 162 

CELKOM 4 000 252 4 239 360 4 224 776 

 
PRÍJMY 
 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na 
rok 2014 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2014 

Plnenie  
k 31.12.2014 

%  plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu 
PRÍJMY 
SPOLU 

100 615 100 615 73 726 73,28 73,28

z  toho:     
200 100 615 100 615 73 726 73,28 73,28

- 210 65 115 65 115 54 918 84,34 84,34
- 220 34 500 34 500 2 829 8,20 8,20
- 290 1 000 1 000 15 979 1 598,00 1 598,00

300 (dotácie) 0 5 162 5 162 0 100,00

 
 

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 

 

 Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-14/2014-ORPTR nám boli stanovené 
záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. a  zamestnancov a 
Rozpočtovým opatrením č. SEEK-73-269/2014 – 02-97/009-2014/11 VŠC 
boli upravené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. a zamestnancov  
nasledovne: 
 

Kategória Limit € 
Priemerný záväzný 

počet 
Priemerný záväzný 

plat € 

zamestnanci 
 

1 180 652 
 

116,892 
 

842 

profesionálni vojaci 
 

707 714 
 

53,306 
 

1 106 

 
 Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych 
vojakov v zmysle zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe 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 Dukla Banská Bystrica pre 
odmeňovanie vrcholových športovcov podľa Zákonníka práce. 
 
 

 
 



 

 

 

22 

Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2014 k 31.12.2014: 
 

Profesionálni vojaci  
 

2014 Stanovené ukazovatele Plnenie za  1-12/2014 
Limit € 707 714 707 213 
Priemerný evidenčný počet 53,306 53,306 
Priemerný mesačný plat € 1 106 1 106 

 
Tabuľková disciplína bola dodržaná.  
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený.  Plnenie 

priemerného mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu 
p.v. k 31.12.2014 bolo na 99,93 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2014 bol 
53. 

 
Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 
 

2014 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2014 
Limit € 1 180 652 1 173 598 
Priemerný evidenčný počet 116,892 116,642 
Priemerný mesačný plat € 842 839 

 
Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. 

Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2014 na 99,41 %. Evidenčný počet 
zamestnancov k 31.12.2014 bol 117. Stanovený priemerný plat bol plnený 
na 99,64 %. 

V záujme úspory mzdových nákladov boli  zavedené opatrenia na 
zníženie 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 31.12.2014 vyčerpaných celkom € 707 185. 
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6. Personálne otázky 
 

V roku 2014 boli realizované personálne zmeny na základe potrieb 
VŠC, v tejto súvislosti bolo vydaných 7 doplnkov k tabuľkám počtov, 
v ktorých  sa realizovali zmeny vo funkciách hlavne športových oddelení 
potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. Pre riaditeľa Kancelárie ministra 
obrany SR a GR SEEK boli spracované 4 informačné správy alebo žiadosti 
o posúdenie organizačných zmien k prijatiu zamestnancov a  
profesionálnych vojakov do služobného pomeru. 

V roku 2014 boli prijatí do služobného pomeru 4 profesionálni vojaci, 
služobný pomer skončili 6 profesionálni vojaci.   

Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 30 
zamestnancov. Prepustených z pracovného pomeru bolo 27 zamestnancov. 
Prepúšťania boli realizované na základe organizačných zmien, vlastných 
žiadostí, uplynutím dohodnutej doby. Z dôvodu úpravy pracovných vzťahov 
bolo vykonávaných 67 personálnych pohovorov (o 13 menej ako v roku 
2013), spracovaných 93 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným 
zmluvám a 224 platových výmerov.  

V mesiaci január a február 2014 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 15.2.2014. 
Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2014 
spracované majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich 
zamestnancov.  

Pravidelne boli spracovávané hlásenky osobných zmien zamestnancov 
a profesionálnych vojakov. Všetky požadované evidenčné hlásenia boli 
spracovávané včas.  

Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných 
plánov a požiadaviek vedenia. 

 
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC 

VŠC sa v roku 2014 organizačne členilo na odbory, oddelenia a 
skupiny, ktoré boli riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej 
podriadenosti riaditeľovi VŠC. Ku dňu 31.3.2014 bolo zrušené právno–
personálne oddelenie a dňom 1.4.2014 transformovaná finančná skupina na  
finančno-personálne oddelenie. Na odbore riadenia športu od 1.8.2014 došlo 
k organizačnej zmene, keď oddelenie VŠC dospelých zmenilo názov na  
oddelenie športov. 

  
• Riaditeľstvo  

- organizačno-propagačná skupina,  
 

• Odbor riadenia športu  
- oddelenie športov,   
- športové oddelenie atletika    (ďalej len „ŠO atletika“),  
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- športové oddelenie vodný slalom  (ďalej len „ŠO vodný slalom“),  
- športové oddelenie  športová streľba (ďalej len „ŠO športová streľba“),  
- športové oddelenie biatlon   (ďalej len „ŠO biatlon“),  
- športové oddelenie  džudo    (ďalej len „ŠO džudo“),  
- športové oddelenie rôzne    (ďalej len „ŠO rôzne“),  
- športové oddelenie  kanoistika   (ďalej len „ŠO kanoistika“),  
- športové oddelenie  vzpieranie   (ďalej len „ŠO vzpieranie“),  
- športové oddelenie zápasenie   (ďalej len „ŠO zápasenie“),  
- športové oddelenie cyklistika cestná  (ďalej len  „ŠO cyklistika cestná“),  
- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti. 
 

• Odbor ekonomiky  
- finančno-personálne oddelenie,  
- 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 môže 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. 
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Vo VŠC pôsobia zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-
právny vzťah 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 službe 
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2014  119 zamestnancov, z toho 47 
športovcov a 19 trénerov, 54 profesionálnych vojakov, z toho 33 športovcov  
a 17 trénerov. 

 K 31.12.2014 bolo v pracovnom pomere 116 zamestnancov a v 
služobnom pomere 53 profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí 
športovo talentovaná mládež, ktorých pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva 
o vykonávaní športovej činnosti uzatvorená na základe Občianskeho 
zákonníka, ktorých nazývame zmluvní športovci (ďalej len „z.š.).  

 

Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 
1.1.2014 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci   15 9 

Práporčíci   1 1 

Poddôstojníci   45 32 

Mužstvo  1 12 

Zamestnanci  121 119 

S P O L U  183 173 
 
 
Veková štruktúra k 1.1.2014  

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 35 20 25 12 11 12 14 11 0 

 
 

 

Graf vekovej štruktúry 

do 25

26-30

31-3536-40

41-45

46-50

51-55

56-60
66-7061-65
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Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme k 1.1.2014  

Základné Stredné odborné Vyššie odborné Úplné stredné Vysokoškolské 
4 45 3 42 79 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2014 bol 
nasledovný: 
 
odbor športu 
• športovci:  33 profesionálnych vojakov 

47 zamestnancov vo verejnom záujme 
• tréneri: 17 prof. vojakov (vrátane vedúceho oddelenia športov 

– hlavného trénera)  
19 zamestnancov vo verejnom záujme 

• tajomníci športov 5 zamestnancov vo verejnom záujme 
• mechanici:  3 zamestnanci vo verejnom záujme  
• lekári a zdravotníci: 3 profesionálni vojaci 

6 zamestnanci vo verejnom záujme 
spolu odb. športu 133 osôb 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
• odbor ekonomiky: 

1 profesionálny vojak 

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov 
VŠC

základné stredné odborné

vyššie odborné úplné stredné

vysokoškolské

Graf odboru športu VŠC

športovci tréneri tajomníci

mechanici zdravotníci
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31 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu odb. ekon.  32 osôb 

• riaditeľstvo:  8 zamestnancov vo verejnom záujme 
spolu riaditeľstvo 8 osôb 
 
CELKOVÝ POČET 173 OSÔB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 

 Prijímanie do dočasnej štátnej služby je realizované cestou 
regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa, v 
podriadenosti PÚ OS SR a prepúšťanie zo služobného 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 a zákonom č. 553/2003 Z. z. Vzhľadom k tomu, že 
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme sa nevzťahuje na vrcholových športovcov, títo majú 
stanovované zmluvné platy v súlade so Zákonníkom práce a  smernicou pre 
odmeňovanie vrcholových športovcov podľa dosiahnutých športových 
výsledkov.  

 Personálna evidencia a personálna štatistika profesionálnych vojakov a 
zamestnancov 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. 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 bolo 
organizované školenie k návrhu rozpočtu MO SR na roky 2014 až 2016 a 
školenie technikov požiarnej ochrany. Zamestnanci sa tiež zúčastnili 
školenia k práci s IS JÚŠ – spracovanie výstupov, k legislatívnym zmenám 

Graf skutočného počtu zamestnancov a 
profesionálnych vojakov VŠC podľa 

zaradenia

športovci tréneri

tajomníci mechanici

zdravotníci odbor ekonomiky

riaditeľstvo 
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v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, obsluhe stavebných strojov, 
k získaniu odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie, školenia k ochrane 
osobných údajov, školenia a preskúšania referentov služobných motorových 
vozidiel a ročne previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

29 

7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

 VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2014 v súlade s predmetom 
činnosti súvisiacim s plnením základných verejnoprospešných činností 
rozpočtovej organizácie, 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 účasť nominovaných športovcov na 
ZOH Soči 2014 a zabezpečiť v roku 2014 prípravu a vzornú reprezentáciu 
športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, AMS, MS CISM, OHM a SP. V 
jednotlivých športoch vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi 
optimálne podmienky pre plnenie hlavných úloh pri dodržiavaní prísnej 
diferenciácie jednotlivých ŠO i jednotlivcov. Z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov nie je možne suplovať jednotlivé športové zväzy v zabezpečení 
reprezentácie slovenskej republiky na vrcholných podujatiach. 

V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2014 plnili ŠO 
hlavné úlohy na ZOH, MS, ME, MSJ, MEJ, AMS, MS CISM a OHM 
s nasledovným ziskom medailí:  

ŠO atletika  
− na ME v Zürichu (zisk 2 medailí), 

ŠO biatlon  
− na ZOH v Soči (zisk 1 medaily), 
− na MS v letnom biatlone v Ťumene (zisk 1 medaily).  

ŠO džudo  
− na ME v alysh v Liepaji (zisk 1 medaily). 

ŠO rôzne  
− na MS vo vodnom motorizme v Cremone (zisk 1 medaily),  
− na MS v hydropláne na Floride (zisk 1 medaily),  
− na MS v karate v Carrere (zisk 2 medailí),  
− na MS v kulturistike v Montreale (zisk 2 medailí),  
− na ME v modernom päťboji biatle v Setúbale (zisk 1 medaily), 
− na ME vo vodnom motorizme v Jedovniciach a v Kriebsteine 

(zisk 2 medailí),  
− na ME vo vodnom motorizme v Bitterfelde (zisk 2 medailí), 
− na ME v duatlone v Horste (zisk 1 medaily), 
− na MSJ v alpskom lyžovaní v Jasnej (zisk 1 medaily), 
− na MEJ v modernom päťboji v Setúbale (zisk 2 medailí), 
− na MEJ v plávaní v Dordrechte (zisk 2 medailí). 

ŠO kanoistika 
− na AMS v Minsku (zisk 3 medailí). 
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ŠO športová streľba 
− na AMS v Al Aine (zisk 1 medaily). 

ŠO vodný slalom  
− na MS v Deep Creeku (zisk 3 medailí),  
− na ME vo Viedni (zisk 4 medailí), 
− na MSJ v Penrithe (zisk 5 medailí), 
− na MEJ v Skopje (zisk 1 medaily), 
− na OHM v Nankingu (zisk 2 medailí). 

ŠO vzpieranie  
− na AMS v Chiang Mai (zisk 2 medailí), 
− na MEJ v Limassole (zisk 2 medailí). 

ŠO zápasenie  
− na ME vo Vantaa (zisk 1 medaily), 
− na MEJ v Záhrebe (zisk 1 medaily).  

 
 

Ciele a ich plnenie za jednotlivé ŠO: 

 

ŠO ATLETIKA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

ME 
1x do 6.m. 
1x do 8.m. 
2x do 12.m. 

2x2.m. 
1x6.m. 

splnené 
 

HMS 1x do 12.m. 1x8.m. splnené 

MSJ 1x do 16.m. 1x16.m. splnené 
ME družstiev účasť 8 pretekárov 8 pretekárov splnené 

SP chôdza 
účasť 6 pretekárov 
družstvo do12.m. 

6 pretekárov  
družstvo 12. M. 

splnené 
splnené 

Zimný EP vo 
vrhoch 

účasť 2 pretekári 
1x do 6.m. 

4 pretekári 
1x9.m. 

splnené 
nesplnené 

M-SR 25x titul 35x titul splnené 
 

Sezóna 2014 bola pre atlétov VŠC veľmi úspešná. Zásluhou dvoch 
strieborných medailí na ME v atletike, ktoré získali nrtm. Martina Hrašnová 
v hode kladivom a nrtm. Matej Tóth v chôdzi na 50 km bol tento rok 
najúspešnejší v dobe samostatnosti Slovenska. ŠO atletika sa darilo nielen 
na ME, ale i na HMS, MED, medzištátnych stretnutiach, mládežníckych 
vrcholných podujatiach a mnohých ďalších súťažiach doma a v zahraničí. 
Atléti VŠC opäť patrili medzi opory atletickej reprezentácie Slovenska. 
Výrazne sa podieľali na úspešnom vzniku Atletickej ligy 2014. Zaznamenali 
historicky prvé víťazstvo na MSR družstiev žien. S potešením je možné  
konštatovať, že boli lepší ako minulý rok. Tím pretekárov VŠC má vzostupnú 
výkonnosť, čo je potešiteľný fakt pred blížiacim sa obdobím začínajúcej sa 
kvalifikácie na OH 2016.  Náročné ciele ktoré si každoročne ŠO atletika 
kladie dokáže plniť vďaka kvalitným podmienkam, ktoré zatiaľ vo VŠC má 
a úsiliu všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe výkonov pretekárov. Na 
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úspechoch sa podieľa aj početný tím odborníkov z VŠC, ale i mimo neho. Po 
sezóne atletiku posilnili dvaja významní a  úspešní reprezentanti v hode 
kladivom Marcel Lomnický a jeho sestra Nikola Lomnická.  

 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO atletika k 31.12.2014 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŠO BIATLON 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

1x do 8.m. M 
1x do 10.m. M 
1x do 15.m. M 
1x do 25.m. M 
1x do 8.m. štafety 
M 
1x do 8.m. mix 

 
 
15.m 
19.m, 23.m 
1x12. m. 
1x5. m. 

nesplnené 
nesplnené 
splnené 
splnené 
nesplnené 
splnené 

MS 

2x do 3.m. Ž 
2x do 40.m. Ž 
1x do 8.m. štafety 
Ž 

1x1. m. 
6.m., 27.m, 
14.m 

nesplnené 
splnené 
nesplnené 

účasť 
Nezúčastnili sme 
sa 

 
ME do 26  

1x do 8.m. Ž  nesplnené 
MSJ  1x do 20.m. J/K 5.m, 12.m splnené 
MEJ  1x do 20.m. J  nesplnené 
MS letný biatlon neplánované 1x3. m.  

V výcvikovom roku  2014 plnilo družstvo ŠO biatlon hlavné úlohy na 
ZOH 2014 v ruskom Soči, kde najvýraznejší individuálny výsledok dosiahla 
Anastasia Kuzminová, ktorá ako prvá žena v histórii olympijských hier 
obhájila zisk titulu Olympijskej víťazky. V družstve mužov dosiahol 
najvýraznejší výsledok čat. Matej Kazár, ktorý obsadil v pretekoch 
s masovým štartom 15. miesto. V súťaži družstiev dosiahla najvýraznejší 
výsledok zmiešaná štafeta v zložení Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, 
Pavol Hurajt a čat. Matej Kazár, ktorá obsadila 5. miesto.  

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 8 000,00 6 886,40  1 113,60  86,08 

športová príprava 637 002 2 800,00 6 556,20  -3 756,20  234,15 

ZSC 631 002 19 500,00 17 936,92  1 563,08  91,98 

ZSN 633 036 1 200,00 1 200,00  0,00  100,00 

strava 637 014 1 900,00 1 279,97  620,03  67,37 

PHM ZSC 399,10 

PHM 
634 001 3 500,00 

3 780,04  
-679,14  119,40 

športový materiál 633 006 3 100,00  0,00 3 100,00  0,00 

podporné 
prostriedky 

633 006 0,00 3 100,00  0,00  100,00 

Celkom 40 000,00 38 038,63  1 961,37  95,10 
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V letnom prípravnom období sa príslušníci ŠO biatlon zúčastnili 
Majstrovstiev sveta v biatlone na kolieskových lyžiach v ruskom Ťumeni, kde 
des. Martin Otčenáš získal bronzovú medailu a preukázal tak svoj 
výsledkový potenciál. Biatlonisti sa zúčastnili aj MSJaK, kde najlepší 
výsledok dosiahol zmluvný športovec Šimon Bartko, ktorý v rýchlostných 
pretekoch obsadil v kategórii kadetov 5. miesto. 

Celkovo si ŠO biatlon vo  výcvikovom roku 2014 pripísalo  zisk dvoch 
medailových umiestnení vrátane zlatého olympijského kovu a zaradilo sa tak 
medzi najúspešnejšie športové oddelenia VŠC. 

 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO biatlon k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 6 260,00 6 789,30 -529,30 108,46 

športová príprava 637 002 552,50 552,50 0,00 100,00 

ZSC 631 002 44 500,00 
44 

504,53 
-4,53 100,01 

ZSN 633 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

strava 637 014 3 587,50 3 588,25 -0,75 100,02 

PHM ZSC 93,82 

PHM 
634 001 1 100,00 

892,01 
114,17 89,62 

športový materiál 633 006 8 000,00 7 715,39 284,61 96,44 

doplnky výživy 633 006 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 64 000,00 64 135,80 -135,80 100,21 

 
 

ŠO DŽUDO 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 1x do 7.m. vyradený 1.kolo nesplnené 
ME 1x do 5.m.  1x9.m. nesplnené 

ME 23 
1x do 7.m.  
1x do 9.m. 

vyradený 1.kolo 
2x9.m. 

nesplnené 
splnené 

ME Alysh neplánovaná 1x2.m.  
MSJ 1x do 7.m. vyradený 2.kolo nesplnené 

MEJ 
1x do 5.m. 
1x do 9.m. 

vyradený 1.kolo 
1x9.m. 

nesplnené 
splnené 

M-SR 
4x titul 
3x2.m. 
4x do 3.m. 

4x titul 
3x2.m. 
1x2.m.,2x3.m. 

splnené 
splnené 
nesplnené 

M-SR juniorov 
3x titul 
3x do 3.m. 

5x titul 
1x1.m.,1x2.m.,1x3.m. 

splnené 

M-SR 
dorastencov 

1x titul 1x titul splnené 

ŠO džudo sa v roku 2014 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Na 
ME bol rtm. Milan Randl vyradený v 2. kole a na MS už po 1. kole nezasiahol 
do ďalších bojov. Des. Matúš Milichovský mal v prvej polovici roka dobrý 
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zápasový prejav, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo splniť hlavné úlohy, 
keď na ME bol vyradený v 1. kole a na MS sa nenominoval. Dušan Hegedüs 
bol jeden z tých, ktorý prispeli k plneniu hlavných úloh a to 9. miestom na 
ME do 23 rokov. Ako bonus priniesol ešte bronzovú medailu z ME v alysh, 
ktorá nebola úlohou plánovanou.  

Počas výcvikového roka nastali v ŠO plánované personálne zmeny, 
ktoré mali priniesť zlepšenie tréningovej kvality. Časté zranenia však 
nedovodili naplniť očakávané plány. Do ďalšieho obdobia je potrebné 
pracovať na prevencii proti úrazom. 

  
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO džudo k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

€ 
Čerpané 

€  
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 1 220,00  3 489,57 81,34 93,33 

športová 
príprava 

637 002 2 080,00  1 120,27 77,67 96,27 

ZSC 631 002 16786,00  14647,19 94,34 99,44 

ZSN 637 036 1 800,00  1 785,30 0,00 100,00 

strava 637 014 0,00  279,44 -140,00 140,00 

PHM ZSC 769,97 

PHM 
634 001 3 500,00  

2 132,73 
-145,22 104,15 

športový 
materiál 

633 006 0,00  0,00 0,00 0,00 

doplnky výživy 633 006 0,00  0,00 0,00 0,00 

Celkom 25 386,00  25 417,87 -31,87 100,13 

 
 

ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

HME 

1x finále 
1x do 15.m. 
1x do 20.m. 
1x do 30 m. 

1x22.m./1x40.m./1x42.m./2x51.m. 

nesplnené 
nesplnené 
nesplnené 
splnené 

MS 
2x finále. 
2x do 30.m. 

1xfinále./1x12.m./2x24.m. 
nesplnené 
splnené /QP/ 

AMS 
1x do 15.m.  
 

1x1.m./1x7.m. splnené 

YOG 1x do 20.m.  bez účasti  

Športovci ŠO športová streľba mali pre rok 2014 náročné výkonnostné 
ciele, zamerané na zisk kvalitného umiestnenia na MS Granada a OH 
miestenky. Inštruktor ŠO športová streľba rtn. Juraj Tužinský svojimi 
výkonmi potvrdil, že je kandidátom na minimálne finálové umiestnenie na 
OH RIO 2016, na ktoré získal miestenku. Inštruktor ŠO športová streľba 
Zoltán Baláž svojimi výkonmi naznačil, že sa bude v budúcom roku veľmi 
vážne usilovať na SP a ME o zisk miestenky na OH RIO 2016. Zlepšil si 
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osobné rekordy a viackrát sa kvalifikoval do finále na medzinárodných 
pretekoch. SOV ho na základe odporúčania SSZ zaradil do programu 
olympijskej solidarity s finančnou podporou. Obaja inštruktori ŠO športová 
streľba sú členmi SOT SOV a sú vzormi pre ďalšiu generáciu zmluvných 
športovcov, ktorá sa v súčasnosti tvorí ako silný juniorský tím. 

Príjemným prekvapením pre ŠO športová streľba je zmluvný športovec 
Ondrej Holko, ktorý viacerými kvalitnými výkonmi získal rešpekt doma aj 
v zahraničí. V disciplíne LM 60 je lídrom slovenských tabuliek. Na MS 
v Granade získal 12. miesto a bol na základe športovej rady SOV zaradený 
do SOT mládeže. To isté platí aj o pištoliarovi zmluvnom športovcovi Petrovi 
Balážovi, ktorý získal titul Majstra sveta na Akademických majstrovstvách 
sveta  v Al Ain a tiež bol zaradený do SOT mládeže. Ďalší zmluvní športovci 
majú dôveru trénerov aj v nadchádzajúcom kalendárnom období, sú 
perspektívni a patria medzi kandidátov do reprezentácie, či na ME.  

V priebehu roka sa ŠO športová streľba nevyhol otázkam materiálneho 
zabezpečenia, ktoré nespĺňa požiadavky ŠO a bolo nutné požiadať 
o spoluprácu alebo finančné príspevky aj iné subjekty (SSZ, SOV, príspevky 
rodičov, či sponzorov). Skupina však splnila najhlavnejší cieľ, a to zisk 
miestenky na OH 2016 RIO. Obdobie sezóny 2014 poznačilo aj nedostatok 
nábojov, ktoré sa podarilo vyriešiť v závere roka. Do budúcej sezóny je ŠO 
športová streľba zabezpečené na 70 % tak, aby splnilo požadované 
úlohy výkonnostné ciele. 

Mládež je naďalej pre ŠO športová streľba prioritou a je nutné ju tiež 
materiálne aj finančne zabezpečiť. Aj keď je to veľmi náročné, zatiaľ sa to 
podarilo, no uvedomujeme si fakt, že ŠO potrebuje väčšiu podporu. Na 
tréningové sústredenia v zahraničí nie sú zdroje skoro vôbec, v budúcom 
roku je treba v tom popracovať. Asi najviac z rozpočtu odčerpávajú náboje, 
bez ktorých by ale činnosť ŠO športová streľba neexistovala.        
     
        Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO športová streľba k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 6 512,00 6 241,37 270,63 95,84 

športová príprava 637 002 1 062,00 1 932,00 -870,00 181,92 

ZSC 631 002 5 881,00 5 893,31 -12,31 100,21 

ZSN 637 036 0,00 0,00 0,00 0,00 

strava 637 014 0,00 0,00 0,00 0,00 

PHM ZSC 131,54 

PHM 
634 001 2 500,00 

1 541,55 
826,91 66,92 

športový materiál 633 006 10 971,00 14 960,13 -3 989,13 136,36 

doplnky výživy 633 006 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 26 926,00 30 699,90 -3 773,90 114,02 
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 ŠO VODNÝ SLALOM 
  

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

1x do 6. m. 
2x do 8. m. 
 
hliadky 
neplánované 

1x7.m. 
1x11.m. 
1x12.m. 
1x1.m.,1x2.m.,1x3.m. 

nesplnené 
nesplnené 
 
 

ME 

2x do 6. m. 
 
1x do 8. m.. 
hliadky 2x do 3. 
m.  

1x1.m. 
1x2.m 
1x4.m. 
1x1.m.,1x3.m. 

splnené 
splnené 
splnené 
splnené 

MSJ U23 

3x do 6. m. 
 
2x do 8 .m. 
hliadky 
neplánované 

2x3.m. 
1x4.m. 
1x6.m. 
1x1.m.,1x 2.m.,1x 
3.m. 

splnené 
splnené 
nesplnené 
 

MEJ U23 

3x do 6. m. 
2x do 8. m. 
 
hliadky 2x do3. 
m. 

1x3.m. 
1x7.m.  
1x8.m. 
 

nesplnené 
splnené 
 
nesplnené 

OHM neplánované 1x2.m.,1x3.m.  
SP neplánované 2x1.m.,1x2.m.,2x3.m.  

 

ŠO vodný slalom plnilo v roku 2014  hlavné úlohy na Majstrovstvách 
sveta v  americkom Deep Creeku, Majstrovstvách Európy vo Viedni, 
Majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v austrálskom Penrithe a na 
Majstrovstvách Európy juniorov do 23 rokov v macedónskom Skopje. Sezóna 
2014 sa pre ŠO vodný slalom začala veľmi dobre, keď na ME získali zlatú a 
striebornú medailu zásluhou Alexandra Slafkovského a Michala Martikána, 
k tomu pridal veľmi kvalitné štvrté miesto Martin Halčin v kajaku. Ďaľšie dve 
medaily získali v hliadkach. Juniori a reprezentanti do 23 rokov získali na 
MS spolu päť medailí. Na MEJ a U23 sa im podarilo vybojovať jednu 
bronzovú medailu. Počas sezóny prebiehalo päť kôl svetového pohára, v 
ktorom sa najviac darilo Michalovi Martikánovi a v celkovom hodnotení 
presvedčivo zvíťazil. Vyvrcholením celej sezóny boli MS, kde sa príslušníkom 
VŠC nedarilo celkom podľa predstáv a očakávaní, keď najlepším 
umiestnením v individuálnej olympijskej disciplíne bolo 7. miesto Alexandra 
Slafkovského. Okrem toho ŠO vodný slalom získalo 3 medaily z hliadok. 
Napriek tomu, že sa v  roku 2014 všetky úlohy nepodarilo splniť na 100 % 
a v niektorých kategóriách boli ešte rezervy, keď potenciálne medailové lode 
nezískali také umiestnenia aké by si priali alebo očakávali, uplynulú sezónu 
je možné hodnotiť pozitívne, keď sa všetkým lodiam podarilo udržať v A-tíme, 
ktorý zaručuje účasť v internej nominácii o OH 2016.  

Vďaka dlhodobej svedomitej práci športovcov, trénerov, podpore VŠC a 
celého realizačného tímu, dosahujú športovci ŠO vodný slalom dlhodobo  
kvalitné výsledky vo všetkých vekových kategóriách, na základe ktorých sú 
adeptmi na medailu v každých pretekoch. Počas celej sezóny stáli 
reprezentanti VŠC - ŠO vodný slalom na stupňoch víťazov a podieľali sa 
takmer na všetkých medailách pre SR získaných v r. 2014. Spolu 
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„vypádlovali“ 15 medailí z vrcholných podujatí, z toho 7 v individuálnych 
disciplínach a 8 z hliadok (4 – 4 - 7).  V sezóne 2015 bude úsilie elitných 
športovcov smerované najmä k MS v Londýne, s cieľom získať OH miestenky 
a interná kvalifikácia na OH 2015. 

 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vodný slalom  k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 10 200,00 10 170,94 29,06 99,72 

športová príprava 637 002 4 800,00 4 785,54 14,46 99,70 

ZSC 631 002 31500,00 31 569,89 -69,89 100,22 

ZSN 633 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

strava 637 014 1 582,00 1 582,00 0,00 100,00 

PHM ZSC 752,90 

PHM 
634 001 3 418,00 

2 572,22 
92,88 97,28 

športový materiál 633 006 4 000,00 3 987,50 12,50 99,69 

doplnky výživy 633 006  0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 55 500,00 55 420,99 79,01 99,96 

 
 

ŠO RÔZNE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS karate 1x do 3.m. 1x3.m. splnené 
ME karate 1x do 3.m. bez účasti nesplnené 
MS vod. 
motorizmus 

1x do 3.m. 1x1.m./1x3.m. splnené 

ME vod. 
motorizmus 

1x do 3.m. 2x1.m./2x3.m. splnené 

MS ZNDV 1x do 3.m. 1x 5.m./1x12.m. nesplnené 
ME duatlon neplánovaná 1x3.m.  
ME biathle neplánovaná 1x3.m.  
MS gymnastika 1x do finále bez účasti nesplnené 
MS kult. profi M 1x do finále 1x5.m. splnené 
MS kulturistika 
Ž 

1x do 3.m. 2x1.m. splnené 

MSJ triatle neplánovaná 1x2.m./1x3.m.  
MEJ plávanie 2x semifinále 1x1.m./1x3.m. splnené 

ME plávanie (25) 
1x do finále 
3x do semifinále 

1x8.m. 
1x12.m./1x15.m. 

splnené 

M-SR 10x titul 27x titul splnené 

 V  roku 2014 prevažná väčšina športovcov ŠO rôzne splnila svoje 
hlavné úlohy na vysokej úrovni. Športovci získali na MS a ME spolu 17 
medailí (8-1-8), čo je veľký nárast oproti minulému roku (9 medailí). Medaily 
získali:  kulturistka Janka Purdjaková, vodní  motoristi Marián  Jung 
a zmluvný športovec Michala Košut, karatista nrtm. Klaudio Farmadín, 
duatlonistka Petra Fašungová, moderní päťbojári – zmluvní športovci Lucia 
Kršňáková, Filip Lichanec a Eva Slančíková, lyžiarka Petra Vlhová a zmluvná 
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športovkyňa Barbora Mišendová. Je potrebné vyzdvihnúť umiestnenie rtm. 
Štefana Havlíka, ktorý na sútaži IFFB v USA obsadil výborné 6. miesto.  

V roku 2014 pribudol do ŠO rôzne triatlon a duatlon. Npor. Karol 
Džalaj bol premiestnený zo žilinského vojenského útvaru a ako 
poloprofesionál sa zapísal do svetovej špičky v Ironman (JAR 10. miesto, USA 
6. miesto, Malajzia 3. miesto). Zmluvný športovec. Filip Kristl sa zaradil na 
miesto slovenskej dvojky. Podarilo sa mu vyhrať M-SR  Ironman 
v Piešťanoch. Najväčšiou vychádzajúcou hviezdou v tomto mikrotíme je Petra 
Fašungová. Ako minuloročná juniorská majsterka sveta sa nestratila ani 
medzi ženami a na ME obsadila 3. miesto. 

V skupine plavcov potvrdil dominantu voj. Tomáš Klobučník. Po 
tréningovej absencii, ktorej príčinou boli vojenské povinnosti a čiastočný 
„neúspech“ na ME v Berlíne, sa zahryzol do tréningu a na MS v Dohe obsadil 
5. miesto na 200 m prsia. Zapísal sa do svetovej prsiarskej špičky. 
Najmladšia pretekárka zmluvná športovkyňa Barbora Mišendová 
reprezentovala VŠC na MEJ v Dordrechte a OH mládeže v Nanjingu. Po 22 
rokoch na Slovensko priniesla zlatú medailu z MEJ na 50 m motýlik a bronz 
na 100 m motýlik. Na OH, mesiac po MEJ,  sa Barbore Mišendovej podarilo 
udržať formu na tej istej úrovni. V disciplíne 50 m kraul obsadila 11. miesto 
a 50 m motýlik obsadila finálové 7. miesto. 

Skupina vodných motoristov potvrdila svoje kvality aj v roku 2014. 
Marián Jung si napravil reputáciu po minulom roku a stal sa Majstrom 
sveta v seriáli O-700. Dominoval aj na ME O-500 a O-700. Svoju zbierku 
medailí obohatil o bronzovú z MS APBA 1100. Zmluvný športovec Michal 
Košut ako každý rok potvrdil svoju výkonnosť a uspel v oboch kubatúrach 
O-250/350. Jeho 2 bronzové medaily sú každoročne veľkým prínosom pre 
VŠC a  ŠO rôzne. 

Skupina moderného pätboja sa tiež nestratila a prispela ziskom dvoch 
medailí z ME biathle v podaní zmluvných športovcov Lucii Kršňákovej a  
Filipa Lichanca. 

 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO rôzne  k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 6 700,00 6 781,99 -81,99  101,22 

športová príprava 637 002 13 730,00 12 630,04 1 099,96  91,99 

ZSC 631 002 10 700,00 10 436,72 263,28  97,54 

ZSN 633 016 0,00 0,00 0,00  0,00 

strava 637 014 24,00 23,24 0,76  96,83 

PHM ZSC 1 335,87 

PHM 
634 001 3 476,00 

2 500,91 
-360,78  110,38 

športový materiál 633 006 3 600,00 0,00 3 600,00  0,00 

doplnky výživy 633 006 0,00 0,00 0,00  0,00 

Celkové čerpanie 38 230,00 31 149,96 7 080,04  81,48 
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ŠO VZPIERANIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 
2x do 10.m. 
2x do 15.m. 
1x do 20.m. 

2x13.m. 
2x15.m. 
1x21.m. 

nesplnené 
splnené 
nesplnené 

ME 
1x do 3.m. 
1x do 10.m. 

1x5.m. 
2x6.m. 

nesplnené 
splnené 

MEJ 23 
1x do 3.m. 
1x do 6.m. 
2x do 10.m. 

1x2.m. 
1x3.m. 
3x4.m. 

 splnené 

AMS 
1x do 3.m. 
1x do 10.m. 

1x1.m. 
1x3.m./1x5.m. 

splnené 

M-SR 3x titul 4x titul splnené 

 
Rok 2014 bol z pohľadu plnenia hlavných úloh rozporuplný. Na jednej 

strane sa ŠO vzpieranie nepodarilo kvalifikovať na OH 2016 s troma 
pretekármi, čo mohlo byť dôsledkom objektívnych príčin (oneskorené 
zaradenie do tréningového procesu voj. 2. st. Lukáša Kožienku a voj. 2. st. 
Ondreja Kružela – vojenské povinnosti spojené s prijatím do služobného 
pomeru,  ako i vážne zranenie voj. 2. st. Ondreja Kružela), ktoré môžu mať 
vzájomné prepojenie. Na druhej strane ŠO  prekročilo plán v počte získaných 
medailí.  

Športová príprava prebehla z prevažnej časti v domácich podmienkach. 
ŠO vzpieranie absolvovalo 2 zahraničné a 5 domácich sústredení. Výkonnosť 
väčšiny pretekárov v roku 2014 vzrástla, čoho dôkazom sú nové osobné 
rekordy. V prvom polroku bola športová príprava zameraná smerom k ME, 
v druhom polroku na MEJ a ME-23, UMS  a samozrejme na MS, ktoré boli 
zároveň aj prvou časťou kvalifikácie na OH 2014, kde bolo ambíciou získať 3 
miestenky. 

Z plánovaného počtu 2 sa ŠO vzpieranie podarilo získať 4 medaily. 
Väčšina pretekárov ŠO splnila aj svoje osobné úlohy a prekonala svoje 
osobné rekordy.  Momentálne ŠO vzpieranie disponuje mladým kádrom, 
ktorý ešte len prichádza do svojich najlepších rokov. Priemerný vek ŠO 
vzpieranie  je 24,6 roku. 

Členovia ŠO vzpieranie sú vo výkonných funkciách zväzu, čo 
zabezpečuje dobrú spoluprácu medzi vedením VŠC a SZV. Tá sa preukázala 
vo viacerých rovinách. V roku 2014 boli v Banskej Bystrici usporiadané už 
tretie M-SR. Úroveň s akou boli usporiadané ako i veľkosťou účasti sa dá 
povedať, že to boli jedny z  najkvalitnejšie M-SR v histórii, za čo bolo 
vyslovené oficiálne poďakovanie zo strany SZV.  
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Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vzpieranie  k 31.12.2014 
 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 4 550,00 4 613,40 -63,40 101,39 

športová príprava 637 002 1 700,00 1 697,80 2,20 99,87 

ZSC 631 002 3 650,00 3 514,03 135,97 96,27 

ZSN 633 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

strava 637 014 820,00 695,00 125,00 84,76 

PHM ZSC 205,92 

PHM 
634 001 700,00 

958,59 
-464,51 166,36 

športový materiál 633 006 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 

doplnky výživy 633 006 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkové čerpanie 20 120,00 11 684,74 8 435,26 58,08 

 

ŠO ZÁPASENIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 
1x do 8.m. 
1x do 10.m. 

1x16.m. 
1x18.m./1x37.m. 

nesplnené 
nesplnené 

ME 
1x do 5.m. 
1x do 8.m. 
1x do 12.m. 

1x3.m. 
1x13.m. 
1x16.m. 

splnené 
nesplnené 
nesplnené 

MSJ 1x do 5.m. 1x3.m. splnené 

MEJ 
1x do 5.m. 
1x do 10.m. 

1x5.m. 
1x9.m. 

splnené 
splnené 

SU 1x do 8.m. 1x10.m. nesplnené 

ŠO zápasenie v roku 2014 splnilo hlavné úlohy čiastočne, zápasníkom 
sa na MS nepodarilo splniť plánované umiestnenia nakoľko ešte stále je to 
mladý kolektív, ktorý zbiera potrebné skúsenosti. István Lévai obhájil bronz 
na ME vo fínskom Vantaa a David Lengyel obsadil 13. miesto, čo oproti 
vlaňajšiemu 7. miestu bolo sklamanie. Očakáva sa, že v roku 2015 ŠO bude 
plniť plánované úlohy a nominačné kritéria pre účasť na OH 2016 v Rio de 
Janeiro. 

 
 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO zápasenie  k 31.12.2014 
 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 7 000,00  6 962,00 38,00  99,46 

športová príprava 637 002 1 800,00  1 659,08 140,92  92,17 

ZSC 631 002 10 000,00  10 139,00 -139,00  101,39 

ZSN 633 016 0,00  0,00 0,00  0,00 

strava 637 014 2 280,00  2 279,84 0,16  99,99 

PHM ZSC 634 001 1 000,00  0,00 139,47  86,05 
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PHM 860,53 

športový materiál 633 006 0,00 0,00 0,00  0,00 

doplnky výživy 633 006 1 500,00  1 505,00 -5,00  100,33 

Celkom 23 580,00 23 405,45 174,55  99,26 

 
 

ŠO KANOISTIKA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

1x do 3.m. 
1x do 6.m. 
2x do 8.m. 
1x do 12 .m. 

1x4.m./1x6.m./1x8.m.  
2x9.m./1x14.m 

nesplnené 
splnené 
splnené 
splnené 

MS 23 
1x do 6.m. 
1x do 12 .m. 

1x6.m./ 1x12.m 
splnené  
splnené 

ME 
1x do 3.m. 
1x do 6.m. 
2x do 8.m.  

2x6.m. 
1x8.m./2x9.m./1x10m. 
1x12.m. 

nesplnené 
splnené 
splnené 

ME 23 
1x do 3.m. 
1x do 8.m. 
1x do 12 .m. 

2x7.m./1x8.m. 
1x9.m. 

nesplnené 
splnené 
splnené 

MEJ 1x do 10.m. neúčasť nesplnené 

SP  
2x do 3.m. 
2x do 6.m. 
2x do 8.m. 

1x1.m./1x4.m. 
2x5.m./3x6.m./ 
1x7.m./2x8.m. 
1x9.m./2x10.m/1x12.m. 

nesplnené 
splnené 
splnené 

 

V pretekárskej sezóne 2014 si ŠO kanoistika stanovilo ciele na 
splnenie výkonnostných limitov pre získanie projektov pre športovcov, na 
zabezpečenie optimálnej športovej prípravy do kvalifikačnej sezóny 2015, 
kedy sa bojuje o olympijské miestenky. Úsilie bolo taktiež smerované najmä 
k personálnej stabilizácii družstva, rozvoju tréningových skupín prípravky 
a juniorov.  

Športová príprava prebiehala v súlade s naplánovanými úlohami 
a takmer v plnom rozsahu pre všetkých členov ŠO kanoistika.  

Na medzinárodné podujatia bohatá sezóna 2014 bola pre ŠO 
kanoistika úspešná, vytvorila v  pretekároch pozitívny hlad po úspechu. Na 
majstrovstvách sveta boli zastúpení siedmimi  našimi pretekármi a dosiahli 
päť finálových umiestnení. Na majstrovstvách Európy zasiahli do bojov 
o medaily v piatich disciplínach. V pretekoch v kategórii do 23 rokov dosiahli 
na majstrovstvách Európy dve hodnotné siedme miesta a na majstrovstvách 
sveta v tejto kategórii jedno šieste miesto a jedno dvanáste miesto. Pretekári 
ŠO kanoistika – študenti VŠC úspešne reprezentovali aj na akademických 
majstrovstvách sveta, kde sme mali zastúpenie troch pretekárov, 
ktorí dosiahli šesť finálových umiestnení z toho jedno druhé  a dve tretie 
miesta.  V sérii pretekov svetového pohára VŠC reprezentovalo osem 
pretekárov a dosiahli spolu jedenásť finálových umiestnení, z čoho v jednom 
prípade získali zlaté medailové umiestnenie.  Dosiahnutými výsledkami 
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rýchlostná kanoistika potvrdila, že  je jedným z nosných športov vo VŠC, ale 
aj v štátnej športovej reprezentácii.  

Z krátkeho sumáru najdôležitejších výsledkov, ktoré športovci ŠO 
kanoistika dosiahli v uplynulej sezóne vyplýva, že pokračujú v trende 
plošného nárastu výkonnosti pretekárov, čo vytvára dobru klímu v dlhodobej 
príprave smerom k OH 2016.  ŠO kanoistika si vždy kládlo vysoké ciele 
a v uplynulej sezóne opäť jasne dokázalo, že vysoké ciele  sú pre nich 
zdrojom motivácie k ich naplneniu. Plnenie náročných cieľov aj v budúcnosti 
je možné len v prípade adekvátneho zabezpečenia športovej prípravy. Je 
potrebné povedať, že materiálno - technické vybavenie ku kvalitnému 
zabezpečeniu športovej prípravy, stále zaostáva za svetovou konkurenciou. 

 
 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO kanoistika  k 31.12.2014 
 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 6 000,00 5 990,20 9,80 99,84 

športová príprava 637 002 2 500,00 2 499,18 0,82 99,97 

ZSC 631 002 19 700,00 19 697,17 2,83 99,99 

ZSN 637 036 0,00 0,00 0,00 0,00 

strava 637 014 2 100,00 2 095,00 5,00 99,76 

PHM ZSC 634 001 38,40 

PHM 634 001 
7 500,00 

7 094,56 
367,04 95,11 

športový materiál 633 006 3 500,00 3 500,00 0,00 100,00 

doplnky výživy 633 006 3 900,00 3 900,00 0,00 100,00 

Celkom 45 200,00 44 814,51 385,49 99,15 

 
 

ŠO CYKLISTIKA CESTNÁ 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS U23 2x 1/2 poľa  1x 84.m nesplnené 

ME U23 3x 1/3 poľa  
1x 47.m./1x 49.m/čas 
1x37.m-cesta 

splnené 

M-SR 

1x1m. U 23 
 
1x 2m. 
2x do 3.m. 

1x1.m/1x2.m./čas. 
1x1.m/1x2.m./1x3.m/cesta 
1x2.m./čas. 
1x3.m.čas./1x3.m./cesta 

splnené 

UCI 
1x do 3.m.  
4x do 10.m. 

4x1.m./1x2.m/2x3.m. 
1x5.m./1x7.m./1x10.m 
1x12.m./1x19.m. 

splnené 
splnené 

 

V priebehu roka 2014 príslušníci ŠO cyklistika cestná  absolvovali 50 
štartov na pretekoch UCI, kde   vybojovali pretekári štyri 1. miesta, jedno 2. 
miesto, dve 3. miesta, jedno 5. miesto, jedno 7. miesto, jedno 10. miesto, 
jedno 12. miesto v pretekoch  jednotlivcov,  v etapových pretekoch 14 
umiestnení do 10. miesta. V celkovom hodnotení zo 114  profesionálnych 
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kontinentálnych a 22 prokonti tímov skončilo družstvo cestnej cyklistiky na 
47. mieste so ziskom 231 bodov. 

 Medzi najlepších pretekárov v sezóne 2014 s najvyššou výkonnosťou 
patril nrtm. Kováč, slob. Tybor a z mladých inštruktorov športu Malovec, 
Baška a zmluvný športovec Daško. 

V rámci ŠO cyklistika cestná došlo k zmenám na pozíciách 
v realizačnom tíme. Hlavným trénerom ŠO CC sa stal Michal Kunic, ktorý 
nahradil Vendelína Kvetana.  Do realizačného tímu bol prijatý mechanik 
Vladimír Mikuš a fyzioterapeut  Jurajom Moško.  

V materiálnom zabezpečení pokračoval nasadený trend úspešnou 
spoluprácou medzi  ŠO cyklistika cestná a  športovými partnermi.  Vedenie  
ŠO cyklistika cestná neustále hľadá možnosti napredovania a zlepšovania 
nielen tréningových podmienok, čo má vplyv na nárast výslednosti na 
pretekoch UCI, ale i výrazným zabezpečením štátnej športovej reprezentácie, 
čo je hlavným cieľom činnosti. 

 
        Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO cestná cyklistika k 31.12.2014 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

služobné cesty 631 001 3 330,00 3 071,07  258,93  92,22 

športová príprava 637 002 1 000,00 1 004,00  -4,00  100,40 

ZSC 631 002 19 000,00 19 821,07  -821,07  104,32 

ZSN 637 036 1 700,00 1 694,15  5,85  99,66 

strava 637 014 200,00 220,00  -20,00  110,00 

PHM ZSC 634 001 973,81  

PHM 634 001 
9 000,00 

10 147,44  
-2 121,25  123,57 

športový materiál 633 006 34 170,00 34 170,00  0,00  100,00 

doplnky výživy 633 006 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 68 400,00 71 101,54  -2 701,54  103,95 

 
 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI VŠC 
 

Do VŠC bolo v roku 2014 zaradených 85 mladých zmluvných 
športovcov (ďalej len „z.š.“), ktorí perspektívne plnili výkonnostné úlohy na 
domácich a medzinárodných juniorských športových podujatiach, z toho 13 
do ŠO atletika, 11 do ŠO biatlon, 10 do ŠO vodný slalom,  10 do ŠO džudo, 
16 do ŠO rôzne (9 plávanie, 6 moderný päťboj, 1 vodný motorizmus 1 vodný 
zjazd), 8 do ŠO športová streľba, 1 do ŠO cestná cyklistika, 12 do ŠO 
kanoistika a 4 do ŠO zápasenie.  

Boli podporovaní organizačne, materiálne i technicky. Na Slovensku sú 
v jednotlivých športových odvetviach najlepší z najlepších. V roku 2014 
získali na majstrovstvách SR celkove 125 medailí, z toho 45 titulov majstra 
SR, 42 strieborných a 328 bronzových medailí. Z  dosiahnutých výsledkov 
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treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové  umiestnenia z.š.: MS juniorov  1. 
miesto Petra Vlhová – zjazdové lyžovanie  slalom, 2. miesto Patrik Gajarský 
a Tomáš Džurný – vodný  slalom 3 x K1 hliadky,  3. miesto Martin Halčin a 
Miroslav Urban vodný slalom 3 x C1 hliadky, 1. miesto Marko Gurecka, 
Martin Mračna, Marko Mirgorodský vodný slalom 3 x C1 hliadky, 3. miesto 
Jakub Grigar – vodný slalom K1, 3.miesto Paulína Matulániová vodný slalom 
K1, 3. miesto Zoltán Lévai – zápasenie gréckorímsky štýl do 50 kg, Na ME 
juniorov  3. miesto  Marko Gurecka vodný slalom C1, 1. a 3. miesto Barbora 
Mišendová plávanie 50 a 100 m motýlik, 2. miesto  Filip Lichanec - moderný 
päťboj biathle, 3. miesto Eva Slančíková – moderný päťboj  biathle, 2. miesto  
Radoslav Tatarčík vzpieranie trh nad 105 kg, 3. miesto  Matej Kováč – 
vzpieranie dvojboj do 105 kg. OH nádeje – 2. miesto  Jakub Grigar – vodný  
slalom K1, 3. miesto  vodný slalom C1.   

Ďalším dôležitým momentom popularizácie športu medzi mládežou je 
propagácia výborných výsledkov športovcov v masovo šírených médiách. 
VŠC organizuje športové podujatia domácej i zahraničnej úrovne, 
usporadúva tlačové konferencie a besedy s najlepšími športovcami. Aj 
v uplynulom roku pokračovala snaha o otvorenie dverí VŠC športujúcej 
mládeži z Banskej Bystrice a okolia. Štadión SNP, športová halu, strelnica, 
tréningové ihriská a posilňovňa bola  poskytovaná v rámci rozvoja športu 
mládeži, ale i ďalším záujemcom o športovú činnosť.   

 

 

 

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA v roku 2014 

 

Súťaž 1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet 

ZOH 1 - - 1 

MS 5 1 4 10 

MSJ 2 1 4 7 

ME 4 4 6 14 

MEJ 1 2 4 7 

AMS 2 1 3 6 

OHM - 1 1 2 

Celkom 15 10 22 47 

M-SR 120 74 37 231 
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Prehľad medailových umiestnení na MS, MSJ, ME, MEJ, MS CISM a SU 
v roku 2014 

Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestne
nie 

Meno Disciplína 

ATLETIKA 
2. miesto nrtm. Matej Tóth 50km chôdza 

ME Zürich /SUI 
2. miesto 

nrtm. Martina 
Hrašnová 

kladivo 

BIATLON 

ZOH Soči/RUS 1. miesto z. Anastasia Kuzmina 
7,5km 
rýchlostné 

MS leto Ťumeň/RUS 3. miesto des. Martin Otčenáš 
kolieskové 
lyže 
rýchlostné 

DŽUDO 
ME alysh Liepaja/LAT 2. miesto z. Dušan Hegedüs do 90kg 

RÔZNE (karate) 

1. miesto 
družstvo 
sanbon MS  Carrera/ESP 

3. miesto 

nrtm. Klaudio 
Farmadín nad 70kg 

kumite 
RÔZNE (kulturistika) 

1. miesto 
absolut 
physique MS Montreál/KAN 

1. miesto 
z. Jana Purdjaková 

do 163 
physique 

RÔZNE (lyžovanie) 
MSJ Jasná 1. miesto z. Petra Vlhová slalom 

RÔZNE (moderný päťboj) 
ME  3. miesto z.š. Lucia Kršňáková biathle 

2. miesto z.š. Filip Lichanec triatle 
MEJ 

Setúbal/POR 
3. miesto z.š. Eva Slančíková triatle 
RÔZNE (plávanie) 
1. miesto 50m motýlik MEJ Dordrecht/NLD 
3. miesto 

z.š. Barbora 
Mišendová 100m motýlik 

RÔZNE (triatlon) 
ME Horst/NLD 3. miesto z. Petra Fašungová duatlon 

RÔZNE (vodný motorizmus) 
Cremona/ITA 1. miesto F-500 MS 
Florida 3. miesto hydroplán 
Jedovnice/CZE 1. miesto O-700 
Kriebstein/DE
U 

1. miesto 

z. Marián Jung 
O-500 

3. miesto F-250 
ME 

Bitterfeld/DEU 
3. miesto 

z.š. Michal Košút 
F-350 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 
z. Miroslav Zaťko 2. miesto 
z. Ľubomír Beňo 

K2 200 

3. miesto z. Miroslav Zaťko K1 200 
AMS Minsk/BLR 

3. miesto z. Matej Rusnák C1 500 
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Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestne
nie 

Meno Disciplína 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 
AMS Al Ain/UAE 1. miesto z.š.. Peter Baláž LPi 60 

VODNÝ SLALOM 
z. Michal Martikán 

1. miesto z. Alexander 
Slafkovský 

3xC1 

3. miesto z. Elena Kaliská 3xK1 
z. Ján Bátik 

MS 
Deep 
Creek/USA 

2. miesto 
z. Tomáš Kučera 

3xC2 

1. miesto 
z. Alexander 
Slafkovský 

C1 

z. Ján Bátik 
1. miesto 

z. Tomáš Kučera 
3xC2 

2. miesto z. Michal Martikán C1 
z. Michal Martikán 

ME Viedeň/AUT 

3. miesto z. Alexander 
Slafkovský 

3xC1 

z.š. Marko Gurecka 
z.š. Martin Mračna 

1. miesto 
z.š. Marko 
Mirgorodsky 

3xC1 hliadky 

z.š. Patrik Gajarský 
2. miesto 

z.š. Tomáš Džurný 
3xC1 hliadky 
do 23 rokov 

des. Martin Halčin 
3. miesto 

z.š. Miroslav Urban 
3xK1 hliadky 
do 23 rokov 

3. miesto z.š. Jakub Grigar K1 

MSJ Penrith/AUS 

3. miesto 
z.š. Pavlína 
Matulániová 

K1 

MEJ Skopje/MKD 3. miesto z.š. Marko Gurecka C1 
2. miesto z.š. Jakub Grigar K1 

OHM Nanking/CHN 
3. miesto 

z.š. Marko 
Mirgorodsky 

C1 

VZPIERANIE 
1. miesto trh +105kg 

AMS 
Chiang 
Mai/THA 3. miesto 

z. Radoslav Tatarčík dvojboj 
+105kg 

2. miesto z. Radoslav Tatarčík trh +105kg 
MEJ 23 Limassol/CYP 

3. miesto z. Matej Kováč 
dvojboj 
+105kg 

ZÁPASENIE 
ME Vantaa/FIN 3. miesto z. István Lévai gr.š. do 66kg 
MSJ Záhreb/HRV 3. miesto z. Zoltán Lévai gr.š. do 50kg 
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Stanovené ciele VŠC na r. 2015 
 
 
Zámer výcvikového roka 2015 

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových 
športovcov pre štátnu športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, 
s cieľom prípravy i plnenia nominačných kritérií na OH 2016 v Rio de 
Janeiro, úspešne reprezentovať a dosahovať popredné umiestnenia na 
MS, ME, SVH a MS CISM ako aj iných medzinárodných a celoštátnych 
súťažiach, 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 2015 

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 OH 2016 a stanovené hlavné úlohy 
MS, ME, SVH, M-SR a súťažiach CISM. 
 
Priority výcvikového roka 2015: 

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 SVH 2015 v juhokórejskom Mungyeongu a na 
medzinárodných podujatiach organizovaných medzinárodnou radou 
vojenského športu CISM, 
c) dosahovať popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta 
a majstrovstvách Európy, 
d) vynaložiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na OH 2016 
v Rio de Janeiro, 
e) zabezpečiť podmienky pre úspešnú reprezentáciu SR a OS SR na SVH 
2015 v Mungyeongu,  
f) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnej 
a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva, 
g) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských 
a prezentačných akcií, 
h) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s možnosťou 
kontinuálneho prechodu z mládežníckych kategórií do seniorskej kategórie, 
i) vytvárať podmienky na spoluprácu so športovými zväzmi, športovými 
klubmi, združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia 
profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby 
bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného cieľu. 
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Merateľné ukazovatele výcvikového roka 2015 

- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných 
svetových a európskych podujatí v roku 2015 je 23, 

- počet účastníkov úloh, ktorí plnia nominačné kritériá pre účasť na OH 
2016 je 35 a plánovaný počet tých, ktorí sú nositeľmi hlavných úloh a budú 
plniť nominačné kritériá pre MS, ME, MS CISM v roku 2015  je 117 (vrátane  
37 zmluvných  športovcov). 
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2014 
 

 Uplynulé obdobie roku 2014 je hodnotené z pohľadu účinkovania 
športovcov VŠC na svetových a európskych podujatiach veľmi pozitívne. 
Vrcholoví športovci sa v rámci reprezentácie SR a OS SR v jednotlivých 
odvetviach zúčastnili na vrcholných súťažiach, na ktorých získali celkom 47 
medailí a množstvo výborných finálových umiestnení. V spolupráci so 
Slovenským olympijským výborom, Ministerstvom obrany SR a športovými 
zväzmi bola v roku 2014 zabezpečená reprezentatívna účasť nominovaných 
športovcov VŠC na ZOH 2014 v Soči. Príprava ostatných športovcov bola 
zabezpečená v spolupráci s  jednotlivými športovými zväzmi, SOV 
a podporou Národného športového centra. Materiálne a ekonomické 
zabezpečenie športovej prípravy bolo na požadovanej úrovni. 

 Hlavné úlohy v roku 2014 športovci VŠC plnili na ZOH, MS, MSJ, ME, 
MEJ, AMS a OHM. Úspešná bilancia športových výsledkov dosiahnutých 
v roku 2014 zahŕňa zisk 1 medaily zo zimných olympijských hier, 10 medailí 
z majstrovstiev sveta, 7 medailí z majstrovstiev sveta juniorov, 14 medailí 
z majstrovstiev Európy, 7 medailí z majstrovstiev Európy juniorov, 6 medailí 
z akademických majstrovstiev sveta a 2 medaily z olympijských hier mládeže. 

V roku 2014 sa podarilo, vďaka navŕšeniu finančných prostriedkov na 
konečnú fázu športovej prípravy pre nominovaných olympionikov, zabezpečiť 
úspešnú reprezentáciu na ZOH v Soči. Ostatné ŠO, ktoré sa podieľali na 
zisku medailí nemali v pretekovom období potrebnú finančnú podporu pre 
pokrytie plánovaných aktivít hlavného obdobia športovej prípravy, a preto 
bolo nutné improvizovať v spolupráci so športovými zväzmi. Je potrebné sa v 
budúcich výcvikových rokoch dôraznejšie zaoberať plánovaním finančných 
prostriedkov, s dôrazom na zabezpečenie športovej prípravy.  

Z dlhodobých cieľov bol rok 2014 olympijským rokom, v ktorom 
sa konali XXII. ZOH v Soči. Plánovaná účasť športovcov  VŠC bola naplnená 
takmer na 100 %, ale dva mesiace pred konaním sa zranila Veronika Velez-
Zuzulová a na OH nemohla vycestovať. Hlavné ciele boli upriamené na 
obhajobu olympijského zlata spred štyroch rokov Anastasie Kuzminovej, 
ktorej sa podarilo už na prvom štarte získať opätovné zlato v šprinte. V roku 
2014 pokračovala dlhodobá príprava športovcov smerovaná k plneniu 
hlavných úloh VŠC na svetových podujatiach, v súčinnosti s jednotlivými 
športovými zväzmi a štábom SOV. 

Výcvikové tábory boli realizované v rámci plánu dlhodobej športovej 
prípravy zameranej na využitie priaznivých klimatických a sparingových 
podmienok a ako príprava pred OH, MS, ME, SVH s cieľom zvyšovania 
športovej výkonnosti, oboznámenia sa s podmienkami a miestom konania 
jednotlivých športových súťaží a plnenia hlavných úloh na ZOH 2014 a 
nominačných kritérií pre OH 2016. Oproti výcvikovému roku 2013 sme 
zaznamenali vysoký počet neplánovaných akcií, čo bolo spôsobené núdzovým 
improvizovaným režimom jednotlivých ŠO na základe krátenia finančných 
prostriedkov pre účely zahraničných aktivít. 

Výsledky, ktoré boli dosahované v hodnotenom roku boli pravidelne 
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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.  
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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 súťažiach doma i v zahraničí. Svojimi 
úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom OS SR a Slovenskej 
republiky, a teda ich hlavným užívateľom je slovenská reprezentácia, OS SR, 
SOV a jednotlivé športové zväzy.  

 
Záverečné hodnotenie 
 

V roku 2014 bolo pripravených pre jednotlivé športové odvetvia 80 
športovcov (zamestnancov a profesionálnych vojakov) a 85 zmluvných 
športovcov, ktorí nás reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, 
vodnom slalome, džude, modernom päťboji, gymnastike, plávaní, lyžovaní, 
kulturistike, zjazde na divokej vode, vodnom motorizme, v karate, triatlone, 
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 tiež dvíhajú národnú hrdosť občanov 
Slovenskej republiky. V spolupráci so slovenskými športovými zväzmi, MO 
SR, MŠVVaŠ SR, NŠC a SOV bola zabezpečená príprava športovcov, 
smerujúca k vrcholným podujatiam roku 2014 na požadovanej úrovni.  

 Na záver je možné konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov 
sa športovcom VŠC podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky 
z vrcholných svetových podujatí predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem 
ostatných výborných finálových umiestnení získali 47 medailí a potvrdili 
opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej 
športovej reprezentácie Slovenska.  

Úlohy roku 2014 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej 
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a vysoko prekročené.  

O kvalitnej práci športovcov, trénerov a realizačných tímov VŠC 
DUKLA Banská Bystrica svedčí aj fakt, že medzi najlepšími športovcami SR 
za rok 2014 malo VŠC v prvej desiatke štyroch športovcov,  vrátane víťazky 
ankety zlatej olympijskej medailistky Anastasie Kuzminovej. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 27.4.2015         

 

 

 
      riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

Ing. Mgr. Róbert KURČÍK 


