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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO organizácie:
DIČ:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:
Členovia manažmentu:
Hlavný tréner VŠC - zástupca riaditeľa
Vedúci odboru správy majetku a logistiky
Vedúci organizačno-plánovacieho oddelenia
Vedúci skup. personál. a sociálnych služieb
Vedúci finančného oddelenia

Vojenské športové centrum Dukla B. Bystrica
Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
00 800 520
2021075309
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
tel.: +421-48-413 04 57
fax: +421-48-413 68 82
e-mail: info@dukla.sk
rozpočtová organizácia
PaedDr. Ľubomír Roško
pplk. PaedDr. Miroslav Kučeřík
z. Mgr. Karol Materný
z. Mgr. Ondrej Janko
z. Mgr. Pavol Tolnay
z. Ing. Jana Lopitová

Hlavná činnosť:
Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica (ďalej len
„VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov - inštruktorov športu (ďalej len „IŠ“)
individuálnych športových odvetví na podujatia výkonnostného a vrcholového športu a na
športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a
Slovenskej republiky. V podmienkach VŠC im poskytnúť:
 podmienky na tréningový proces,
 zdravotné zabezpečenie,
 finančné zabezpečenie,
 materiálové zabezpečenie,
 ubytovanie,
 stravovanie,
 dopravu.

2. Poslanie a strednodobý výhľad
Poslaním VŠC je:
−
zabezpečenie profesionálnej starostlivosti a prípravy
športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu s cieľom
dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy,
ako i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych 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
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najlepších talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného
vrcholu.
Strednodobý výhľad
Na základe zákona o telesnej kultúre, nového v legislatíve pripravovaného zákona
o organizovaní a podpore športu, Programového plánu rezortu ministerstva obrany SR na
roky 2006 – 2011 a v súlade s Národným programom rozvoja športu SR je prostredníctvom
VŠC v súčasnosti 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.
Predchádzajúci rok 2006 bol významný a prelomový v realizácii transformácie
vrcholového športu v rezorte MO SR, ktorá vyvrcholila zjednotením dvoch samostatných
rozpočtových organizácií Armádneho športového klubu (ďalej len „AŠK“) Dukla Banská
Bystrica a AŠK Dukla Trenčín do Vojenského športového centra (ďalej len VŠC) so sídlom
v Banskej Bystrici. Toto zjednotenie bolo realizované rozkazom ministra obrany SR
s účinnosťou od 1.1.2006. Ako v roku 2007 aj v nasledujúcom období 2008 - 2012 chceme
naďalej skvalitňovať podmienky spolupráce všetkých jednotlivých organizačných zložiek
novej štruktúry VŠC, aby sa zabezpečilo zjednodušenie a zvýšenie efektivity riadenia
v oblasti športu a logistiky.
Rok 2008 je rokom olympijským, v ktorom sa uskutočnia XXIX. LOH v čínskom
Pekingu. Rok 2008 je významný aj tým, že sa zavŕši ďalší zo štvorročných olympijských
cyklov. Po olympijských hrách sa bude hodnotiť plnenie stanovených plánov, úloh, kritérií
a vyhodnocovať umiestnenia na vrcholných svetových podujatiach v tomto olympijskom
cykle. Po prijatí záverov sa stanovia plány a určia kritériá na ďalší olympijský cyklus 2008 –
2012 až do letných olympijských hier v Londýne.
Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je, okrem zlepšovania
materiálno-technického zabezpečenia, sociálneho, organizačného, zdravotného a finančného
zabezpečenia športovej prípravy našich športovcov, prioritou i rozvoj strediska 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.

3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie
Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC nespracúva túto časť
výročnej správy.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Základné ustanovenia
(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od
1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.
(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo
štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho
činnosti a vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti
telesnej kultúry.
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(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie
organizačného poriadku VŠC.
Obsah činnosti VŠC
Obsahom činnosti VŠC je zabezpečovanie športovej prípravy športovcov vo VŠC po
stránke:
− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov),
− organizačnej (zabezpečovanie pretekov a sústredení),
− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenie, diagnostika funkčnej zdatnosti
organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia, rehabilitácia),
− finančnej (platy, cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady pri pretekoch
a sústredeniach doma i v zahraničí),
− materiálovej (zabezpečovanie športového a špeciálneho športového materiálu),
− stravovacej (poskytovanie stravovania pre športovcov, ale aj pre ostatný personál
VŠC, organizácie a výsluhových dôchodcov),
− ubytovacej (poskytovanie ubytovania pre športovcov),
− dopravnej (poskytovanie dopravy na preteky a sústredenia doma i v zahraničí).
Stále činnosti VŠC:
1.
Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových oddielov (ďalej len
„ŠO“) na Majstrovstvá sveta (MS), Majstrovstvá sveta organizované Medzinárodnou
radou vojenského športu „Council international du sport militaire“ (MS CISM),
Majstrovstvá Európy (ME), Svetový pohár (SP), Európsky pohár (EP), Majstrovstvá
Slovenskej republiky (M-SR)
2.
Zdravotná starostlivosť
3.
Materiálové zabezpečenie
4.
Poskytovanie stravovania športovcom, zamestnancom, vojenským dôchodcom
a organizáciám
5.
Poskytovanie ubytovania
6.
Zabezpečenie dopravy
7.
Prenájom nehnuteľného majetku
8. Zabezpečenie zahraničných služobných ciest
9.
Zabezpečenie zahraničných služobných návštev
10.
Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
Dlhodobé činnosti VŠC:
1.
Príprava TOP športovcov jednotlivých
ŠO na Olympijské hry (OH) 2008
2.
Príprava
vrcholových
športovcov
jednotlivých ŠO na Svetové vojenské hry (SVH)
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov
V súčinnosti so Slovenským olympijským výborom (ďalej len „SOV“) a jednotlivými
športovými zväzmi sme prednostne zabezpečovali prípravu členov TOP tímov na OH 2008,
MS, ME, MSJ, MEJ, SP a súťažiach CISM-u. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r.
2007 vytvoriť spolu s jednotlivými športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie
hlavných úloh jednotlivých ŠO pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i
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jednotlivcov. Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné
podujatia na náklady VŠC.
Za VŠC sa zúčastnilo v roku 2007 na SVH v Hyderabade 22 športovcov. Zo ŠO
atletika 8, zo ŠO džudo 3, zo ŠO parašutizmus 5, zo ŠO rôzne (plávanie) 1 a zo ŠO zápasenie
5 športovcov. Ostatné ŠO plnili hlavné úlohy v roku 2007 na MS, ME, MS-J, ME-J
s nasledovným ziskom medailí: ŠO atletika na HME v Anglicku (zisk 1 medaily); ŠO biatlon
na LMS v Estónsku (zisk 1 medaily); ŠO rýchlostná kanoistika na ME v Srbsku (zisk 1
medaily); ŠO vodný slalom na MS v Brazílii (zisk 3 medailí), na ME v Liptovskom Mikuláši
(zisk 4 medailí); ŠO športová streľba na HME vo Francúzsku (zisk 1 medaily), na ME
v Španielsku (zisk 1 medaily); ŠO rôzne: na MS v kulturistike v Španielsku a Kórei (zisk 3
medailí), MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 1 medaily), na ME v karate v Bratislave (zisk 1
medaily), na MS vo vodnom motorizme v Poľsku (zisk 1 medaily), na ME v zjazde na
divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí), na ME vo vodnom motorizme v Nemecku (zisk 1
medaily); na ME vo vzpieraní vo Francúzsku (zisk 3 medailí).
Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo na požadovanej
úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj ďalšie športové
podujatia.
2. Zdravotná starostlivosť
V roku 2007 bola zdravotnícka starostlivosť poskytovaná v rámci VŠC na dvoch
samostatných ambulanciách všeobecnej starostlivosti v Banskej Bystrici a v Trenčíne. Od
novembra r. 2007 došlo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na útvaroch ku
zmenám, ktoré vyplývajú zo zákona č. 576/2004 Z. z. a spočívajú v odbornom riadení lekárov
prostredníctvom ÚVN Ružomberok. Aj v roku 2007 sme pokračovali v poskytovaní
špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v oblasti telovýchovného lekárstva a rehabilitácie
prostredníctvom vlastných zamestnancov na základe prístrojového vybavenia a odbornej
prípravy personálu pracujúceho na oddelení zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej
starostlivosti (ďalej len „OZDRS“).
V oblasti špecializovanej starostlivosti prostredníctvom OZDRS sme venovali hlavnú
pozornosť na komplexnú starostlivosť o vrcholových športovcov s cieľom udržania dobrého
zdravotného stavu s využitím dostupných liečebných a preventívnych opatrení, komplexnej
rehabilitačnej starostlivosti a diagnostike funkčných schopností vrcholových športovcov s
posúdením a sledovaním efektívnosti športovej prípravy. Prevažná časť zamestnancov
OZDRS aktívne pracuje v realizačných tímoch športových zväzov a odborných zdravotných
komisiách pri SOV. Viacerí boli účastníkmi ME, MS, kde svojou kvalitnou prácou prispeli
k úspešnému vystúpeniu našich športovcov na uvedených športových súťažiach.
Aktuálne prístrojové a personálne vybavenie OZDRS VŠC aj napriek tomu, že vysoko
prekračuje vybavenie iných útvarov v rámci MO SR nezodpovedá aktuálnym potrebám podľa
najnovších vedeckých poznatkov iných športovo vyspelých krajín, s ktorými zvádzajú naši
športovci boj o medaile na najvyšších športových súťažiach. Preto považujem túto úlohu za
veľmi aktuálnu smerom k zachovaniu priority vojenského vrcholového športu v rámci
Slovenskej republiky.
Súhrnné náklady na materiálové krytie zdravotnej starostlivosti v roku 2007
predstavovali čiastku 172.089,60 Sk (35,1 % sumy z roku 2006). Výdavky v kapitálovej
oblasti boli v roku 2007 nulové.
3. Materiálové zabezpečenie
Vo VŠC poskytuje materiálové zabezpečenie správa hnuteľného majetku, ktorá
v priebehu roka zabezpečovala materiálom profesionálnych vojakov a zamestnancov VŠC.
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Hlavná úloha spočíva vo vystrojovaní profesionálnych vojakov a zamestnancov materiálom
na osobné používanie a športovým materiálom. Zabezpečenie športovým materiálom
predstavuje súhrn opatrení, ktorých cieľom je v rámci stanovených noriem, hmotných a
finančných limitov vytvoriť dostatočné množstvo materiálnych prostriedkov pre zabezpečenie
športovej činnosti vo VŠC. Služby materiálneho zabezpečenia v správe hnuteľného majetku
plnia i úlohy v oblasti kontrol, dodržiavania zásad evidencie, zabezpečovania služieb a
účtovania podľa platných právnych predpisov s efektívnym využívaním finančných
prostriedkov.
Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu bolo
vyčerpaných z RP 633006 – 5.407.000,- Sk. V oblasti hospodárenia s materiálom boli
pripravené návrhy na vyradenie a likvidáciu majetku a rozhodnutím o neupotrebiteľnosti
majetku bol majetok v hodnote 2.770.741,- Sk zlikvidovaný.
4. Poskytovanie stravovania
VŠC prostredníctvom proviantnej služby poskytuje stravovanie pre profesionálnych
vojakov a zamestnancov VŠC a na základe predložených žiadostí aj stravovanie osôb z iných
organizácií a dôchodcov, ktorí pred odchodom do dôchodku boli zamestnancami vojenskej
správy. V priebehu roku 2007 sa pracovníci proviantnej služby podieľali na príprave
občerstvenia počas pretekov v skoku do výšky „Europa SC high jump 2007“, „Memoriálu
Juraja Ondra“ v modernom päťboji, stravovanie účastníkov 23. ročníka „Turnaja SNP“
v džude a následnom sústredení a zabezpečenie stravovania počas sústredení a školení
organizovaných v priestoroch VŠC.
Za rok 2007 sme poskytli občerstvenie pre 15 akcií v kuchynsko-jedálenskom bloku
vo VŠC a vo VŠK Dukla Trenčín v celkovej hodnote 168.921,91 Sk. Za nákup potravín bolo
z RP 633 011 (potraviny) čerpaných 986.816,- Sk. Správkyňa JVP VŠC za rok 2007 odviedla
za predaj stravných lístkov čiastku 471.712,- Sk a celkove bolo pripravených 28810 stravných
dávok.
5. Poskytovanie ubytovania
VŠC zabezpečuje ubytovanie vo svojej ubytovni pre príslušníkov VŠC
a zamestnancov rezortu ministerstva obrany SR. Cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky
pre inštruktorov športu na zabezpečenie nerušeného priebehu športovej prípravy
s eliminovaním možných problémov spojených s existenčnými neistotami športovcov
súvisiacich s bývaním. Z tohto dôvodu bolo našou snahou v oblasti poskytovania ubytovania
v priebehu uplynulého roka zvyšovať kvalitu ubytovania vykonávaním opráv a úprav
v priestoroch ubytovne. Začiatkom roka došlo k výmene okien na jednotlivých izbách
a zabezpečili sme vymaľovanie a vyčistenie ubytovacích priestorov.
V roku 2007 sme poskytli ubytovanie celkove 665 osobám, pričom bolo za ubytovanie
zinkasovaných celkove 577.550,- Sk. V priebehu roka sme zabezpečovali ubytovanie i pre
účastníkov rôznych športových podujatí, ako napr. pre ŠO džudo, moderný päťboj, atletika.
6. Dopravné zabezpečenie
VŠC poskytuje dopravu prostredníctvom automobilovej služby, ktorá zabezpečuje
prepravu športovcov na športové podujatia doma aj v zahraničí a zabezpečuje tiež dopravu pre
jednotlivé oddelenia VŠC, prípadne pre iné subjekty na základe podanej a schválenej žiadosti.
V priebehu roka sa nám podarilo zabezpečiť prepravné požiadavky bez dopravnej nehody.
Údržbu a menšie opravy na služobných motorových vozidlách sme zabezpečovali vlastnými
zamestnancami a väčšie opravy boli vykonávané v odborných servisoch.
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V roku 2007 bolo čerpanie na rozpočtových položkách PHM v celkovej sume
1.601.359,- Sk.
7. Prenájom nehnuteľného majetku
VŠC spravuje majetok štátu, zabezpečuje proces investičnej výstavby, rutinnú
a štandardnú údržbu nehnuteľného majetku. Zodpovedá za vytváranie podmienok pre
športovú prípravu a zabezpečuje prevádzku a údržbu telovýchovných objektov a zariadení,
protipožiarnu a ekologickú ochranu. Medzi jeho hlavné činnosti patrí zabezpečovanie
športovísk na nerušenú športovú prípravu jednotlivých ŠO a príprava nebytových priestorov.
V čase, keď priestory nie sú využívané našimi príslušníkmi sa nehnuteľný majetok prenajíma
iným subjektom v súlade s platnými právnymi normami. V roku 2007 bolo uzatvorených 59
nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z toho 55 príjmových nájomných zmlúv, 2 výdavkové
nájomné zmluvy a 2 zmluvy o výpožičke.
Stav majetku k 31.12.2007:
majetok

obstarávacia cena

pozemky
stavby
stroje, prístroje, zariadenia
dopravné prostriedky
zásoby

751 470 432
45 707 098
24 949 206

účtovná cena
25 951 990
212 372 640
6 068 078
3 168 569
42 121 705

Do štátneho rozpočtu sme odviedli 1.202.445,- Sk za nájom nebytových priestorov
a refundácia za elektrickú energiu a služby (elektrická energia, tepelná energia,
vzduchotechnika, vodné stočné, komunálny odpad) predstavuje sumu v celkovej čiastke
5.299.685,30 Sk.
8. Zahraničné služobné cesty
V roku 2007 VŠC realizovalo 164 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“),
z toho 93 bolo plánovaných a 71 neplánovaných ZSC. Z počtu 164 ciest bolo 59 akcií
realizovaných ako športové sústredenia, 85 akcií ako preteky, 1 ako SVH 2007 v Hyderabade,
1 ako účasť podporného tímu na MS v atletike v Osake, 1 ako účasť na ME v zjazde na
divokej vode v Bihači, 3 ako medzinárodné semináre športového lekárstva, 1 ako účasť na
kongrese CISM-u, 2 ako výmena skúseností s VSC Dukla Praha, 8 ako fakultatívny zájazd, 3
ako tematický zájazd.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 7.061.481,- Sk.
9. Zahraničné služobné návštevy
V roku 2007 VŠC organizovalo 8 medzinárodných podujatí ako zahraničné služobné
návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho boli 4 plánované a 4 neplánované. Z medzinárodných
návštev sa organizovali: „Medzinárodné dni cyklistiky“, „Memoriál Juraja Ondra“ v
modernom päťboji, „Atletické kritérium SNP 2007“, medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude,
„Považský pohár“ vo vzpieraní a 3-krát biomechanické vyšetrenie vzpieračov firmou CASRI
Praha v Trenčíne.
Náklady na tieto činnosti z rozpočtu VŠC predstavovali sumu 94.476,- Sk.
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
Uplynulý rok sa niesol v znamení osláv 40. výročia vzniku vojenského športu na
Slovensku. Pri tejto príležitosti boli napísané dve knižné publikácie od dvoch autorov, a to
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kniha od p. Miroslava Hazuchu pod názvom „Úspešní 40 rokov“, ktorá je faktografickým
prehľadom 40-ročnej histórie Dukly a kniha p. Jozefa Mazára „Dukla pod Urpínom“, ktorá je
písaná formou výpovedí bývalých aj súčasných športovcov a funkcionárov Dukly. Počas
celého roka sme organizovali tlačové konferencie, či pri príležitosti usporiadania športových
podujatí, oceňovania úspešných športovcov, ktorí získali medaily na vrcholných podujatiach
ministrom obrany, či z dôvodu jeho návštevy vo VŠC. Ministerstvo obrany SR organizovalo
na Tureckom vrchu „Športový deň novinárov“, počas ktorého sme usporiadali výstavu
fotografií, ktoré prezentovali úspechy našich športovcov. V priebehu posledných 6-ich
týždňov roka 2007 bol v banskobystrickom týždenníku „My“ publikovaný cyklus článkov,
ktoré boli prierezom športových úspechov a aktivít príslušníkov Dukly počas celej jej histórie.
V dňoch 20.–22. septembra 2007 sa VŠC zúčastnilo na medzinárodnej kontraktačnopredajnej výstave športových potrieb „Šport Línia 2007“, ktorá sa koná každoročne v Banskej
Bystrici. VŠC v rámci poskytnutého pavilónu na paneloch s fotografickým materiálom
prezentovalo jednotlivé športové oddiely a históriu Dukly za 40-ročné obdobie jej existencie
v podmienkach OS SR. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila i autogramiáda športovcov VŠC medailistov z vrcholných podujatí, a to Mikulášom Konopkom (vrh guľou), Marekom
Matiaškom (biatlon), Štefanom Gregom a Jánom Šutekom (zjazd na divokej vode). Jednou
z najväčších atrakcií, ktorú sme pripravili v rámci našej prezentácie pre divákov, bola
elektronická pištoľ, ktorou si mohli návštevníci vyskúšať streľbu zo športovej zbrane. Počas
celého trvania výstavy boli záujemcom k dispozícii zamestnanci VŠC, ktorí ich informovali
o všetkých činnostiach VŠC.
Dňa 6. decembra 2007 vyvrcholili oslavy 40. výročia vzniku Dukly galavečerom,
v rámci ktorého sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie „Najlepšieho športovca rezortu
ministerstva obrany Slovenskej republiky“ za účasti prezidenta SR, ministra obrany SR,
čelných predstaviteľov verejného života mesta Banská Bystrica a pozvaných hostí z radov
bývalých i terajších príslušníkov Dukly. Rok 2007 bol z pohľadu dosiahnutých športových
výsledkov veľmi úspešný, tak pri oceňovaní najlepších športovcov za r. 2007 sa na pódium
nominovali len Majstri sveta a Európy, z ktorých sa najlepším športovcom stal vodný
slalomár Michal Martikán. Podujatie malo vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň a bolo
poďakovaním všetkým, ktorí prispeli k úspešnému pôsobeniu Dukly počas jej 40-ročnej
histórie.
Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov na OH 2008
V roku 2007 sa naši športovci pripravovali na dlhodobé plnenie nominačných kritérií
na letné OH 2008, ktoré sa budú konať v čínskom Pekingu. Dlhodobá príprava TOP
športovcov na OH 2008 bola v roku 2007 diferencovaným spôsobom zameraná na plnenie
nominačných kritérií na svetových podujatiach, ako MS, ME a SP v súčinnosti s jednotlivými
športovými zväzmi a štábom SOV.
Náklady na túto činnosť boli hradené SOV a jednotlivými športovými zväzmi.
2. Príprava vrcholových športovcov na SVH
V roku 2007 sa v októbri konali SVH v indickom Hyderabade. Podarilo sa nadviazať
na úspechy s pred štyroch rokov, kedy naši športovci v talianskej Catánii získali celkom 5
medailí (tri zlaté, jednu striebornú, jednu bronzovú). Na indických SVH sa podarilo získať
celkom 4 medaile (dve zlaté, jednu striebornú, jednu bronzovú). Ďalšia príprava na SVH je
zameraná na úspešnú reprezentáciu OS SR na V. SVH 2011, ktoré sa budú konať
v brazílskom Rio de Janeiro.
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5. Rozpočet organizácie
Ministerstvo obrany SR VŠC schválilo rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na
rok 2007 nasledovne:
Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
z toho:
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
700 - Kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet na r.
2007
1.100.000,130.304.000,-

Upravený
rozpočet
k 31.12.07
3.442.000,138.374.500,-

61.163.000,20.525.000,40.476.000,6.940.000,1.200.000,-

62.863.000,20.904.000,46.442.500,5.765.000,2.400.000,-

Plnenie záväzných ukazovateľov podľa programov
•
Program 096 – Obrana, podprogram 09601 - Riadenie a podpora obrany, skupina
programových prvkov 0960104 - Ostatná podpora (sumy uvádzané v tis. Sk)
Ukazovateľ
VÝDAVKY SPOLU
z toho:
610 - Mzdy, platy ...
620 - Poistné a príspevky
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
700 – Kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet na r.
2007
130 304

Upravený
rozpočet
k 31.12.07
137 174

61 163
20 525
40 476
6 940
1 200

62 863
20 904
46 442
5 765
1 200

Čerpanie
% čerpania
výdavkov
k upravenému
k 31.12.07
rozpočtu
137 042
100
62 861
20 895
46 324
7 762
1 200

100
100
100
100
100

•

Program 095 – Rozvoj, obrana, podprogram 09502 – Rozvoj výzbroje,
techniky, materiálu a KIS, projekt 0950213 – AOS - automobil osobný
Vecné hodnotenie projektu: nákup AOS bol zrealizovaný:
- Mercedes-Benz Sprinter 1 199 901,- Sk
Finančné hodnotenie projektu:
Schválený
Upravený
Čerpanie
% čerpania
Ukazovateľ
rozpočet na r.
rozpočet
výdavkov
k upravenému
2007
k 31.12.07
k 31.12.07
rozpočtu
VÝDAVKY SPOLU
0
1 200 000
1 200 000
100
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
0
1 200 000
1 200 000
100
710 – Obstarávanie kap. aktív
0
1 200 000
1 200 000
100
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Príjmy VŠC podľa ekonomickej klasifikácie
Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
z toho:
200
210
220
290
300

Schválený
rozpočet na r.
2007
1 100 000

Upravený
rozpočet
k 31.12.07
3 442 000

1 100 000
300 000
600 000
200 000
0

1 768 000
300 000
1 268 000
200 000
1 674 000

% plnenia
k upravenému
rozpočtu
6 000 000
174,33

Plnenie
k 31.12.07

4 327 000
2 716 000
1 200 000
410 000
1 674 000

245
905
95
205
100

Kategória 610, 620
- od 1. 7. boli valorizované platy zamestnancov vo verejnom záujme,
- od 1. 7. začal platiť služobný predpis o určení výšky príplatku profesionálnemu
vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca,
- od 1. 9. bolo zvýšené osobné ohodnotenie zamestnancom vo verejnom záujme,
- od 1. 9. sa začala realizovať novela smernice o odmeňovaní vrcholových športovcov –
zamestnancov vo v.z.
- príspevok na DDS.
Kategória 630
V kategórii boli finančné prostriedky čerpané v programe 096 Obrana, podprogram
09601 Riadenie a podpora obrany, t.j. na zabezpečovanie tréningového procesu a nákup
telovýchovného materiálu pre športovcov, na zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na
športovú reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach, na podujatiach
organizovaných medzinárodnou radou vojenského športu (CISM) v Hiderabade a na prípravu
na Olympijské hry v roku 2008. Z tejto kategórie boli tiež uhrádzané náhrady cestovného pre
profesionálnych vojakov na návštevu rodiny.
Kategória 640
V kategórii boli finančné prostriedky použité na výplatu príspevku na bývanie,
náhrady služobného príjmu, na preplatenie výstrojných bodov a preplatenie náhrady za
nedodanú stravu profesionálnych vojakov. Z tejto RP sa hradilo aj odstupné a odchodné
zamestnancom aj profesionálnym vojakom.
Kategória 700
Kapitálové prostriedky v programe 096 vo výške 1 200 tis. Sk boli použité na:
- nákup športového materiálu pre jednotlivé ŠO, napr. lode pre ŠO rýchlostná
kanoistika a ŠO rôzne, pušky a športový materiál pre ŠO športová streľba,
- nákup hypoxického tréningového systému, rehabilitačného prístroja, posilňovacieho
stroja a na nákup diagnostických prístrojov,
- nákup notebookov.
Kapitálové prostriedky v programe 095 vo výške 1.200 tis. Sk, ktoré nám boli
pridelené v mesiaci december 2007, boli použité na nákup motorového vozidla Merdeces
Benz SPRINTER.
Okrem rozpočtových zdrojov sme v roku 2007 disponovali aj mimorozpočtovými
zdrojmi, ktoré sme dostali ako dotácie zo Slovenského atletického zväzu účelovo viazané pre
jednotlivých športovcov vo výške 1.674 tis. Sk.
V roku 2007 bol pôvodný rozpočet upravený celkovo 23 rozpočtovými opatreniami na
základe reálnych potrieb organizácie: 11 rozpočtových opatrení v celkovej výške 2.342 tis. Sk
bolo z mimorozpočtových prostriedkov, 12 rozpočtových opatrení v celkovej výške 5.728 tis.
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Sk bolo z rozpočtových zdrojov, z toho vyplýva, že rozpočet nám bol v priebehu roka 2007
upravený, resp. zvýšený o 8.070 tis. Sk.
Zhodnotenie zamestnanosti
Rozpočtovým opatrením RO 18-00/001-2007/04 zo dňa 30.3.2007 nám boli stanovené
záväzné ukazovatele, ktoré boli RO 18-00/005-2007/06, RO 18-00/007-2007/08, RO 1800/013-2007/10, RO 18-00/015-2007/11, RO 18-00/020-2007/12 upravené pre kategóriu
platov profesionálnych vojakov (ďalej len „PrV“) a zamestnancov nasledovne:
Kategória

Limit

zamestnanci
PrV

0307 986 000
24 877 000

Priemerný
záväzný počet
160,74
70,93

Priemerný
záväzný plat
19 693
29 227

Uvedené 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 v znení neskorších predpisov a výplatu miezd
zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme v súlade so zákonom č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečení
hospodárneho a efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov v oblasti platov
a ostatných osobných vyrovnaní sme sa riadili usmerneniami SEFIM MO SR. Na základe
metodických pokynov SEFIM-49-38/2007 bol spracovaný výkaz o zamestnancoch a platoch
k 31.12.2007 nasledovne:

•

Profesionálni vojaci
2007

Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
24 877 000
70,93
29 227

Plnenie za 1-12/2007
24 877 000
70,93
29 227

Tabuľková disciplína bola dodržaná. Priemerný mesačný plat nebol prekročený.
Plnenie stanoveného limitu PrV k 31.12.2007 je na 100 %. Evidenčný počet PrV
k 31.12.2007 bol 71. Dňom 1.7.2007 nadobudol účinnosť služobný predpis MO SR č.
54/22.6.2007, ktorý určuje výšku príplatku PrV – vrcholovým športovcom, v závislosti od
dosiahnutých športových výsledkov, ktorý bol použitý pri stanovovaní výšky uvedených
príplatkov.
•

Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
2007

Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
37 986 000
160,74

Plnenie za 1-12/2007
37 983 996
160,74

19 693

19 672

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov 160,74 bol plnený k 31.12.2007
na 100 %. Plnenie stanoveného limitu je k 31.12.2007 na 100 %, plnenie priemerného
mesačného platu na 99,89 %. V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 681/2006 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2007, uzatvorenou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2007
a Nariadením vlády SR č. 237/07 a 238/07 boli upravené k 1.7.2007 platové tarify
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súvislosti so zabezpečením realizácie
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novely Smernice o odmeňovaní vrcholových športovcov č. VŠC-N-298/2007 boli
s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zmluvné platy vrcholovým športovcom – zamestnancom
pri výkone práce vo verejnom záujme. Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2007 je 162.

6.

Personálne otázky

K 1.7. 2007 došlo zákonom č. 253/2007 Z. z. k zmene a doplneniu zákona č. 346/2005
Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR. Zákon bol doplnený o určenie výšky
príplatku profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového
športovca v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže.
Príplatok funkčného platu je možné poskytnúť až do 30 % hodnostného platu. V súlade
s potrebami VŠC bolo požiadané 4x o zmenu tabuľky počtov k 1.7.2007, 2x k 1.12.2007,
a raz k 1.1.2008. Zmenou tabuľky počtov nedošlo k zmenám celkového počtu
profesionálnych vojakov a zamestnancov v práci vo verejnom záujme. Úpravou TP došlo
k zníženiu tabuľkových počtov v ŠO moderný päťboj, ktorý bol preradený do podriadenosti
ŠO rôzne. Preradením funkcií inštruktorov športu od ŠO zápasenia k ŠO kanoistika a naopak
sa odstránila tabuľková nedisciplinovanosť. Bola zrušená vojenská funkcia hlavného trénera
ŠO kanoistika a miesto nej bola vytvorená vojenská funkcia staršieho trénera v ŠO džudo
a z funkcie v práci vo verejnom záujme trénera ŠO džudo vznikla funkcia v práci vo verejnom
záujme hlavného trénera ŠO kanoistika. V roku 2007 boli celkovo prepustení zo služobného
pomeru profesionálneho vojaka dvaja vojaci (1 dôstojník a 1 poddôstojník) a do služobného
pomeru boli prijatí štyria profesionálni vojaci (1 dôstojník a 3 poddôstojníci). Na základe
ukončenia športovej činnosti a na základe vlastnej žiadosti bol premiestnený z VŠC na inú
funkciu v ozbrojených silách jeden profesionálny vojak. Do vyšších hodností boli povýšení
traja profesionálni vojaci - inštruktori športu. Podľa ročného plánu činností a v súlade so
zákonom č. 346/2005 Z. z. boli spracované hodnotenia na všetkých profesionálnych vojakov
v termíne do 15.2.2007 a založené do osobných spisov. K 1.7.2007 na základe valorizácie
funkčných platov boli spracované na všetkých profesionálnych vojakov nové písomné
oznámenia o výške hodnostných platov a zápočty odbornej praxe.
V súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o práci vo verejnom záujme a Zákonníkom
práce bolo v priebehu roka 2007 prijatých do pracovného pomeru celkovo 20 zamestnancov,
z toho 6 inštruktorov športu a prepustených z pracovného pomeru bolo celkovo 22
zamestnancov, z toho 8 inštruktorov športu. Odchodom do starobného dôchodku sme sa
rozlúčili s dvomi zamestnancami, zo zdravotných dôvodov s dvomi zamestnancami, z dôvodu
organizačných zmien s tromi, z dôvodu prijatia do služobného pomeru s tromi zamestnancami
a s ďalšími na základe vlastných žiadostí o rozviazanie pracovného pomeru. Z dôvodu úpravy
v pracovnoprávnych vzťahoch bolo vykonaných viac ako 70 personálnych pohovorov
a následne boli spracované dohody o zmene pracovných zmlúv. V súlade so zákonom č.
238/2007 Z. z. o valorizácii platových stupníc boli prepracované zápočty odbornej praxe
a spracované nové platové výmery na všetkých zamestnancov v práci vo verejnom záujme
s účinnosťou od 1.7.2008.
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC
VŠC sa organizačne delí na odbory a oddelenia, ktoré sú riadené vedúcimi, resp.
náčelníkmi, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi VŠC. Základné členenie je nasledovné:
• Riaditeľstvo
- organizačno-plánovacie oddelenie (6 zamestnancov),
- personálne oddelenie (2 zamestnanci),
- finančné oddelenie (6 zamestnancov),
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- marketingové oddelenie (3 zamestnanci),
• Odbor riadenia športu
- VŠK Dukla Banská Bystrica (tvoria ho 3 prof. vojaci, a to vedúci odboru, hlavný tréner
VŠK a vedúci starší práporčík, 3 zamestnanci – tajomníci) a športové oddiely zložené zo
športovcov a trénerov,
- VŠK Dukla Trenčín (tvoria ho 3 zamestnanci, a to hlavný tréner VŠK, 2 tajomníci)
a športové oddiely zložené zo športovcov a trénerov,
- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti (2 prof. vojaci, 8
zamestnanci),
• Odbor správy majetku a logistiky
- oddelenie správy nehnuteľného majetku (25 zamestnancov pracujúcich v oblasti investičnej
výstavby, údržby, telovýchovných objektov, ubytovne, energií, fyzickej ochrany objektov,
správy nehnuteľného majetku),
- oddelenie logistiky Banská Bystrica (2 prof. vojaci a 18 zamestnancov zabezpečujúcich
oblasť dopravy a PHM, proviantnej služby, správu siete, materiálového a skladového
hospodárstva, výzbroje),
- oddelenie logistiky Trenčín (22 zamestnancov zabezpečujúcich oblasť dopravy a PHM,
proviantnej služby, správu siete, telovýchovných objektov, fyzickej ochrany objektov, údržby,
investičnej výstavby).
Základným článkom VŠC sú športové oddiely, v rámci ktorých je zabezpečovaná
výchova a príprava športovcov jednotlivých športových odvetví. Ich členenie je nasledovné:
•

VŠK Dukla Banská Bystrica:
−
−
−
−
−
−
−
−
•
−
−
−
−
−

ŠO atletika,
ŠO biatlon,
ŠO džudo,
ŠO moderný päťboj (MP), ktorý bol k 1.12.2007 zrušený a prešiel k ŠO rôzne,
ŠO športová streľba (ŠS),
ŠO vodný slalom (VS),
ŠO parašutizmus,
ŠO rôzne (karate, lyžovanie, plávanie, vodný motorizmus, zjazd na divokej vode),
VŠK Dukla Trenčín:
ŠO zápasenie,
ŠO vzpieranie,
ŠO rýchlostná kanoistika,
ŠO cyklistika dráhová,
ŠO cyklistika cestná.

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, ktorý
stanovuje úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia,
vymedzuje ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti, zodpovednosť a právomoci
odborných náčelníkov, vedúcich služieb a vedúcich skupín upravené štatútom VŠC.
Vo VŠC pôsobia dve skupiny zamestnancov, a to zamestnanci vo verejnom záujme,
ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

14

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorých je 162
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 a rozkazov MO SR, ktorých je 71. Vo VŠC bolo zamestnaných 91
športovcov a 32 trénerov. 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. Zamestnávame 3 pracovníkov
so zníženou pracovnou schopnosťou.
Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných od 1.1.2007:
plán
skutočnosť
Dôstojníci profesionálnej služby

11

7

Práporčíci profesionálnej služby

2

2

Poddôstojníci profesionálnej služby

57

55

Mužstvo profesionálnej služby

2

7

Zamestnanci

164

162

SPOLU

236

233

Ku dňu 31.12.2007 bola neobsadená vojenská funkcia hlavného trénera ŠO kanoistika
VŠK Dukla Trenčín, mladší inštruktor ŠO rôzne a u zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme funkcia inštruktora športu ŠO džudo, funkcia mechanika ŠO kanoistika
VŠK Dukla Trenčín.
Súčasná veková štruktúra:
20-25 26-30 31-35 36-40
Vek
r.
r.
r.
r.
Počet
44
39
37
14

41-45
r.
24

46-50
r.
16

51-55
r.
33

56-60 61-65 66-71
r.
r.
r.
18
6
1

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme:
Základné
Stredné odborné
Úplné stredné
Vysokoškolské
7
34
126
64 - z toho 2 VO
2. Rozvoj ľudských zdrojov
Prijímanie do dočasnej štátnej služby je realizované cestou regrutačných stredísk
podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa 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 v súlade so 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, je každý rok spracovávaná smernica pre
odmeňovanie IŠ podľa dosiahnutých športových výsledkov. Ku dňu 30.4.2007 boli vykonané
pohovory so všetkými IŠ zimných športov, boli im upravované zmluvné platy a určované
výkonnostné úlohy na ďalšiu sezónu a do 30.9.2007 boli vykonané pohovory so športovcami
letných športov, pričom boli spracované dohody o zmluvných platoch a určované
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výkonnostné úlohy na ďalšiu sezónu.
Personálna evidencia a personálna štatistika s profesionálnymi vojakmi a
zamestnancami je vedená v súlade so Smernicami MO SR č. 56/2007 o vedení personálnej
evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov a Metodickými pokynmi GŠ OS
SR č. ŠbPeM-1704/2007. Úlohy pre personálnu prácu vyplývajú z ročného plánu a zo
základných opatrení. Tieto sa v stanovených termínoch plnia. Tabuľková disciplína je
dodržiavaná, nedochádza k jej porušovaniu ani v jednej kategórii zamestnancov.
VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov štúdiom na
vysokých školách a uplynulý rok 2 profesionálni vojaci absolvovali vysokú školu II. stupňa, 2
profesionálni vojaci získali titul PaedDr. a 1 zamestnankyňa získala titul Bc. Počas celého
roka sa zamestnanci VŠC zúčastňovali školení a kurzov zameraných na získanie nových
informácií v danom odbore. V rámci MO SR boli organizované školenia k finančným
otázkam, k účtovaniu v účtovnom programe SAP R/3, k účtovaniu v štátnej pokladnici,
k účtovaniu platov a miezd. Zamestnankyňa určená na vykonávanie prác súvisiacich
s verejným obstarávaním sa zúčastnila povinného školenia k danej problematike, vedúci
personálneho oddelenia a zamestnankyňa personálneho oddelenia sa zúčastnili dvoch školení
k personálnym otázkam ohľadne Zákonníka práce a ochrane osobných údajov. Z ostatných
školení spomeniem školenie BOZP, školenie k aktuálnym otázkam spravovania majetku štátu
a i. Zo strany VŠC bolo každoročne organizované školenie BOZP a školenie vodičov
služobných motorových vozidiel.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2007 v súlade s poslaním, ktorým je
profesionálna starostlivosť a príprava športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu
športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na Olympijských hrách,
Majstrovstvách sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych
súťažiach.
Základným cieľom VŠC je v súčinnosti so SOV a jednotlivými športovými zväzmi
prednostne zabezpečiť prípravu členov TOP tímov na Letné olympijské hry 2008
a zabezpečiť prípravu športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, SP a súťažiach CISM-u. V
jednotlivých športoch vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi optimálne podmienky
pre plnenie hlavných úloh pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i
jednotlivcov. Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné
podujatia na náklady VŠC.
V spolupráci s OS SR bola v roku 2007 zabezpečená úspešná reprezentácia VŠC na
SVH v Hyderabade, kde sa zúčastnilo 22 športovcov. Zo ŠO atletika 8, zo ŠO džudo 3, zo ŠO
parašutizmus 5, zo ŠO rôzne (plávanie) 1 a zo ŠO zápasenie 5 športovcov.
Ostatné ŠO plnili hlavné úlohy v roku 2007 na MS, ME, MS-J, ME-J, SH
s nasledovným ziskom medailí: ŠO atletika na HME v Anglicku (zisk 1 medaily); ŠO biatlon
na LMS v Estónsku (zisk 1 medaily); ŠO rýchlostná kanoistika na ME v Srbsku (zisk 1
medaily); ŠO vodný slalom na MS v Brazílii (zisk 3 medailí), na ME v Liptovskom Mikuláši
(zisk 4 medailí); ŠO športová streľba na HME vo Francúzsku (zisk 1 medaily), na ME
v Španielsku (zisk 1 medaily); ŠO rôzne na MS v kulturistike v Španielsku a Kórei (zisk 3
medailí), MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 1 medaily), na ME v karate v Bratislave (zisk 1
medaily), na MS vo vodnom motorizme v Poľsku (zisk 1 medaily), na ME v zjazde na
divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí), na ME vo vodnom motorizme v Nemecku (zisk 1
medaily); na ME vo vzpieraní vo Francúzsku (zisk 3 medailí). Materiálne a ekonomické
zabezpečenie športovej prípravy bolo na požadovanej úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať
všetky výcvikové tábory, ako aj ďalšie športové akcie.
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Ciele a ich plnenie za jednotlivé ŠO:
ŠO ATLETIKA

SVH
MS
HME
MS 17
ME 23
M-SR

Ciele
2x do 3.m.
2x do 6.m.
2x do 8.m.
2x do 12.m.
1x do 8.m.
1x do 20.m.
1x do 8.m.
10x titul

Plnenie
1x 3.m.
2x 5.m.
1x 10.m.
1x 1.m.
1x 20.m.
1x DNF
14x titul

Splnené (%)
75 %
25 %
100 %
100 %
0%
100 %

ŠO atletika bol v roku 2007 zameraný na plnenie hlavných úloh na Svetových
vojenských hrách, Majstrovstvách sveta a Halových Majstrovstvách Európy. V súlade so
stanoveným ročným plánom na SVH splnili plán, okrem umiestnenia 1x do 3. miesta. Na MS
sa im podarilo splniť plán len 1x do 12. miesta. Na HME ziskom zlatej medaily rtn. Mikuláša
Konopku bola úloha prekročená.
ŠO BIATLON

MS

ME

Ciele
1x do 15.m. M
1x do 30.m. M
1x do 10.m. štafety M
1x do 18.m. Ž
1x do 35.m. Ž
1x do 10.m. štafety Ž
1x do 6.m. M
1x do 15.m. M
1x do 25.m. M
1x do 6.m. štafety M
1x do 6.m. Ž
1x do 12.m. Ž
1x do 15.m. Ž
1x do 6.m. štafety

Plnenie
nesplnené
1x 16.m.
1x 9.m.
1x 17.m.
1x 29.m.
1x 9.m.
nesplnené
1x 13.m.
1x 15.m.
nesplnené
1x 5.m.
1x 7.m.
1x 9.m.
1x 5.m.

Splnené (%)
67 %
100 %

50 %
100 %

ŠO biatlon bol v roku 2007 v prevažnej miere zameraný na plnenie hlavných úloh
z Majstrovstiev sveta a z Majstrovstiev Európy. Ženy v obidvoch prípadoch úlohy splnili.
Mužom sa podarilo splniť úlohy z väčšej polovice.
ŠO DŽUDO

SVH
ME
ME 23
M-SR

Ciele
1x do 3.m.
1x do 7.m.
1x do 3.m.
1x do 5.m.
1x do 7.m.
2x titul
4x do 3.m.

Plnenie
1x 2.m.
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
2x 1.m.
1x 3.m.

Splnené (%)
50 %
0%
0%
50 %

ŠO džudo sa v roku 2007 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy, výkonnosť
športovcov stagnuje, v budúcom roku je potrebné zvýšenie výkonnosti u všetkých
jednotlivcov.
ŠO MODERNÝ PÄŤBOJ
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MS
MS CISM
ME
ME 18
MEJ
M-SR

Ciele
1x do 15.m.
1x do 32.m.
1x do 8.m.
1x do 15.m.
1x do 20.m.
1x do 13.m.
2x do 25.m.
1x do 30.m.
1x do 15.m.
1x do 20.m.
3x titul

Plnenie
nesplnené
nesplnené
bez účasti

Splnené (%)
0%
0%

nesplnené
nesplnené
1x 30.m.
nesplnené
nesplnené
7x titul

0%
100 %
0%
100 %

ŠO moderný päťboj v roku 2007, okrem ME do 18 rokov a M-SR, nesplnil žiadne
hlavné úlohy. Ďalšie pôsobenie moderného päťboja ako samostatného športového oddielu
bolo vedením VŠC prehodnotené a po personálnych zmenách bol moderný päťboj
k 1.12.2007 zaradený do podriadenosti ŠO rôzne.
ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA

ME
HME
SP

Ciele
1x do 8.m. Pu
1x do 20.m. Pi
1x do 3.m. BT
1x do 8.m. Pu
1x do 8.m. Pi
1x do 3.m. BT
1x do 8.m. Pu
1x do 8.m. Pi

Plnenie
1x 1.m.
nesplnené
nesplnené
1x 6.m
nesplnené
nesplnené
1x 3.m.
bez finále

Splnené (%)
33 %
33 %
50 %

V ŠO ŠS hlavné úlohy v roku 2007 splnil len nrtm. Jozef Gönci. V roku 2008 bude ŠO
ŠS plniť hlavné úlohy najmä na OH v Pekingu. Je potrebné, aby sa plnenie hlavných úloh
podelilo aj medzi ostatných strelcov.
ŠO VODNÝ SLALOM

MS

ME
ME 23
SP
M-SR

Ciele
1x do 3.m.
1x do 6.m.
1x do 8.m.
2x do 3.m. hliadky
2x do 3.m.
1x do 8.m.
2x do 3.m. hliadky
1x do 3.m.
4x do 3.m.
4x do 6.m.
2x titul
3x do 3.m.

Plnenie
1x 1.m.
1x 2.m.
1x 8.m.
1x 3.m.
1x 1.m.
1x 4.m., 1x 8.m.
1x 1.m., 1x 2.m.
nesplnené
1x 1.m., 1x 2.m.
1x 4.m.
1x titul
1x 2.m., 4x 3.m.

Splnené (%)
80 %

100 %
0%
38 %
100 %

Všetky akcie v roku 2007 prebehli podľa ročného plánu. ŠO vodný slalom má z celého
VŠC najťažšie ciele a tak sa stane, že niekedy sa ich nepodarí splniť. Sedem medailí ŠO VS
zo všetkých svetových súťaží však hovorí za všetko. Hlavné ťažisko celej prípravy spočívalo
na tradičnom jarnom sústredení vo francúzskom Bigore, v austrálskom Penrith a hlavne
v olympijskom kanáli v Pekingu, kde sa v roku 2008 na OH očakávajú aj medailové
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umiestnenia.
ŠO RÔZNE

MS lyžovanie
SP lyžovanie
MS ZNDV
ME karate
MS vodný mot.
ME vodný mot.
SVH plávanie
MS plávanie
ME plávanie kr. b.
MS kultiristika Ž
MS kultiristika
M-SR

Ciele
1x do 10.m. Ž
1x do 24.m. M
1x do 3.m.
1x do 5.m.
1x do 6.m.
1x do 3.m.
2x do 3.m.
1x do 16.m.
1x do 8.m.
1x do 3.m.
2x do 3.m.
10x titul

Plnenie
1x 9.m.
1x 20.m.
3.m. celkové hodnotenie
2x 2.m. hliadky
1x 2.m.
1x 3.m.
1x 3.m.
2x 1.m.
1x 11.m.
1x 5.m.
2x 1.m.
1x 2.m.
26x titul

Splnené (%)
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%

ŠO rôzne, tak ako každý rok, plnilo ciele v oblasti získavania medailových umiestnení
na najvyššej medzinárodnej úrovni. Potvrdil tak svoje veľmi dobré postavenie spomedzi
jednotlivých ŠO vo VŠC. O zbierku 10. medailí sa zaslúžili hlavne vodáci, karatista
Farmadín, vodný motorista Jung, kulturisti Havlík a Purdjaková a plavec Križko. Historický
výsledok v zjazdovom lyžovaní bolo aj 3. miesto Veroniky Zuzulovej v celkovom hodnotení
Svetového pohára. Všetci naši pretekári sa podieľajú na vzornej reprezentácii SR, OS SR
a VŠC. Aj keď väčšina našich športov je neolympijská ukazuje sa, že budeme mať na OH
2008 v Pekingu v osobe čat. Ľuboša Križka najmenej jedného pretekára.
ŠO PARAŠUTIZMUS

SVH
ME FAI
EP
M-SR

Ciele
3x do 12.m.
1x do 30.m.
1x do 12.m. družstvo
4x do 10.m.
1x do 10.m. družstvo
3x do 10.m.
1x do 3.m. juniori
1x do 10.m. družstvo
4x do 3.m.

Plnenie
1x 11.m.
1x 15.m.
1x 11.m.
zrušené preteky pre
nepriazeň počasia
1x 10.m.
1x 1.m.
1x 7.m.
10x do 3.m.

Splnené (%)
60 %

60 %
100 %

ŠO parašutizmus hlavné úlohy v roku 2007 splnil čiastočne aj z dôvodu zrušenia ME
FAI pre nepriaznivé poveternostné podmienky. V roku 2008 bude ŠO parašutizmus plniť
hlavné úlohy na MS CISM, MS FAI a SP. Hlavné úsilie IŠ bude zamerané hlavne k týmto
šampionátom. ŠO parašutizmus bude schopný plniť úlohy stanovené ročným plánom v
personálnom zložení minimálne 5 IŠ. Vzhľadom na skutočnosť, že z celkovej nárokovanej
časti vyčleneného letového úsilia OS SR nám boli pridelené letové hodiny len vo výške 30 %,
budeme musieť zefektívniť našu prácu hlavne v oblasti zoskokových tréningov. Toto bude
klásť vyššie nároky na disciplínu jednotlivých IŠ a skvalitnenie spolupráce so SNA pri
včasnej koordinácii jednotlivých činností.
ŠO RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
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MS

ME
ME 23
SP
M-SR

Ciele
1x do 6.m.
1x do 8.m.
2x do 18.m.
1x do 6.m.
1x do 8.m.
1x do 16.m.
1x do 18.m.
1x do 6.m.
2x do 8.m.
1x do 9.m.
1x do 18.m.
6x titul

Plnenie
nesplnené
1x 5.m.
1x 15.m.
nesplnené
1x 5.m.
1x 15.m.
nesplnené
1x 3.m.
1x 7.m.
1x 6.m.
1x 13.m.
13x titul

Splnené (%)
50 %

50 %
67 %
100 %
100 %

Pri celkovom hodnotení ŠO rýchlostná kanoistika sa musí priznať, že v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi bolo vidieť určitý kvalitatívny posun. V družstve sa začínajú
formovať silnejšie osobnosti, čo vytvára priaznivú klímu v procese športovej prípravy. No aj
napriek týmto faktom, celkový stav družstva ešte nemôžeme považovať za optimálny.
ŠO ZÁPASENIE

ME – v.š.
ME – gr.-r.š.
MS – v.š.
MS – gr.-r.š.
SVH – v.š.
SVH – gr.-r.š
M-SR – v.š.
M-SR – gr.-r.š.

Ciele
1x do 5.m.
1x do 10.m.
1x do 5.m.
1x do 10.m.
1x do 8.m.
1x do 12.m.
1x do 5.m.
1x do 10.m.
1x do 5.m.
1x do 10.m.
1x do 3.m.
1x do 5.m.
2x titul
3x titul

Plnenie
nesplnené
nesplnené
nesplnené
1x 8.m.
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
1x 7.m.
nesplnené
nesplnené
2x titul
3x titul

Splnené (%)
0%
50 %
0%
0%
50 %
0%
0%
100 %

ŠO zápasenie v roku 2007 mal pokles výkonnosti vo všetkých kategóriách. Nesplnenie
hlavných úloh signalizuje problematické plnenie kritérií na OH Peking 2008. Je potrebné, aby
sa ešte zmobilizovali a v posledných turnajoch dokázali, že právom patria na olympiádu.
ŠO VZPIERANIE

MS
ME
MSJ
MEJ
M-SR

Ciele
1x do 6.m.
1x do 20.m.
1x do 6.m.
1x do 15.m.
1x do 8.m.
1x do 15.m.
1x do 6.m.
4x titul

Plnenie
1x 3.m.
nesplnené
3x 1.m.
3x 11.m., 1x14.m.
1x 7.m.
nesplnené
nenominovaný
7x titul

Splnené (%)
50 %
100 %
50 %
0%
100 %

Športová príprava jednotlivých IŠ prebiehala na základe ročného plánu schváleného na
oponentúrach vedenia VŠC dňa 18.1.2007. Naši IŠ sa zúčastnili viacerých zahraničných
i domácich sústredení, ktoré boli financované z rozpočtových položiek VŠC pridelených pre
ŠO vzpieranie a z finančných zdrojov SZV. V roku 2007 sa výkonnosť Martina Tešoviča
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posunula smerom hore, o čom svedčí aj zisk 4 medailí. Je veľmi dôležité, aby mu stúpajúca
výkonnosť vydržala až do OH v Pekingu 2008.
ŠO DRÁHOVÁ CYKLISTIKA
MS
ME
ME 23
SP
M-SR

Ciele
1x do 8.m.
1x do 6.m.
1x do 12.m.
2x do 10.m.
4x titul

Plnenie
nekvalifikovali
1x 4.m.
1x 11.m. tím
1x 5.m., 1x 10.m.
4x titul

Splnené (%)
0%
100 %
100 %
100 %
100 %

Výcvikový rok 2007 bol pre ŠO dráhová cyklistika mimoriadne náročný z viacerých
dôvodov. Vzhľadom k tomu, že tréningový proces prebieha prevažne na dráhovom štadióne
v Bratislave, bolo pre nás mimoriadne dôležité, kto bude jeho vlastníkom. Boj o pozemok
vyvoláva neistotu u všetkých, ktorých by sa mohla prípadná strata dotknúť. V minulých
rokoch sa ŠO dráhová cyklistika organizačne spolu so Slovenským zväzom cyklistiky
podieľal na usporiadaní 2 pretekov s medzinárodnou účasťou, a to „Memoriál Dušana
Škvareninu“ a „Memoriál Miroslava Vymazala“. V roku 2007 sa podarilo uskutočniť
v mesiaci september len „Memoriál Miroslava Vymazala“.
ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA
MS
ME 23
MS CISM
Preteky UCI
M-SR

Ciele
2x do 1/3 štart. poľa
1x do 1/3 štart. poľa
1x do 10.m.
3x do 10.m.
1x do 3.m.

Plnenie
nesplnené
1x 37.m., 1x41.m.
1x3.m., 1x5.m., 1x11.m.
2x1.m.,1x2.m.,3x3.m.
2x1.m., 1x5.m., 1x8.m.

Splnené (%)
0%
100 %
100 %
100 %
100 %

Športová príprava prebiehala podľa schváleného ročného plánu na rok 2007. Naši IŠ
sa zúčastnili viacerých zahraničných i domácich sústredení, ktoré boli financované
z rozpočtových položiek VŠC pridelených pre ŠO a z finančných zdrojov SZC.
Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2007
Súťaž
1. miesto
2. miesto
OH
SVH
2
1
MS
3
3
MSJ
ME
8
5
MEJ
M-SR
83
46
SP
AMS
MS CISM
-

3. miesto
1
3
2
26
-

Súčet
4
9
15
155
-

Prehľad medailových umiestnení na MS a ME v roku 2007
Názov
podujati

Miesto
podujatia

Umiestnenie

Meno

Disciplína
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a
SVH
HME
LMS
SVH
ME

MS

SVH
MS
ME
ME
ME
ME
HME

MS

ME

MS
ME

ATLETIKA
Hyderabad/IND
3. miesto
čat. Matej Tóth
Birmingham/GB
1. miesto
rtn. Mikuláš Konopka
BIATLON
Otepää/EST
2. miesto
rtm. Marek Matiaško
DŽUDO
Hyderabad/IND
2. miesto
rtm Zoltán Palkovács
RÔZNE (karate)
Bratislava
2. miesto
nrtm. Klaudio Farmadín
RÔZNE (kulturistika)
San. Suzana/ESP
1. miesto
z. Jana Purdjaková
Las Vegas/USA
1. miesto
Jeju/KOR
2. miesto
rtm. Štefan Havlík
RÔZNE (plávanie)
1. miesto
Hyderabad/IND
čat. Ľuboš Križko
1. miesto
RÔZNE (vodný motorizmus)
Znin/POL
3. miesto
z. Marián Jung
Bitterfeld/DEU
3. miesto
RÔZNE (zjazd na divokej vode)
2. miesto
rtn. Šoška P., z. Kunhart
Bihač/SRB
des. Grega, rtm. Šutek
2. miesto
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
Belehrad/SRB
3. miesto
voj.2.st. Peter Gelle
ŠPORTOVÁ STREĽBA
Granada/ESP
1. miesto
nrtm. Jozef Gönci
Deauville/FRA
2. miesto
nrtm. Gönci, z. Homola
VODNÝ SLALOM
1. miesto
z. Michal Martikán
Foz do Iguassu/BRA
2. miesto
z. Elena Kaliská
3. miesto
z. Kučera, z. Bátik
1. miesto
z. Michal Martikán
1. miesto
Liptovský Mikuláš
1. miesto
rtn. Ján Šajbidor
2. miesto
z. Elena Kaliská
VZPIERANIE
Čiang Mai/THJ
3. miesto
1. miesto
nrtm. Martin Tešovič
Strasburg/FRA
1. miesto
1. miesto

20 km chôdza
guľa
4 km r. pret.
do 100 kg
absolutka
do 57 kg
tlak na lavičke
do 105 kg
50 m znak
100 m znak
350 ccm
250 ccm
zjazd 3xC2
šprint 3xC2
K1 500 m
LM 3x40
3xVzPu 60
C1
K1
3xC2
C1
3xC1
K1
K1
do 105 kg
trh-105 kg
nadhod-105 kg
dvojboj-105 kg
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Stanovené ciele VŠC na r. 2008
V nadchádzajúcom období je prvoradým cieľom VŠC prednostne zabezpečiť
v súčinnosti so SOV a jednotlivými športovými zväzmi prípravu členov TOP tímov a plniť
postupové ciele na OH 2008 a takisto zabezpečiť športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, SP,
súťažiach a MS CISM-u. Zabezpečiť činnosť VŠC s dôrazom na športovú prípravu
dodržaním prideleného finančného limitu na rok, dodržiavaním úsporných opatrení a prísnou
diferenciáciou na všetkých stupňoch tak, aby nedošlo k narušeniu tréningového procesu
a športovej prípravy športovcov. Vytvorenými podmienkami v maximálne možnej miere
prispieť k zvyšovaniu ich výkonnosti, a tým sa podieľať na šírení dobrého mena Slovenskej
republiky a OS SR.
V súlade s Národným programom rozvoja športu v rezorte MO SR na základe
stanovenia etáp transformácie vrcholového športu v OS SR sa podieľať na prebiehajúcej
zmene štruktúry vrcholového športu v OS SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR,
systém vrcholového športu v OS SR dôsledne prepojiť so systémom prípravy športovotalentovanej mládeže v súvislosti s jej obnovením.
Zámer na rok 2008
Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na
OH, MS, ME a SVH ako aj iných medzinárodných a celoštátnych súťažiach v súlade so
zákonom č. 228/1997 Z. z. o telesnej kultúre.
Cieľ
V súlade s národným programom rozvoja športu SR zabezpečiť štátnu športovú
reprezentáciu vo vybraných športových odvetviach. V spolupráci so športovými zväzmi,
Ministerstvom školstva SR a SOV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť
stanovené ciele na OH, MS, ME, M-SR a súťažiach CISM.
Priority roka 2008
a)
vo VŠC vytvoriť 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 na športovú reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach
organizovaných Medzinárodnou radou vojenského športu (CISM) z dôrazom na
nadchádzajúce V. Svetové vojenské hry v brazílskom Rio de Janeiro,
c)
dosahovať popredné umiestnenia
na Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy,
d)
zabezpečiť zdravotnú a liečebnopreventívnu starostlivosť v primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva,
e)
zabezpečiť a podieľať sa na
organizovaní športovo-spoločenských a prezentačných akcií,
f)
podieľať
sa
na
výchove
a zabezpečení
talentovanej
mládeže
s možnosťou
kontinuálneho
prechodu
z mládežníckych kategórií do kategórie vrcholových športovcov,
g)
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 vrcholu a
rastu.
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Merateľné ukazovatele VR 2008:
a)

plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení
z vrcholných svetových a európskych podujatí v roku 2008 je 27,
b)
plánovaný počet účastníkov, ktorí budú reprezentovať na OH,
MS, ME a SVH je 80.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2007
Uplynulý rok 2007 je potrebné hodnotiť z pohľadu účinkovania našich športovcov na
vrcholných svetových a európskych podujatiach. Naši športovci a tréneri sa v rámci
reprezentácie SR a OS SR v jednotlivých odvetviach zúčastnili na vrcholných súťažiach,
z ktorých si priviezli celkom 28 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení.
V spolupráci so SOV bola zabezpečená príprava TOP športovcov smerom k Zimným
Olympijským hrám 2010 a Olympijským hrám 2008 cestou štábu OH, ktorý diferencovaným
spôsobom zabezpečoval prípravu členov TOP tímu. Príprava ostatných športovcov bola
zabezpečená v spolupráci s jednotlivými športovými zväzmi a SOV. Materiálne a ekonomické
zabezpečenie športovej prípravy bolo na požadovanej úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať
všetky výcvikové tábory ako aj ďalšie športové akcie.
V roku 2007 sa podarilo zabezpečiť a realizovať športovú prípravu celého VŠC na
zodpovedajúcej úrovni z pridelených finančných prostriedkov, ktorých bolo menej ako
v predchádzajúcom roku. Z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov došlo v roku 2007
k prehodnoteniu pôsobenia ŠO moderný päťboj ako samostatného ŠO, ktorý bol ku dňu
1.12.2007 preradený do podriadenosti ŠO rôzne. VŠC bude i v budúcom období nútené
položiť ešte väčší dôraz na čo najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov
na zabezpečenie športovej prípravy s podstatne väčšou diferenciáciou zabezpečovaných
športovcov.
V roku 2007 sme vo VŠC realizovali 164 zahraničných služobných ciest a 8
zahraničných služobných návštev. Nárast zahraničných aktivít spôsobil presun finančných
dotácii zo SAZ na RP 631002 ŠO atletika. V ZSC bolo 93 plánovaných a 71 neplánovaných
aktivít, ZSN boli 4 plánované a 4 neplánované. Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 164 ciest
bolo 59 realizovaných ako výcvikové tábory, 85 aktivít ako preteky, 1 ako SVH 2007 v
Hyderabade, 1 ako účasť podporného tímu na MS v atletike v Osake, 1 ako účasť na ME
ZNDV v Bihači, 3 ako medzinárodné semináre športového lekárstva, 1 ako účasť na kongrese
CISM-u, 2 ako výmena skúseností s VSC Dukla Praha, 8 ako fakultatívny zájazd, 3 ako
tematický zájazd. Zo ZSN sa organizovali „Medzinárodné dni cyklistiky“, „Memoriál Juraja
Ondra“ v modernom päťboji, „Atletické kritérium SNP 2007“, medzinárodný „Turnaj SNP“
v džude, „Považský pohár“ vo vzpieraní a 3-krát biomechanické vyšetrenie vzpieračov firmou
CASRI Praha v Trenčíne. Výcvikové tábory boli realizované v rámci plánu dlhodobej
športovej prípravy zamerané na využitie priaznivých klimatických a sparingových podmienok
a ako príprava pred SVH, MS, ME, MS CISM s cieľom zvyšovania športovej výkonnosti a
oboznámenia sa s podmienkami a miestom konania jednotlivých športových súťaží. Oproti
výcvikovému roku 2006 sme v priemere zaznamenali mierny nárast neplánovaných akcií.
Spoločným znakom neplánovaných zahraničných služobných ciest boli finančné obmedzenia
z dôvodu zabezpečenia SVH, zmeny termínov konania jednotlivých súťaží, nečakané
klimatické zmeny znemožňujúce uskutočnenie výcvikových táborov v plánovaných
termínoch ako aj nevyhnutá potreba zúčastniť sa na neplánovaných pretekoch pre
zabezpečenie plnenia nominačných kritérií na MS a ME. Opodstatnenosť realizácie
zahraničných aktivít potvrdilo prekročenie plánovaných úloh na vrcholných podujatiach
ziskom 28 medailí (13 – 9 – 6) na Svetových vojenských hrách, na Majstrovstvách sveta,
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Majstrovstvách Európy a na Majstrovstvách sveta CISM-u.
Z hľadiska plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2007 môžeme
konštatovať, že prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli vynaložené účelne a
adekvátne. Zahraničné aktivity v roku 2008 sú plánované smerom k plneniu hlavných úloh na
podujatiach OH, MS, ME a MS CISM-u.
Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v hodnotenom roku 2007 sme pravidelne analyticky
vyhodnocovali. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a
to rovnako v oblasti plnenia hlavných športových úloh, ako aj v oblasti ekonomického a
finančného zabezpečenia.
Na záver môžeme konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa VŠC a našim
športovcom podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí
predchádzajúcich rokov, keď získali 28 medailí a potvrdili opodstatnenosť vrcholového
športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenskej
republiky. Úlohy roku 2007 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie
a Ozbrojených síl SR boli splnené a prekročené.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti vrcholový športovec,
ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky a umiestnenia na pretekoch
a 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 hodnotenom roku sme si pripomenuli a oslávili 40. výročie vrcholového športu
v rezorte MO SR. Za toto obdobie sme vychovali a pripravili na športovú kariéru tisícky
slovenských športovcov, ktorí nás a našu krajinu ziskom 554 medailí zo svetových
a európskych šampionátov úspešne reprezentovali po celom svete.
V roku 2007 sme pripravili pre jednotlivé športové odvetvia viac ako 90 športovcov,
ktorí nás reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, džude,
modernom päťboji, plávaní, lyžovaní, zjazde na divokej vode, vodnom motorizme, v karate,
zápasení, vzpieraní, rýchlostnej kanoistike, v cestnej a dráhovej cyklistike. Svojimi
výsledkami, pomáhajú našej krajine a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia
v celosvetovom meradle a tiež dvíhajú národnú hrdosť občanom Slovenskej republiky.
Ďalším dôležitým momentom je popularizácia športu najmä medzi mládežou, ktorá sa
realizuje formou propagácie výborných výsledkov našich športovcov takmer denne v masovo
šírených médiách. Organizujeme športové podujatia domácej i zahraničnej úrovne.
Každoročne sa zúčastňujeme výstavy športového materiálu (ŠportLínia). Usporadúvame
tlačové konferencie a besedy s najlepšími športovcami.
Športové priestory VŠC (štadión, športovú halu, strelnicu, posilňovňu) poskytujeme
v rámci rozvoja športu mládeži, ale i ďalším záujemcom o športovú činnosť. Takto plníme
jeden z bodov uznesenia vlády SR o rozvoji športu v širokej verejnosti.
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