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1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Vojenské športové centrum Dukla B. 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: rozpočtová organizácia
Riaditeľ: PaedDr. Ľubomír Roško
Členovia manažmentu:
Hlavný tréner VŠC - zástupca riaditeľa pplk. PaedDr. Miroslav Kučeřík
Vedúci odboru správy majetku a logistiky z. Mgr. Karol Materný
Vedúci organizačno-plánovacieho oddelenia z. Mgr. Ondrej Janko
Vedúci skup. personál. a sociálnych služieb z. Mgr. Pavol Tolnay
Vedúci finančného oddelenia 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
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.  V súčasnosti  dochádza  k dlhodobo 
plánovanej reorganizácii v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá sa nevyhla ani 
VŠC. Od 1.5.2009 dôjde ku zmene - zníženiu tabuľkových miest v rámci VŠC o 43 miest. Zo 
súčasných 236 miest  na 193. Napriek týmto personálnym opatreniam a zníženiu rozpočtu, 
VŠC vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie chodu VŠC s orientáciou na tých 
športovcov, ktorí dlhodobo plnia stanovené výkonnostné ciele.

V mesiacoch apríl, máj a jún bude vo VŠC prebiehať audit, ktorého cieľom je podľa 
audítorskej  spoločnosti  identifikovať  rastový potenciál  v slovenskom športe,  nadviazať  na 
existujúce skúsenosti a zaviesť nové moderné metódy riadenia procesov vo VŠC a aj vďaka 
nim posunúť hranice  športových  výkonov našich  reprezentantov.  Zámerom je  vybudovať 
moderné  športové  centrum  v Slovenskej  republike,  ktoré  bude  zodpovedať  celosvetovo 
uznávaným  parametrom  a bude  zárukou  porovnateľných  športových  úspechov 
v medzinárodnom meradle.

Rok 2008 bol rokom olympijským, v ktorom sa uskutočnili XXIX. Letné olympijské 
hry v čínskom Pekingu, kedy sa zavŕšil ďalší štvorročný olympijský cyklus. Na OH sa nám 
podarilo  získať  dve  zlaté  medaile  a jedno  8.  miesto,  čo  je  doposiaľ  najlepší  výsledok 
a historický  úspech.  Naši  príslušníci  v hodnotenom  roku  vybojovali  ďalších  28  cenných 
medailových umiestnení zo svetových podujatí ako sú MS, MSJ, ME, MEJ a AMS v priebehu 
celého roka. Na základe vystúpenia našich športovcov na minuloročných olympijských hrách 
sme prijali závery, stanovili plány a určili kritériá na ďalší olympijský cyklus 2008 – 2012, 
ktorý vyvrcholí letnými olympijskými hrami v Londýne. 

Budúci  rok  vyvrcholí  štvorročný  olympijsky  cyklus  zimných  športov  na  XXI. 
Zimných olympijských hrách v kanadskom Vancouveri (hry sa uskutočnia 12. - 28. 2. 2010). 
Najväčšou prioritou je zabezpečiť výber najlepších športovcov a pripraviť im podmienky tak, 
aby sme nadviazali na úspechy z predchádzajúceho obdobia.

Naďalej  sa  budeme snažiť  zabezpečiť  vybraným mladým športovcom v spolupráci 
s príslušnými športovými zväzmi, športovými klubmi, ÚTM a s MŠ SR optimálne finančné 
prostriedky  na  prípravu,  komplexné  materiálno-technické,  zdravotné  a personálne 
zabezpečenie,  psychologickú  prípravu,  diagnostiku,  dopingovú  kontrolu  a oponentúru 
tréningových plánov  centrálnym manažmentom. Zabezpečiť vybraným mladým športovcom 
zosúladenie  športovej  prípravy  a vzdelávania,  športovú  a olympijskú  výchovu  a športovú 
i     sociálnu perspektívu vo vrcholovom športe  .

Zintenzívniť  komunikáciu a vzájomnú  informovanosť  so  športovými  zväzmi, 
športovými organizáciami, členmi, zložkami a komisiami v rámci olympijskej rodiny.

Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je, okrem zlepšovania 
materiálno-technického zabezpečenia,  sociálneho, organizačného,  zdravotného a finančného 
zabezpečenia  športovej  prípravy našich  športovcov,  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
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Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC nespracúva túto časť 
výročnej správy.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

Základné ustanovenia

(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od 
1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.

(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo 

štatút,  ktorý  podrobnejšie  vymedzuje  jeho  pôsobnosť  a úlohy,  ustanovuje  zásady  jeho 
činnosti  a  vnútornej  organizácie  a vzťahy  k iným  orgánom  a organizáciám  v oblasti 
telesnej kultúry.

(4) Úlohy,  zásady  činnosti  a organizácie  VŠC  uvedené  v štatúte  sú  záväzné  pre  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:
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1. Príprava  TOP  športovcov  jednotlivých 
ŠO na Zimné olympijské hry (OH) 2010
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  a dôstojnú  reprezentáciu 
nominovaných  športovcov  a trénerov  na  OH 2008,  MS,  ME,  MSJ,  MEJ,  SP  a súťažiach 
CISM-u a dlhodobú prípravu členov TOP tímu na ZOH 2010. V ostatných športoch bolo 
hlavnou  úlohou  r.  2008  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 sa zúčastnilo v roku 2008 na OH v Pekingu 15 športovcov. Zo ŠO atletika 8, 
zo ŠO džudo 1, zo ŠO rôzne (plávanie) 1, zo ŠO športová streľba 1, zo ŠO vodný slalom 2 
(zisk 2 medailí), zo ŠO cestná cyklistika 1 a zo ŠO zápasenie 1 športovec. Ostatné ŠO plnili 
hlavné  úlohy v  roku 2008 na  MS,  ME,  MS-J,  ME-J  s nasledovným ziskom medailí:  ŠO 
biatlon na MSJ v Nemecku (zisk 1 medaily);  ŠO rýchlostná kanoistika na AMS v Srbsku 
(zisk 1 medaily);  ŠO vodný slalom na AMS v Čunove (zisk 1 medaily),  na MSJ v Českej 
republike (zisk 2 medailí), na ME v Poľsku (zisk 5 medailí), na ME 23 v Slovinsku (zisk 1 
medaily);  ŠO  športová  streľba  na  MS  v Českej  republike  (zisk  1  medaily),  na  HME vo 
Švajčiarsku (zisk 2 medailí); ŠO rôzne: na MS v kulturistike v Španielsku a Bahrajne (zisk 2 
medailí),  MS v tlaku  na  lavičke  v USA (zisk  1  medaily),  na  MS vo vodnom motorizme 
v USA a Anglicku (zisk 2 medailí),  na MS v zjazde na divokej  vode v Taliansku (zisk 3 
medailí),  na ME v plávaní v Holandsku a Chorvátsku (zisk 2 medailí),  na ME vo vodnom 
motorizme v Nemecku (zisk 1 medaily),  na ME v karate v Estónsku (zisk 1 medaily);  ŠO 
vzpieranie na ME v Taliansku (zisk 1 medaily); ŠO dráhová cyklistika na MEJ v Poľsku (zisk 
1 medaily).

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  2008  bola  zdravotná  starostlivosť  poskytovaná  v rámci  VŠC  na  dvoch 

samostatných ambulanciách všeobecnej starostlivosti v Banskej Bystrici a v Trenčíne v súlade 
s platnými  zákonmi.  Okrem  všeobecnej  starostlivosti  sme  v roku  2008  pokračovali 
v poskytovaní špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v oblasti telovýchovného lekárstva 
a rehabilitácie.  Túto  sme  poskytovali  našimi  zamestnancami  s vlastným  prístrojovým 
vybavením,  na  základe  odbornej  prípravy  personálu  pracujúceho  na  oddelení  zdravotnej, 
diagnostickej a regeneračnej starostlivosti (ďalej len „OZDRS“).

V oblasti špecializovanej starostlivosti sme zamerali hlavnú pozornosť na komplexnú 
starostlivosť  o  vrcholových  športovcov  s  cieľom  udržania  dobrého  zdravotného  stavu 
s využitím  dostupných  liečebných  a  preventívnych  opatrení,  komplexnej  rehabilitačnej 
starostlivosti.  Dôležitou  súčasťou špecializovanej  starostlivosti  bola diagnostika funkčných 
schopností  vrcholových  športovcov  s  posúdením  a  sledovaním  efektívnosti  športovej 
prípravy.  Rok  2008  bol  olympijským  rokom  a  naši  odborní  zamestnanci  (lekári  a 
fyzioterapeuti)  sa  podieľali  na  zdravotnom  zabezpečení  výcvikových  táborov  i vlastných 
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olympijských  hier  v počte  173 dní,  čím v nemalej  miere  prispeli  k úspešnému vystúpeniu 
našich športovcov na najvýznamnejšom športovom podujatí roku 2008 OH v Pekingu.

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 zlepšeniu prístrojového vybavenia ako jednej z priorít pri zachovaní 
armádneho vrcholového športu v rámci Slovenskej republiky.

Súhrnné  výdaje  na  materiálové  krytie  zdravotnej  starostlivosti  v roku  2008 
predstavovali 221.829,45 Sk (133 % sumy z roku 2007, ale iba 53 % z r. 2006). Výdavky 
v kapitálovej oblasti boli v roku 2008 vo výške 166.400,- Sk, keď v roku 2007 boli nulové.

3. Materiálové zabezpečenie

Vo VŠC  poskytuje  materiálové  zabezpečenie  správa  hnuteľného  majetku,  ktorá 
v priebehu roka zabezpečovala  materiálom profesionálnych  vojakov a zamestnancov VŠC. 
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 4.691.028,- 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  2008  sa  pracovníci  proviantnej  služby  podieľali  na  príprave 
občerstvenia  počas  medzinárodných  pretekov  v skoku  do  výšky  „Europa  SC  high  jump 
2008“, pretekov v modernom päťboji „Memoriál Juraja Ondra“, stravovanie účastníkov 24. 
ročníka  „Turnaja  SNP“  v džude  a následnom sústredení  a zabezpečenie stravovania  počas 
sústredení a školení organizovaných v priestoroch VŠC. 

Za  nákup  potravín  bolo  z  RP  633  011  (potraviny)  čerpaných  1.189.222,50  Sk. 
Správkyňa jedálne v Banskej Bystrici za rok 2008 odviedla za predaj stravných lístkov čiastku 
494.155,- Sk, správkyňa jedálne v Trenčíne čiastku 80.467,- Sk. Celkove bolo pripravených 
v Banskej Bystrici 19561 stravných dávok a v Trenčíne 9083 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 
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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.  Zamestnanci  údržby  z  dôvodu  rozšírenia  priestoru  v chodbičkách 
buniek odstránili nevyužívané vstavané skrine a namontovali vešiaky na šatstvo. V zmysle § 
13 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 boli vymaľované priestory na ubytovni a chodbičky buniek. 
Pravidelnými kontrolami ubytovne došlo k zlepšeniu jej poriadku. 

Za  rok 2008 bolo na ubytovni  VŠC ubytovaných 691 platiacich  osôb,  čo  je  4667 
lôžko/dní.  Správca  ubytovne odovzdal  na finančné oddelenie  čiastku  536.070,- Sk, z toho 
340.024,-  Sk  na  obnovu  položky  632001  -  energie  a do  štátneho  rozpočtu  poplatok  za 
ubytovanie vo výške 196.046,- Sk. V priebehu roka 2008 sme zabezpečovali ubytovanie pre 
účastníkov pretekov a sústredení organizovaných VŠC, ako Turnaj SNP v džude, Memoriál 
Juraja Ondra v modernom päťboji, Európsky pohár družstiev v atletike atď.

6. Dopravné zabezpečenie

VŠC poskytuje dopravu prostredníctvom automobilovej služby, ktorej hlavnou úlohou 
v roku 2008 bola včasná a bezpečná preprava športovcov individuálnych športových odvetví 
na podujatia  výkonnostného a vrcholového charakteru  a na  športovú reprezentáciu  OS SR 
v tuzemsku a zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh spojených s prevádzkovým chodom VŠC. 
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. V uvedenom období 
boli zakúpené dve motorové vozidlá KIA Cee´d a KIA Sportage.

Spotreba pohonných látok za 1. – 12. 2008: 
PHM celkom: BB TN Spolu
Automobil. technika 934 000 Sk 796 000 Sk 1 730 000 Sk
Ostatná technika 75 000 Sk 102 000 Sk 177 000 Sk
Celkom: 1 009 000 Sk 898 000 Sk 1 907 000 Sk

Pohonné látky dodané do techniky sponzorsky alebo zakúpené z rozpočtovej položky 
na zahraničné služobné cesty: 
PHM zahr. cesty: BB TN Spolu
Počet litrov 10 000 2 200 12 200
Suma v Sk 400 000 88 000 488 000

Spotreba olejov a prevádzkových kvapalín:
Oleje a prev. kvap. BB TN Spolu
Suma v Sk 36 000 Sk 32 000 Sk 68 000 Sk

Opravy motorovej techniky a počet najazdených kilometrov:
Opravy a km: BB TN Spolu
Opravy v Sk celkom 430 272 230 926 661 198
Najazdené km celk. 276 435 184 418 460 853 
Odpracované Mh 773 363,50 1 136,50

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 - športová hala, štadión, 
kuchynsko-jedálenský  blok,  hlavná  budova,  výcvikové  stredisko  Králiky, vo  VŠK  Dukla 
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Trenčín  hlavná  budova  a  budova  logistiky.  V čase  nevyužívania  priestorov  našimi 
príslušníkmi sa nehnuteľný majetok prenajíma iným subjektom v súlade s platnými právnymi 
normami. V roku 2008 bolo uzatvorených 54 nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z toho 55 
príjmových a 4 výdavkové nájomné zmluvy.

V roku  2008  sme  za  prenájom  nebytových  priestorov  vyfakturovali  finančné 
prostriedky v celkovej čiastke 6.431.245,50 Sk (213.478,25 €), z toho na položku štátneho 
príjmu,  t.  j.  nájom  nebytových  priestorov  3.333.069,-  Sk  (110.637,62  €)  a  za  energie 
(elektrická,  tepelná energia,  vzduchotechnika,  vodné stočné,  komunálny odpad) v celkovej 
čiastke 3.098.176,50 Sk (102.840,62 €).

Stav majetku k 31.12.2008:

majetok obstarávacia 
cena cena v € účtovná cena cena v €

pozemky 25 951 990 Sk 861 448 €
stavby 751 470 432 Sk 24 944 248 € 191 078 352 Sk 6 342 639 €
stroje, prístroje, zariadenia 44 562 995 Sk 1 479 220 € 5 299 267 Sk 175 903 €
dopravné prostriedky 26 130 905 Sk 867 387 € 2 902 798 Sk 96 355 €
zásoby 42 121 705 Sk 1 398 184 €

8. Zahraničné služobné cesty

V roku 2008 VŠC realizovalo 174 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“), 
z toho  120  bolo  plánovaných  a 54  neplánovaných.  Z počtu  174  ciest  bolo  73  akcií 
realizovaných ako športové sústredenia, 85 ako preteky, 1 ako účasť podporného tímu LOH 
2008 v Pekingu, 1 ako účasť podporného tímu na ME v biatlone v Novom Meste na Morave, 
1  ako  účasť  podporného  tímu  na  MS  v zjazde  na  divokej  vode  v  Ivree,  1  ako  účasť 
podporného  tímu  na  MS  vo  vodnom  motorizme  v Lake  Alfredo,  2  ako  medzinárodné 
semináre športového lekárstva, 2 ako účasť na kongrese CISM-u, 1 ako výmena skúseností 
s ASC Dukla Praha, 6 ako fakultatívny zájazd, 1 ako tematický zájazd.

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 6.311.190,- Sk (209.493,13 €).

9. Zahraničné služobné návštevy 

V roku 2008 VŠC organizovalo 7 medzinárodných podujatí ako zahraničné služobné 
návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho bolo 6 plánovaných a 1 neplánovaná. Z medzinárodných 
návštev  sa organizovali Medzinárodné dni cyklistiky,  Memoriál Juraja Ondra v modernom 
päťboji, Medzinárodný turnaj SNP v džude, Považský pohár vo vzpieraní, Vianočný turnaj vo 
vzpieraní a 2-krát biomechanické vyšetrenie vzpieračov firmou CASRI Praha v Trenčíne.

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 87.783,- Sk (2.913,86 €).

10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií

V priebehu  celého  roku  2008  bola  činnosť  VŠC  prezentovaná  na  niekoľkých 
výstavách, ktoré boli prostredníctvom fotografií a krátkych textov ukážkou úspechov našich 
športovcov a 40-ročnej histórie existencie VŠC. V priestoroch MO SR bola oficiálne otvorená 
výstava 3. júna, ktorá trvala do 20.6.2008, potom sa presunula do priestorov Posádkového 
klubu v centre  Bratislavy (otvorenie  23.6.).  Súčasťou boli  veľkoplošné open-air  fotografie 
olympijských  kandidátov  lemujúce  príjazdovú  cestu  na  MO  SR.  Výstava  o histórii 
a úspechoch Dukly „Míľniky a méty športovcov Dukly“ bola putovná, po posádkovom klube 
v Bratislave  bola  prezentovaná  v Medzilaborciach  v rámci  Dňa  s ozbrojenými  silami  SR 
v Medzilaborciach,  ktorú  zorganizovalo  VŠC  v spolupráci  s MO  SR  (otvorenie  24.  9.). 

9



Výstava ďalej putovala do posádkového klubu v Trenčíne (otvorenie 25. 11.), odkiaľ bola na 
záver  roka  premiestnená  do  Banskej  Bystrice.  Súčasťou  aktivít  propagácie  Dukly 
prostredníctvom olympionizmu boli besedy, ktorých sa zúčastnili olympionici Peter Korčok, 
Pavol Blažek, Elena Kaliská a Martina Hrašnová. 

Europa SC High jump
Dňa  5.  februára  2008  sa  konal  15.  ročník  medzinárodného  výškarského  mítingu 

Europa SC high jump, ktorého sa zúčastnilo 24 športovcov z 12-ich krajín. Hlavnej večernej 
súťaži  predchádzala  národná  súťaž,  ktorá  bola  finálovým podujatím Latky  šiestich  miest. 
Míting začal  o 17,00 hod. kategóriou žien,  kde sa súťaže zúčastnilo  11 pretekárok.  Podľa 
očakávania ženskú kategóriu vyhrala Blanka Vlašič (204 cm). V súťaži mužov vyhral Švéd 
Stefan  Holm  (234  cm).  Slovenský  reprezentant  Peter  Horák  skončil  na  hranici  225  cm 
a umiestnil sa na 7. mieste. Celkovo sa v kategórii mužov zúčastnilo 13 pretekárov. Tak ako 
každý rok, diváci  sa postarali  o výbornú atmosféru,  ktorú ocenili  aj  športovci aj  prítomné 
médiá.  Po organizačnej  stránke neboli  žiadne negatívne situácie,  ktoré by narušili  priebeh 
podujatia,  príchody,  odchody  a celá  doprava  prebehli  bez  problémov,  ubytovanie 
a stravovanie  bolo  pre  pozvaných  hostí  zabezpečené  v hotely  Lux  na  štandardnej  úrovni. 
Z mítingu  bolo odvysielaných niekoľko záznamov  (TV Markíza,  STV, TA3,  AZTV) a za 
asistencie marketingového oddelenia bol vyrobený filmový dokument, ktorý bol niekoľkokrát 
odvysielaný v STV3 a v regionálnych televíziách po celom Slovensku.

Európsky pohár v atletike
Európsky pohár družstiev v atletike sa konal v dňoch 21.-22. júna 2008 za účasti 13-

ich európskych krajín. V rámci príprav na toto podujatie bol vypracovaný a realizovaný plán 
propagácie,  styk  s médiami,  tlačová  konferencia,  otvárací  ceremoniál,  billboardy,  plagáty, 
letáky do  schránok,  reklamy v tlačených  médiách,  na  web-stránke  mojaBystrica  a v rádiu 
ONE, výroba, tlač a laminovanie akreditačných kariet, záverečné vyhodnotenie EP. Európsky 
pohár  bol  zorganizovaný  na  veľmi  dobrej  športovej  i spoločenskej  úrovni  za  prítomnosti 
komisára  Európskej  atletickej  asociácie,  ktorý  takisto  vyjadril  spokojnosť  s priebehom 
pretekov. 

Letné olympijské hry v Pekingu
Celý  tretí  štvrťrok  sme  upriamili  pozornosť  na  propagáciu  športovcov,  ktorí  sa 

zúčastnili na OH v Pekingu. Cieľom bolo čo najviac zviditeľniť športovcov prostredníctvom 
všetkých  dostupných  možností  -  billboardy,  televízne  relácie,  printové  médiá,  filmy 
o vybraných  športovcoch,  podpisové  karty,  plagáty.  Zintenzívnilo  sa  vysielanie 
o osobnostiach  športovcov  Dukly  v ústrednej  STV (8  športových  dokumentov).  Priebežne 
boli vysielané portréty športovcov v regionálnych televíziách. Ohlas medzi divákmi malo aj 
predolympijské Teleráno v TV Markíza a portréty našich športovcov v TA3.

Športlínia
V dňoch 17.–19.9.2008 sa VŠC zúčastnilo na medzinárodnej kontraktačno-predajnej 

výstave  „Šport  Línia  2008“.  Vzhľadom  na  olympijský  rok  bola  expozícia  venovaná 
športovcom, ktorí sa zúčastnili OH v Pekingu. V stánku sa predstavila aj olympijská víťazka 
Elena Kaliská, ktorá sa vzhľadom na prebiehajúcu konferenciu nemohla zdržať, napriek tomu 
vzbudila  pozornosť nielen médií.  Tak ako predchádzajúce roky prebehla  aj  autogramiáda, 
tento rok Ľuboša Križka a Martiny Hrašnovej. Prezentovali  sa aj  športovci oddielu džuda, 
ktorí  svojimi  exhibičnými  vystúpeniami  a praktickými  ukážkami  spestrili  a zatraktívnili 
program pre návštevníkov podujatia. Počas celej výstavy bola k dispozícii elektronická pištoľ, 
ktorá  sa  tešila  veľkej  obľube  návštevníkov.  Mnohí  návštevníci  prejavili  záujem o plagáty 
športovcov  a podpisové  karty.  Počas  celého  trvania  expozície  boli  premietané  vyrobené 
filmové dokumenty a filmové zábery z OH v Pekingu.
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Vyhodnotenie najlepšieho športovca za rok 2008
Vyhodnotenie najlepšieho športovca v rezorte MO SR za rok 2008 sa uskutočnilo 17. 

12.2008 v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici. Kultúrny program bol prispôsobený 
miestu  konania  a bol  zabezpečený  študentmi  Konzervatória  J.  Bellu  a sólistami  Štátneho 
divadla  v Košiciach.  O veľmi  príjemné  osvieženie  sa  postaral  mím,  ktorý  parodoval  zlaté 
jazdy  olympijských  víťazov.  Po  organizačnej  stránke  bolo  vyhodnotenie  zvládnuté  bez 
problémov, na vysokej úrovni. Zúčastnil sa ho minister obrany p. Jaroslav Baška, primátor 
mesta B. Bystrica Ivan Saktor, poslanci NR SR a ostatní pozvaní hostia.

Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov na OH 2008

V roku 2008 sa v auguste konali Letné OH 2008 v čínskom Pekingu. Ziskom 2 zlatých 
medailí  sa  podarilo  nadviazať  na  úspechy  z predchádzajúcich  olympiád.  Ďalšia  dlhodobá 
príprava TOP športovcov bude v roku 2009 diferencovaným spôsobom zameraná na plnenie 
nominačných kritérií na ZOH 2010 Vancouver, OH 2012 Londýn a 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 
Príprava  športovcov  profesionálnych  vojakov  musí  byť  dlhodobo  zameraná  aj  na 

plnenie  výkonnostných  cieľov  na  SVH,  ktoré  sa  konajú  taktiež  každé  štyri  roky.  Na 
predchádzajúcich SVH 2007 v indickom Hyderabade sa podarilo získať celkom 4 medaile (2 
zlaté,  1  striebornú,  1  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.

5. Rozpočet organizácie

Ministerstvo obrany SR VŠC schválilo rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na 
rok 2008 nasledovne:

Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet na r. 
2008

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.08
PRÍJMY SPOLU 2.900.000,- 7.060.800,-
VÝDAVKY SPOLU 139.302.000,- 144.795.800,-
z toho:
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 68.655.000,- 67.234.000,-
620 - Poistné a príspevok do poisťovní 23.806.000,- 23.560.000,-
630 - Tovary a služby 38.103.000,- 44.849.800,-
640 - Bežné transfery 6.938.000,- 6.392.000,-
700 - Kapitálové výdavky 1.800.000,- 2.760.000,-

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)
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Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet na r. 
2008

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.08

Čerpanie 
výdavkov 
k 31.12.08

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu
VÝDAVKY SPOLU 139 302 144 795,8 142 532,5 98,6
z toho:
610 - Mzdy, platy ... 68 655 67 234,0 66 021,0 98,2
620 - Poistné a príspevky 23 806 23 560,0 22 651,2 96,1
630 - Tovary a služby 38 103 44 849,8 44 745,2 99,8
640 - Bežné transfery 6 938 6 392,0 6 378,8 99,8
700 – Kapitálové výdavky 1 800 2 760,0 2 736,3 99,1

Kategória 610
Z kategórie 610 boli čerpané prostriedky na mzdy,  platy,  služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania.
Kategória 620 

Z tejto  kategórie  sa  preplácalo  poistné  do  zdravotných  poisťovní  a Sociálnej 
poisťovne, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní a poistné na osobitné účty.
Kategória 630

V kategórii  630 boli  finančné  prostriedky čerpané  na zabezpečovanie  tréningového 
procesu  a nákupu  telovýchovného  materiálu  pre  športovcov,  na  zabezpečenie  prípravy 
a účasti  športovcov na  športovú reprezentáciu  OS SR na medzinárodných  podujatiach,  na 
podujatiach organizovaných CISM a na prípravu a účasť na OH v Pekingu.
Kategória 640 

V tejto 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.

Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet na r. 
2008

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.08

Čerpanie 
výdavkov 
k 31.12.08

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu
Kapitálové výdavky spolu 1 800 000 2 760 000 2 736 300 99,10
z toho:
710 – Obstarávanie kap. aktív 1 800 000 2 760 000 2 736 300 99,10
713 – Nákup strojov, zariadení ... 600 000 1 560 000 1 560 000 99,10
714 – Nákup dopr. prostriedkov 1 200 000 1 200 000 1 176 300 98,02

Kategória 700
Kapitálové prostriedky v programe 096 boli použité napr. na nákup:

- motorové vozidlo KIA C´EED vo výške 493,2 tis. Sk,
- motorové vozidlo KIA SPORTAGE vo výške 683,1 tis. Sk,
- lode vo výške 206,4 tis. Sk,
- 2 doskočiská vo výške cca 389 tis. Sk,
- doskočisko na skok do výšky cca 176 tis. Sk,
- súprava stojanová na skok o žrdi vo výške cca 129 tis. Sk,
- oštep a pod. 

Príjmy VŠC podľa ekonomickej klasifikácie
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Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet na r. 
2008

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.08

Plnenie 
k 31.12.08

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu
PRÍJMY SPOLU 2 900 000 7 060 800 8 244 000 116,8
z toho:
200 2 900 000 3 641 500 4 824 700 132,5
          210 1 300 000 1 300 000 1 628 100 125,5
          220 1 150 000 1 891 400 1 292 000 68,1
          290 450 000 450 000 1 904 200 423,2
300 (dotácie) 0 3 419 300 3 419 300 100,0

V roku 2008 bol pôvodný rozpočet upravený celkovo 14 rozpočtovými opatreniami na 
základe reálnych potrieb organizácie,  z toho 10 rozpočtových opatrení na mimorozpočtové 
prostriedky a 4 na rozpočtové zdroje. Rozpočet nám bol v priebehu roka 2008 upravený, resp. 
zvýšený o 5.493,8 tis. Sk. 

Zhodnotenie zamestnanosti
Rozpočtovým  opatrením  RO  18-00/004-2008/05  nám  boli  stanovené  záväzné 

ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktoré boli RO 18-
00/010-2008/11 upravené  nasledovne:

Kategória Limit Priemerný 
záväzný počet

Priemerný 
záväzný plat

zamestnanci 41 719 000 161,08 21 583
prof. vojaci 25 515 000 68,88 30 869

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 a na 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.  Pri  zabezpečení  hospodárneho  a efektívneho 
vynakladania rozpočtových prostriedkov v oblasti platov a ostatných osobných vyrovnaní sme 
sa riadili usmerneniami č. SEFIM-75-6/2008, SEFIM-75-18/2008 a SEFIM-75-19/2008. 

Na  základe  metodických  pokynov  č.  SEFIM-49-28/2008  bol  spracovaný  výkaz 
o zamestnancoch a platoch k 31.12.2008 nasledovne:

• Profesionálni vojaci
2008 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2008 

Limit 25 515 000 24 975 032
Priemerný evidenčný počet 68,88 68,30
Priemerný mesačný plat 30 869 30 472

Tabuľková  disciplína  bola  dodržaná.  Priemerný  mesačný  plat  nebol  prekročený. 
Stanovený  priemerný  evidenčný  počet  bol  čerpaný  na  99,16  %.  Plnenie  priemerného 
mesačného platu bolo na 98,71 %. Plnenie stanoveného limitu k 31.12.2008 bolo na 97,88 %. 
Evidenčný počet profesionálnych vojakov k 31.12.2008 bol 64.

• Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
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2008 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2008 
Limit 41 719 000 41 045 921
Priemerný evidenčný počet 161,08 160,85
Priemerný mesačný plat 21 583 21 223

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov 161,08 bol plnený k 31.12.2008 
na 160,85, t.j. na 99,86 %. Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2008 na 98,39 %, plnenie 
priemerného mesačného platu na 98,33 %. V mesiaci január 2008 bol, v súlade so zaradením 
v tabuľkách  počtov,  zamestnancom vo  verejnom záujme  –  trénerom,  priznaný  plat  podľa 
osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov. V mesiaci november 2008 
boli  zamestnancom vykonávajúcim  prácu  vo  verejnom záujme  v rámci  záväzného  limitu, 
stanoveného správcom rozpočtovej kapitoly SEFIM MO SR, vyplatené odmeny za kvalitné 
plnenie úloh v celkovej výške 2.769.200,- Sk.

Opatrenie  MO  SR  č.  SEFIM-42-19/2008  o pozastavení  realizácie  personálnych 
opatrení  spôsobilo,  že  neboli  naplnené  záväzné  limity stanovené  pre priemerné  evidenčné 
počty profesionálnych vojakov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, 
a to i napriek jeho zníženiu SEFIM MO SR v októbri 2008.

V kategórii  620  bolo  k 31.12.2008  vyčerpaných  bez  príspevkov  do  doplnkových 
dôchodkových spoločností celkom 21.837.704,- Sk.

6. Personálne otázky

Na základe potrieb VŠC a na základe nariadenia ministra  obrany bola v roku 2008 
vykonaná  celkovo  1  zmena  v tabuľkách  počtov  s účinnosťou  od  1.1.2008.  Na  základe 
nariadenia MO SR č. 83/2008 bola spracovaná k 12.9.2008 nová tabuľka mierových počtov 
s účinnosťou od 1.2.2009 bez zmeny v počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov do 
doby kým rozhodne MO SR o znižovaní počtov vo VŠC v roku 2009. Na základe ďalšieho 
nariadenia  č.  97/2008  nariadil  MO SR dňom 10.12.2008  vydať  nové  tabuľky  mierových 
počtov  z dôvodu  znižovania  počtov  vo  VŠC.  Ku  dňu  31.12.2008  bolo  neobsadených  10 
funkcií profesionálnych vojakov a 5 zamestnancov. V roku 2008 boli prijatí do služobného 
pomeru  celkovo  2  profesionálni  vojaci.  Návrhy  na  prijatie  do  služobného  pomeru  boli 
spracované  celkovo na 5 záujemcov (1 neprešiel  prijímacím konaním,  2  neboli  prijatí  do 
dočasnej služby rozhodnutím MO SR). Zo služobného pomeru na základe vlastnej žiadosti 
bol prepustený 1 PrV k 30.6. a na základe zdravotných problémov 1 PrV. Na základe zníženia 
výkonnosti  predložili  svoje  žiadosti  o premiestnenie  k inej  súčasti  OS SR 5  profesionálni 
vojaci.  Z dôvodu dopingových priestupkov si  podali  žiadosti  o prepustenie  zo  služobného 
pomeru 3 profesionálni vojaci a 1 zamestnanec. Pravidelne, ako každý rok, boli začiatkom 
roku spracované funkčné prehľady zaradenia všetkých pracovníkov VŠC, plány dovoleniek 
a plán hodnotení profesionálnych vojakov. Hodnotenia boli spracované v plnom rozsahu do 
15.2.2008 okrem hodnotení  ŠO vodný slalom,  ktoré boli  spracované do 31.3.2008. Podľa 
ročného plánu boli  k  31.3.2008 odovzdané  majetkové  priznania  prof.  vojakov a vedúcich 
zamestnancov.  V roku  2008  do  vyšších  hodností  bolo  povýšených  8  vojakov 
v poddôstojníckych hodnostiach.

K 1.1.2008  na  základe  valorizácie  funkčných  platov  sme  spracovali  nové  platové 
výmery  na  všetkých  profesionálnych  vojakov ako  aj  zamestnancov  a v súlade  s nimi  boli 
prepracované zápočty odbornej praxe. 

Do  pracovného  pomeru  bolo  celkovo  prijatých  v priebehu  roka  14  zamestnancov, 
z toho 8 IŠ a boli spracované na nich osobné spisy. Prepustených z pracovného pomeru bolo 
16 zamestnancov,  z toho 9 IŠ.  Prepúšťania  boli  realizované  na základe  vlastných žiadostí 
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a uplynutím  dohodnutej  doby.  Z dôvodu  úpravy  pracovných  vzťahov  bolo  v roku  2008 
vykonaných celkovo viac ako 90 personálnych  pohovorov a následne  v súlade s nimi  boli 
spracovávané  dohody  o zmene  pracovných  zmlúv,  prípadne  prijatie  a prepustenie 
z pracovného  pomeru.  V súvislosti  s novelizáciou  predpisu  o odmeňovaní  vrcholových 
športovcov boli spracované dohody o zmene pracovných zmlúv na 32 inštruktorov, v ktorých 
boli upravené úlohy do roku 2009 a určenie zmluvných platov. Pravidelne boli spracovávané 
hlásenky osobných zmien zamestnancov a profesionálnych vojakov.

V starostlivosti o zamestnancov boli predložené požiadavky na domáce a zahraničné 
rekreácie a boli prideľované podľa ich požiadavky.  Všetky požadované evidenčné hlásenia 
boli spracovávané včas. Počas celého roka sa plnili úlohy priebežne podľa mesačných plánov 
a požiadaviek vedenia.

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 (5 zamestnancov), 
- personálne oddelenie (2 zamestnanci),
- finančné oddelenie (6 zamestnancov),
- 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,  10 
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 športová streľba (ŠS),
- ŠO vodný slalom (VS),
- ŠO parašutizmus,
- ŠO rôzne (karate, lyžovanie, moderný päťboj, plávanie, vodný motorizmus, zjazd na 
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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 
pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v znení  neskorších  predpisov,  ktorých  je  164 
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  72.  Vo VŠC  bolo  zamestnaných  90 
športovcov  a 35  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 5 pracovníkov 
so zníženou pracovnou schopnosťou.

Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných od 1.1.2008:
plán skutočnosť

Dôstojníci  profesionálnej služby 11 8
Práporčíci profesionálnej služby 2 2

Poddôstojníci profesionálnej služby 57 41

Mužstvo profesionálnej služby 2 11

Zamestnanci 164 159

S P O L U 236 221

Súčasná veková štruktúra: 

Vek 20-25 
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.

Počet 48 36 35 13 20 16  30 16 7

Vzdelanostná  štruktúra  profesionálnych  vojakov  a zamestnancov  pri  výkone 
práce vo verejnom záujme:

Základné Stredné odborné Úplné stredné Vysokoškolské
7 32 120 62 - z toho 1 VO
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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. 

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 3 profesionálni vojaci absolvovali vysokú školu II. stupňa, 4 
profesionálni vojaci získali titul PaedDr. a 1 titul PhD. 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  školenia  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  2008  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  Zimné  olympijské  hry  2010 
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  so SOV a  športovými  zväzmi  bola  v roku 2008 zabezpečená  úspešná 
reprezentácia  VŠC  na  XXIX.  Olympijských  hrách  v  Pekingu,  kde  sa  zúčastnilo  15 
športovcov.  Zo ŠO atletika  8,  zo ŠO džudo 1,  zo ŠO rôzne (plávanie)  1,  zo ŠO športová 
streľba 1, zo ŠO vodný slalom 2 (zisk 2 medailí), zo ŠO cestná cyklistika 1 a zo ŠO zápasenie 
1  športovec.  Ostatné  ŠO  plnili  hlavné  úlohy  v  roku  2008  na  MS,  ME,  MS-J,  ME-J 
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s nasledovným  ziskom  medailí:  ŠO  biatlon  na  MSJ  v  Nemecku  (zisk  1  medaily);  ŠO 
rýchlostná  kanoistika  na  AMS  v Srbsku  (zisk  1  medaily);  ŠO  vodný  slalom  na  AMS 
v Čunove (zisk 1 medaily), na MSJ v Českej republike (zisk 2 medailí), na ME v Poľsku (zisk 
5 medailí),  na ME 23 v Slovinsku (zisk 1 medaily);  ŠO športová streľba na MS v Českej 
republike  (zisk  1  medaily),  na  HME vo Švajčiarsku  (zisk  2  medailí);  ŠO rôzne:  na  MS 
v kulturistike v Španielsku a Bahrajne (zisk 2 medailí), MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 1 
medaily), na MS vo vodnom motorizme v USA a Anglicku (zisk 2 medailí), na MS v zjazde 
na divokej vode v Taliansku (zisk 3 medailí),  na ME v plávaní v Holandsku a Chorvátsku 
(zisk 2 medailí), na ME vo vodnom motorizme v Nemecku (zisk 1 medaily), na ME v karate 
v Estónsku (zisk 1 medaily); ŠO vzpieranie na ME v Taliansku (zisk 1 medaily); ŠO dráhovej 
cyklistiky na MEJ v Poľsku (zisk 1 medaily).

Materiálne  a  ekonomické  zabezpečenie  športovej  prípravy  bolo  na  požadovanej 
úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj ďalšie športové akcie.

Ciele a ich plnenie za jednotlivé ŠO:
ŠO ATLETIKA

Ciele Plnenie Splnené (%)

OH 2x do 8. m.
2x do 12. m.

1x 8. m. 25 %

HMS neplánované 1x 13. m. 100 %
EP družstiev II. kat. postup do I. kat. nepostúpili 0 %
SP družstiev 1x do 16. m. 1x 17. m. 0 %
M-SR 10x titul 17x titul 100 %

ŠO atletika  bol  v roku 2008 zameraný  na  plnenie  hlavných úloh  na  olympijských 
hrách, halových majstrovstvách sveta, na európskom a svetovom pohári družstiev. V súlade 
so stanoveným ročným plánom na OH naši športovci splnili plán len na 25 %, a to 8. miestom 
rtn. Martiny Hrašnovej. 

ŠO BIATLON

Ciele Plnenie Splnené (%)

MS 2008

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

nesplnené
1x 16. m.
1x 9. m.
1x 17. m. 
1x 29. m.
1x 9. m.

67 %
100 %

ME 2008

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 

nesplnené
1x 13. m. 
1x 15. m.
nesplnené               
1x 5. m.
1x 7. m. 
1x 9. m.
1x 5. m.

50 %
100 %

ŠO biatlon bol  v roku 2008 v prevažnej miere zameraný na plnenie hlavných úloh 
na majstrovstvách  sveta  a na  majstrovstvách  Európy.  Ženy  v obidvoch  prípadoch  úlohy 
splnili. Mužom sa podarilo splniť úlohy z väčšej polovice. 

ŠO DŽUDO
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Ciele Plnenie Splnené (%)

ME 1x do 3. m. 
1x do 9. m.

nesplnené.
nesplnené 0 %

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

1 x 7. m.
nesplnené 50 %

ME juniorov 1x do 7. m. nesplnené 0 %
OH 1x do 8. m. nesplnené 0 %

M-SR 4x titul
6x 3. m.

nesplnené, 2x titul
nesplnené, 3x 2. m. 0 %

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

3x 1. m. 
2x 3. m. 50 %

ŠO  džudo  sa  v roku  2008  nepodarilo  splniť  všetky  plánované  úlohy.  Hlavným 
dôvodom boli viaceré zranenia, ktoré ovplyvnili plnenie týchto úloh. Dvaja z príslušníkov ŠO 
džudo nastúpili na zamestnanecké miesta až v 2. polroku 2008. 

ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA

Ciele Plnenie Splnené (%)

HME
1x do 25. m. Pu
1x do 25. m. Pi
1x do 3. m. BT

1x 3. m., družstvo 1x 2. m.
1x 18. m.
nesplnené

 66,66 %

MEJ 1x do 30. m. Pi jun. 1x 25. m. - Pi 100 %
OH 1x do 3. m. Pu nesplnené 0 %
MS 1x do 3. m. BT 1x 2. m. 100 %

V ŠO ŠS hlavné úlohy v roku 2008 na OH nesplnil len nrtm. Jozef Gönci. Všetky 
ostatné úlohy splnil a prekročil. Ostatní pretekári svoje hlavné úlohy roku 2008 splnili, okrem 
rtm. Miroslava Jurča na HME zo skupiny BT.  

ŠO VODNÝ SLALOM

Ciele Plnenie Splnené (%)

OH 1x do 3. m.
1x do 6. m.

1x 1. m.
1x 1. m. 100 %

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

1x 1. m., 1x 3. m.
1x 4. m.
1x 1. m., 3x 2. m.

100 %

ME 23 1x do 3. m.
1x do 10. m.

1x 3. m.
nesplnené 50 %

MSJ 1x do 6. m. 1x 1. m. 100 %

SP 3x do 3. m.
3x do 6. m.

nesplnené – 1x 2. m.
nesplnené – 1x 4. m. 0 %

M-SR 2x titul
3x do 6. m.

3x 1. m.
1x 2. m., 3x 3. m. 100 %

M-SR dorast 2x titul 2x 1. m. 100 %

Táto sezóna bola vyvrcholením štvorročného úsilia všetkých pretekárov.  Najväčším 
úspechom VŠC aj ŠO bolo víťazstvo Michala Martikána a Eleny Kaliskej na OH v Pekingu. 
Celkovo ŠO vodný slalom získal na vrcholných podujatiach 11 medailí (6-1-4), čo je o 4 viac 
ako  v roku  2007.  Výsledok  ŠO  vodný  slalom na  SP  ovplyvnila  najmä  neúčasť  Michala 
Martikána a Eleny Kaliskej na týchto pretekoch. 

ŠO RÔZNE

Ciele Plnenie Splnené (%)
OH plávanie 1x do 20. m. 1x 13. m. 100%
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Ciele Plnenie Splnené (%)

ME plávanie 1x do 16. m. v OH 
disc.

1x 18. m. v OH disc.
1x 3. m. v nie OH disc. 0%

MS v plávaní 1x do 16. m. 1x 15. m. 100 %
ME karate 1x do 5. m. 1x 3. m. 100 %

MS – zjazd a šprint
2x do 3. m.
1x do 6. m.
1x do 3. m. družstvo

nesplnené
1x 1. m.
6x 3. m. hliadky 

66,66 %

MS vod. motorizmus 1x do 5. m. 2x 2. m. 100%
MS moderný päťboj 1x do 15. m. nesplnené 0%
MS CISM mod. päť. 1x do 8. m. nesplnené 0%
ME moderný päťboj 1x do 13. m. nesplnené 0%
Seriál ME vod. mot. 1x do 3. m. 1x do 2. m. 100%
MS kulturistika Ž 1x do 3. m. 1x 1. m. 100%
MS kulturistika M 2x do 3. m. 1x 1. m. 50%

MEJ mod. päťboj 1x do 15. m.
1x do 32. m.

1x do 13. m.
1x do 16. m. 100%

ME 18 mod. päťboj 1x do 30. m. 1x 25. m. 100 %
M-SR 10x 1. m. 17x 1. m. 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 medailí  sa zaslúžili  hlavne zjazdári  na divokej vode, 
karatista  Farmadín,  vodný motorista  Jung,  kulturisti  Kočiš  a  Purdjaková a plavec  Križko. 
Všetci naši pretekári sa podieľajú na vzornej reprezentácii SR, OS SR a VŠC. 

ŠO PARAŠUTIZMUS

Ciele Plnenie Splnené (%)

MS CISM
4x do 12. m.
1x do 30. m.
1x do 12. m. družstvo

neuskutočnené

MS FAI 4x do 10. m.
1x do 10. m. družstvo

Nesplnená 
1 x 10. m. družstvo 50 %

Seriál SP
1x do 10. m.
1x do 30. m. 
1x do 8. m.  družstvo

nesplnené
nesplnené
1x 7. m.

33,33 %

M-SR 1x do 3. m.
2x do 5. m.

1x 1. m.
2 x 3. m. 100 %

ŠO parašutizmus hlavné úlohy v roku 2008 splnil čiastočne.  V roku 2009 bude ŠO 
parašutizmus plniť hlavné úlohy na MS CISM, SP a M-SR. 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

Ciele Plnenie Splnené (%)
OH 1x do 12. m. neúčasť 0 %
ME 1x do 6. m.

1x do 12. m.
3x účasť

nesplnené
nesplnené
splnená 

25 %
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1x do 3. m. – 
neolymp. disc.

nesplnená – neolymp. 
disc.

ME 23 1x do 6. m.
2x do 9. m.

nesplnené
2x 9. m. 50 %

SP 
1x do 6. m.
1x do 9. m.
1x do 18. m.

neúčasť 0 %

M-SR 7x titul 16x titul 100 %

Pri  celkovom  hodnotení  ŠO  rýchlostná  kanoistika  musíme  uznať,  že  v porovnaní 
s predchádzajúcimi  rokmi  bolo  vidieť  určitý  kvalitatívny  posun.  V oddiely  sa  začínajú 
formovať  silnejšie  osobnosti,  čo  vytvára  priaznivú  klímu  v procese  športovej  prípravy. 
Neustále  zdôrazňovaný  problém  intenzifikácie  nasadenia  pretekárov  v procese  športovej 
prípravy bol v roku 2008 prijímaný priaznivejšie ako v minulých rokoch. No aj napriek týmto 
faktom celkový stav ŠO ešte nemôžeme považovať za optimálny.

ŠO ZÁPASENIE

Ciele Plnenie Splnené (%)
OH 1x do 8. m. nesplnené 0 %

ME 1x do 5. m.
2x do 10. m.

nesplnené
nesplnené 0 %

MS CISM
1x do 3. m.
1x do 5. m.
2x do 10. m.

nesplnené, 8. m.
nesplnené, 7. m.
nesplnené, 12. m.,13. m.

0 %

ŠO zápasenie v roku 2008 mal pokles výkonnosti vo všetkých kategóriách. Nesplnenie 
hlavných  úloh  signalizuje  problematické  plnenie  kritérií  na  vrcholných  podujatiach  roku 
2009. Je potrebné, aby sa ešte zmobilizovali a v posledných turnajoch dokázali, že majú na 
medailové umiestnenia na významných športových podujatiach.

ŠO VZPIERANIE

Ciele Plnenie Splnené (%)
OH 1x do 6. m. neštartoval 0 %

ME 1x do 6. m.
1x do 15. m.

1x 4. m.
1x 9. m. 100 %

ME 20 1x do 12. m. nesplnené  0 %
M-SR 4x titul 6x titul 100 %

Športová príprava jednotlivých IŠ prebiehala na základe ročného plánu schváleného na 
oponentúrach  vedenia  VŠC.  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.  Martin  Tešovič  sa  OH  zúčastnil,  ale  vzhľadom 
na zranenie  napokon neštartoval.  Na ME však štartoval  úspešne,  keď vybojoval  bronzovú 
medailu v trhu výkonom 180 kg. Je zaradený do TOP tímu.

ŠO DRÁHOVÁ CYKLISTIKA

Ciele Plnenie Splnené (%)

OH účasť 5 pretekárov
2x do 12. m.

nesplnené
nesplnené 0 %

MS Manchester účasť 2 pretekárov
1x do 8. m.

nesplnené
nesplnené 0 %

ME J, U23 2x do 12. m. 1x 2.m.,1x 5.m.,1x 7.m., 
tím. šprint 1x 4.m.,1x 11.m.

100 %
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ME 1x do 6.m. 1 x 5.m.

SP účasť 5 pretekárov
2x do 10. m.

nesplnené
nesplnené 0 %

M-SR 4x titul 9x titul 100 %

Výcvikový rok 2008 bol pre ŠO dráhová cyklistika mimoriadne náročný. 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  2008  sa  podarilo  uskutočniť 
v mesiaci  jún len „Memoriál  Miroslava  Vymazala“.  Odchod niektorých pretekárov v roku 
2008 bol už očakávaný, no i tak až príliš radikálny. Len čas a život ukáže ich životaschopnosť 
a opodstatnenosť.

ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA

Ciele Plnenie Splnené (%)
OH 1x do 1/2 štart. poľa nesplnené 0 %
MS cest.cyklistika
MS cyklokros

1x do 1/3 štart. poľa
1x do 1/3 štart. poľa

nesplnené
39.m., účasť 33,33 %

ME U23 1x do 1/3 štart. poľa nedokončil, účasť 50 %
M-SR 1x do 3. m. 1x 1.m.,1x 2.m.,1x 3.m. 100 %

UCI 3x do 10. m. + zisk 
bodov

1x 3. m., 2x 8. m., zisk 
bodov 100 %

MS CISM 1x do 10. m.
1x do 3. m. družstvo

nesplnené – 12. m.
nesplnené – 4. m.družst. 0 %

Športová  príprava  prebiehala  podľa  schváleného  plánu  na  rok  2008.  Naši  IŠ  sa 
zúčastnili  viacerých  zahraničných  i domácich  pretekov,  ktoré  boli  financované 
z rozpočtových položiek VŠC pridelených pre ŠO a z finančných zdrojov SZC.

Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2008

Súťaž 1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet
OH 2 - - 2
MS 4 5 2 11
MSJ 1 - 2 3
ME 2 3 7 12
MEJ - 1 1 2
M-SR 92 45 32 169
SP - - - -
AMS - - - -
MS CISM - - - -
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Prehľad medailových umiestnení na MS a ME v roku 2008

Názov 
podujati

a

Miesto 
podujatia Umiestnenie Meno Disciplína

ATLETIKA
OH Peking/CHI 1. miesto z. Michal Martikán C1
OH Peking/CHI 1. miesto z. Elena Kaliská K1

BIATLON
MSJ Ruhpolding/DEU 3. miesto z.š.. Natália Prekopová 10 km  v. pret.

DRÁHOVÁ CYKLISTIKA
MEJ Pruzskow/POL 2. miesto z.š.. Barbora Držková šprint.

RÔZNE (karate)
ME Talin/EST 3. miesto nrtm. Klaudio Farmadín do 75 kg

RÔZNE (kulturistika)

MS
Santa Sussana/ESP 1. miesto z. Jana Purdjaková do 55 kg
Las Vegas/USA 1. miesto tlak na lavičke
Manama/BHR 2. miesto z. Igor Kočiš do 75 kg

RÔZNE (plávanie)

ME Eindhoven/NDL 3. miesto čat. Ľuboš Križko 50 m znak
Rijeka/HRV 3. miesto 50 m znak

RÔZNE (vodný motorizmus)

MS Stewarby/GBR 2. miesto
z Marián Jung

350 ccm
Lake Alfredo/USA 2. miesto 125 ccm

ME Brandeburg/DEU 2. miesto 350 ccm
RÔZNE (zjazd na divokej vode)

MS Ivrea/ITA

1. miesto rtn. Peter Šoška 
z.š. Matúš Kunhart šprint C2

3. miesto
z. Vala, z. Slučik
rtn. Šoška P., z. Kunhart
des. Grega, rtm. Šutek

zjazd 3xC2

3. miesto
z. Vala, z. Slučik
rtn. Šoška P., z. Kunhart
des. Grega, rtm. Šutek

šprint 3xC2

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
AMS Belehrad/SRB 2. miesto des. Peter Gelle K1 500 m

ŠPORTOVÁ STREĽBA
MS Plzeň/CZE 2. miesto des. Peter Pelach BT 20+20

HME Winterthur/SWI 2. miesto nrtm Jozef Gönci 3xVzPu 60z. Michal Homola
3. miesto nrtm. Jozef Gönci, VzPu 60

VODNÝ SLALOM
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Názov 
podujati

a

Miesto 
podujatia Umiestnenie Meno Disciplína

OH Peking/CHI 1. miesto z. Michal Martikán C1
Peking/CHI 1. miesto z. Elena Kaliská K1

AMS Čunovo 1. miesto z. Alexander Slafkovský C1

MSJ Roudnice n.L./CZE
1. miesto z.š. Martin Halčin K1

3. miesto z.š. Martin Halčin 3xK1z.š. Filip Machaj

ME Krakov/POL

1. miesto z. Michal Martikán 3xC1z. Alexander Slafkovský
1. miesto z. Michal Martikán C1
2. miesto z. Elena Kaliská K1
3. miesto z. Alexander Slafkovský C1

3. miesto z. Ján Bátik 3xC2z. Tomáš Kučera 
ME 23 Solkan/SLO 3. miesto z. Ján Bátik

z. Tomáš Kučera 
VZPIERANIE

ME Lignano/ITA 3. miesto nrtm. Martin Tešovič trh-105 kg

Stanovené ciele VŠC na r. 2009
Zámer VR 2009

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu 
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na 
MS, ME 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 VR 2009
V súlade  s národným  programom  rozvoja  športu  SR  zabezpečiť  štátnu  športovú 

reprezentáciu  vo vybraných športových odvetviach.  V spolupráci  s  národnými športovými 
zväzmi, ministerstvom školstva a SOV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť 
stanovené ciele na MS, ME, M-SR a súťažiach CISM.

Priority VR 2009
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 
– Conseil international du sport milotare),
c)  dosahovať  popredné  umiestnenia  na  Majstrovstvách  sveta  a Majstrovstvách  Európy 
a v súčinnosti s tým plniť kvalifikačné ciele na ZOH 2010,
d)  zabezpečiť  zdravotnú  a liečebno-preventívnu  starostlivosť  v primárnej  a špecializovanej 
oblasti telovýchovného lekárstva,
e) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských a prezentačných akcií,
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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 
cieľu.

Merateľné ukazovatele VR 2009
-  plánovaný  celkový  počet  získaných  medailových  umiestnení  z vrcholných  svetových 
a európskych podujatí v roku 2009 je 27,
- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú plniť nominačné kritériá pre účasť na OH, MS, ME 
a SVH je 50.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2008

Uplynulé obdobie roku 2008 hodnotíme z pohľadu účinkovania športovcov VŠC na 
svetových a európskych podujatiach pozitívne. Vrcholoví športovci sa v rámci reprezentácie 
SR  a OS  SR  v jednotlivých  odvetviach  zúčastnili  na  vrcholných  súťažiach,  z ktorých  si 
priviezli  celkom 30 medailí  a ďalší rad výborných finálových umiestnení.  V spolupráci  so 
Slovenským olympijským výborom a športovými  zväzmi  bola  zabezpečená  príprava  TOP 
športovcov smerom k vrcholným podujatiam roku 2008, hlavne smerom k Olympijským hrám 
2008 v Pekingu. Príprava ostatných športovcov bola zabezpečená v spolupráci s jednotlivými 
športovými zväzmi a taktiež SOV. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy 
bolo na požadovanej úrovni.

Hlavné úlohy v roku 2008 sme plnili na OH, MS, ME, MS-J, ME-J, AMS a na MS 
CISM.  Úspešná  bilancia  športových  výsledkov  dosiahnutých  v roku  2008  zahŕňa  zisk  2 
zlatých olympijských medailí, 10 medailí z majstrovstiev sveta, 11 z majstrovstiev Európy, 3 
medailí  z majstrovstiev  sveta  juniorov, 2  z majstrovstiev  Európy  juniorov  a  2 
z Akademických majstrovstiev sveta.

V roku  2008  sa  podarilo  zabezpečiť  a realizovať  športovú  prípravu  celého  VŠC 
z pridelených  finančných  prostriedkov  na  zodpovedajúcej  úrovni.  V budúcnosti  budeme 
nútení  klásť  ešte  väčší  dôraz  na  čo  najefektívnejšie  využívanie  finančných  prostriedkov 
na zabezpečenie  športovej  prípravy  s podstatne  väčšou  diferenciáciou  zabezpečovaných 
športovcov.

Tým, že sa v tomto roku uskutočnili  Olympijské hry v Pekingu, bola celá  príprava 
športovcov zameraná, okrem iných svetových podujatí, hlavne na tento sviatok športu, ktorý 
sa  uskutočnil  v mesiaci  august.  Z príslušníkov  VŠK  Dukla  B.  Bystrica  si  účasť  na  OH 
vybojovali  vodný  slalomári  z.  Michal  Martikán,  z.  Elena  Kaliská,  atléti  rtn.  Martina 
Hrašnová, nrtm. Peter Korčok, nrtm. Miloš Bátovský, čat. Matej Tóth, čat. Peter Horák, rtn. 
Miloslav Konopka, z. Milan Haborák, z.š. Kazimír Verkin, plavec čat. Ľuboš Križko, džudista 
nrtm.  Zoltán Pálkovacs,  športový strelec nrtm.  Jozef Gönci a traja príslušníci  VŠK Dukla 
Trenčín, ktorí sa dňa 24.7. zúčastnili slávnostného sľubu olympionikov, ktorý zložili do rúk 
prezidenta SR. Najlepšie na OH si počínali  vodní slalomári z. Michal Martikán a z. Elena 
Kaliská, atlétka rtn. Martina Hrašnová a plavec čat.  Ľuboš Križko. Na OH v Pekingu sme 
získali dve zlaté medaile a jedno 8. miesto, čo je zatiaľ najlepší výsledok a historický úspech 
pre VŠC, preto môžeme hodnotiť tieto OH z pohľadu prezentácie športovcov VŠC ako veľmi 
úspešné,  a to  aj  napriek  niektorým  menej  úspešným  vystúpeniam,  ktoré  boli  veľkým 
sklamaním  i  pre  samotných  športovcov.  Naši  príslušníci  v hodnotenom  roku  vybojovali 
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ďalšie  cenné  medailové  umiestnenia  zo  svetových  podujatí  ako  sú  MS,  MSJ,  ME,  MEJ 
a AMS v priebehu celého roka.

V organizačnej oblasti bolo celé úsilie zamerané na zabezpečenie prípravy športovcov, 
ktorí  plnili  limity  a nominačné  kritéria  na  OH  v Pekingu,  čo  predstavovalo  zabezpečiť 
sústredenia  a súťaže  doma  aj  v zahraničí  po  finančnej  i zdravotno-regeneračnej  stránke. 
V mesiaci február sme zorganizovali ďalší veľmi úspešný 15. ročník Banskobystrickej latky. 
V mesiaci jún sme usporiadali EP družstiev v atletike, pričom sme hostili 14 štátov z Európy. 
Na  usporiadaní  tejto  súťaže  sa  podieľala  väčšina  pracovníkov  VŠC.  Tieto  preteky  boli 
zorganizované na vysokej medzinárodnej úrovni. ŠO džudo v mesiaci august usporiadal 24. 
ročník turnaja SNP v džude, ktorého úroveň a kvalita sa opäť zvýšila a tento turnaj mal veľmi 
dobrú  odozvu  od  zahraničných  trénerov  a športovcov.  Usporiadali  sme  i  15.  ročník 
Memoriálu  Juraja  Ondra  v modernom  päťboji.  V  Trenčíne  v organizačnej  oblasti  sme 
usporiadali viacero športových podujatí: „Veľkonočný turnaj“ vo vzpieraní, Považský pohár 
vo vzpieraní, „Memoriál Miroslava Vymazala“ v dráhovej cyklistike, zápasnícky „Memoriál 
Ladislava  Mlyneka“  a „Vianočný  turnaj“  vo  vzpieraní.  V máji  sa  viacerí  naši  príslušníci 
zapojili  do  organizácie  Medzinárodných  dní  cyklistiky  (Dubnica  nad  Váhom,  Hrabovka 
a Nová Dubnica). Všetky tieto akcie boli zorganizované na vysokej športovej a spoločenskej 
úrovni aj vďaka profesionálnemu prístupu všetkých pracovníkov VŠC.  V mesiaci december 
sa konalo vyhodnotenie  najlepšieho športovca rezortu MO SR, ktorými sa stali  z.  Michal 
Martikán a z. Elena Kaliská.

V roku  2008  sme  vo  VŠC  realizovali  175  zahraničných  služobných  ciest  a  8 
zahraničných  služobných návštev.  Nárast  zahraničných  aktivít  spôsobil  presun finančných 
dotácii  zo SAZ na ŠO atletika.  V ZSC bolo 121 plánovaných a 54 neplánovaných aktivít, 
ZSN bolo 6 plánovaných a 2 neplánované. Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 175 ciest bolo 
74 realizovaných ako výcvikové tábory, 85 aktivít ako preteky, 1 ako účasť podporného tímu 
OH 2008 v Pekingu, 1 ako účasť podporného tímu na ME v biatlone v Novom Meste na 
Morave, 1 ako účasť podporného tímu na MS ZNDV v Ivree, 1 ako účasť podporného tímu na 
MS VM v Lake Alfredo, 2 ako medzinárodné semináre športového lekárstva, 2 ako účasť na 
kongrese CISM-u, 1 ako výmena skúseností s Duklou Praha, 6 ako fakultatívny zájazd, 1 ako 
tematický  zájazd.  Zo ZSN sa  organizovali  Medzinárodné dni  cyklistiky,  Memoriál  Juraja 
Ondra  v  modernom  päťboji,  Atletické  kritérium  SNP  2008,  Medzinárodný  turnaj  SNP 
v džude, Považský pohár vo vzpieraní, Vianočný turnaj vo vzpieraní a 2-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 OH, MS, ME, MS CISM s cieľom zvyšovania 
športovej  výkonnosti  a  oboznámenia  sa  s  podmienkami  a  miestom  konania  jednotlivých 
športových  súťaží.  Oproti  roku  2007  sme  v  priemere  zaznamenali  mierny  pokles 
neplánovaných  akcií,  čo  je  výsledkom  zlepšenia  organizačnej  práce  pri  plánovaní 
zahraničných aktivít. Spoločným znakom neplánovaných zahraničných služobných ciest boli 
zmeny  termínov  konania  jednotlivých  súťaží,  nečakané  klimatické  zmeny  znemožňujúce 
uskutočnenie  výcvikových  táborov  v  plánovaných  termínoch  ako  aj  nevyhnutá  potreba 
zúčastniť sa na neplánovaných pretekoch a výcvikových táboroch pre zabezpečenie plnenia 
nominačných kritérií na OH 2008 v Pekingu. Opodstatnenosť realizácie zahraničných aktivít 
potvrdilo prekročenie plánovaných úloh na vrcholných podujatiach ziskom 28. medailí (8 – 9 
–  11)  na  olympijských  hrách,  majstrovstvách  sveta,  majstrovstvách  Európy  a  na 
majstrovstvách sveta CISM-u. 

Z hľadiska  plnenia  hlavných  úloh  športovej  prípravy  v  roku  2008  môžeme 
konštatovať,  že  prostriedky  na  zahraničné  aktivity  vo  VŠC  boli  vynaložené  účelne  a 
adekvátne. Zahraničné aktivity v roku 2009 sú plánované smerom k plneniu hlavných úloh na 
podujatiach MS, ME a MS CISM-u.

26



Výsledky,  ktoré  boli  dosiahnuté  v hodnotenom  roku  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  našim 
športovcom podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí 
predchádzajúcich  rokov,  keď  na  nich  okrem  ostatných  výborných  finálových  umiestnení 
získali 28 medailí (8 – 9 – 11) a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO 
SR pre zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2008 z pohľadu 
zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a prekročené. 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov

Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti  vrcholový športovec, 
ktorý  je  pripravený  svojimi  výkonmi  dosahovať  výsledky  a umiestnenia  na  pretekoch 
a 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 2008 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.

Pri  VŠC  sú  vytvorené  centrá  mládeže,  ktoré  podporujú  organizačne,  materiálne 
i technicky  mladé  talenty,  ktoré  perspektívne  plnia  úlohy  na  juniorských  športových 
podujatiach. V Centre mládeže v Banskej Bystrici bolo v roku 2008 zaradených 47 mladých 
športovcov, z toho 12 do ŠO atletika, 7 do ŠO biatlon 8 do ŠO vodný slalom, 9 do ŠO džudo, 
7 do ŠO rôzne (3 plávanie, 1 zjazd na divokej vode a 3 ŠO moderný päťboj) a 4 do ŠO 
športová  streľba.  Z počtu  47  mládežníkov  úlohy  pre  rok  2008  splnilo  22  zmluvných 
športovcov, 25 stanovené úlohy nesplnili.  Do centra mládeže v Trenčíne bolo v roku 2008 
zaradených 27 športovcov, z toho 5 do ŠO cyklistika cestná, 7 do ŠO cyklistka dráhová, 10 do 
ŠO  vzpieranie,  3  ŠO  rýchlostná  kanoistika  a 2  do  ŠO  zápasenia.  Z týchto  zmluvných 
športovcov  stanovené  úlohy  pre  rok  2008  splnilo  10  športovcov  a 17  stanovené  úlohy 
nesplnili. Pri neplnení výkonnostných cieľov a tréningových povinností sú športovci z centra 
mládeže vyradení.

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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