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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO organizácie:
DIČ:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:

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. Peter Korčok, PhD.

Forma hospodárenia:
Riaditeľ:
Členovia manažmentu:
Vedúci odb. riadenia a plánovania – zástupca
riaditeľa
Náčelník odboru riadenia športu
Vedúci sekretariátu
Vedúci personálnej skupiny
Vedúci finančného oddelenia

z. Ing. Vladimír Repáš
mjr. PaedDr. Ľubomír Roško
z. JUDr. Eva Piarová
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
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zlepšenie športovej výkonnosti,
−
spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami
a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych podmienok pre
najlepších talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného
vrcholu.
Strednodobý výhľad
Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte ministerstva obrany SR (ďalej len „MO
SR“) priestor na zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, reprezentantov OS SR a
štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie obdobie.
Zámerom je zmodernizovať, dobudovať moderné športové centrum v Slovenskej
republike, ktoré bude zodpovedať celosvetovo uznávaným parametrom a bude zárukou
porovnateľných športových úspechov v medzinárodnom meradle.
V mesiacoch apríl až júl 2009 sa vo Vojenskom športovom centre DUKLA Banská
Bystrica uskutočnil audit zameraný na posúdenie jeho existujúcej koncepcie a stavu
fungovania s cieľom vypracovať súbor odporúčaní, ktoré napomôžu zefektívneniu procesov
vo VŠC DUKLA Banská Bystrica a zlepšeniu podmienok pre prípravu športovcov a zvýšeniu
ich výkonnosti.
Na základe výsledkov auditu vo VŠC DUKLA Banská Bystrica boli postupne
realizované odporúčania, ktoré z výsledkov auditu vyplynuli. Išlo predovšetkým o zmeny
v organizačnej štruktúre smerujúce k jej zoštíhleniu a s tým súvisiacu revíziu náplní prác
zamestnancov administratívy. Výsledky auditu v športovej oblasti poukázali na skutočnosť,
že v niektorých oblastiach je potrebné zlepšiť technické zázemie pre športovcov, zámerom
zriaďovateľa by malo byť prispieť k zlepšeniu týchto podmienok tak, aby sa dotkli čo
najväčšieho počtu športovcov. Okrem podmienok na tréningový proces boli určité rezervy
identifikované aj v oblasti plánovacieho a hodnotiaceho procesu športovej prípravy, v oblasti
procesu riadenia športu a v oblasti práce s talentovanou mládežou. V nadväznosti na výsledky
auditu sa realizovali odporúčania v ekonomickej oblasti i realizácia návrhu plánu
komunikačných aktivít VŠC DUKLA Banská Bystrica, a to smerom k internému
aj externému prostrediu.
Od 1.1.2010 došlo ku zmenám v organizačnej štruktúre VŠC. Vznikli dva veľké
odbory, a to odbor ekonomiky, ktorý zastrešuje oddelenie hnuteľného majetku, oddelenie
nehnuteľného majetku, oddelenie evidencie a účtovania a finančnú skupinu a odbor riadenia
športu, pod ktorý patrí oddelenie VŠC dospelých, jednotlivé športové oddelenia, oddelenie
VŠC mládeže a oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti. Samostatným
oddelením je riaditeľstvo, ktoré zahŕňa právno-personálnu skupinu a organizačno-propagačnú
skupinu. Oproti roku 2009 sa znížil počet tabuľkových miest v rámci VŠC z maximálneho
počtu 236 osôb na 183 osôb (t.j. o 53 miest). K úspore miest došlo z dôvodov potreby
efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov a to prioritne z oblasti administratívy,
správy majetku a logistiky. Napriek zníženiu celkového počtu zamestnancov sme posilnili
odbor športu, vytvorili miesta trénerov mládeže a aj v strednodobom horizonte plánujeme
podporovať a postupne rozširovať servisné zabezpečenie športovcov, ich podporné realizačné
tými v oblasti športovej diagnostiky, športovej psychológie, zdravotného a regeneračného
zabezpečenia.
VŠC vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie chodu organizácie
s orientáciou na tých športovcov a športových oddielov, ktorí dlhodobo plnia stanovené
výkonnostné ciele.
Naďalej sa budeme snažiť zabezpečiť vybraným mladým športovcom v spolupráci
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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.
Zintenzívnili sme 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 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.
V súčasnej dobe je v riešení:
nastavenie systému odmeňovania a kariérneho rastu športovcov a trénerov tak,
aby zodpovedal požiadavkám vrcholového športu v podmienkach rezortu MO
SR a zároveň odzrkadľoval športovú výkonnosť, kvalitu práce.
Vytvoriť pre športovcov lepšie podmienky na športovú prípravu. V stredisku v
Banskej Bystrici skvalitniť zázemie na športovanie: vybudovať modernú
posilňovňu, kardiocentrum, regeneračnú linku a športovú diagnostiku.
V Liptovskom Mikuláši vybudovať LODENICU, slúžiacu ako zázemie pre náš
úspešný šport vodný slalom.
Vytvorenie a zapracovanie odborných podporných realizačných tímov z oblasti
športovej psychológie a športovej diagnostiky do športovej prípravy.

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

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Základné ustanovenia
(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od
1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.
(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo
štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho
činnosti a vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti
telesnej kultúry.
(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné pre 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),
5

− 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“ (SVH, MS CISM),
Svetové hry neolympijských športov, 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 Zimné olympijské hry 2010 a 2014 (ZOH) a Olympijské hry 2012 a 2016 (OH),
2.
Príprava
vrcholových
športovcov
jednotlivých ŠO na Svetové vojenské hry 2011 a 2015 (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 MS, MS CISM, ME, MEJ a vrcholiacu prípravu
členov TOP tímu na ZOH 2010. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r. 2009 vytvoriť
spolu s jednotlivými športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie hlavných úloh
jednotlivých ŠO pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i jednotlivcov. Len vo
výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné podujatia na náklady
VŠC.
Za VŠC plnili ŠO v roku 2009 hlavné úlohy na MS, MS CISM, ME, ME-J, SU a
SHNeŠ s nasledovným ziskom medailí: ŠO atletika na MS v Nemecku (zisk 1 medaily) a na
SU v Srbsku (zisk 1 medaily), ŠO biatlon na MS v Južnej Kórey (zisk 1 medaily), na LMS
v Oberhofe (zisk 2 medailí), a na ME v Rusku (zisk 2 medailí); ŠO džudo na ME (23)
v Turecku (zisk 1 medaily), ŠO parašutizmus na SHNeŠ v Taiwane (zisk 1 medaily), ŠO
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rôzne: na MS v kulturistike v Katare (zisk 1 medaily), MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 3
medailí), na ME v kulturistike v Bratislave (zisk 2 medailí), na SHNeŠ v kulturistike
v Taiwane (zisk 2 medailí), na MS vo vodnom motorizme v Taliansku a Poľsku (zisk 2
medailí), na ME v zjazde na divokej vode v Taliansku (zisk 5 medailí), na ME vo vodnom
motorizme v Českej republike, Taliansku a Anglicku (zisk 3 medailí), na ME v zjazdovom
lyžovaní vo Francúzsku (zisk 1 medaily), ŠO rýchlostná kanoistika na ME v Poľsku (zisk 1
medaily); ŠO vodný slalom na MS v Španielsku (zisk 4 medailí), na ME v Anglicku (zisk 4
medailí) a na MEJ v Liptovskom Mikuláši (zisk 3 medailí), ŠO športová streľba na MS
vo Fínsku (zisk 3 medailí), na ME v Prahe (zisk 2 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 2009 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 aj v roku 2009 poskytovali
špecializovanú zdravotnícku starostlivosť v oblasti telovýchovného lekárstva a rehabilitácie.
Špecializovanú odbornú starostlivosť sme poskytovali vlastnými zamestnancami vlastným
prístrojovým vybavením, na základe odbornej prípravy personálu pracujúceho na oddelení
zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti (ďalej len „OZDRS“).
V oblasti špecializovanej starostlivosti sme orientovali hlavnú pozornosť na
komplexnú starostlivosť o vrcholových športovcov s cieľom udržať dobrý zdravotný stav s
využitím dostupných preventívnych a liečebných opatrení, vrátane komplexnej rehabilitačnej
starostlivosti. Dôležitou súčasťou špecializovanej starostlivosti bola diagnostika aktuálnych
funkčných schopností vrcholových športovcov s posúdením a sledovaním efektívnosti
športovej prípravy. Rok 2009 bol rokom predolympijským a naši odborní zamestnanci (lekári
a fyzioterapeuti) sa v nemalej miere podieľali na servisnom zabezpečení výcvikových táborov
v počte 363 dní, čím v nemalej miere prispeli k úspešnému vystúpeniu našich športovcov na
najvýznamnejších športových podujatiach roku 2009.
V roku 2009 bol vykonaný vo VŠC audit, kde sme sa z pohľadu servisného
zdravotníckeho zabezpečenia snažili poukázať na dlhodobé problémy pri zabezpečení
športovej prípravy nedostatočnou aplikáciou nových vedeckých poznatkov do športovej
praxe, zastaraným materiálnym a technickým vybavením odborných pracovísk OZDRS a v
neposlednej rade aj potrebou rozšíriť počet odborných servisných pracovníkov
zabezpečujúcich športovú prípravu s primeraným finančným ohodnotením. Závery auditu
potvrdili naše návrhy s prísľubom vybudovania moderného zdravotného a diagnostického
centra. Do budúceho obdobia považujeme za prioritnú oblasť práce s mládežou a
talentovanými jedincami, ktorí by mali byť súčasťou VŠC s komplexným zabezpečením
športovej prípravy, ako základného predpokladu udržania vysokej športovej výkonnosti
v budúcnosti.
Súhrnné finančné výdaje na materiálové krytie zdravotnej starostlivosti na OZDRS
v roku 2009 predstavovali 9.925,70 € (299.021,63 Sk). Výdavky v kapitálovej oblasti boli
v roku 2009 vo výške 2.490,00 €.
3. Materiálové zabezpečenie
Materiálové vybavenie vo VŠC zabezpečuje správa hnuteľného majetku, ktorá plní a
zabezpečuje úlohy spojené s materiálnym hospodárením, dodržiavaním zásad evidencie,
kontrol, zabezpečovaním služieb a účtovania podľa platných právnych predpisov
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a efektívneho využívania finančných prostriedkov.
Hlavnou úlohou správy hnuteľného majetku je zabezpečenie služieb, uzatváranie zmlúv
s dodávateľmi poskytovaných služieb a dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. 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. Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu bolo
vyčerpaných 169.390,- €.
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 2009 sa pracovníci proviantnej služby podieľali na príprave
občerstvenia počas medzinárodných pretekov v skoku do výšky „Europa SC high jump
2009“, pretekov v modernom päťboji „Memoriál Juraja Ondra“, poskytovali sme stravovanie
pre účastníkov 25. ročníka „Turnaja SNP“ v džude a následnom sústredení a stravovanie
počas sústredení a školení organizovaných v priestoroch VŠC.
Za nákup potravín bolo z rozpočtovej položky potraviny vyčerpaných 40.746,27 €.
Správkyňa jedálne v Banskej Bystrici za rok 2009 odviedla za predaj stravných lístkov čiastku
19.157,14 €, správkyňa jedálne v Trenčíne čiastku 2.916,14 €. Celkove bolo pripravených
v Banskej Bystrici 18492 stravných dávok a v Trenčíne 7125 stravných dávok.
5. Poskytovanie ubytovania
Za rok 2009 bolo na ubytovni VŠC ubytovaných 691 platiacich osôb, čo je 4667 L/D.
Správca ubytovne odviedol na finančné oddelenie čiastku 18.861,77 €, z toho 12.738,14 € na
obnovu položky energie a do štátneho rozpočtu poplatok za ubytovanie vo výške 6.123,63 €.
Zabezpečovali sme ubytovanie pre účastníkov akcií organizovaných VŠC ŠO džudo, moderný
päťboj, atletika a ďalších menších akcií športových oddielov. Oddelenie cudzineckej polície
vykonalo kontrolu ubytovania na ubytovni VŠC s hodnotením bez závad.
Poplatky za užívanie ubytovne VŠC za rok 2009
MESIAC
JANUÁR 2009
FEBRUÁR 2009
MAREC 2009
APRÍL 2009
MÁJ 2009
JÚN 2009
JÚL 2009
AUGUST 2009
SEPTEMBER 2009
OKTÓBER 2009
NOVEMBER 2009
DECEMBER 2009
CELKOM:

TRVALÉ
KRÁTKODOBÉ
UBYTOVANIE UBYTOVANIE Celkom L/D
počet L/D
počet L/D

186
407
428
420
494
180
490
248
281
441
483
617
4675

124
73
73
13
18
237
247
87
82
58
53
19
1 111

310
480
501
433
512
417
764
335
363
499
536
636
5 786

POPLATKY
ZA UBYTOVANIE

534,44
466,90
473,12
306,44
359,88
796,58
1147,96
262,96
422,50
492,73
434,58
425,54
6123,63

POPLATKY
ZA ENERGIE

960,95
1287,60
1244,20
1082,13
830,13
891,35
1405,08
507,92
646,61
1249,41
1190,52
1442,24
12738,14

CELKOM
v€

1495,39
1754,50
1717,32
1388,57
1190,01
1687,93
2553,04
770,88
1069,11
1742,14
1625,10
1867,78
18861,77
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V roku 2009 bolo v priemere trvalo ubytovaných 13 osôb. Na ubytovni VŠC máme
vybavených 6 bytových priestorov s vyšším štandardom ubytovania, ktoré užívajú
profesionálni vojaci a zamestnanci VŠC. Platby sú uskutočňované mesačne na základe
evidenčného listu pre výpočet úhrady za používanie bytového priestoru s nadštandardným
vybavením.
6. Dopravné zabezpečenie
Hlavnou úlohou automobilovej prevádzky v roku 2009 bola včasná a bezpečná
preprava športovcov individuálnych športových odvetví na podujatia výkonnostného
a vrcholového športu a na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl SR v tuzemsku a v
zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh spojených s prevádzkovým chodom VŠC.
V uvedenom období boli zakúpené 2 motorové vozidlá Volkswagen Transporter 2,0
TDI. Boli spôsobené 4 škodové udalosti na technike.
Spotreba pohonných látok za 1. – 12. 2009:
PHM celkom:
Automobil. technika
Ostatná technika
Celkom:

BB

TN
22 541 €
2 077 €
24 618 €

17 061 €
1 626 €
18 687 €

Spolu:
39 602 €
3 703 €
43 305 €

Pohonné látky dodané do techniky sponzorsky alebo zakúpené z rozpočtovej položky
na zahraničné služobné cesty:
PHM zahr. cesty:
Počet litrov
Suma v €

BB

TN

9 143
10 095 €

Spolu:
3 812
4 209 €

12 955
14 304 €

Spotreba olejov a prevádzkových kvapalín:
Oleje a prev. kvap.
Suma v €

BB

TN
1 163 €

Spolu:
914 €

2 177 €

Opravy motorovej techniky a počet najazdených kilometrov:
Opravy a km:
Opravy v € celkom:
Najazdené km celk.:
Odpracované Mh

BB

TN
11 899
258 204
719

Spolu
8 101
166 223
350

20 001
460 853
1 069

7. Prenájom nehnuteľného majetku
VŠC spravuje majetok štátu a medzi jeho hlavné činnosti patrí zabezpečovanie
športovísk na nerušenú športovú prípravu jednotlivých ŠO a príprava nebytových priestorov,
ako je športová hala, Štadión SNP, kuchynsko-jedálenský blok, hlavná budova JUGO,
výcvikové stredisko Králiky ako i hlavná budova a budova logistiky nachádzajúce sa v
Trenčíne. V čase nevyužívania priestorov našimi príslušníkmi sa nehnuteľný majetok
prenajíma iným subjektom v súlade s platnými právnymi normami. V roku 2009 bolo
uzatvorených 58 nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z toho 54 príjmových a 4 výdavkové
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nájomné zmluvy.
Vzhľadom na závery a odporúčania auditu, ktorý prebiehal v r. 2009 vo VŠC v rámci
šetrenia finančných prostriedkov a centralizácie ŠO do jedného elitného strediska nám bolo
odporučené presťahovať ŠO vzpieranie a zápasenie z Trenčína do B. Bystrice. V súvislosti
s realizáciou týchto organizačných zmien sa stal majetok v Trenčíne prebytočný a ďalej sa
s ním bude nakladať v zmysle zákona č. 273/2003 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.
V roku 2009 sme za prenájom nebytových priestorov vyfakturovali finančné
prostriedky v celkovej výške 191.689,13 €, z toho na položku štátneho príjmu, t. j. nájom
nebytových priestorov čiastku 74.466,01 € a za energie (elektrická, tepelná energia,
vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) čiastku v celkovej výške 117.223,12
€.
V roku 2009 bolo vo výcvikovom stredisku Králiky ubytovaných 754 platiacich osôb
(1859 lôžko/noc). Z celkového počtu 91 športovcov využívalo možnosti výcvikového
strediska Králiky 76 športovcov (379 lôžko/noc). Za využívanie strediska bolo zinkasovaných
celkove 9.710,27 €. Celoročná využiteľnosť VS Králiky je 50 %, a to hlavne v zimných
mesiacoch december, január, február, marec príslušného roku a v období hlavných letných
prázdnin (júl, august). Boli vykonané bežné opravy ubytovacích zariadení, údržba priestorov,
príprava tréningových plôch – úprava bežeckých tratí, strelnice a s tým spojené opravy, bežná
údržba snežných skútrov a pásového vozidla na úpravu tratí, odpratávanie snehu
z prístupových chodníkov k objektom, dovoz a odvoz materiálu a batožiny, zabezpečovanie
ochrany objektov a techniky.
Športová hala a štadión slúžia hlavne na zabezpečenie tréningového procesu našich
športovcov, na organizovanie podujatí a pretekov VŠC. Pokiaľ to časový rozpis dovolí
zabezpečujeme v spolupráci s Mestom Banská Bystrica aj tréningy a športové akcie iných
klubov a organizácií.
V roku 2009 sme zabezpečili tréningový proces v tomto rozsahu:
POČET TRÉNINGOVÝCH HODÍN V ŠH A NA ŠTADIÓNE ŠPORTOVCOV VŠC
Mod. päťboj

špec. tel.
hlav. plocha
posilňovňa
štadion
strelnica

I.
80
12
32
20
24

II.
86
18
36
18
32

III.
96
18
36
18
36

I. št.
262
48
104
56
92

IV.
102
18
38
22
38

V.
104
24
38
18
36

VI
102
18
42
22
38

II. št
308
60
118
62
112

VII.
42
0
36
16
0

VIII.
56
0
42
18
24

IX
60
15
42
22
12

III.št.
158
15
120
56
36

X.
62
15
48
16
32

XI.
12
24
46
20
48

XII
12
20
42
12
48

2009
814
182
478
222
368

Džudo

špec. tel.
hlav. plocha
posilňovňa
štadión

52
8
60
0

58
8
66
0

58
8
64

168
24
190
0

58
12
68
12

52
8
62
4

58
8
68
12

168
28
198
28

22
56
58
0

36
38
62
12

58
8
58
6

116
102
178
18

56
8
64
0

58
12
68

52
10
64

618
184
762
46

Atletika

hlav. plocha
posilňovňa
štadión

42
84
40

38
82
48

52
88
50

132
254
138

42
86
98

32 36 110
92 126 304
102 140 340

22
76
66

26
74
74

30
76
82

78
226
222

84
78
42

90
82
40

86
84
42

580
1028
824

Rôzne

hlav. plocha
posilňovňa
štadión

4
16
8

4
30
0

4
35
4

12
81
12

6
42
24

4
38
12

14
120
48

0
23
0

25
14

0
38
12

0
86
26

12
42
12

12
42
0

10
38

60
409
98

strelnica
posilňovňa

120 120 160 400
32 30 34 96

140 150 150 440
38 34 36 108

90
24

108
34

90
32

288
90

150 160 164 1602
34 36 32 396

Strelci

4
40
12
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POČET TRÉNINGOVÝCH HODÍN V ŠH A NA ŠTADIÓNE ŠPORTOVCOV VŠC
Biatlon

strelnica
posilňovňa

Spolu VŠC

I.

II.

III.

I. št.

IV.

V.

VI

II. št

VII.

VIII. IX

III.št. X.

XI.

XII

2009

12
16

20
16

28
20

60
52

24
16

30
18

40
18

94
52

30
14

36
18

108
54

96
42

84
34

528
258

662 710 809 2181 884 858 970 2712 575 697

42
22

86
24

705 1977 865 888 834 9457

8. Zahraničné služobné cesty
V roku 2009 VŠC realizovalo 161 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“),
z toho 84 bolo plánovaných a 77 neplánovaných. Z počtu 161 ciest bolo 6 aktivít
realizovaných ako MS, 9 aktivít ako ME, 2 aktivity ako MS CISM, 5 aktivít ako svetové
poháre, 51 aktivít ako medzinárodné preteky, 15 aktivít ako medzinárodné turnaje, 61 aktivít
ako výcvikové tábory, 4 aktivity ako medzinárodný kongres a 8 aktivít ako fakultatívny
zájazd.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 167.227,73 € (5.037.902,59 Sk).
9. Zahraničné služobné návštevy
V roku 2009 VŠC organizovalo 4 medzinárodné podujatia ako zahraničné služobné
návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho bola 1 plánovaná a 3 neplánované. Z medzinárodných
návštev sa organizovali „Banskobystrická latka“ v skoku do výšky, „Medzinárodné dni
cyklistiky“, „Považský pohár“ vo vzpieraní a bolo vykonané biomechanické vyšetrenie
vzpieračov firmou CASRI Praha v Trenčíne.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 4.815,18 € (145.062,11 Sk).
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
Hlavnou úlohou marketingového oddelenia bola propagácia športu, športových
výsledkov, športovcov a samotného VŠC.
Europa SC High jump, 11. 2. 2009
VŠC v mesiaci február usporiadalo 16. ročník výškarského mítingu „Europa SC High
Jump“, v rámci ktorého bola ako sprievodná akcia zorganizovaná v Europa Shopping Centre
prezentácia športovcov a autogramiáda. Propagácia podujatia prebiehala v regionálnom rádiu
a tlačovinách, na billboardoch, plagátoch a pod. Priamo z podujatia bol zabezpečený priamy
prenos v STV 3. Účasťou nás poctil aj pán prezident Ivan Gašparovič. Súťažilo 9 žien a 13
mužov spolu z 13-tich krajín (RUS, FRA, CUB, CZE, ESP, GBR, GER, ITA, SVK, SWE,
UKR, USA, CRO). Tieto preteky opäť potvrdili svoju vysokú úroveň, keď v mužskej
kategórii zvíťazil Švéd Linus Thornblad výkonom 236 cm a na 2. mieste skončil zhodným
výkonom Jesse Williams. V ženskej kategórii zvíťazila chorvátska výškarka Blanka Vlašič
výkonom 200 cm a potvrdila tak svoju suverenitu v tejto disciplíne, keď 40-krát za sebou
skočila na pretekoch 200 cm bez prerušenia. V celkovom hodnotení špecializovaných
halových mítingov obsadil tento míting výborné 2. miesto.
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Majstrovstvá Európy družstiev v atletike, 2. liga, 20. – 21. 6. 2009
Celý II. štvrťrok bola pozornosť zameraná na zabezpečenie ME družstiev v atletike.
K uvedenému podujatiu sa konala tlačová konferencia. VŠC organizovalo toto športové
podujatie už po 5-krát, čím Európska atletická asociácia prejavila svoju dôveru voči tímu
organizátorov. V spolupráci s mestom Banská Bystrica a Slovenským atletickým zväzom sme
hostili 501 účastníkov z 8-ich krajín Európy v 20-ich súťažných disciplínach. Na ME
družstiev VŠC reprezentovali 5 pretekári s nasledovným umiestnením: 1. miesto rtn. Martina
Hrašnová (kladivo 74,95), Milan Haborák (guľa) 19,74 m, 2. miesto čat. Peter Horák (výška)
216 cm, 6. miesto z.š. Martin Benák (oštep) 61,59 m, 6. miesto z.š. Roman Vajs (stiahnutý
z trate). Celkovo obsadilo družstvo SR 5. miesto a udržalo sa v 2. lige.
34. Vojenské Majstrovstvá sveta v parašutizme, 14.-23. 8. 2009
Možnosť a povinnosť organizovať vojenské majstrovstvá sveta vyplýva z účasti
Slovenskej republiky v Medzinárodnej rade vojenského športu (CISM). Ideálnym miestom
v prostredí Slovenska sa stalo letisko Boľkovce pri Lučenci. V mesiaci august 2009
vyvrcholila niekoľkomesačná organizačná práca k týmto majstrovstvám, ktoré sa konali pod
záštitou MO SR a OS SR. Predchádzala tomu reklama na billboardoch, v miestnych novinách,
v časopise „Kam do mesta“, v regionálnom rádiu „One“, na webových stránkach VŠC a
mesta Lučenec. Pretekov sa zúčastnilo 196 parašutistov z 28 krajín sveta.
K bezproblémovému priebehu pretekov okrem práce kvalitného organizačného výboru
a všetkých zainteresovaných prispelo aj výborné počasie a podujatie sa tešilo záujmu divákov
nielen na letisku, ale aj v meste Lučenec, kde prebiehal otvárací a záverečný ceremoniál,
prehliadka vojenskej techniky, zoskoky parašutistov jednotlivých krajín s národnou vlajkou
a slávnostný nástup v uniformách. Podujatie bolo zorganizované za spolupráce leteckých
a pozemných síl a regrutačného strediska, ktorí zabezpečili prelet leteckej techniky, ukážku
vojenskej techniky, za spolupráce čestnej stráže, vojenského folklórneho súboru ako aj s
účasťou miestnych kultúrnych a organizačných možností mesta Lučenec a obce Boľkovce. Na
MS z našich pretekárov dosiahol najlepšie umiestnenie Róbert Juriš v presnosti pristátia
jednotlivcov – 6. miesto, v celkovom hodnotení jednotlivcov skončil na 10. mieste a Karol
Adamčík na 13. mieste. V presnosti pristátia družstiev skončili členovia družstva Róbert Juriš,
Karol Adamčík, Peter Platko, Tomáš Marcinek a Milan Kocík na 6. mieste, čo je zatiaľ ich
najlepší výsledok na vojenských aj civilných MS. V celkovom hodnotení krajín skončilo
družstvo Slovenska na 11. mieste.
Príprava slávnostného vyhodnotenia najlepšieho športovca rezortu MO SR za
rok 2009, 12. 1. 2010
V decembri prebehli prípravy na slávnostné vyhodnotenie najlepšieho športovca
rezortu MO SR za rok 2009, v rámci ktorých boli odoslané pozvánky, zabezpečené priestory
a kultúrny program, pripravil sa scenár, ceny, zabezpečil sa moderátor, ozvučenie
a osvetlenie, bola vypracovaná prezentácia nominovaných vo všetkých kategóriách, zasadací
poriadok. Samotnému slávnostnému večeru predchádzala propagačná akcia v Europa
Shopping Centre, ktorej sa zúčastnilo 28 športovcov.
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Zoznam športových podujatí organizovaných VŠC:
Europa SC high jump v skoku do výšky
Memoriál J. Ondra v modernom päťboji
Majstrovstvá Európy družstiev v atletike
Medzinárodný turnaj SNP v džude
MS CISM-u v parašutizme v Lučenci
Kritérium SNP 2009 v atletike

11. 2.
jún
21.-22.6.
22.8.
14.-23.8.
september

Zoznam športových podujatí organizovaných za spoluúčasti VŠC:
„Dudinská 50“ v chôdzi
Veľkonočný turnaj vo vzpieraní
1. kolo SNL v džude
2. kolo SNL v džude
Medzinárodné liptovské slalomy vo vod. slalome
Medzinárodný tatranský slalom vo vod. slalome
Dubnické dni cyklistiky 1.2 UCI
3. kolo SNL v džude
Memoriál D. Škvareninu v dráhovej cyklistike
Letná škola vzpierania
Považský pohár vo vzpieraní
Memoriál M. Vymazala v dráhovej cyklistike
4. kolo SNL v džude
M-SR v džude
5. kolo SNL v džude
Vianočný turnaj vo vzpieraní

27.3.
7.3.
7.3.
16.5.
17.-18.4.
8.-10.5.
29.-31.5.
5.9.
máj
22. -29.8.
4.-9.9.
september
24.10.
31.11.
28.11.
12.12.

Dlhodobé činnosti VŠC:

1. Príprava TOP športovcov na ZOH 2010
V roku 2009 vyvrcholila dlhodobá príprava TOP športovcov, ktorá bola
diferencovaným spôsobom zameraná na plnenie nominačných kritérií na ZOH 2010 vo
Vancouveri. Z VŠC splnilo nominačné kritériá 13 športovcov. Na ZOH 2010 Slovensko
reprezentovalo z VŠC 10 športovcov zo ŠO biatlon, 2 športovci zo ŠO rôzne (skoky na
lyžiach a zjazdové lyžovanie) a 1 športovec zo ŠO vzpieranie ako člen posádky slovenského
štvorbobu. Najlepšie výsledky na týchto ZOH 2010 dosiahli biatlonisti Anastázia Kuzmina,
ktorá získala zlatú, striebornú medailu a 8. miesto. Pavol Hurajt vybojoval bronzovú
medailu, 5. a 7. miesto. Zjazdová lyžiarka Veronika Zuzulová obsadila v disciplíne slalom
pekné 10. miesto.
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 4 roky. Na
predchádzajúcich SVH 2007 v indickom Hyderabade sa podarilo získať celkom 4 medaile (2
zlaté, 1 striebornú, 1 bronzovú). V roku 2009 pokračovala dlhodobá príprava 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 2009 nasledovne:
Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
z toho:
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
700 - Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na
rok 2009

Upravený rozpočet
k 31.12.2009

149 373
5 134 566

262 730
4 992 921

2 344 852
813 616
1 683 230
292 868
0

2 010 142
693 119
1 747 248
373 973
168 439

Grafické zobrazenie výdavkov schváleného rozpočtu na rok 2009:

610
620
630
640
700

Grafické zobrazenie výdavkov upraveného rozpočtu k 31.12.2009:

610
620
630
640
700
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PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV:
Ukazovateľ

Schválený
rozpočet na rok
2009
VÝDAVKY SPOLU
5 134 566
z toho:
610
2 344 852
620
813 616
630
1 683 230
640
292 868
700
0

Upravený
rozpočet
k 31.12.2009
4 992 921

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2009
4 992 330

% čerpania
k schváleného
rozpočtu
97,23

% čerpania
k upravenému
rozpočtu
99,99

2 010 142
693 119
1 747 248
373 973
168 439

2 010 141
693 119
1 746 684
373 970
168 416

85,73
85,19
103,69
127,92
0

100,00
100,00
99,97
100,00
99,99

Grafické znázornenie čerpania fin.
prostriedkov v r. 2009
2500000
2000000
610
620
630
640
700

1500000
1000000
500000
0

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie k 31.12.2009

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 v programe 0960104 ostatná
podpora, t.j. na zabezpečovanie tréningového procesu a na nákup telovýchovného materiálu
pre športovcov, na zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na športovú reprezentáciu OS
SR na medzinárodných podujatiach.
Kategória 640
V kategórii 640 boli finančné prostriedky použité na výplatu príspevku na bývanie,
náhrady služobného príjmu, na preplatenie výstrojných bodov a preplatenie náhrady za
nedodanú stravu profesionálnych vojakov.
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:

Ukazovateľ
VÝDAVKY SPOLU (kapitálové)
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
- 710 – Obstarávanie kapitál. aktív
- 711 – Nákup pozemkov
- 713 – Nákup strojov, zariadení...
- 714 – Nákup dopravných prostr.
- 717 – Realizácia stavieb

% čerpania
% čerpania
k schválenék upravenému
mu
rozpočtu
rozpočtu
0
99,99

Schválený
rozpočet na
rok 2009

Upravený
rozpočet
k 31.12.

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.

0

168 439

168 416

0

168 439

168 416

0

99,99

0
0
0
0

13 402
19 520
69 127
66 390

13 402
19 520
69 127
66 390

0
0
0
0

100,00
100,00
99,97
100,00

PRÍJMY VŠC PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE:
Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
z toho:
200
- 210
- 220
- 290
300 (dotácie)

Schválený
Upravený
% plnenia
% plnenia
Plnenie
rozpočet na
rozpočet
k schválenému k upravenému
k 31.12.2009
rok 2009 k 31.12.2009
rozpočtu
rozpočtu
149 373
262 730
238 996
160,00
90,97
149 373
49 791
49 791
49 791
0

176 058
49 791
76 476
49 791
86 672

152 324
76 236
47 054
29 034
86 672

101,98
153,11
94,50
58,31
0

86,52
153,11
61,53
58,31
100,00

V roku 2009 bol pôvodný rozpočet upravený podľa § 16-18 zákona o rozpočtových
pravidlách celkovo 37-imi rozpočtovými opatreniami na základe reálnych potrieb VŠC, z
toho:
- 14 rozpočtových opatrení na mimorozpočtové prostriedky,
- 23 rozpočtových opatrení na rozpočtové zdroje.
Zhodnotenie zamestnanosti
Rozpočtovým opatrením RO 18-00/001-2009/02 nám boli stanovené a rozpočtovými
opatreniami následne upravené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych
vojakov a zamestnancov nasledovne:
Kategória
Limit
Priemerný záväzný
Priemerný záväzný
počet
plat
z.

1 249 646

140,02

744

p.v.

760 496

60,41

1 049

V súlade s nariadením ministra obrany SR č. 97/2008 zo dňa 28. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych
vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
boli spracované a vydané do 10. decembra 2008 tabuľky počtov rozpočtovej organizácie VŠC
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s účinnosťou od 1. mája 2009, čím došlo k zníženiu tabuľkových počtov profesionálnych
vojakov zo 72 na 62 a k zníženiu tabuľkových počtov zamestnancov zo 164 na 131 (pôvodne
MO SR plánovalo znížiť tabuľkové počty zamestnancov na 129 a profesionálnych vojakov na
60).
Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych vojakov v
zmysle zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl
Slovenskej republiky a výplatu miezd zamestnancov, vykonávajúcich prácu vo verejnom
záujme, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a smernicou riaditeľa VŠC pre odmeňovanie vrcholových športovcov.
Pri zabezpečení hospodárneho a efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov
v oblasti platov a ostatných osobných vyrovnaní sme sa riadili usmerneniami č.: SEFIM-7518/2008, SEFIM-21/2009 a SEFIM-18-34/2008.
Profesionálni vojaci:
2009
Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
760 496
60,41
1 049

Plnenie za 1-12/2009
760 495
60,40
1 049

Tabuľková disciplína bola dodržaná. Priemerný mesačný plat nebol prekročený.
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený. Plnenie priemerného mesačného
platu bolo na 100 %. Plnenie stanoveného limitu prof. vojakov. k 31.12.2009 bolo na 100 %.
Evidenčný počet k 31.12.2009 bol 58. V súlade s § 148, ods. 1, zákona č. 346/2005 Z. z. boli,
po schválení GR SEFIM MO SR, v mesiaci jún vyplatené 4 profesionálnym vojakom
a v mesiaci august 2 profesionálnym vojakom – inštruktorom športu odmeny za mimoriadne
športové výsledky v celkovej čiastke € 4.000,-. V mesiaci jún bola vyplatená 1
profesionálnemu vojakovi odmena pri životnom jubileu 50 rokov veku v celkovej čiastke €
1.929,-. Na základe rozhodnutia MO SR (IS č. KaVSÚ-3-206/2009) z 26.11.2009 po
stanovení objemu mzdových prostriedkov na vyplatenie mimoriadnych odmien, boli
vyplatené odmeny za splnenie mimoriadnych služobných úloh profesionálnym vojakom
v celkovej výške € 8.624,-.
Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme:
2009
Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
1 249 646
140,02
744

Plnenie za 1-12/2009
1 249 646
140,02
744

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov 140,02 nebol prekročený.
Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2009 na 100 %, plnenie priemerného mesačného
platu na 100 %. Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2009 bol 131. V priebehu roku 2009
bolo v súlade s § 20, ods. 1, písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. udelených 5 odmien pri
životnom jubileu 50 rokov veku, v celkovej čiastke € 4.262,-. V mesiaci jún 2009 bolo
v súlade so zákonom a smernicou o odmeňovaní vrcholových športovcov VŠC, po schválení
GR SEFIM MOSR, vyplatených 10 a v mesiaci september 2009 2 mimoriadne odmeny
inštruktorom športu a trénerom za mimoriadne športové výsledky, v celkovej čiastke 6.500,€. Na základe rozhodnutia MO SR (IS č. KaVSÚ-3-206/2009) z 26.11.2009 po stanovení
objemu mzdových prostriedkov na vyplatenie mimoriadnych odmien, boli vyplatené odmeny
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za kvalitné plnenie úloh zamestnancom, vykonávajúcim práce vo verejnom záujme v celkovej
výške € 18.880,-. Na základe rozhodnutia MiO SR a IS č. SEFIM 59-14/2009 zo dňa
26.11.2009 boli 4 vodičom, zabezpečujúcim stretnutie ministrov obrany štátov NATO,
vyplatené mimoriadne odmeny v celkovej výške € 400,-.

6.

Personálne otázky

Na základe potrieb VŠC a na základe nariadenia ministra obrany SR z 24.9.2009 bolo
v roku 2009 realizovaných niekoľko zmien v tabuľkách počtov zameraných hlavne na
organizačné zmeny vo VŠC. Celkovo boli vykonané 2 zásadné zmeny v tabuľkách počtov
a vydané 4 doplnky TP. Prvá zásadná zmena sa týkala vytvorenia novej TP k 1.2.2009
a znižovaniu počtov k 30.4.2009. V súvislosti s tým bol spracovaný spis o hromadnom
prepúšťaní a predložený na Úrad práce Banská Bystrica. K uvedenému termínu bolo
prepustených 29 zamestnancov, z toho 15 zamestnancov v Banskej Bystrici a 14 v Trenčíne.
S účinnosťou od 1.3.2009 bol vytvorený odbor riadenia a plánovania s funkciou vedúci
odboru – zástupca riaditeľa, kde bol prijatý p. PaedDr. Peter Korčok, PhD. Druhá zmena
v tabuľkách počtov s účinnosťou od 1.1.2010 súvisela s celkovou reorganizáciou vo VŠC
a nadväzovala na výsledky auditu konaného vo VŠC v priebehu mesiacov február – jún 2009.
Na základe záverečnej správy vypracovanej audítorskou spoločnosťou bolo nevyhnutné
vykonať celkovú zmenu organizačnej štruktúry s efektívnejším využitím pracovného fondu
príslušníkov VŠC. Z toho vyplynula nevyhnutnosť zdvojenia niektorých funkcií s využitím
možnosti nepredĺženia pracovných zmlúv zamestnancov, ktorí mali uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú, t. j. do 31.12.2009. K uvedenému dátumu bolo prepustených 30
zamestnancov, z toho 7 zamestnancov z B. Bystrice a zvyšných 23 osôb bolo z Trenčína.
Počet prepustených príslušníkov VŠC súvisel aj z premiestnením výkonu pracovnej činnosti
z Trenčína do B. Bystrice športových oddielov zápasenie a vzpieranie, čo niektorí z členov
ŠO neboli ochotní akceptovať, tak rozviazali pracovný pomer s VŠC. V priebehu roka ukončil
služobný pomer vo VŠC z dôvodu požadovanej hodnosti na funkcii náčelník odboru riadenia
športu a na jeho miesto bol po ukončení pracovného pomeru zamestnanca vo verejnom
záujme a prijatím do štátnej služby ustanovený mjr. Ľubomír Roško. Dňom 1.6.2009 bol na
funkciu riaditeľa VŠC vymenovaný PaedDr. Peter Korčok, ktorému po úspešnom absolvovaní
konkurzu na uvedenú funkciu bol uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú (od
1.12.2009). Dňom 1.9.2009 bol do VŠC prijatý na miesto vedúceho odboru riadenia a
plánovania – zástupca riaditeľa p. Ing. Vladimír Repáš. Dňom 31.8.2009 ukončila pracovný
pomer na vlastnú žiadosť tajomníčka ŠO rôzne a atletika. Veľkým prínosom pre VŠC bolo
prijatie k ŠO biatlon Anastasije Kuzminy a Zoltána Baláža k ŠO športová streľba.
K 30.11.2009 na vlastnú žiadosť rozviazala pracovný pomer vo VŠC účtovateľka v štátnej
pokladnici finančného oddelenia.
V súlade s TMP k 1.1.2010 bola spracovaná informačná správa pre ministra obrany
SR na prijatie do prípravnej štátnej služby na 6 inštruktorov športu a 2 trénerov do dočasnej
štátnej služby a predpokladané prijatie do pracovného pomeru a zaradenie na tabuľky počtov
ďalších 34 zamestnancov, ktorí mali pracovné pomery na dobu určitú. Ostatné úlohy v roku
2009 personálna skupina plnila priebežne.
Ako každý rok boli začiatkom roku spracované funkčné prehľady zaradenia všetkých
zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC, plány dovoleniek a plán hodnotení
profesionálnych vojakov. Hodnotenia boli spracované v plnom rozsahu do 15.2.2009. Podľa
ročného plánu boli k 31.3.2009 spracované majetkové priznania na PrV a vedúcich
zamestnancov. V roku 2009 do vyšších hodností boli povýšení štyria profesionálni vojaci.
K 1.1.2009 na základe valorizácie funkčných platov boli spracované nové platové
výmery na všetkých profesionálnych vojakov ako aj zamestnancov a v súlade s nimi boli
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prepracované zápočty odbornej praxe.
Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 10 zamestnancov,
z toho 4 IŠ a boli na nich spracované osobné spisy. Prepustených z pracovného pomeru bolo
celkovo 67 zamestnancov, z toho 5 IŠ. Prepúšťania boli realizované na základe vlastných
žiadostí, uplynutím dohodnutej doby a z dôvodu organizačných zmien vo VŠC. Z dôvodu
úpravy pracovných vzťahov boli vykonávané personálne pohovory a následne na základe nich
boli spracovávané dohody o zmene pracovných zmlúv, prípadne prijatie a prepustenie
z pracovného pomeru. Pravidelne boli spracovávané hlásenky osobných zmien zamestnancov
a profesionálnych vojakov a ich funkčné prehľady.
V starostlivosti o zamestnancov boli predložené požiadavky na domáce a zahraničné
rekreácie a boli prideľované podľa nich požiadavky. Všetky požadované evidenčné hlásenia
boli spracovávané včas.
Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných plánov
a požiadaviek vedenia.
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC
VŠC sa v roku 2009 organizačne členilo na odbory, oddelenia a skupiny, ktoré boli
riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej podriadenosti riaditeľovi VŠC. Základné
členenie k 1.1.2009 bolo nasledovné:
• Riaditeľstvo
- organizačno-plánovacie odd. (3 zamestnanci),
- personálna skupina (2 zamestnanci),
- finančné oddelenie (6 zamestnancov),
- marketingová skupina (3 zamestnanci),
• Odbor riadenia športu
- VŠK Dukla Banská Bystrica
- VŠK Dukla Trenčín
- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti (2 prof. vojaci, 10
zamestnancov),
• Odbor správy majetku a logistiky
- oddelenie správy nehnuteľného majetku (27 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, (6 PrV, 4 zamestnanci)
- ŠO biatlon, (5 PrV, 6 zamestnancov)
- ŠO džudo, (5 PrV, 2 zamestnanci)
- ŠO športová streľba, (5 PrV, 4 zamestnanci)
- ŠO vodný slalom, (4 PrV, 10 zamestnanci)
- ŠO parašutizmus, (4 PrV, 1 zamestnanec)
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- ŠO rôzne (karate, lyžovanie, moderný päťboj, plávanie, vodný motorizmus, zjazd na
divokej vode), (8 PrV, 10 zamestnancov)
•

VŠK Dukla Trenčín:

- ŠO zápasenie, (7 PrV, 2 zamestnanci)
- ŠO vzpieranie, (2 PrV, 5 zamestnancov)
- ŠO kanoistika, (5 PrV, 5 zamestnancov)
- ŠO cyklistika cestná (2 PrV, 8 zamestnancov)
- ŠO cyklistika dráhová (2 PrV, 2 zamestnanci)
Schéma organizačnej štruktúry VŠC platná v r. 2009:
Riaditeľ
Organizačno-plán.
odd.

Finančné odd.
Odbor riadenia športu
VŠK Dukla B. B.

VŠK Dukla Trenčín

Bystrica

Personálna skup.
Marketingová skup.

Odbor správy logistiky

OZDRS

Správa nehnut. majetku

ŠO atletika

ŠO zápasenie

Odd. logistiky B. B.

ŠO biatlon

ŠO vzpieranie

Odd. logistiky Trenčín

ŠO džudo
ŠO športová
streľba
ŠO vodný slalom

ŠO kanoistika
ŠO cyklistika
cestná
ŠO cyklistika dráhová

ŠO parašutizmus
ŠO rôzne

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 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 a profesionálni vojaci, u ktorých sa uplatňujú
ustanovenia zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených
síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2009 117 športovcov a trénerov. K 31.12.2009
bolo v pracovnom a služobnom pomere 127 športovcov a 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.
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Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných od 1.1.2009:
plán
skutočnosť
Dôstojníci profesionálnej služby

12

12

Práporčíci profesionálnej služby

8

6

Poddôstojníci profesionálnej služby

50

40

Mužstvo profesionálnej služby

2

2

Zamestnanci

164

160

SPOLU

236

220

Veková štruktúra:
20-25 26-30
Vek
r.
r.
Počet
27
28

31-35
r.
28

36-40
r.
19

41-45
r.
19

46-50
r.
23

51-55
r.
29

56-60
r.
34

61-65
r.
13

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme:
Základné
Stredné odborné
Úplné stredné
Vysokoškolské
3
34
123
60
Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné

stredné odborné

úplné stredné

vysokoškolské

Súčasný stav počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.3.2010 je nasledovný:
Odbor športu:
• športovci:
•
•
•
•

48 profesionálnych vojakov
41 zamestnancov vo verejnom záujme
tréneri:
10 prof. vojakov + 1 náčelník odboru riad. športu (hlavný tréner)
22 zamestnancov vo verejnom záujme
tajomníci športov
5 zamestnancov vo verejnom záujme
mechanici:
3 zamestnanci vo verejnom záujme
zdravotníci: 2 profesionálni vojaci
7 zamestnanci vo verejnom záujme

spolu odb. športu

139 osôb
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•

odbor ekonomiky:
1 profesionálny vojak
35 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odb. ekon.

36 osôb

• riaditeľstvo:
8 zamestnancov vo verejnom záujme
spolu riaditeľstvo 8 osôb
-

62 profesionálnych vojakov
121 zamestnancov vo verejnom záujme

CELKOVÝ POČET

183 OSÔB

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
generálneho štábu OS SR. 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 v roku 2009 ukončil VŠ 1 zamestnanec a 1 získal titul PaedDr. Počas
celého roka sa zamestnanci VŠC zúčastňovali školení a kurzov, ktoré boli zamerané 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. Personálna skupina sa zúčastnila školenia
k personálnym otázkam a k ochrane osobných údajov. Zamestnanci absolvovali školenie
BOZP, školenie k aktuálnym otázkam spravovania majetku štátu a školenie vodičov
služobných motorových vozidiel.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2009 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 bolo v súčinnosti so SOV a jednotlivými športovými zväzmi
prednostne zabezpečiť prípravu členov TOP tímov na Zimné olympijské hry 2010
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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 v roku 2009 plnili ŠO hlavné úlohy na MS,
MS CISM, ME, ME-J, SU a SHNeŠ s nasledovným ziskom medailí: ŠO atletika na MS
v Nemecku (zisk 1 medaily) a na SU v Srbsku (zisk 1 medaily), ŠO biatlon na MS v Južnej
Kórey (zisk 1 medaily), na LMS v Oberhofe (zisk 2 medailí), a na ME v Rusku (zisk 2
medailí); ŠO džudo na ME (23) v Turecku (zisk 1 medaily), ŠO parašutizmu na SHNeŠ
v Taiwane (zisk 1 medaily), ŠO rôzne: na MS v kulturistike v Katare (zisk 1 medaily), MS
v tlaku na lavičke v USA (zisk 3 medailí), na ME v kulturistike v Bratislave (zisk 2 medailí),
na SHNeŠ v kulturistike v Taiwane (zisk 2 medailí), na MS vo vodnom motorizme
v Taliansku a Poľsku (zisk 2 medailí), na ME v zjazde na divokej vode v Taliansku (zisk 5
medailí), na ME vo vodnom motorizme v Českej republike, Taliansku a Anglicku (zisk 3
medailí), na ME v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku (zisk 1 medaily), ŠO rýchlostná
kanoistika na ME v Poľsku (zisk 1 medaily); ŠO vodný slalom na MS v Španielsku (zisk 4
medailí), na ME v Anglicku (zisk 4 medailí) a na MEJ v Liptovskom Mikuláši (zisk 3
medailí), ŠO športová streľba na MS vo Fínsku (zisk 3 medailí), na ME v Prahe (zisk 2
medailí).
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
1x do 6. m.
MS
2x do 12. m.
1x do 3. m.
MS CISM
3x do 6. m.
MS 17
účasť 1 pretekára
HME
1x do 12. m.
ME 23
2x do 8. m.
MEJ
účasť 2 pretekárov
ME družstiev II. kat. 2x do 3. m.
1x do 12. m.
EP družstiev
družstvo do 8. m.
SU
1x do 3. m.
M-SR
15x titul

Plnenie
1x 3.m.
1x 9.m., 1x 10.m.

Vyhodnotenie
splnené
splnené

nevyhodnotené *)
účasť 3 pretekárov
1x 6.m.
bez účasti
bez účasti
2x 1.m., 1x 2.m.
1x 9.m.
1x 3.m., 1x 6.m.
1x 2.m.
20x titul

splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

ŠO atletika bol v roku 2009 zameraný na plnenie hlavných úloh na majstrovstvách
sveta, halových majstrovstvách Európy, majstrovstvách Európy juniorov, majstrovstvách
Európy družstiev, na európskom pohári družstiev a svetovej univerziáde. V súlade so
stanoveným ročným plánom ŠO na hlavných podujatiach úlohy splnil. Najlepšia členka ŠO
rtn. Martina Hrašnová splnila očakávania, keď na MS v Berlíne získala bronzovú medailu
a na SU v Belehrade získala striebro.
*) Z dôvodu organizačných a iných formálnych nedostatkov a zmien na strane organizátorov ako aj účastníkov.
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ŠO BIATLON
Ciele

Plnenie

MS 2009

1x do 10.m. M
1x do 30.m. M
1x do 10.m. štafety M
1x do 10.m. Ž
1x do 30.m. Ž
1x do 10.m. štafety Ž

1x 3.m. 1x 4.m.
1x 12.m. 1x 14.m.
1x 3.m.
1x 2.m./1x 7.m.
1x 17.m./1x 29. m.
1x 10.m.

ME 2009

1x do 6.m. M
1x do 12.m. M
1x do 15.m. M
1x do 6.m. štafety M
1x do 3.m. Ž
1x do 12.m. Ž
1x do 15.m. Ž
1x do 6.m. štafety

1x 19.m.
1x 24.m.
1x 26.m.
1x 8.m.
1x 1.m.
1x 1.m.
bez umiestnenia
bez umiestnenia

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené

ŠO biatlon bol v roku 2009 v prevažnej miere zameraný na plnenie hlavných úloh
na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy a na letných majstrovstvách sveta.
Podarilo sa im splniť úlohy na MS v Pjong Čangu, kde získala Anastasiya Kuzmina
striebornú medailu. Napriek tomu, že na ME získala Kuzmina dve zlaté medaile splnili na
tomto európskom šampionáte úlohy len čiastočne. Na LMS sa na zisku dvoch bronzových
medailí okrem Kuzminy podieľali aj Jana Gereková, čat. Dušan Šimočko a rtn. Miroslav
Matiaško.
ŠO DŽUDO

MS
MS CISM
ME
ME 23
ME juniorov
M-SR
M-SR juniorov

Ciele
1x do 7. m.
1x do 9. m.
1x do 3. m.
1x do 7. m.
1x do 3. m.
1x do 7. m.
2x do 9. m.
1x do 3. m.
1x do 7. m.
3x do 9. m.
5x titul
9x do 3. m.
5x titul
4x do 3. m.

Plnenie
1x 5.m.
bez umiestnenia.

podujatie
sa neuskutočnilo
1x vypadol 1.kolo

Vyhodnotenie
splnené
nesplnené
nesplnené

bez umiestnenia
bez umiestnenia

nesplnené

1x 2.m.

splnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené

bez umiestnenia

bez účasti
4x titul
8x 3.m.
3x titul
5x do 3.m.

splnené čiastočne

ŠO džudo sa v roku 2009 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Hlavným
dôvodom boli viaceré zranenia, ktoré ovplyvnili plnenie týchto úloh. Aj napriek tomu sa
podarilo voj.2.st. Milanovi Randlovi získať striebornú medailu na ME do 23 rokov v tureckej
Antalyi.
ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA
MS
HME
ME

Ciele
1x do 3.m. BT
1x do 25.m. Pu
1x do 20.m. Pi
1x do 6.m. BT
1x do finále. Pu

Plnenie
1x 3.m./2x 3.m. družstvo
1x 4.m.
1x 13.m./družstvo 1x 1.m.
1x 8.m./družstvo 1x 2.m.
1x 27.m.

Vyhodnotenie
splnené
splnené
nesplnené
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Ciele
1x do 3.m. BT
1x do 20.m. Pi jun.

Plnenie
1x 10.m./družstvo 1x 5.m.
1x 19.m./družstvo 1x 7.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené

ŠO ŠS hlavné úlohy v roku 2009 plnil na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy
a halových majstrovstvách Európy. Väčšinu hlavných úloh splnili, keď na MS v Heinole
získali strelci rtm. Plánovský, rtm. Jurčo a des. Pelach 3 bronzové medaile v streľbe na
bežiaci terč. V Prahe na HME sa k striebornej medaile v družstvách na bežiaci terč pridali aj
pištoliari ziskom zlatej medaile tiež v družstvách.
ŠO VODNÝ SLALOM

MS

ME
ME 23
MEJ
SP
M-SR
M-SR dorast

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 6.m.
1x do 15.m.
2x do 6.m.
3x do 3.m.
3x do 6. m.
2x titul
2x titul

Plnenie
1x 2.m.
1x 6.m.
1x 9.m./1x 10.m.
2x 1.m./1x 2.m.
2x 1.m.
1x 2.m.
1x 2.m.
1x 11.m.
1x 21.m.
2x 1.m.
2x 1.m./1x 2.m.
1x 2.m./1x 4.m./1x 5.m.
3x titul
4x titul

Vyhodnotenie
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

ŠO VS hlavné úlohy v roku 2009 plnil na majstrovstvách sveta, majstrovstvách
Európy, majstrovstvách Európy do 23 rokov a majstrovstvách Európy juniorov. Ako tradične
sa o zisk medailí zaslúžili Michal Martikán, Elena Kaliská, Alexander Slafkovský, Martin
Halčín, Patrik Gajarský, Filip Machaj, Tomáš Kučera a Ján Bátik. Celkovo ŠO vodný slalom
získal na MS a ME 10 medailí (6-4-0), čím prekročili hlavnú úlohu, ktorou bol zisk 7.
medailí.
ŠO RÔZNE
Ciele
1x do 3. m
1x do 3. m.
1x do 5. m.
1x do 3. m.
2x do 3. m.
ME ZNDV
1x do 6. m.
MS moderný päťboj 1x do 36. m.
ME moderný päťboj 1x do 32. m.
MS kulturistika M
2x do 3. m.
ME plávanie (25)
1x do 5. m.
M-SR
10x titul
ME karate
ME kulturistika Ž
MS vod. motorizmus
ME vod. motorizmus

Plnenie
vypadol 4.kolo
2x 1.m.
1x 1.m./1x 3.m.
1x 1.m./1x 2.m./ 1x 3.m.
2x 1.m./1x 2.m.
1x 5.m./ 2x 2.m. hliadky
1x 51.m.
1x 31.m.
1x 2.m./1x 3.m.
bez účasti
12x titul

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené

ŠO rôzne tak, ako každý rok, plnilo ciele v oblasti získavania medailových umiestnení
na najvyššej medzinárodnej úrovni. Potvrdil svoje veľmi dobré postavenie spomedzi
jednotlivých ŠO vo VŠC, hlavné úlohy splnili všetky pridružené športy okrem moderného
päťboja a plávania. O zbierku medailí sa zaslúžili hlavne zjazdári na divokej vode, vodní
motoristi Jung a Košút, zjazdová lyžiarka Zuzulová a kulturisti Kočiš a Purdjaková.
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ŠO PARAŠUTIZMUS

MS CISM
Seriál SP
M-SR

Ciele
1x do 12. m.
1x do 30. m.
1x do 12. m. družstvo
1x do 10. m.
1x do 30. m.
1x do 8. m. družstvo
1x do 3. m.
2x do 5. m.

Plnenie
1x 6.m./1x 10.m.
1x 13.,14.,18.m./ 2x 21.m.

1x 6.m./1x 11.m.dr.
1x 4.m.
1x 15.m./1x 27.m.
1x 12.m. družstvo
3x 1.m./3x 2.m./4x 3.m.

2x 5.m.

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené

ŠO parašutizmus hlavné úlohy v roku 2009 plnil na majstrovstvách sveta CISM
v Boľkovciach a na seriáli svetových pohárov. Úlohy ŠO boli splnené. Vynikajúce
umiestnenia, o ktoré sa zaslúžili všetci reprezentanti ŠO boli znásobené aj vynikajúcou prácou
VŠC pri organizovaní MS CISM-u v parašutizme, čo bolo vysoko hodnotené aj
medzinárodnou parašutistickou organizáciou FAI.
ŠO RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
MS
ME
ME 23
SP
SU
M-SR

Ciele
1x do 12.m.
1x do 3.m.
1x do 12.m.
1x do 15.m.
2x do 6.m.
1x do 9.m.
1x do 6.m.
1x do 9.m.
1x do 18.m.
1x do 3.m.
10x titul

Plnenie
1x 7.m./1x 10.m.
bez umiestnenia
2x 8.m.
1x 12.m.
1x 3.m.
1x 8. m.
bez umiestnenia
bez umiestnenia
1x 10.m./1x 15.m.
sa neuskutočnili
10x titul

Vyhodnotenie
splnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
neplnené
splnené

ŠO RK plnil hlavné úlohy v roku 2009 na majstrovstvách sveta, majstrovstvách
Európy, majstrovstvách Európy do 23 rokov, na svetovej univerziáde a na svetových
pohároch. Podarilo sa im vo väčšine splniť úlohy aj napriek veľkým organizačným zmenám v
Trenčíne, ktoré sa dotkli priamo aj samotného ŠO. Potrebné je vyzdvihnúť bronzovú medailu
Martina Jankovca z ME do 23 rokov.
ŠO ZÁPASENIE

MS
ME
MS CISM

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

Plnenie
1x 28.m.
1x 31.m.
1x 15.m.
1x 21.m.

Vyhodnotenie

sa neuskutočnili

neplnené

nesplnené
nesplnené

ŠO zápasenie v roku 2009 plnil hlavné úlohy na majstrovstvách sveta a na
majstrovstvách Európy. Z cieľov, ktoré mali naplánované sa im nepodarilo splniť ani jeden.
Celý ŠO sa dostal do výkonnostného útlmu, k čomu prispeli aj rozsiahle organizačné zmeny.
Ku koncu roka 2009 skončili športovú činnosť aj dlhoroční lídri rtm. Roman Meduna a rtm.
Attila Bátky, ktorých nahradili mladí športovci. Zmeny nastali aj v trénerskom obsadení.
Predpokladá sa, že tieto personálne zmeny pomôžu ŠO dostať sa v budúcej sezóne
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výkonnosťou k splneniu plánovaných hlavných úloh.
ŠO VZPIERANIE
MS
ME
ME 23
M-SR

Ciele
1x do 6. m.
1x do 6. m.
1x do 10. m.
1x do 12. m.
1x do 15. m.
1x do 10. m.
4x titul

Plnenie
1x 14.m.

Vyhodnotenie
nesplnené

1x 16. m.
1x 19. m.

nesplnené

1x 9. m.
5x titul

splnené
splnené

ŠO vzpieranie v roku 2009 plnil hlavné úlohy na majstrovstvách sveta, na
majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Zo všetkých úloh sa len
Milanovi Pokusovi podarilo splniť úlohu na ME do 23 rokov 9. miestom. Celý ŠO sa dostal
do výkonnostného útlmu, k čomu prispeli aj rozsiahle organizačné zmeny.
ŠO DRÁHOVÁ CYKLISTIKA
MS
MSJ
MEJ, U23
ME
SP
M-SR

Ciele
1x do 12. m.
1x do 12. m.
1x do 8. m.
1x do 10. m.
1x do 8.m.
1x do 12. m.
1x do 8. m.
3x do 12. m.
6x do 15. m.
4x titul

Plnenie
1x 14.m.

Vyhodnotenie
nesplnené

ukončenie činnosti vo VŠC

neplnené

ukončenie činnosti vo VŠC

neplnené

ukončenie činnosti vo VŠC

neplnené

ukončenie činnosti vo VŠC

neplnené

ukončenie činnosti vo VŠC

neplnené

Vo výcvikovom roku 2009 v apríli ŠO dráhová cyklistika skončil pôsobenie vo VŠC.
Z toho dôvodu nemohli plniť plánované úlohy v plnom rozsahu. Zúčastnili sa len na
majstrovstvách sveta, kde sa im nepodarilo splniť úlohu.
ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA
MS
ME U23
M-SR
UCI
MS CISM

Ciele
1x do 1/3 štart. poľa
1x do 1/3 štart. poľa
1x do 3. m.
3x do 10. m.
zisk bodov
1x do 10. m.
1x do 4. m. družstvo

Plnenie
1x 45.m./1x 51.m.
1x 10.m./1x 28.m.
1x 1.m./3x 2.m./1x 3.m.
16x do 10.m.
zisk 298 bodov
1x 4.m./1x 6.m./1x 9.m.
1x 4.m. družstvo

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Športová príprava prebiehala podľa schváleného plánu na rok 2009. Plánované úlohy
plnili na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy do 23 rokov, na majstrovstvách sveta
CISM a na svetovej sérii. Hlavné úlohy sa im podarilo splniť aj vďaka podpore SZC
a sponzorov, ktorí umožnili ŠO sa zúčastňovať kvalitných medzinárodných pretekov.
Súťaž
MS
MSJ

Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2009
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Súčet
5
4
8
17
-
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ME
MEJ
M-SR
SP
SU
SHNeŠ
MS CISM

11
2
71
1

8
39
1
2

2
1
37
-

21
3
147
1
3

-

-

-

-

Prehľad medailových umiestnení na MS a ME v roku 2009
Názov
podujati
a
MS
SU
MS
LMS
ME
ME 23
ME

MS
ME
SHNeŠ

MS
ME

HME

Miesto
podujatia

Umiestnenie

Meno

ATLETIKA
Berlín/DEU
3. miesto
rtn. Martina Hrašnová
Belehrad/SRB
2. miesto
rtn. Martina Hrašnová
BIATLON
Pyeong Chang/CHI
2. miesto
z. Anastasiya Kuzmina
3. miesto
rtn. Miroslav Matiaško
z. Anastasiya Kuzmina
Oberhof/DEU
3. miesto
z. Jana Gereková
čat. Dušan Šimočko
1. miesto
z. Anastasiya Kuzmina
Ufa/RUS
1. miesto
z. Anastasiya Kuzmina
DŽUDO
Antalya/TUR
2. miesto
voj. Milan Randl
Talin/EST
3. miesto
nrtm. Klaudio Farmadín
RÔZNE (kulturistika)
1. miesto
z. Jana Purdjaková
Las Vegas/USA
1. miesto
z. Jana Purdjaková
3. miesto
z. Igor Kočiš
Doha/KAT
2. miesto
z. Igor Kočiš
1. miesto
z. Jana Purdjaková
Bratislava
1. miesto
z. Jana Purdjaková
1. miesto
z. Jana Purdjaková
Kaohsiung/THA
2. miesto
z. Igor Kočiš
RÔZNE (vodný motorizmus)
Auronzo/ITA
1. miesto
z. Marián Jung
Chodziesz/POL
3. miesto
z. Michal Košút
Boretto/ITA
2. miesto
z. Marián Jung
Jedovnice/CZE
3. miesto
z. Marián Jung
Kingsbury/GBR
1. miesto
z. Michal Košút
RÔZNE (zjazdové lyžovanie)
Amneville/FRA
1. miesto
z. Veronika Zuzulová
RÔZNE (zjazd na divokej vode)

Disciplína
Kladivo
Kladivo
12,5km mass
4km šprint
mix štafeta
10km stíhačka
7,5km šprint
do 90kg
do 75 kg
Absolutka
tlak na lavičke
tlak na lavičke
do 80kg
do 55kg
Absolutka
do 55kg
do 75kg
F-500
OSY 400
O-500
O-700
OSY 400
Slalom
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Názov
podujati
a

Miesto
podujatia

Umiestnenie

rtn. Peter Šoška
z.š. Matúš Kunhart
z. Jaroslav Slučik
1. miesto
z. Vladimír Vala
rtm. Ján Šutek
2. miesto
des. Štefan Grega
Valtelino/ITA
z. Vala, z. Slučik
2. miesto
rtn. Šoška P., z. Kunhart
des. Grega, rtm. Šutek
z. Vala, z. Slučik
2. miesto
rtn. Šoška P., z. Kunhart
des. Grega, rtm. Šutek
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
Poznaň/POL
3. miesto
z. Martin Jankovec
ŠPORTOVÁ STREĽBA
3. miesto
des. Peter Pelach
des. Peter Pelach
3. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
Heinoly/FIN
rtm. Peter Plánovský
des. Peter Pelach
3. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
rtm. Peter Plánovský
1. miesto
rtn. Juraj Tužinský
des. Peter Pelach
Praha/CZE
2. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
rtm. Peter Plánovský
VODNÝ SLALOM
2. miesto
z. Michal Martikán
2. miesto
z. Elena Kaliská
z. Ján Bátik
Seu d´Urgell/ESP
1. miesto
z. Tomáš Kučera
z. Michal Martikán
1. miesto
z. Alexander Slafkovský
1. miesto
z. Elena Kaliská
1. miesto
z. Michal Martikán
Nottingham/GBR
2. miesto
z. Alexander Slafkovský
2. miesto
z. Elena Kaliská
1. miesto
z.š. Martin Halčin
1. miesto
z.š. Patrik Gajarský
Liptovský Mikuláš
z.š. Martin Halčin
3. miesto
z.š. Filip Machaj
1. miesto

ME

MEJ

MS

HME

MS

ME

MEJ

Meno

Disciplína
šprint C2
zjazd C2
zjazd C2
zjazd 3xC2
šprint 3xC2
K4 500 m
BT 30+30
3xBT 30+30
3xVzBT 40 mix
3xVzPi 60
3xVzBT 40 mix
C1
3xK1
3xC2
3xC1
K1
C1
C1
3xK1
K1
C1
3xK1

Stanovené ciele VŠC na r. 2010
Zámer VR 2010
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Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na
ZOH, 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 2010
V súlade s národným programom rozvoja športu SR zabezpečiť štátnu športovú
reprezentáciu vo vybraných športových odvetviach. V spolupráci s národnými športovými
zväzmi, ministerstvom školstva SR a SOV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov
a plniť stanovené ciele na MS, ME, M-SR a súťažiach CISM.
Priority VR 2010:
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 militaire),
c) dosahovať popredné umiestnenia na ZOH 2010, na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách
Európy,
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,
f) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s možnosťou kontinuálneho
prechodu z mládežníckych kategórií do seniorskej kategórie,
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 2010
- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových
a európskych podujatí v roku 2010 je 23,
- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú plniť nominačné kritériá pre účasť na ZOH,
MS, ME a SVH je 50.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2009
Uplynulé obdobie roku 2009 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 45 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení. V spolupráci so
Slovenským olympijským výborom a športovými zväzmi bola v roku 2009 zabezpečená
príprava TOP športovcov smerom k nominačným kritériám hlavne smerom k Zimným
Olympijským hrám 2010 vo Vancouveri. 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 2009 sme plnili na MS, MS CISM, ME, ME-J, SU a SHNeŠ.
30

Úspešná bilancia športových výsledkov dosiahnutých v roku 2009 zahŕňa zisk 17 medailí
z majstrovstiev sveta, 21 z majstrovstiev Európy, 3 medailí z majstrovstiev Európy
juniorov, 1 zo svetovej univerziády a 3 zo svetových hier neolympijských športov.
V roku 2009 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 v zabezpečovaní
športovcov.
Z dlhodobých cieľov vyvrcholila v roku 2009 dlhodobá príprava TOP športovcov
zameraná na plnenie nominačných kritérií na ZOH 2010 Vancouver. Z VŠC splnilo
nominačné kritéria 13 športovcov. Na ZOH 2010 bude VŠC reprezentovať 10 športovcov zo
ŠO biatlon a 2 športovci zo ŠO rôzne (skoky na lyžiach a zjazdové lyžovanie) a 1 zo ŠO
vzpieranie ako člen posádky štvorbobu. Ďalej v roku 2009 pokračovala dlhodobá príprava
športovcov na OH 2012 Londýn ako aj dlhodobá príprava športovcov smerovaná k plneniu
každoročných hlavných úloh VŠC na svetových podujatiach, ako MS, ME a SP v súčinnosti s
jednotlivými športovými zväzmi a štábom SOV.
V roku 2009 sme vo VŠC Dukla Banská Bystrica realizovali 161 zahraničných
služobných ciest a 4 zahraničných služobných návštev. Pokles zahraničných aktivít oproti
roku 2008 spôsobilo krátenie finančných prostriedkov v celkovom rozpočte VŠC. V ZSC
bolo 85 plánovaných, 80 neplánovaných a 53 stornovaných aktivít, ZSN bola 1 plánovaná a 3
neplánované.
Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 161 ciest bolo 6 aktivít realizovaných ako MS, 9
aktivít ako ME, 2 aktivity ako MS CISM, 5 aktivít ako svetové poháre, 51 aktivít ako
medzinárodné preteky, 15 aktivít ako medzinárodné turnaje, 61 aktivít ako výcvikové tábory,
4 aktivity ako medzinárodný kongres a 8 aktivít ako fakultatívny zájazd. Zo ZSN sa
organizovali, Banskobystrická latka, Medzinárodné dni cyklistiky, Považský pohár vo
vzpieraní, 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 výcvikovému roku 2008 sme v priemere
zaznamenali mierny nárast neplánovaných akcií, čo spôsobila viazanosť finančných
prostriedkov z ministerstva obrany SR. Spoločným znakom neplánovaných zahraničných
služobných ciest boli zmeny termínov konania jednotlivých súťaží, nečakané klimatické
zmeny znemožňujúce uskutočnenie výcvikových táborov v plánovaných termínoch,
nevyhnutá potreba zúčastniť sa na neplánovaných pretekoch a výcvikových táboroch pre
zabezpečenie plnenia nominačných kritérií na OH 2010 v kanadskom Vancouveri a
nedostatok finančných prostriedkov jednotlivých ŠO v prvých dvoch kvartálnych obdobiach.
Opodstatnenosť realizácie zahraničných aktivít potvrdilo prekročenie plánovaných úloh na
vrcholných podujatiach ziskom 45 medailí (19–15–11) na Majstrovstvách sveta,
Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách Európy juniorov, Svetových hrách neolympijských
športov a na Svetovej univerziáde.
Z hľadiska plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2009 môžeme
konštatovať, že prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC Dukla Banská Bystrica boli
vynaložené účelne, a adekvátne k dosiahnutým výsledkom. Zahraničné aktivity v roku 2010
sú plánované smerom k plneniu hlavných úloh na podujatiach ZOH, MS, ME a MS CISM-u.
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.
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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 45 medailí (19–15–11) a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO
SR pre zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2010 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 2009 sme pripravili pre jednotlivé športové odvetvia viac ako 90 športovcov,
ktorí nás reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, džude,
modernom päťboji, parašutizme, plávaní, lyžovaní, zjazde na divokej vode, vodnom
motorizme, v karate, zápasení, vzpieraní, rýchlostnej kanoistike a v cestnej cyklistike. Svojimi
výsledkami, pomáhajú našej krajine a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia
v celosvetovom meradle a 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.
Usporadúvame tlačové konferencie a besedy s najlepšími športovcami.
Pri VŠC boli v roku 2009 dve centrá mládeže, ktoré podporovali organizačne,
materiálne i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili úlohy na juniorských
športových podujatiach. V Centre mládeže v Banskej Bystrici bolo v roku 2009 zaradených
56 mladých športovcov, z toho 15 do ŠO atletika, 6 do ŠO biatlon 9 do ŠO vodný slalom, 10
do ŠO džudo, 711do ŠO rôzne (4 plávanie, 1 zjazd na divokej vode a 5 ŠO moderný päťboj 1
vodný motorizmus) a 5 do ŠO športová streľba. Z počtu 56 mládežníkov úlohy pre rok 2009
splnilo 31 zmluvných športovcov, 25 stanovené úlohy nesplnili. Do centra mládeže v
Trenčíne bolo v roku 2009 zaradených 34 športovcov, z toho 6 do ŠO cyklistika cestná, 14 do
ŠO vzpieranie, 13 do ŠO rýchlostná kanoistika a 1 do ŠO zápasenia. Z týchto zmluvných
športovcov stanovené úlohy pre rok 2009 splnilo 23 športovcov a 11 športovci stanovené
úlohy nesplnili. Pomerne vysoký počet športovcov, ktorí nesplnili výkonnostné ciele je
dôsledkom toho, že ciele na rok 2009 boli stanovené náročnejšie ako v roku 2008 smerom
k umiestneniam na ME a MS juniorov - zisk medailí na Majstrovstvách SR sa u našich
mládežníkov považuje takmer za samozrejmosť. Zmluvní športovci v roku 2009 získali na
Majstrovstvách SR celkom 112 medailí s prevahou 59 titulov majstra Slovenskej republiky.
Medailová bilancia z Majstrovstiev Slovenska sa oproti roku 2008 opäť zlepšila, v roku
2009 pribudlo 10 medailí:
2006 24 zlatých, 16 strieborných, 15 bronzových medailí, celkom 55 medailí
2007 29 zlatých, 18 strieborných, 8 bronzových medailí, celkom 57 medailí
2008 37 zlatých, 23 strieborných, 18 bronzových medailí, celkom 78 medailí
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2009

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

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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