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

Forma hospodárenia:
Riaditeľ:

Vojenské športové centrum DUKLA Banská 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.

Členovia manažmentu:
riaditeľ odboru ekonomiky – zástupca riaditeľa
vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky
vedúci odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky
vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky
vedúci finančnej skupiny
vedúci právno-personálnej skupiny
náčelník odboru riadenia športu
vedúci oddelenia VŠC dospelých odb. riadenia športu
vedúci oddelenia VŠC mládeže odb. riadenia športu
hlavný lekár VŠC

z. Ing. Vladimír Repáš
z. Ing. Gabriela Belányiová
z. PhDr. Janette Hroncová
z. Ing. Katarína Videršpanová
z. Ing. Jana Lopitová
z. JUDr. Eva Piarová
mjr. PaedDr. Ľubomír Roško
kpt. Mgr. Igor Kováč
z. Mgr. Dušan Valent
z. MUDr. Ján Benda

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,
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− organizovanie športových podujatí pre domácich a zahraničných športovcov, s cieľom
dostať VŠC do povedomia ľudí doma i v zahraničí a prostredníctvom nich šíriť dobré
meno Slovenskej republiky a OS SR,
− zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, zariadenia,
telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym využitím pre zlepšenie športovej
výkonnosti,
− spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami a organizáciami
v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych podmienok pre najlepších
talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného vrcholu.
Strednodobý výhľad
Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte ministerstva obrany SR (ďalej len „MO
SR“) priestor na zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, reprezentantov OS SR a
štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie obdobie.
Zámerom je udržať si vysoký kredit a úspešnosť centra v Slovenskej republike.
Vytvárať pre športovcov komplexné podmienky, ktoré budú zodpovedať celosvetovo
uznávaným parametrom a budú zárukou porovnateľných športových úspechov
v medzinárodnom meradle. VŠC zabezpečuje z rozpočtu finančné prostriedky na prípravu,
materiálno-technické, zdravotné a personálne zabezpečenie, psychologickú prípravu,
diagnostiku, dopingovú kontrolu a oponentúru tréningových plánov centrálnym
manažmentom. Vybraným talentovaným športovcom spoluvytvára podmienky a zosúladenie
športovej prípravy, či vzdelávania, športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu
perspektívu vo vrcholovom športe.
Športovci VŠC získali v roku 2010 na vrcholných majstrovských súťažiach spolu 46
medailí, čím o jednu medailu prekonali historické maximum z roku 2009. Pribudli však
medaile najcennejšie, a to z XXI. Zimných olympijských hier vo Vancouvri, kde Anastasija
Kuzmina získala zlatú a striebornú medailu a Pavol Hurajt bronzovú medailu.
V roku 2011 budú športovci VŠC súťažiť na majstrovstvách sveta, Európy a ďalších
významných svetových, či európskych podujatiach plus vo vybraných športoch a disciplínach
aj na 5. Svetových vojenských hrách, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16.-24. júla v brazílskom
Rio de Janeiro. Svetová rada vojenského športu (ďalej „CISM“) organizuje Svetové vojenské
hry každé štyri roky a v súčasnosti združuje 133 krajín sveta. CISM je jednou z najväčších
multišportových organizácií na svete. Svetové vojenské hry sú hry svojím rozsahom,
zastúpením športovcov a počtom športovcov najvýznamnejšie po olympijských hrách.
Rok 2011 je zároveň rokom predolympijským, v ktorom sa vo väčšine športov
začínajú plniť kvalifikačné kritériá na XXX. OH 2012 v Londýne. Cieľom je pripraviť čo
najväčší počet športovcov, ktorí sa na OH do Londýna kvalifikujú a pripraviť ich tak, aby boli
na OH úspešní.
V mesiaci apríl 2011 sme uviedli do prevádzky novú regeneračno-rehabilitačnú linku
v Banskej Bystrici a v strednodobom horizonte plánujeme dobudovať a zariadiť multifunkčnú
budovu LODENICE v Liptovskom Mikuláši, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie komplexného
zázemia pre naše najúspešnejšie športové oddelenie vodný slalom.
VŠC vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie chodu organizácie
s orientáciou na tie športy a športovcov, ktoré dlhodobo plnia stanovené výkonnostné ciele.
Udržať a neustále rozvíjať 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
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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. Naďalej budeme v rámci našich možností zabezpečovať športovú
prípravu vybraným mladým športovcom v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi,
športovými klubmi, ÚTM, COP, SOV s MŠVVaŠ SR.

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

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Základné ustanovenia
(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od
1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.
(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo
štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho
činnosti a vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti
telesnej kultúry.
(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 (organizovanie a zabezpečovanie pretekov i sústredení),
− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenie, diagnostika funkčnej zdatnosti
organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia, rehabilitácia),
− finančnej (mzdy, cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady pri pretekoch
a sústredeniach doma i v zahraničí),
− materiálovej (zabezpečovanie všeobecného a špeciálneho športového materiálu),
− stravovacej (poskytovanie stravovania pre športovcov, ale aj pre ostatný personál
VŠC, organizácie a výsluhových dôchodcov),
− ubytovacej (poskytovanie ubytovania pre športovcov, trénerov i ďalších členov
realizačných tímov),
− dopravnej (poskytovanie dopravy na preteky a sústredenia doma i v zahraničí).
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových oddelení (ďalej len „ŠO“) na
olympijské hry (OH), majstrovstvá sveta (MS), majstrovstvá sveta organizované
Medzinárodnou radou vojenského športu „Council international du sport militaire“ (SVH,
MS CISM), majstrovstvá Európy (ME), Svetový pohár (SP), Európsky pohár (EP),
majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR).
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2. Zdravotná starostlivosť.
3. Materiálové zabezpečenie.
4. Poskytovanie stravovania športovcom, zamestnancom,
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.

vojenským

dôchodcom

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 s jednotlivými športovými zväzmi a v príprave na ZOH v koordinácii
so Slovenským olympijským výborom (ďalej len „SOV“) sme prednostne zabezpečovali
prípravu a dôstojnú reprezentáciu nominovaných športovcov a trénerov na ZOH, MS, MS
CISM, ME, MEJ, AMS, OHM a vrcholiacu prípravu účastníkov na 5. SVH 2011. V ostatných
športoch bolo hlavnou úlohou r. 2010 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 2010 hlavné úlohy na ZOH, MS, MS CISM, ME, ME-J,
AMS a OHM s nasledovným ziskom medailí: ŠO biatlon na ZOH v Kanade (zisk 3 medailí),
na MS v letnom biatlone v Poľsku (zisk 5 medailí) a na ME v letnom biatlone v Osrblí (zisk 4
medailí), ŠO rôzne: na MS v karate v Portugalsku (zisk 1 medaily), na MS v kulturistike
v Azerbajdžane a v Mexiku (zisk 3 medailí), na MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 1
medaily), na ME v kulturistike v Holandsku (zisk 1 medaily), na MS vo vodnom motorizme
v Taliansku (zisk 1 medaily), na ME vo vodnom motorizme v Nemecku (zisk 2 medailí), na
MS v zjazde na divokej vode v Španielsku (zisk 4 medailí), ŠO kanoistika na MS v Poľsku
(zisk 2 medailí), na ME v Španielsku (zisk 1 medaily), na MEJ v Rusku (zisk 1 medaily) a na
AMS v Poľsku (zisk 2 medailí), ŠO športová streľba na MS v Nemecku (zisk 4 medailí), na
HME v Nórsku (zisk 2 medailí) a na AMS v Poľsku (zisk 1 medaily), ŠO vodný slalom na
MS v Slovinsku (zisk 2 medailí), na ME v Čunove (zisk 3 medailí) a na OHM v Singapure
(zisk 1 medaily), ŠO zápasenie na MS CISM vo Fínsku (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 2010 bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci VŠC na ambulancii
všeobecnej starostlivosti v Banskej Bystrici v súlade s platnými zákonmi. K 1.1.2010 bola po
reštrukturalizačných zmenách vo VŠC ukončená činnosť všeobecnej ambulancie v Trenčíne.
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Okrem všeobecnej starostlivosti sme aj v roku 2010 poskytovali špecializovanú zdravotnícku
starostlivosť v oblasti telovýchovného lekárstva a rehabilitácie. Špecializovanú odbornú
starostlivosť sme poskytovali vlastnými zamestnancami vlastným prístrojovým vybavením,
na základe získanej odbornej spôsobilosti zdravotníckeho 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 pod odbornou garanciou fyzioterapeutov. Dôležitou súčasťou špecializovanej
starostlivosti bola diagnostika aktuálnych funkčných schopností vrcholových športovcov s
posúdením a sledovaním efektívnosti športovej prípravy. V priebehu roku 2010 sa naši
odborní zamestnanci (lekári a fyzioterapeuti) podieľali na servisnom zabezpečení
výcvikových táborov športových oddelení, vrátane vrcholných športových podujatí (ZOH,
MS, ME) v počte 533 dní, čím v nemalej miere prispeli k úspešnému vystúpeniu našich
športovcov na najvýznamnejšom športových podujatiach roku 2010. Na základe výrazne
zvýšených požiadaviek na zabezpečenie regeneračných služieb pre vrcholových športovcov
VŠC (vzostup oproti roku 2009 o 46 %) sa nám v uplynulom roku podarilo personálne
posilniť zdravotnícku službu o jedného fyzioterapeuta s výkonom pracovnej činnosti
v Trenčíne. V závere roku 2010 sme získali pre externú spoluprácu v oblasti regeneračných
služieb v Banskej Bystrici fyzioterapeuta s perspektívou jeho prijatia do trvalého pracovného
pomeru v roku 2011.
V roku 2010 sme v zmysle záverov auditu z roku 2009 zahájili stavebnú úpravu
regeneračného zariadenia v Banskej Bystrici, ktorá prispeje ku skvalitneniu regeneračných
služieb pre vrcholových športovcov. Ostatné úlohy z pohľadu servisného zdravotníckeho
zabezpečenia (nedostatočná aplikácia nových vedeckých poznatkov do športovej praxe) sa
nám podarilo realizovať len čiastočne. V roku 2010 sme zahájili spoluprácu s externými
odbornými pracovníkmi v oblasti diagnostiky tréningového procesu, odborným poradcom v
oblasti výživy a odozvy organizmu na telesnú záťaž a externým športovým psychológom.
Spolupráca s externými spolupracovníkmi prináša prvé pozitívne výsledky hlavne pre
trénerov i športovcov v oblasti cieleného využívania zistených mentálnych a fyzických
dispozícií.
Súhrnné finančné výdaje na materiálové krytie zdravotnej starostlivosti na oddelení
zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti v roku 2010 predstavovali bez
rekonštrukcie regeneračno-rehabilitačnej linky 13.158,07 € (132 % úrovne z roku 2009).
3. Materiálové zabezpečenie
Materiálové vybavenie vo VŠC zabezpečuje oddelenie hnuteľného majetku, ktoré plní
a zabezpečuje úlohy spojené s materiálnym hospodárením, dodržiavaním zásad evidencie,
kontrol, zabezpečovaním služieb podľa platných právnych predpisov s cieľom efektívneho
využívania finančných prostriedkov.
V I. štvrťroku plnilo oddelenie úlohy spojené s vyhodnotením vykonanej
inventarizácie majetku vo VŠC v predchádzajúcom roku. Plnili sa úlohy týkajúce sa
rozdeľovania hnuteľného majetku na prebytočný a neupotrebiteľný. V II. štvrťroku bol
spracovaný plán výdavkov na roky 2011 – 2013, bol upresňovaný rozpočet na jednotlivé
komodity. Prebytočný
hnuteľný majetok bol ponúknutý rezortným rozpočtovým a
príspevkovým organizáciám, ktoré oň neprejavili záujem, na základe čoho bola spracovaná
dokumentácia potrebná na jeho vyradenie a likvidáciu, ktorú na základe uzatvorenej zmluvy
realizovala firma ROBUS s.r.o. Bol zabezpečený materiál pre profesionálnych vojakov za
výstrojné body. Vzhľadom k realizácii presunu športového oddelenia vzpieranie a zápasenie
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z Trenčína do Banskej Bystrice prebiehalo sťahovanie potrebného stavebno-ubytovacieho
materiálu do B. Bystrice. Posledný štvrťrok bol zameraný na prípravu dokumentácie a
skladov a na samotné vykonanie periodickej ročnej inventarizácie majetku.
Celková suma zlikvidovaného materiálu bola vo výške 459.427,33 €. Za odpad VŠC
odviedlo do štátneho rozpočtu sumu vo výške 384,18 €.
V priebehu roka bol zabezpečený športový materiál pre jednotlivé športové oddelenia
nasledovne:
ŠO

Atletika

Biatlon

Cyklistika

Džudo

Kanoistika

Rôzne

Športová
streľba

Vodný
slalom

Vzpieranie

Bežné
výdavky

2 622,00

7 000,00

2 460,00

10000,00

3 490,00

5 998,00

12709,00

5 049,00

116,99

1 623,00

Kapitál.
výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

16946,00

8 400,00

7 197,00

9 700,00

1 399,00

0,00

Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu bolo
vyčerpaných 119.315,35 €.
Grafické znázornenie bežných výdavkov na nákup
šport. materiálu

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

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 roka 2010 pracovníci proviantnej služby zabezpečili občerstvie na
recepciu pre organizačný výbor XV. ročníka športovej olympiády detí materských škôlok,
stravovanie 180 účastníkov v hasičskom športe, stravovanie počas 26. ročníka Turnaja SNP
v džude a následného sústredenia, stravovanie členov Egyptskej cyklistickej federácie a
celodenné stravovanie počas Memoriálu Juraja Ondra v modernom päťboji. Za rok 2010 bolo
podaných 673 raňajok, 19770 obedov a 810 večerí. Od 1.2.2010 bol rozšírený výber
pripravovanej stravy o skupinu, v ktorej sú podávané šaláty z čerstvej zeleniny a ovocie.
Za nákup potravín bolo z rozpočtovej položky potraviny vyčerpaných 32.544,40 €.
Správkyňa jedálne za rok 2010 odviedla za predaj stravných lístkov čiastku 21.101,78 €.
5. Poskytovanie ubytovania
V roku 2010 bolo na ubytovni VŠC ubytovaných 423 platiacich osôb, čo je 1741 L/D.
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Zápasenie

Správca ubytovne uhradil na finančné oddelenie čiastku 25.672,17 €. Z toho 15.269,73 € bolo
odvedených na obnovu položky 632001 - energie a do štátneho rozpočtu bol odvedený
poplatok za ubytovanie vo výške 10.402,14 €. Zabezpečovali sme ubytovanie pre športovcov
– ŠO džudo, zápasenie, biatlon, atletika, vzpieranie, športová streľba, moderný päťboj a futbal
mládež.
Poplatky za užívanie ubytovne VŠC za rok 2010
TRVALÉ

MESIAC
JANUÁR 2010
FEBRUÁR 2010
MAREC 2010
APRÍL 2010
MÁJ 2010
JÚN 2010
JÚL 2010
AUGUST 2010
SEPTEMBER 2010
OKTÓBER 2010
NOVEMBER 2010
DECEMBER 2010
CELKOM:

KRÁTKODOBÉ

UBYTOVANIE UBYTOVANIE
počet L/D
počet L/D

734
373
745
545
384
533
801
526
514
525
650
545
6 875

110
197
20
91
68
104
514
104
215
96
101
121
1 741

POPLATKY

POPLATKY

Celkom L/D
L/D
ZA UBYTOVANIE ZA ENERGIE

844
570
765
636
452
637
1 315
630
729
621
751
666
8 616

679,40
825,74
513,22
544,78
394,08
545,44
2 023,36
469,68
688,96
501,32
607,38
2 608,78
10 402,14

1 892,44
1 550,48
1661,29
1336,67
778,72
916,74
2427,30
734,66
1070,09
1307,48
1593,86
15 269,73

CELKOM
€

2572,14
2376,22
2174,51
1881,45
1172,80
1462,18
4450,66
1204,34
1759,05
1808,80
2201,24
2608,78
25 672,17

V roku 2010 bolo v priemere trvalo ubytovaných 18 osôb. Platby sú uskutočňované
mesačne na základe evidenčného listu pre výpočet úhrady za používanie bytového priestoru
s nadštandardným vybavením.
6. Dopravné zabezpečenie
Hlavnou úlohou zabezpečenia automobilovej prevádzky v roku 2010 bola včasná
a bezpečná preprava športovcov individuálnych športových odvetví na podujatia
výkonnostného a vrcholového rastu a na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl SR
v tuzemsku a v zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh spojených s prevádzkovým chodom VŠC.
Spotreba pohonných látok za obdobie mesiacov 1-12/2010:
Automobil.
technika
Benzín
Nafta
Celkom

8 705
22 106
30 811

Ostatná
technika
v litroch
3 797
1 691
5 488

Celkom
12 502
23 797
36 299

Automobil.
technika
10 551
24 003
34 554

Ostatná
technika
v eurách
4 293
1 909
6 202

Celkom
14 844
25 912
40 756

V priebehu roka bolo služobnými motorovými vozidlami najazdených 421594 km.
Bola spôsobená 1 škodová udalosť na technike. Do techniky z rozpočtovej položky na
zahraničné služobné cesty bolo zabezpečených 14421 litrov pohonných látok, čo predstavuje
čiastku 16.729,- €. Spotreba olejov a prevádzkových kvapalín predstavuje 2.080,- € a v roku
2010 bolo 32.102 € použitých na zabezpečenie opráv motorovej techniky.
7. Prenájom nehnuteľného majetku
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica spravuje majetok štátu a medzi
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jeho hlavné činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú prípravu
jednotlivých ŠO a príprava nebytových priestorov, ako je Športová hala DUKLA na
Štiavničkách, Štadión SNP, kuchynsko-jedálenský blok, hlavná budova JUGO, výcvikové
stredisko Králiky ako i budova logistiky a telocvičňa nachádzajúce sa v Trenčíne. V čase
nevyužívania priestorov našimi príslušníkmi sa nehnuteľný majetok prenajíma iným
subjektom v súlade s platnými právnymi normami. V roku 2010 bolo uzatvorených 81
nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z toho 76 príjmových a 2 výdavkové nájomné zmluvy a 3
zmluvy o výpožičke.
V roku 2010 sme za prenájom nebytových priestorov vyfakturovali finančné
prostriedky v celkovej výške 127.917,74 €, z toho na položku štátneho príjmu, t. j. nájom
nebytových priestorov 46.850,12 € a za energie (elektrická, tepelná energia, vzduchotechnika,
voda, vodné stočné, komunálny odpad) v celkovej čiastke 81.067,62 €.
V roku 2010 bolo vyhlásené osobitné ponukové konanie na prebytočný nehnuteľný
majetok v správe VŠC nachádzajúci sa v Trenčíne, ktoré však bolo neúspešné, nakoľko
v stanovenej lehote nebola do VŠC doručená žiadna cenová ponuka. VŠC je ďalej povinné
nakladať s týmto nehnuteľným majetkom podľa § 8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. V hodnotenom roku bola štyri krát vyhlásená
dočasná prebytočnosť na majetok štátu, s novými nájomcami boli uzatvorené príjmové
nájomné zmluvy a následne zaslané na schvaľovací proces na MF SR cestou MO SR.
Počas celého roka 2010 sme plnili požiadavky na základe predložených a schválených
žiadostí, v spolupráci so správcom telovýchovných objektov sa pripravoval plán využitia
telovýchovných objektov podľa požiadaviek jednotlivých športových oddelení a nájomcov.
V roku 2010 bolo vo VS Králiky ubytovaných 677 osôb (1602 L/D), športovcov 131
(592 L/D). Za využívanie strediska bolo zinkasovaných celkove 8.409,63 €. V priebehu roka
bolo zabezpečované vo VS Králiky ubytovanie nahlásených hostí a športovcov na sústredenia
a služby s tým spojené. Počas vykurovacieho obdobia boli objekty vykurované elektrinou, ale
aj pevným palivom. Bola vykonávaná kontrola, regulácia a nastavenie kúrenia ako aj bežná
údržba. V zimnom období bola vykonaná údržba a úprava bežeckých tratí, opravy a údržba
zimnej techniky – ratrak, skútre a zabezpečenie PHM.
Športová hala a štadión v správe VŠC slúžia hlavne na zabezpečenie tréningového
procesu našich športovcov, na organizovanie podujatí a pretekov VŠC. V spolupráci
s Mestom Banská Bystrica aj tréning a športové akcie iných klubov a organizácií. Okrem
našich športovcov v našich priestoroch celoročne trénovali: FK Dukla a.s., basketbalisti BK
ŠKP, basketbalistky UMB, džudisti UMB a hádzanárky ŠKP.
8. Zahraničné služobné cesty
V roku 2010 VŠC realizovalo 195 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“),
z toho 95 bolo plánovaných a 100 neplánovaných. Z počtu 195 ciest bola 1 aktivita
realizovaná ako podporný tím na ZOH, 9 ako účasť na MS, 6 ako účasť na ME, 3 ako účasť
na MS CISM, 10 ako účasť na svetových pohároch, 67 ako účasť na medzinárodných
pretekoch, 15 ako účasť na medzinárodných turnajoch, 75 ako účasť na výcvikových
táboroch, 2 ako účasť na medzinárodných kongresoch a 7 ako účasť na fakultatívnych
zájazdoch.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 176.911,45 €.
9. Zahraničné služobné návštevy
V roku 2010 VŠC organizovalo 7 medzinárodných podujatí ako zahraničné služobné
10

návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho bolo 5 plánovaných a 2 neplánované. Z medzinárodných
návštev sa organizovali „Európa SC high jump“ halový míting v skoku do výšky,
medzinárodný „Dukla Cup“ v džude, „Medzinárodné dni cyklistiky“, Výcvikový tábor
egyptských cyklistov v rámci sparingu, medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude, „Memoriál
Juraja Ondra“ v modernom päťboji a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca rezortu MO SR
2010“ s pozvanými hosťami z ASC Dukla Praha.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 5.163,80 €.
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
V priebehu roka 2010 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo športové a kultúrne
podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia športu, športových výsledkov, športovcov
a samotného VŠC.
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2009, 12. 1. 2010
Toto podujatie je každoročne organizované za účelom vyjadrenia vďaky športovcom,
trénerom a realizačným tímom, ktorí prispievajú k úspešnému vystúpeniu jednotlivých
športovcov na svetových a európskych šampionátoch. Slávnostnému vyhláseniu predchádzala
autogramiáda športovcov v Europa Shopping centre Banská Bystrica. Samotné vyhlásenie
najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2009 sa konalo 12.1.2010 v ECC-PKO Banská
Bystrica. Pozvanie prijal minister obrany Jaroslav Baška, ďalší rezortní predstavitelia,
predstavitelia generálneho štábu OS SR, poslanci NR SR, ako aj zástupcovia miestnej
samosprávy, zväzov, sponzori, obchodní partneri a v neposlednom rade i samotní športovci
a zamestnanci VŠC. Počas večera boli vyhlásení víťazi v kategóriách najúspešnejší juniori,
tréner, neolympijské a olympijské športy.
Privítanie olympionikov, 2. 3. 2010
Na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri naši športovci Anastasija Kuzmina a Pavol
Hurajt získali kompletnú zbierku olympijských medailí, čím prepísali športovú históriu
zimných olympijských hier na Slovensku. A to bol dôvod na to, aby sme ich výkonom vzdali
poctu slávnostným privítaním v Banskej Bystrici, ktoré sa v úvode začalo na pôde VŠC.
Potom nasledovalo uvítanie na Námestí SNP občanmi mesta Banská Bystrica za účasti
predstaviteľov miestnej samosprávy a vedenia VŠC. Na námestí sa zhromaždilo približne
2000 obyvateľov, ktorí s netajenými emóciami zborovo spievali skladbu zloženú špeciálne
pre olympijskú víťazku a na veľkoplošnej obrazovke sa premietali zábery z olympiády. Toto
všetko vytvorilo neopakovateľnú atmosféru ako pre Bystričanov, tak i pre samotných
športovcov. Športoví fanúšikovia mali možnosť získať plagáty a podpisové karty na
autogramiáde. Toto slávnostné privítanie našich športovcov sme zorganizovali v spolupráci s
Mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom, Olympijským klubom
Banská Bystrica a Slovenským zväzom biatlonu.
Europa SC High jump, 4. 3. 2010
Jednou z každoročných športovo-spoločenských udalostí sú medzinárodné preteky
v skoku do výšky Europa SC High jump, známe tiež pod názvom Banskobystrická latka. VŠC
organizovalo už 17. ročník tohto výškarského mítingu. K pretekom sa uskutočnili 2 tlačové
konferencie, jedna niekoľko dní pred podujatím, druhá predpoludním v deň konania
samotných pretekov. Sprievodným programom bola podpisová akcia, ktorá sa konala v
Europa Shopping centre. V deň konania mítingu prebiehala súťaž „Latka 5-ich miest“, ktorej
finalisti sa zúčastnili hlavnej súťaže. Tradične o preteky BBL prejavil záujem veľký počet
divákov, ktorí vo vypredanom hľadisku vytvárali výbornú atmosféru počas celého podujatia.
Tú ocenili hlavne súťažiaci, a to 8 výškarok zo 7 krajín a 12 pretekárov z 8 krajín. Všetky
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pokusy športovcov boli premietané na veľkoplošnej obrazovke. Míting bol mimoriadne
úspešný po stránke organizačnej aj športovej, víťaz mužskej časti pretekov Rus Uchov skočil
nový rekord mítingu (238 cm). Niektorí atléti si zlepšili osobné rekordy, rovnako ako
v niektorých prípadoch i národné rekordy.
Otvorenie zrekonštruovanej posilňovne, 28. 5. 2010
VŠC vstupovalo do úvodu roka so zámerom realizácie už nevyhnutnej rekonštrukcie
posilňovne. Športové centrum zabezpečujúce starostlivosť o slovenskú špičku pretekárov
z rôznorodých športových odvetví musí dbať na kvalitu podmienok na prípravu. To sa
podarilo 28. mája, keď boli zrenovované a zariadené priestory posilňovne slávnostne uvedené
do života za prítomnosti ministra obrany SR, náčelníka GŠ OS SR, štátneho tajomníka MO
SR, športovcov, trénerov, zamestnancov VŠC a ostatných hostí. Pri tejto príležitosti
v príjemnej atmosfére minister obrany SR a náčelník GŠ OS SR odovzdali vojenské medaile
a odznaky štyrom našim úspešným športovcom a jednému trénerovi (M. Hrašnová, M. Randl,
P. Pelach, J. Purdjaková; D. Valent).
Poklepanie základného kameňa Lodenice, 7. 6. 2010
Jednou z priorít a zároveň nutnosťou sa stala výstavba novej lodenice pri vodnom
kanáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši, kde prebieha podstatná časť prípravy
športovcov odvetvia, ktoré je jedným z dlhodobo najúspešnejších vo VŠC. Nimi sú vodní
slalomári, ktorí sú nositeľmi olympijských medailí, ako i cenných kovov z ostatných
šampionátov. Dňa 7.6.2010 bol položený základný kameň novej lodenice, ktorý bol za účasti
ministra obrany SR, primátora mesta Liptovský Mikuláš, členov vedenia VŠC, trénerov
a športovcov oddelenia vodný slalom slávnostne poklepaný olympijskými víťazmi vo
vodnom slalome, Elenou Kaliskou a Michalom Martikánom. Zároveň architekt projekt bližšie
predstavil a načrtol časový harmonogram prác s približným termínom ukončenia prvej časti
výstavby.
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2010, 21. 12. 2010
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za r. 2010, organizované pod
záštitou ministra obrany SR, sa konalo v netradičných priestoroch tanečného klubu Ministry
of Fun v Europa Shopping centre v Banskej Bystrici. Tomuto prostrediu sa podriadil aj
kultúrny program, o ktorý sa postaral Vojenský folklórny súbor Jánošík. Vyhlásení boli
najlepší športovci v kategóriách juniori, neolympijské a olympijské športy a jednou
z kategórií boli tréneri, ktorí boli ocenení bez určenia poradia. Slávnostného večera sa
zúčastnili predstavitelia rezortu MO SR, generálneho štábu OS SR, zväzov, sponzori,
priaznivci, športovci a zamestnanci VŠC.
1. ročník časopisu Šport v DUKLE
VŠC v roku 2010 vydalo prvé štyri čísla prvého ročníka časopisu o športovom dianí v
Dukle pod názvom Šport v DUKLE, ktorý bol publikovaný ako občasník. Jeho obsahom sú
najmä športové výsledky športovcov VŠC, ich medailové umiestnenia, propagácia podujatí,
dianie v športovom centre, história DUKLY, resp. jej jubilanti, ale nájdu sa tu aj odborné
témy zamerané na oblasť športu. Priestor dostali aj odvetvia, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť histórie DUKLY, a to Futbalový klub Dukla, a. s., Hokejový klub Dukla Trenčín
a Armádní sportovní centrum Dukla Praha. Časopis je distribuovaný športovým zväzom, na
ministerstvo obrany SR, SOV, ako povinný výtlačok vybraným knižniciam, UMB v Banskej
Bystrici, ďalej športovým priaznivcom, spolupracujúcim organizáciám, partnerom športových
podujatí a novinárom.
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Propagácia športovcov a športových výsledkov
Každý mesiac sa najvýznamnejšie športové výsledky publikujú aj v časopise
ministerstva obrany SR „OBRANA“.
V rámci projektu „Povedz nie drogám“ spolupracuje VŠC s prednášateľom p. Petrom
Remperom na šírení osvety proti drogovým závislostiam a ako voľbu využitia voľného času
predstavuje šport. Na jednotlivých prednáškach sa podľa svojich možností zúčastňujú
športovci VŠC. Projekt sa realizuje na základných a stredných školách po celom Slovensku.
V druhej polovici roka 2010 bola sfunkčnená nová webová stránka VŠC, na ktorej sa
uverejňujú všetky dôležité informácie z prostredia športu vo VŠC. Na záver roka boli
pripravené prezentačné materiály: kalendár, diár, bulletin, ročenka.
Zoznam športových podujatí organizovaných VŠC:
MT DUKLA Cup v džude
Europa SC high jump v skoku do výšky
M-SR juniorov v džude
Kritérium SNP v atletike
Medzinárodný turnaj SNP v džude
Slovenský pohár v modernom päťboji
Memoriál J. Ondra v modernom päťboji
Cena Hrona v modernom päťboji
Majstrovstvá kraja v džude
SNL v džude

30. 1.
4. 3.
1. 5.
12. 6.
28. 8.
18. 9.
24. 9.
8. – 10.10
3. 10.
13. 11.

Zoznam športových podujatí organizovaných za spoluúčasti VŠC:
Latka 5-ich miest
2. 2. – 4. 3.
Extraliga BT v Liptovskom Mikuláši
6. – 7. 2.
„Dudinská 50“ v chôdzi
27. 3.
Medzinárodné liptovské slalomy vo vod. slalome 24. – 25. 4.
Chodecký míting na dráhe
30. 4.
Medzinárodný tatranský slalom vo vod. slalome
7. – 9. 5.
GPS v atletike
23. 5.
Dubnické dni cyklistiky 1.2 UCI
29. – 30. 5.
Majstrovstvá kraja v atletike
5. 6.
Olympiáda materských škôl
24. 6.
Beh olympijského dňa
23. 6.
Extaliga BT v Liptovskom Mikuláši
22. – 25. 7.
Považský pohár vo vzpieraní
4. 9.
Chôdza na Bacúchu – cena Jozefa Pribilinca
25. 9.
Memoriál L. Mlyneka v zápasení
25. 9.
Majstrovstvá kraja v džude
3. 10.
Horehronské hry v atletike
7. 10.
Cena Hrona v modernom päťboji
8. – 10. 10.
Preteky „biathle“
30. 10.
Extraliga BT v Liptovskom Mikuláši
17. – 20. 12.
Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov na ZOH 2010
V roku 2010 vyvrcholila dlhodobá príprava 13. nominovaných TOP športovcov
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reprezentáciou na ZOH 2010 vo Vancouveri. Slovensko z VŠC reprezentovalo v Kanade 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 Anastasija Kuzmina, ktorá získala zlatú a striebornú
medailu i 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 je dlhodobo zameraná aj na plnenie
výkonnostných cieľov na SVH, ktoré sa konajú každé 4 roky. Na predchádzajúcich SVH
2007 v indickom Hyderabade sa podarilo získať celkom 4 medaile (2 zlaté, 1 striebornú, 1
bronzovú). V roku 2010 pokračovala dlhodobá príprava zameraná na úspešnú reprezentáciu
OS SR na 5. SVH 2011, ktoré sa budú konať 16.- 24. júla 2011 v brazílskom Rio de Janeiro.

5. Rozpočet organizácie
Ministerstvo obrany SR Vojenskému športovému centru DUKLA Banská Bystrica
schválilo rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2010 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 2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

82 695
4 181 702

111 619
5 957 884

1 932 828
619 123
1 427 049
202 702
0

1 885 600
639 282
1 408 883
208 639
1 815 480

Grafické zobrazenie výdavkov schváleného
rozpočtu na r. 2010

610
620
630
640
700
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Grafické zobrazenie výdavkov upraveného rozpočtu
k 31.12.2010

610
620
630
640
700

PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV:
VÝDAVKY
096
09601
0960104

Obrana
Riadenie a podpora obrany
Ostatná podpora

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet na rok
2010
VÝDAVKY SPOLU
4 181 702
z toho:
600
4 181 702
- 610
1 932 828
- 620
619 123
- 630
1 427 049
- 640
202 702
700
0

Upravený
rozpočet
k 31.12.2010
4 994 128

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2010
4 984 708

% čerpania
k schválenému
rozpočtu
119,2

% čerpania
k upravenému
rozpočtu
99,8

4 142 404

4 132 984
1 877 258
639 275
1 407 816
208 636
851 724

98,8
97,1
103,3
98,7
102,9
0

99,8
99,6
100,0
99,9
100,00
100,0

1 885 600
639 282
1 408 883
208 639
851 724

Z toho kapitálové výdavky:

Ukazovateľ
VÝDAVKY SPOLU (kapitálové)
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
- 710 – Obstarávanie kapitálových aktív
- 713 – Nákup strojov,
zariadení (fond 1319
- 713 – Nákup strojov,
zariadení (fond 111)

Schválený
rozpočet na
rok 2010
v tis. €
0

Upravený
rozpočet
k 31.12.
v tis. €
851 724

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.
v tis. €
851 724

% čerpania % čerpania
k schválené- k upravenému
mu
rozpočtu
rozpočtu
0
100,00

0

851 724

851 724

0

100,00

0

807 723

807 723

0

100,00

0

44 451

44 451

0

100,00
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Grafické znázornenie čerpania fin.
prostriedkov v r. 2010
2000000
1500000
610
620
630
640
700

1000000
500000
0

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie k 31.12.2010

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 nákupu telovýchovného materiálu pre
športovcov, na zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na športovú reprezentáciu
ozbrojených síl Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach.
Kategória 640
V kategórii boli finančné prostriedky použité na výplatu príspevku na bývanie,
náhrady služobného príjmu, na preplatenie výstrojných bodov a preplatenie náhrady za
nedodanú stravu profesionálnych vojakov.
Program 095 – Rozvoj obrany
Podprogram 09504 – Rozvoj infraštruktúry
Projekt 0950412 –Zvýšenie kvality života

Ukazovateľ

VÝDAVKY SPOLU
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
710 – Obstarávanie kapitálových aktív
- 717 001 Výstavba lodenice (fond 1319)
- 717 001 Výstavba lodenice (fond 111)
- 717 001 Výstavba lodenice (fond 111)
- 717 002 Rekonštrukcia a modern. regeneračnej linky (fond 111)

Schválený
rozpočet na
rok 2010
v €

Upravený
rozpočet
k 31.12.
v €

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.
v €

Presun do
roku 2011

0

1 814 303

963 754

850 549

0
0
0
0
0
0

1 814 303
1 814 303
344 348
1 177 055
150 700
142 200

963 754
963 754
344 348
368 790
150 700
99 916

850 549
850 549
0
808 265
0
42 284
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CELKOVE
A. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Ukazovateľ

VÝDAVKY SPOLU
z toho:
610
620
630
640
700

Schválený
rozpočet na
rok 2010
4 181 702

Upravený
rozpočet
k 31.12.
5 957 884

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.
5 948 463

% čerpania % čerpania
k schválené- k upravenému rozpočtu mu rozpočtu
142,5
99,8

1 932 828
619 123
1 427 049
202 702
0

1 885 600
639 282
1 408 883
208 639
1 815 480

1 877 258
639 275
1 407 816
208 636
1 815 478

Schválený
rozpočet na
rok 2010
0

Upravený
rozpočet
k 31.12.

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.

1 815 478

1 815 478

0

100,00

0

1 815 478

1 815 478

0

100,00

0
0

851 722
963 756

851 722
963 756

0
0

100,00
100,00

97,1
103,3
98,7
102,9
0

99,6
100,0
99,9
102,9
100,0

B. Kapitálové výdavky
Ukazovateľ
VÝDAVKY SPOLU (kapitálové)
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
- 710 – Obstarávanie kapitál. aktív
- 713 – Nákup strojov, zar. ...
- 717 – Realizácia stavieb

% čerpania % čerpania
k schválené- k upravenému rozpočtu mu rozpočtu

PRÍJMY VŠC PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE
Ukazovateľ

Schválený
Upravený
% plnenia
% plnenia
Plnenie
rozpočet na
rozpočet
k schválenému k upravenému
k 31.12.2010
rok 2010 k 31.12.2010
rozpočtu
rozpočtu

PRÍJMY SPOLU

82 695

111 619

135 171

163,5

121,1

- 210
- 220
- 290

82 695
50 000
31 695
1 000
0

105 324
50 000
54 324
1 000
6 295

128 876
83 266
41 971
3 639
6 295

155,8
166,5
171,4
363,9
0

122,4
166,5
132,4
363,9
100,0

z toho:
200

300 (dotácie)

Zhodnotenie zamestnanosti
Prílohou č. 1 k č. SEFIM-77-20/2010-OPVR nám boli stanovené rozpočtové
opatrenia RO 18-00/009-2010/06, RO 18-00/016-2010/11, RO 18-00/017-2010/12 a upravené
záväzné ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych vojakov a zamestnancov
nasledovne:
Kategória
Zamestnanci
Profesionálni vojaci

Limit
1 129 067
756 533

Priem. záväzný počet
117,108
58,423

Priem. záväzný plat
803
1 079
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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.
Prehľad o čerpaní prostriedkov na rok 2010 k 31.12.2010:
A. Profesionálni vojaci
2010
Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
756 533
58,423
1 079

Plnenie za 1-12/2010
748 676
58,05
1 075

Tabuľková disciplína bola dodržaná, priemerný mesačný plat ani stanovený priemerný
evidenčný počet neboli prekročené. Plnenie priemerného mesačného platu bolo na 99 %.
Plnenie stanoveného limitu p.v. k 31.12.2010 bolo na 99 %. Evidenčný počet p.v.
k 31.12.2010 bol 54. Rozpočtovým opatrením RO 18-00/016-2010/11 boli vyčlenené
prostriedky na výplatu odmien v mesiaci november v celkovej výške 14.250,- €. Pri ich
čerpaní boli dodržané pokyny č. SEFIM-43-100/2010.
Personálnymi rozkazmi č. 178-187 zo dňa 30. júna 2010 minister obrany SR zapožičal
vojenské hodnosti na dobu výkonu funkcie od 1. júla 2010 desiatim profesionálnym vojakom,
čo ovplyvní potrebu prostriedkov v kategórii profesionálnych vojakov na budúce obdobia.
Pri ustanovovaní do funkcie profesionálnych vojakov, ktorí boli k VŠC dočasne
vyčlenení z Vojenskej výcvikovej školy z Martina od 6.11.2010 nemohli byť dodržané
Metodické pokyny č. 4/2010 riaditeľky Osobného úradu MO SR o zabezpečení premiestnení
profesionálnych vojakov v priebehu mesiaca z dôvodu technických problémov zo strany
personálneho úradu, ktoré nebolo možné pre závažnosť problému a krátkosť času zo strany
personálneho úradu odstrániť. Z tohto dôvodu neboli v období 6.11.-30.11.2010 traja
profesionálni vojaci ustanovení na plánované funkcie. Títo profesionálni vojaci boli
ustanovení na funkcie len od 1.12.2010, čo spôsobilo nezrovnalosti v priemerných počtoch
profesionálnych vojakov vo VŠC i celého rezortu v mesiaci november 2010 a v konečnom
dôsledku aj za celý rok 2010.
B. Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
2010
Stanovené ukazovatele
Limit
1 129 067
Priemerný evidenčný počet
117,108
Priemerný mesačný plat
803

Plnenie za 1-12/2010
1 128 582
117,108
803

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. Plnenie
stanoveného limitu bolo k 31.12.2010 na 100 %. Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2010
bol 117. Stanovený priemerný plat bol plnený na 100 %. V kategórii 620 bolo k 31.12.2010
vyčerpaných, bez príspevkov do DDS – 627, celkom 621.445,- €.

6. Personálne otázky
Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 boli v organizačnej štruktúre VŠC realizované
zásadné zmeny, hlavne smerom k znižovaniu počtov zamestnancov a profesionálnych
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vojakov, v roku 2010 boli realizované zmeny len na základe potrieb VŠC. V tejto súvislosti
bolo vydaných 9 doplnkov k tabuľke počtov, v ktorých sa hlavne realizovali zmeny vo
funkciách športových oddelení potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. V roku 2010 boli
vypracované 4 informačné správy pre ministra obrany SR na prijatie do prípravnej a dočasnej
štátnej služby, na prijatie do pracovného pomeru a na prepožičanie hodností.
V roku 2010 bolo prijatých do služobného pomeru 10 profesionálnych vojakov a 10
profesionálnym vojakom bolo ukončené dočasné vyčlenenie vo VŠC. K 1. júlu 2010 boli
ôsmim profesionálnym vojakom - inštruktorom športu prepožičané hodnosti, a to: rtn.
Hrašnovej hodnosť nadrotmajster, rtn. Šoškovi rotmajster, čat. Križkovi rotmajster, čat.
Tóthovi nadrotmajster, voj. II. st. Randlovi rotmajster, voj. II. st. Hagarovi rotmajster, voj. II.
st. Balážovi čatár a voj. II. st. Tkáčovi rotný. Hodnosti boli prepožičané aj prof. vojakom –
trénerom, a to: por. Kováčovi kapitán, rtn. Gregorovi poručík a čat. Šimočkovi poručík.
Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 30 zamestnancov,
z toho 18 inštruktorov športových oddelení a boli na nich spracované osobné spisy.
Prepustených z pracovného pomeru bolo celkovo 16 zamestnancov, z toho 10 IŠ. Prepúšťania
boli realizované na základe vlastných žiadostí, uplynutím dohodnutej doby a z dôvodu
organizačných zmien vo VŠC.
V mesiaci január a február 2010 boli spracované funkčné prehľady zaradenia všetkých
zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC, plány dovoleniek a plán hodnotení
profesionálnych vojakov. Hodnotenia profesionálnych vojakov boli spracované v plnom
rozsahu do 15.2.2010. Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2010
spracované majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich zamestnancov.
K 1.1.2010 na základe valorizácie funkčných platov boli spracované nové platové
výmery na všetkých profesionálnych vojakov ako aj zamestnancov a v súlade s nimi boli
prepracované zápočty odbornej praxe.
Pravidelne boli spracovávané hlásenky osobných zmien zamestnancov
a profesionálnych vojakov. Všetky požadované evidenčné hlásenia boli spracovávané včas.
Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných plánov
a požiadaviek vedenia.
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC
VŠC sa v roku 2010 organizačne členilo na odbory, oddelenia a skupiny, ktoré boli
riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej podriadenosti riaditeľovi VŠC. Základné
členenie k 1.1.2010 bolo nasledovné:
 Riaditeľstvo
- organizačno-propagačná skupina,
- právno-personálna skupina,
 Odbor riadenia športu
- oddelenie VŠC dospelých:
- športové oddelenie atletika,
- športové oddelenie vodný slalom,
- športové oddelenie športová streľba,
- športové oddelenie biatlon,
- športové oddelenie džudo,
- športové oddelenie rôzne,
- športové oddelenie kanoistika,
- športové oddelenie vzpieranie,
- športové oddelenie zápasenie,
- športové oddelenie cyklistika cestná,
- športové oddelenie parašutizmus,
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- oddelenie VŠC mládeže,
- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti,
 Odbor ekonomiky
- finančná skupina,
- oddelenie hnuteľného majetku,
- oddelenie nehnuteľného majetku,
- oddelenie evidencie a účtovania.
Schéma organizačnej štruktúry VŠC platná v r. 2010:
Riaditeľ VŠC
Odbor riad. športu
Odd. VŠC dospelých

Práv.-pers. skup.

Odd. VŠC mládeže

OZDRS

Org.-propag. sk.

Odb. ekonomiky

Finančná skup.

ŠO atletika

Lieč.-prev. st.

Odd. hnut. majetku

ŠO biatlon

Fyzioterapia

Odd. nehn. majetku

ŠO cyklistika

Diagnostika

Odd. ev. a účtovania

ŠO džudo
ŠO kanoistika
ŠO parašutizmus

ŠO rôzne
ŠO šport. streľbs

ŠO vod. slalom
ŠO vzpieranie
ŠO zápasenie

VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je štatutárnym orgánom
VŠC. Riaditeľ môže v rozsahu svojich práv a povinností poveriť ďalších zamestnancov na
právne úkony vykonávané v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa
ustanovuje organizačný poriadok VŠC, ktorý je vnútorným dokumentom VŠC a stanovuje
úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, vymedzuje
ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti, zodpovednosť a právomoci riaditeľov odborov,
vedúcich oddelení a skupín VŠC.
Vo VŠC pôsobia zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah
upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ďalej sú
tu 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.
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Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2010 116 zamestnancov, z toho 41 športovcov a 54
profesionálnych vojakov, z toho 49 športovcov. K 31.12.2010 bolo v pracovnom pomere 116
zamestnancov a v služobnom pomere 54 profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí
športovo talentovaná mládež, ktorých pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva o vykonávaní
športovej činnosti uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka, ktorých nazývame zmluvní
športovci.
Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 1.1.2010:
plán

skutočnosť

Dôstojníci

11

10

Práporčíci

1

1

Poddôstojníci

48

41

Mužstvo

2

2

Zamestnanci

121

116

SPOLU

183

170

Veková štruktúra k 1.1.2010:
Vek
Počet

do 25
r.
31

26-30
r.
27

31-35
r.
26

36-40
r.
18

61-65

56-60

41-45
r.
14

46-50
r.
15

51-55
r.
10

56-60
r.
23

61-65
r.
6

do 25

51-55
26-30

46-50
41-45
36-40

31-35

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme k 1.1.2010:
Základné
3

Stredné odborné
15

Úplné stredné
102

Vysokoškolské
50
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Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné

stredné odborné

úplné stredné

vysokoškolské

Stav počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2010 podľa tabuliek počtov bol
nasledovný:
ODBOR RIADENIA ŠPORTU:
športovci:
tréneri:
tajomníci športov
mechanici:
lekári a zdravotníci:

49 profesionálnych vojakov
41 zamestnancov vo verejnom záujme
8 prof. vojakov + náčelník odboru a vedúci odd. VŠC dosp.
22 zamestnancov vo verejnom záujme
5 zamestnancov vo verejnom záujme
3 zamestnanci vo verejnom záujme
2 profesionálni vojaci
7 zamestnanci vo verejnom záujme

spolu odb. riadenia športu

139 osôb

ODBOR EKONOMIKY:

1 profesionálny vojak
35 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odb. ekonomiky

36 osôb

RIADITEĽSTVO:

8 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu riaditeľstvo

8 osôb

-

62 profesionálnych vojakov
121 zamestnancov vo verejnom záujme

CELKOVÝ POČET

183 OSÔB
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Graf odboru riadenia športu VŠC

športovci
tréneri
tajomníci
mechanici
zdravotníci

Graf o počte zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC
podľa tabuliek počtov
športovci
tréneri
tajomníci
mechanici
zdravotníci
odbor ekonomiky
riaditeľstvo

2. Rozvoj ľudských zdrojov
Prijímanie do dočasnej štátnej služby je realizované cestou územných vojenských
správ 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 spracovávaný
dodatok k smernici pre odmeňovanie IŠ podľa dosiahnutých športových výsledkov.
Personálna evidencia a personálna štatistika s profesionálnymi vojakmi a
zamestnancami je vedená v súlade so Smernicami MO SR č. 56/2007 o vedení personálnej
evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov a metodickými pokynmi. Úlohy
pre personálnu prácu vyplývajú z ročného plánu a zo základných opatrení. Tieto sa v
stanovených termínoch plnia. Tabuľková disciplína je dodržiavaná, nedochádza k jej
porušovaniu ani v jednej kategórii zamestnancov ani profesionálnych vojakov.
VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a profesionálnych
vojakov štúdiom na vysokých školách, v sledovanom roku ukončili vysokoškolské vzdelanie
I. a II. stupňa 9 zamestnanci a profesionálni vojaci. Počas celého roka sa zamestnanci VŠC
zúčastňovali školení a kurzov, ktoré boli zamerané na získanie nových informácií. 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 ochrane osobných údajov. Zamestnanci absolvovali školenie BOZP
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a školenie z PCP vodičov a referentov služobných motorových vozidiel.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2010 v súlade s poslaním, ktorým je
profesionálna starostlivosť a príprava športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu
športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a Európy, svetových vojenských hrách a majstrovstvách sveta CISM ako
i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych podujatiach.
Základným cieľom VŠC bolo v súčinnosti so SOV a jednotlivými športovými zväzmi
prednostne zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu nominovaných športovcov na zimných
olympijských hrách 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 v roku 2010 plnili ŠO hlavné úlohy na
ZOH, MS, MS CISM, ME, ME-J, AMS a OH-M s nasledovným ziskom medailí:
ŠO biatlon
 na ZOH v Kanade (zisk 3 medailí),
 na MS v letnom biatlone v Poľsku (zisk 5 medailí),
 na ME v letnom biatlone v Osrblí (zisk 4 medailí).
ŠO rôzne








na MS v karate v Portugalsku (zisk 1 medaily),
na MS v kulturistike v Azerbajdžane a v Mexiku (zisk 3 medailí),
na MS v tlaku na lavičke v USA (zisk 1 medaily),
na MS vo vodnom motorizme v Taliansku (zisk 1 medaily),
na MS v zjazde na divokej vode v Španielsku (zisk 4 medailí),
na ME v kulturistike v Holandsku (zisk 1 medaily),
na ME vo vodnom motorizme v Nemecku (zisk 2 medailí),

ŠO kanoistika
 na MS v Poľsku (zisk 2 medailí),
 na ME v Španielsku (zisk 1 medaily),
 na MEJ v Rusku (zisk 1 medaily),
 na AMS v Poľsku (zisk 2 medailí).
ŠO športová streľba
 na MS v Nemecku (zisk 4 medailí),
 na HME v Nórsku (zisk 2 medailí),
 na AMS v Poľsku (zisk 1 medaily).
ŠO vodný slalom
 na MS v Slovinsku (zisk 2 medailí),
 na ME v Čunove (zisk 3 medailí),
 na OHM v Singapure (zisk 1 medaily).
ŠO zápasenie
 na MS CISM vo Fínsku (zisk 2 medailí).
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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
HMS
ME
OH-M
SP
ME družstiev
M-SR

Plnenie

1x do 12. m.
2x do 8. m.
2x do 12. m.
účasť 1 pretekára
1x do 16. m.
družstvo 1x do 8.m.
2x do 3. m.
15x titul

1x 6.m.
2x 7.m.
1x 9.a 10.m.
1x 8.m.
1x 1.m.
družstvo 1x 7.m.
2x 1.m./1x 2.a 3.m.
19x titul

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

ŠO atletika bol v roku 2010 zameraný na plnenie hlavných úloh na halových
majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských hrách mládeže, majstrovstvách
Európy družstiev (MED). I napriek tomu, že sme nezískali medailu na vrcholnom podujatí
sme dokázali pripraviť 9 atlétov na ME (Janu a Danu Velďákové, Mateja Tótha, Miloša
Bátovského, Dušana Majdana, Antona Kučmína, Petra Horáka, Miloslava Konopku a Martina
Benáka), z toho sa štyria umiestnili v prvej 12-ke a dvaja v prvej 8-ke. Máme víťaza
svetového pohára v chôdzi – Mateja Tótha, družstvo SR obsadilo 7. miesto a máme šiestu
z HMS – Danu Velďákovú. Na OH mládeže máme vďaka Kataríne Strmeňovej finálové
umiestnenie. Na MED sme pripravili 6 atlétov a dvaja zvíťazili (Peter Horák, Dana
Velďáková). Na M-SR sme získali 19 titulov a 33 medailí. O sklamaní možno hovoriť iba
v prípade Miloslava Konopku, ktorý zaostal za očakávaniami, no pripravený na ME
odchádzal dobre. Zdravotné problémy sa vyskytli u Miloša Bátovského a Márii Gálikovej
a výrazne ovplyvnili výsledok na ME, resp. kariéru. Prekvapením roka bol oštepár Martin
Benák. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky v roku 2010, t.j. 7. miesto na ME a 1. miesto na SP
sa atlétom roka VŠC ŠO atletika stal nrtm. Matej Tóth.
ŠO BIATLON
Ciele

ZOH 2010

ME do 26 2010
MSJ 2010
MEJ 2010

1x do 10.m. M
1x do 25.m. M
1x do 10.m. štafety M
1x do 3.m. Ž
1x do 10.m. Ž
1x do 30.m. Ž
1x do 10.m. štafety Ž
1x do 25.m. M
1x do 3.m. Ž
1x do 8.m. Ž
1x do 15.m. Ž
1x do 15.m. Ž

Plnenie
3x 10.m.
2x 25.m.
1x 15.m.
1x 1.m.
1x 2.m.
1x 8.m.
1x 13.m.
1x 12.m. 1x 14.m.
1x 19.m.
1x 29.m.
1x 14.m.
1x 17.m.

Vyhodnotenie
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnene
nesplnené

V roku 2010 plnili príslušníci ŠO biatlon hlavné úlohy na ZOH 2010 v kanadskom
Vancouveri, kde splnili všetky stanovené ciele pre jednotlivcov. Anastasija Kuzmina sa stala
historickou olympijskou víťazkou v rýchlostných pretekoch a v stíhacích pretekoch pridala
striebornú medailu. Medailovú zbierku doplnil Pavol Hurajt, ktorý získal v pretekoch
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s hromadným štartom bronzovú medailu. Vystúpenie na ZOH 2010 sa tak stalo najlepším
v ére samostatnosti SR. Dobrý výsledok na ZOH 2010 dosiahol aj čat. Dušan Šimočko, ktorý
vo vytrvalostných pretekoch obsadil 18. miesto. Nedarilo sa našim príslušníkom v štafetách,
kde hlavne mužská štafeta zostala za očakávaním. V rámci prípravy na sezónu 2010-2011 sa
naši príslušníci zúčastnili ME v letnom biatlone, kde sa Matej Kazár stal dvojnásobným
majstrom Európy. Janka Gereková pridala striebornú medailu a zmiešaná štafeta bronz. Už
tradične sa v rámci kontrolných bodov trénovanosti sa naši športovci zúčastnili majstrovstiev
sveta na kolieskových lyžiach, kde čat. Matej Kazár získal zlato a striebro. Zlato pridal Dušan
Šimočko a bronz z.š. Ľubomíra Kalinová. Zmiešaná štafeta získala bronz.
ŠO DŽUDO
Ciele
MS
MSJ
MS CISM
ME
ME 23
MEJ
M-SR
M-SR juniorov

1x do 7. m.
1x do 9. m.
1x do 9. m.
2x do 3. m.
2x do 7. m.
1x do 5. m.
1x do 7. m.
2x do 9. m.
1x do 7. m.
1x do 9. m.
1x do 7. m.
2x do 9. m.
4x titul
10x do 3. m.
2x titul
3x do 3. m.

Plnenie
1x vypadol 1.kolo
1x vypadol 1.kolo
1x vypadol 1.kolo
podujatie
sa neuskutočnilo
1x vypadol 1.kolo
1x 7.m.
2x vypadli 2.kolo
nesplnené nominačné
kritéria
1x vypadol 1.kolo
1x vypadol 1.kolo
1x titul
7x 3.m.
3x titul
4x do 3.m.

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

ŠO džudo sa v roku 2010 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Hlavným
dôvodom boli viaceré zranenia a tragická udalosť vo forme straty najlepšieho člena ŠO, ktoré
zásadne ovplyvnili plnenie týchto úloh. Nepodarilo sa nadviazať na minuloročnú striebornú
medailu Milana Randla z ME do 23 rokov v tureckej Antalyi.
ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA
Ciele
MS

HME

1x do finále. Pu
1x do 3.m. BT
1x do 20.m. Pi
1x do finále. Pu
1x do 15.m. Pi
1x do 6.m. BT

Plnenie

Vyhodnotenie

1x 10.m.
1x 2.m./družstvo 1x 2.m.,2x 3.m.
družstvo 1x12.m.
1x 19.m.
1x 3.m./družstvo 1x 3.m.
1x 8.m./družstvo 1x 4.a5.m.

nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené

ŠO ŠS hlavné úlohy v roku 2010 plnil na majstrovstvách sveta a na halových
majstrovstvách Európy. Väčšinu hlavných úloh splnili, keď na MS v Mníchove získali rtm.
Plánovský, rtm. Jurčo a des. Pelach 2 strieborné a 2 bronzové medaile v streľbe na bežiaci
terč. Vo fínskom Merakeri na HME sa darilo pištoliarovi Tužinskému, ktorý k bronzovej
medaile v jednotlivcoch pridal ešte podiel na bronzovej medaile v družstvách.
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ŠO VODNÝ SLALOM
Ciele

MS

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

Plnenie

1x do 3.m.
1x do 6.m.
1x do 8.m.
2x do 3.m. hliadky
2x do 3.m.
1x do 6.m.
2x do 3.m. hliadky
1x do 10.m.
1x do 20.m.
1x do 6.m.
1x do 10.m.
1x do 10.m.
1x do 20.m.
3x do 3.m.
3x do 6. m.
2x titul, 3x 3.m.
2x titul

1x 2.m.
1x 5.m.
1x 37.m.
1x 1.m./1x 7.m.
1x 1.m./1x 3.m.
1x 4.m./1x 6.m.
1x 1.m./2x 5.m.
1x 11.m.
1x 19.m.
1x 14.m.
1x 10.m.
1x 28.m.
1x 18.m./1x 20.m.
1x 2.m./2x 3.m.
1x 4.m.
1x titul/3x 2.m.
5x titul

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

ŠO VS hlavné úlohy v roku 2010 plnil na majstrovstvách sveta, majstrovstvách
Európy, majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách Európy do 23 rokov a majstrovstvách
Európy juniorov. Ako tradične sa o zisk medailí zaslúžili Michal Martikán a Alexander
Slafkovský. Absolútne najúspešnejší bol Michal Martikán, ktorý získal, alebo sa podieľal na 4
medailách (3–1–0). Druhým najúspešnejším bol Alexander Slafkovský, ktorý sa podieľal na 3
medailách (2–0–1) a získal ešte na MS 5. miesto, čo bolo jeho najlepšie umiestnenie. O väčší
počet medailí sme prišli zranením Eleny Kaliskej, ktorá neštartovala na ME ani na MS,
z ktorých v minulosti pravidelne nosila medaile. Celkovo ŠO vodný slalom získal na MS a
ME 6 medailí (3–2–1), čím prekročili hlavnú úlohu, ktorou bol zisk 3 medailí.
ŠO RÔZNE
Ciele
1x do 3. m
1x do 3. m.
1x do 3. m.
2x do 3. m.
2x do 3. m.
MS ZNDV
1x do 6. m.
1x do 15. m.
MS CISM MP
ME moderný päťboj 1x do 36. m.
2x do 3. m.
MS kulturistika M
1x do 3. m.
MS kulturistika Ž
1x do 8. m.
ME plávanie (25)
10x titul
M-SR
ME karate
ME kulturistika M
MS vod. motorizmus
ME vod. motorizmus

Plnenie

Vyhodnotenie

1x 2.m.
1x 1.m.
1x 3.m.
1x 1.m./1x 2.m./
1x 2.m./1x 3.m.
1x 2.m./ 1x 3.m. hliadky
bez účasti
1x 38.m.
1x 3.m.
2x 1.m.
1x 10.m.
12x titul

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené

ŠO rôzne tak, ako každý rok, plnilo ciele v oblasti získavania medailových umiestnení
na najvyššej medzinárodnej úrovni. ŠO potvrdilo 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, karatista
nrtm. Farmadín, vodní motoristi Jung a Košút, a kulturisti Havlík, Kočiš a Purdjaková.
V priebehu roka bol prijatý do ŠO rôzne gymnasta Samuel Piasecký, ktorý nemal stanovené
hlavné úlohy. Štartoval na MS v gymnastike a ako prvý Slovák sa prebojoval do finále
v cvičení na bradlách, kde obsadil 8. miesto. V neredukovanom poradí vo viacboji obsadil 53.
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miesto, čo dáva nádej prebojovať sa na OH do Londýna..
ŠO PARAŠUTIZMUS
Ciele
MS CISM
MS FAI

Seriál SP
M-SR

3x do 15. m.
1x do 30. m.
1x do 12. m. družstvo
2x do 10.m.
1x do 10. m. družstvo
1x do 10. m.
2x do 20.m.
1x do 30. m.
1x do 10. m. družstvo
4x do 3. m.

Plnenie
1x 4.,5.,13.m
1x 22.,27.,29.m.
1x 5.m./1x 8.m.
1x 12.m./3x 15.m.
1x 9.m.
1x 11.m.
1x 11.m./1x 14.m.
1x 99.m.
1x 7.m. družstvo
9x do 3.m.

Vyhodnotenie
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené

ŠO parašutizmus hlavné úlohy v roku 2010 plnil na majstrovstvách sveta CISM
v Bouchs, na majstrovstvách sveta v Niksič a na seriáli svetových pohárov. Úlohy ŠO neboli
splnené podľa očakávaní. O najlepšie umiestnenia na MS sa zaslúžil predovšetkým rtn.
Adamčík. Na svetových podujatiach sa podelili o najlepšie výsledky nrtm. Platko a des. Juriš.
ŠO parašutizmus bol na konci roka vyradený zo športového portfólia VŠC, pretože ako
neolympijský šport bez výchovy nových nádejných parašutistov nemal perspektívu na ďalšie
fungovanie v podmienkach VŠC.
ŠO KANOISTIKA
Ciele
MS

ME
ME 23
MEJ
SP
AMS
M-SR

1x do 7.m.
1x do 8.m.
1x do 14.m.
2x do 6.m.
1x do 8.m.
1x do 15.m.
1x do 3.m.
1x do 8.m.
1x do 6.m.
1x do 6.m.
1x do 9.m.
1x do 18.m.
1x do 3.m.
1x do 9.m.
10x titul

Plnenie
1x 2.m.
1x 3.m.
1x11.m./1x 13.m.
1x 3.m./1x 4.m.
1x 8.m.
1x 7.m./1x 9.m.
1x 5.m.
1x 8. m.
1x 3.m.
1x 1.m./1x 5.m.
3x7.m./2x 9.m.
1x 10.,11.,12.,15.,
1x 1.m./1x 2.m.
1x 4.m./6x 5.m./2x 7.m.
10x titul

Vyhodnotenie
splnené

splnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
neplnené
splnené

ŠO kanoistika plnil hlavné úlohy v roku 2010 na majstrovstvách sveta, majstrovstvách
Európy, majstrovstvách Európy do 23 rokov, majstrovstvách Európy juniorov, na
akademických majstrovstvách sveta a na svetových pohároch. ŠO oproti minulému roku
zaznamenal veľký vzostup. Zo siedmych plánovaných náročných úloh sme šesť splnili
v plnom rozsahu a jednu čiastočne. Naši pretekári na vrcholných svetových podujatiach
získali dovedna 7 medailových umiestnení. Táto medailová bilancia spolu s ďalšími
kvalitnými umiestneniami našich pretekárov nás napĺňa zdravou mierou optimizmu smerom
ku kvalifikácii na OH v roku 2011.
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ŠO ZÁPASENIE
Ciele
MS
ME
MSJ
MS CISM

1x do 10.m.
1x do 12.m.
1x do 10.m.
1x do 10.m.
1x do 3.m.
1x do 5.m.
1x do 10.m.

Plnenie
1x 22.m.
1x 28.m.
2x 8.m.
1x 12.m./1x 18.m.
2x 3.m.
1x 8.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené

ŠO zápasenie v roku 2010 plnil hlavné úlohy na majstrovstvách sveta, na
majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta CISM. ŠO napriek sťaženým podmienkam
počas prípravy v priebehu roka 2010 zaznamenal nárast výkonnosti u športovcov. Veľmi
príjemným oživením celého ŠO bol príchod trénera Karola Lengyela z Komárna a mladých
zápasníkov taktiež z komárňanskej liahne. Na záver patrí poďakovanie aj trénerovi Petrovi
Hirjakovi, za jeho dlhoročnú trénerskú prácu v ŠO zápasenie.
ŠO VZPIERANIE
Ciele
MS
ME 23
M-SR

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

Plnenie
1x 10.m.
1x 12. m.
1x 5.m.
1x 9. m.
2x titul

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené

ŠO vzpieranie v roku 2010 plnil hlavné úlohy na majstrovstvách sveta a na
majstrovstvách Európy do 23 rokov. V dôsledku rozhodnutia z roku 2009 o prevelení ŠO
vzpieranie z podmienok v Trenčíne do priestorov VŠC Banská Bystrica začínalo vzpieranie
v zmenenej zostave. Pracovný pomer rozviazali dvaja dlhoroční tréneri Milan Kováč a Peter
Hodulák. Z pretekárov rozviazal pracovný pomer Pavol Svrček. Na miesto hlavného trénera
ŠO vzpieranie bol prijatý Rudolf Lukáč. Od 1.10.2010 nastal fyzický presun ŠO vzpieranie do
podmienok v Banskej Bystrici. V tomto období sa trénovalo v provizórnych podmienkach
v posilňovni a v novembri začala rekonštrukcia priestorov pre vzpierareň, ktorá bola ku koncu
roka úspešne dokončená.
ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA
Ciele
MS
ME U23
M-SR
UCI

1x do 1/3 štart. poľa
1x do 1/3 štart. poľa
1x do 3. m.
1x do 3. m.
4x do 10.m.

Plnenie
bez umiestnenia
1x 29.m.
4x 2.m./1x 3.m.
5x do 3.m.
5x do 10.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
splnené
splnené

Športová príprava prebiehala podľa schváleného plánu na rok 2010. Plánované úlohy
plnili na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy do 23 rokov a na svetovej sérii. Hlavné
úlohy sa im podarilo z väčšej časti splniť aj vďaka podpore SZC a sponzorov, ktorí našim
pretekárom umožnili zúčastňovať sa kvalitných medzinárodných pretekov. Celkovo
hodnotíme uplynulú sezónu ako úspešnú. Činnosť ŠO CC v štruktúre VŠC spočíva nielen
v plnení hlavných úloh, ktoré sú vzhľadom na podmienky (hlavne finančné a materiálne)
nereálne, ale tiež v zabezpečovaní reprezentácie Slovenskej republiky a OS SR na vrcholných
medzinárodných podujatiach, ako aj výchova a starostlivosť o reprezentantov a to hlavne v
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zabezpečení získania bodov na pretekoch UCI, ktoré sú potrebné na účasť na MS.
Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2010
Súťaž

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Súčet

ZOH
MS
MSJ
ME
MEJ
M-SR
SP
AMS

1
6
6
74
2

1
8
2
57
1

1
9
5
1
46
-

3
23
13
1
177
3

OHM

-

1

-

1

MS CISM

-

-

2

2

Prehľad medailových umiestnení na ZOH, MS a ME v roku 2010
Názov
podujatia

ZOH

LMS

LME

MS
MS

Miesto
podujatia

Vancouver/KAN

Duszniky/POL

Osrblie

Lisabon/POR
Mexico City/MXC

Umiestnenie

Meno

BIATLON
1. miesto
z. Anastasija Kuzmina
2. miesto
z. Anastasija Kuzmina
3. miesto
z. Pavol Hurajt
1. miesto
čat. Dušan Šimočko
1. miesto
čat. Matej Kazar
2. miesto
čat. Matej Kazar
3. miesto
z.š. Ľubomíra Kalinová
čat. Dušan Šimočko
čat. Matej Kazar
3. miesto
z. Jana Gereková
z.š. Ľubomíra Kalinová
1. miesto
čat. Matej Kazar
1. miesto
čat. Matej Kazar
2. miesto
z. Jana Gereková
rtn. Miroslav Matiaško
čat. Matej Kazar
3. miesto
z. Jana Gereková
z.š. Natália Prekopová
RÔZNE (karate)
2. miesto
nrtm. Klaudio Farmadín
RÔZNE (kulturistika)
1. miesto
z. Jana Purdjaková
1. miesto
z. Jana Purdjaková

Disciplína
7,5 km šprint
10 km stíhačka
15 km mass
10 km šprint
12,5 km stíhačka

10 km šprint
7,5 km šprint
mix štafeta
6 km stíhačka
4 km šprint
3 km šprint
mix štafeta

kumite do 84 kg
do 55 kg
Absolutka
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Názov
podujatia

ME
MS
ME

MS

MS
ME
MEJ
AMS

MS

HME
AMS

MS
ME

Miesto
Umiestnenie
Meno
podujatia
Las Vegas/USA
1. miesto
z. Jana Purdjaková
Baku/AZB
z. Igor Kočiš
3. miesto
Maaschricht/NDL
1. miesto
rtm. Štefan Havlík
RÔZNE (vodný motorizmus)
Boretto/ITA
3. miesto
z. Marián Jung
Berlín/DEU
1. miesto
z. Marián Jung
Kriebstein/DEU
2. miesto
z. Michal Košút
RÔZNE (zjazd na divokej vode)
z. Jaroslav Slučik
2. miesto
z. Vladimír Vala
rtm. Ján Šutek
3. miesto
des. Štefan Grega
z. Vala, z. Slučik
Sort/ESP
rtn. Šoška P., z. Kunhart
2. miesto
des. Grega, rtm. Šutek
z. Vala, z. Slučik
3. miesto
rtn. Šoška P., z. Kunhart
des. Grega, rtm. Šutek
KANOISTIKA
2. miesto
des. Peter Gelle
Poznaň/POL
3. miesto
čat. Marián Ostrčil
Trasona/ESP
3. miesto
čat. Marián Ostrčil
z.š. Marcel Virga
Moskva/RUS
3. miesto
z.š. Tomáš Zigo
1. miesto
Poznaň/POL
des. Peter Gelle
2. miesto
ŠPORTOVÁ STREĽBA
2. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
des. Peter Pelach
2. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
rtm. Peter Plánovský
des. Peter Pelach
Mníchov/DEU
rtm. Miroslav Jurčo
3. miesto
rtm. Peter Plánovský
des. Peter Pelach
3. miesto
rtm. Miroslav Jurčo
rtm. Peter Plánovský
3. miesto
rtn. Juraj Tužinský
Meraker/NOR
3. miesto
rtn. Juraj Tužinský
Wroclav/POL
1. miesto
z. Ivana Švecová
VODNÝ SLALOM
z. Michal Martikán
1. miesto
Tacen/SLO
z. Alexander Slafkovský
2. miesto
z. Michal Martikán
Čunovo
1. miesto
z. Michal Martikán

Disciplína
do 57 kg
do 75 kg
do 90 kg
F-500
O-700
OSY 400
zjazd C2
zjazd C2
šprint 3xC2

zjazd 3xC2

K1 500 m
C1 5000 m
C1 5000 m
K2 200 m
K1 500 m
K1 1000 m
BT 20+20
3xBT 20+20

3xBT 30+30

3xVzBT 20+20
VzPi 60
3xVzPi 60
3xŠpu 60
3xC1
C1
C1
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Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Umiestnenie

z. Michal Martikán
z. Alexander Slafkovský
3. miesto
z. Alexander Slafkovský
2. miesto
z.š. Miroslav Urban
ZÁPASENIE
3. miesto
des. Marián Mihálik
3. miesto
des. Filip Kőszeghy
1. miesto

OHM

Singapore/SGP

MS
CISM

Lahti/FIN

Meno

Disciplína
3xC1
C1
K1
g.r. do 84 kg
g.r. do 96 kg

Stanovené ciele VŠC na r. 2011
Zámer VR 2011
Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s cieľom plnenia nominačných kritérií na OH
2012 v Londýne a dosahovať popredné umiestnenia na MS, ME, SVH a MS CISM ako aj
iných medzinárodných a celoštátnych súťažiach v súlade so zákonom č. 228/1997 Z. z.
o telesnej kultúre a zákonom č. 300/2008 Z. z o organizácii a podpore športu.
Cieľ VR 2011
Cieľom je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných športových
odvetviach. V spolupráci s národnými športovými zväzmi, ministerstvom školstva SR a SOV
zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť stanovené ciele na MS, ME, SVH, MSR a súťažiach CISM a plniť stanovené ciele nominačných kritérií na OH 2012.
Priority VR 2011:
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,
c) dosahovať popredné umiestnenia na SVH 2011, na majstrovstvách sveta a majstrovstvách
Európy,
d) vynaložiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na OH 2012
e) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnej a špecializovanej
oblasti telovýchovného lekárstva,
f) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských a prezentačných akcií,
g) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s možnosťou kontinuálneho
prechodu z mládežníckych kategórií do seniorskej kategórie,
h) 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 2011
- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových
a európskych podujatí v roku 2011 je 24,
- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú plniť nominačné kritériá pre účasť na MS, ME a
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SVH je 52.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2010
Uplynulé obdobie roku 2010 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 46 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení. V spolupráci so
Slovenským olympijským výborom a športovými zväzmi bola v roku 2010 zabezpečená
príprava TOP športovcov na úspešné reprezentovanie SR a OS SR na Zimných olympijských
hrách 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 2010 sme plnili na ZOH, MS, MS CISM, ME, ME-J, AMS a
OHM. Úspešná bilancia športových výsledkov dosiahnutých v roku 2010 zahŕňa zisk 3
medailí zo zimných olympijských hier, 23 medailí z majstrovstiev sveta, 13 z majstrovstiev
Európy, 1 medailu z majstrovstiev Európy juniorov, 2 medaile z majstrovstiev sveta CISM, 3
z akademických majstrovstiev sveta a 1 z olympijských hier mládeže.
V roku 2010 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 2010 dlhodobá príprava TOP športovcov
zameraná na úspešnú reprezentáciu na ZOH 2010 Vancouver. Z VŠC splnilo nominačné
kritériá 13 športovcov. Na ZOH 2010 reprezentovalo VŠC 10 športovcov zo ŠO biatlon, 2
športovci zo ŠO rôzne (skoky na lyžiach a zjazdové lyžovanie) a 1 zo ŠO vzpieranie ako člen
posádky štvorbobu. Ďalej v roku 2010 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 2010 sme vo VŠC realizovali 195 zahraničných služobných ciest a 7
zahraničných služobných návštev. Nárast zahraničných aktivít oproti roku 2009 spôsobila
personálna výmena neproduktívnych športovcov za produktívnych, s ktorými prišli aj dotačné
finančné prostriedky a sponzori. V ZSC bolo 95 plánovaných, 100 neplánovaných a 56
stornovaných aktivít, ZSN bolo 5 plánovaných, 2 neplánované a 1stornovaná aktivita.
Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 195 ciest bola 1 aktivita realizovaná ako podporný
tím na ZOH, 9 ako účasť na MS, 6 ako účasť na ME, 3 ako účasť na MS CISM, 10 ako účasť
na svetových pohároch, 67 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 15 ako účasť na
medzinárodných turnajoch, 75 ako účasť na výcvikových táboroch, 2 ako účasť na
medzinárodných kongresoch a 7 ako účasť na fakultatívnych zájazdoch. Zo ZSN sa
organizovali „Európa SC high jump“ v skoku do výšky, Medzinárodný „Dukla Cup“ v džude,
„Medzinárodné dni cyklistiky“, Výcvikový tábor Egyptských cyklistov v rámci sparingu
v Trenčíne, medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude, „Memoriál Juraja Ondra“ v modernom
päťboji a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO SR 2010“ s pozvanými hosťami ASC
Dukla Praha. 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
2009 sme v priemere zaznamenali nárast neplánovaných akcií, čo spôsobili hlavne personálne
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zmeny v jednotlivých ŠO, prísun dotačných finančných prostriedkov hlavne na ŠO atletika
a veľké zmeny celosvetových klimatických podmienok a s tým spojené aj zmeny termínov
výcvikových táborov a medzinárodných športových podujatí. Spoločným znakom
neplánovaných zahraničných služobných ciest bol ako každý výcvikový rok nedostatok
finančných prostriedkov jednotlivých ŠO v prvom polroku v čase športovej prípravy, kedy sa
operatívne v rámci možností menia zahraničné aktivity pre zabezpečenie optimálnej športovej
prípravy. Opodstatnenosť realizácie zahraničných aktivít potvrdilo prekročenie plánovaných
úloh na vrcholných podujatiach ziskom 46 medailí (15–13–18) na zimných olympijských
hrách, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách Európy juniorov,
majstrovstvách sveta CISM, akademických majstrovstvách sveta a olympiády mládeže.
Z hľadiska plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2010 môžeme
konštatovať, že prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli vynaložené účelne
a adekvátne vzhľadom k dosiahnutým výsledkom. Zahraničné aktivity v roku 2011 sú
plánované smerom k plneniu nominačných kritérií na OH 2012 a hlavných úloh na
podujatiach MS, ME, SVH 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.
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 46 medailí 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 2010 sme pripravili pre jednotlivé športové odvetvia 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 občanov 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 je zriadené Centrum mládeže, ktoré podporuje organizačne, materiálne
i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili úlohy na juniorských športových
podujatiach. V Centre mládeže bolo v roku 2010 zaradených 90 mladých športovcov, z toho
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18 do ŠO atletika, 9 do ŠO biatlon, 8 do ŠO vodný slalom, 10 do ŠO džudo, 11 do ŠO rôzne
(5 plávanie, 5 moderný päťboj, 1 vodný motorizmus), 5 do ŠO športová streľba, 4 do ŠO
cestná cyklistika, 11 do ŠO kanoistika a 14 do ŠO zápasenie. Z dosiahnutých výsledkov treba
vyzdvihnúť predovšetkým medailové umiestnenia našich zmluvných športovcov na ME vo
vodnom motorizme, kde sa nám podarilo získať striebornú medailu zásluhou Michala Košúta
v kategórii OSY 400 a dve bronzové medaile vybojovala Ľubomíra Kalinová na MS v letnom
biatlone. Z juniorských súťaží si z OH mládeže vodný slalomár Miroslav Urban priniesol
striebornú medailu, Marcel Virga na MEJ v rýchlostnej kanoistike obsadil 3. miesto a Natália
Prekopová skončila bronzová na MEJ v letnom biatlone v zmiešanej štafete. Zmluvní
športovci v roku 2010 získali na majstrovstvách SR celkove 104 medailí, z toho 38 titulov
majstra SR, 30 strieborných a 36 bronzových medailí. Zisk 104 medailí v roku 2010 na
majstrovstvách SR predstavuje významné postavenie našich športovcov v slovenskom
mládežníckom športe.
Medailová bilancia z majstrovstiev Slovenska v priebehu rokov 2006 – 2010:
2006 24 zlatých, 16 strieborných, 15 bronzových medailí,
2007 29 zlatých, 18 strieborných, 8 bronzových medailí,
2008 37 zlatých, 23 strieborných, 18 bronzových medailí,
2009 59 zlatých, 24 strieborných, 29 bronzových medailí,
2010 38 zlatých, 30 strieborných, 36 bronzových medailí,

celkom
celkom
celkom
celkom
celkom

55 medailí
57 medailí
78 medailí
112 medailí
104 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.

35

