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1. Identifikácia organizácie 
 
Názov organizácie:                 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 
Sídlo organizácie: Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica 
IČO organizácie: 00 800 520 
DIČ: 2021075309 
Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Kontakt: tel.: +421-48-413 04 57 

 fax: +421-48-413 68 82 
 e-mail: info@dukla.sk  

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Riaditeľ: Mgr. Robert Leitl 
 
Členovia manažmentu: 
riaditeľ odboru ekonomiky   z. Ing. Roman Vavro 
vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky z. Ing. Jaroslav Rišian 
zast.ved. odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky z. Ing. Vladimíra Weissová 
vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky z. Ing. Katarína Videršpanová 
vedúci finančnej skupiny z. Ing. Jana Lopitová 
vedúci právno-personálnej skupiny z. JUDr. Eva Piarová 
náčelník odboru riadenia športu mjr. PaedDr. Ľubomír Roško 
vedúci oddelenia VŠC dospelých odb. riadenia športu kpt. Mgr. Igor Kováč 
vedúci oddelenia VŠC mládeže odb. riadenia športu z..Dušan Poláček 
hlavný lekár VŠC z. MUDr. Vladimír Vachalík 
 

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 2011 na vrcholných majstrovských súťažiach spolu 31 
medailí, čo je oproti rekordnému minulému roku pokles, pretože v roku 2011 nebola žiadna 
olympijská sezóna. Napriek tomu sme plánovaných 25 medailí vysoko prekročili.  

V roku 2012 budú nominovaní športovci VŠC predovšetkým úspešne reprezentovať 
Slovenskú republiku a OS SR na XXX. Olympijských hrách v Londýne, ktoré budú zahájené 
26. júla 2012. Ďalej budú naši najlepší športovci reprezentovať VŠC na Majstrovstvách sveta, 
Majstrovstvách  Európy a ďalších významných svetových, či európskych podujatiach, a tiež 
vo vybraných športoch a disciplínach aj na majstrovstvách sveta CISM. 

Do konca roka 2011 splnilo kritéria pre účasť na XXX. OH 2012 v Londýne 10 
športovcov z VŠC. Cieľom je v roku 2012 tento počet ešte zvýšiť a pripraviť tak čo najväčší 
počet športovcov, ktorí by mohli na OH bojovať o medaile. 

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 
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 
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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 MŠVV a Š 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, zamestnancov VŠC, 

organizácie, výsluhových dôchodcov a bývalých zamestnancov), 
− 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). 

2. Zdravotná starostlivosť. 
3. Materiálové zabezpečenie. 
4. Poskytovanie stravovania športovcom, zamestnancom, výsluhovým dôchodcom 

a organizáciám. 
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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 2014 a 2018 (ZOH) a 
Olympijské hry 2012 a 2016 (OH), 

2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých ŠO na Svetové vojenské hry 2015 a 2019 
(SVH). 

  
Stále činnosti VŠC: 

1. Príprava vrcholových športovcov  

V súčinnosti s jednotlivými športovými zväzmi, so Slovenským olympijským 
výborom (ďalej len „SOV“) a v príprave na SVH v koordinácii s Ministerstvom obrany SR 
(ďalej len „MO SR“) sme prednostne zabezpečovali prípravu a dôstojnú reprezentáciu 
nominovaných športovcov a trénerov na SVH, MS, ME, SU a vrcholiacu prípravu účastníkov 
na OH 2012. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r. 2011 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 2011 hlavné úlohy na SVH, MS, ME, a SU s nasledovným 
ziskom medailí: ŠO atletika na ME vo Francúzsku (zisk 1 medaile), ŠO biatlon na MS 
v Chanty-Mansijsk (zisk 1 medaile), na MS v letnom biatlone v Novom Meste na Morave 
(zisk 2 medailí) a na SU v Turecku (zisk 1 medaile), ŠO džudo na SVH v Rio de Janeiro (zisk 
1 medaile), ŠO kanoistika na MS v Maďarsku (zisk 1 medaile) a na ME v Srbsku (zisk 1 
medaile), ŠO rôzne na MS vo vodnom motorizme v Taliansku a v Poľsku (zisk 2 madailí), na 
MS v karate v Taliansku (zisk 2 medailí), na MS v kulturistike v Srbsku a v Indii (zisk 2 
medailí), na MS v zjazde na divokej vode v Nemecku (zisk 1 medaile), na ME v karate v 
Španielsku (zisk 1 medaile), na ME v kulturistike v Bulharsku (zisk 1 medaile), na ME vo 
vodnom motorizme v Nemecku a v Poľsku (zisk 2 medailí), na ME v zjazde na divokej vode 
v Srbsku (zisk 2 medailí), ŠO športová streľba na ME v Taliansku a v Srbsku (zisk 2 medailí), 
ŠO vodný slalom na MS v Čunove (zisk 3 medailí), na ME v Španielsku (zisk 3 medailí), ŠO 
vzpieranie na ME v Rusku (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  
 
          Zdravotná služba, ako súčasť servisného zabezpečenia VŠC v  roku 2011 plnila úlohy 
rozpracované v ročnom pláne, s hlavným cieľom skvalitnenia služieb vlastnými 
zamestnancami a vylepšenia materiálnej a technickej základne, ktorá tvorí nenahraditeľnú 
zložku komplexnej starostlivosti o vrcholových športovcov.  
         V oblasti materiálnej a  technickej základne na OZDRS sa VŠC podarilo prestavať 
regeneračné centrum (11/2011 – 3/2012). Jeho prebudovaním sa čiastočne rozšírili možnosti 
poskytovaných procedúr, ale najmä sa skvalitnila celková úroveň poskytovaných služieb pre 
vrcholových športovcov, nehovoriac o zvýšení estetickej úrovne. Ostatné úlohy v oblasti 
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obnovy  MTZ neboli realizované z objektívnych príčin (nedostatok finančných prostriedkov). 
Opravami starých zariadení sme udržali spektrum diagnostických vyšetrení, väčšina zariadení 
je však po dobe životnosti a ich servis je finančne nákladný a niektorých prípadoch nemožný.  
         V priebehu roka 2011 došlo ku zmenám v počte tabuľkových miest, aj v ich obsadení. 
Dňom 1.4.2011 bol prijatý na nové tabuľkové miesto fyzioterapeuta nový zamestnanec. 
Uvedená zmena prispela ku skvalitneniu poskytovania komplexných regeneračných služieb 
pre vrcholových športovcov, najmä rozšírením možnosti zabezpečenia výcvikových táborov, 
pretekov.  
         V mesiaci august 2011 odišiel do dôchodku po 39 rokoch úspešnej  práce vo VŠC  
MUDr. Ján Benda, čím sa výrazne oslabili možnosti poskytovania starostlivosti o 
vrcholových športovcov, najmä v oblasti diagnostiky tréningového procesu, zabezpečenia VT, 
súťaží, ale aj iných oblastí. Prácu, ktorú dovtedy vykonávali 2 lekári zostala iba na jednom. 
Z dlhodobého pohľadu je nevyhnutné hľadať na neobsadené miesto lekára náhradu, lebo 
v nasledujúcom období dôjde nevyhnutne k poklesu úrovne poskytovaných služieb.   
         Úroveň poskytovaných služieb v diagnostickej oblasti ovplyvňovalo negatívne aj 
celoročné ochorenie odborného pracovníka pre diagnostickú oblasť, ktorý dňom 20.1.2012 si 
podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru s VŠC zo zdravotných dôvodov. V tomto 
termíne aj odišiel. Aj v tejto oblasti po jeho odchode zostalo vákuum v poskytovaní 
diagnostických služieb.  
         Odborní zamestnanci nášho oddelenia v  priebehu roka 2011 si naďalej zvyšovali svoje 
odborné vedomostí účasťami na kongresoch, kurzoch, spolu so  samostatným štúdiom  
odbornej literatúry. Fyzioterapeuti si zvyšujú svoje vzdelanie štúdiom vo svojom odbore na 
VŠ.  
          V špecializovanej zdravotnej starostlivosti sme v roku 2011 na OZDRS VŠC  
vykonávali priebežne podľa požiadaviek vedúcich trénerov ŠO a aktuálnych potrieb 
telovýchovno – lekárske a diagnostické vyšetrenia so zameraním na udržanie dobrého 
zdravotného stavu a kontrolu trénovanosti (ŠLP, funkčné laboratórne a  terénne vyšetrenia). 
Okrem vlastných diagnostických možností v Banskej Bystrici sme využívali aj možnosti 
iných špecializovaných pracovísk (ÚŠZV Lešť, UMB Banská Bystrica). Pri zabezpečení 
športových podujatí sme v roku 2011 zdravotne zabezpečili všetky športové podujatia, ktoré 
boli organizované vo VŠC. V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a  športových 
súťaží mimo Banskú Bystricu sme pre ŠO VŠC  a športové zväzy  v roku 2011  zabezpečili  
výcvikové tábory a športové súťaže v  počte 617 dní (v roku 2009 363 dní, 2010 533 dní), 
vrátane veľkých podujatí, ako sú SP, ME, MS. 
          V roku 2011 sme pokračovali v nákupe, evidencii a distribúcii  doplnkov výživy pre ŠO 
VŠC. 
          V oblasti regenerácie vrcholových športovcov počas celého roku VŠC zabezpečilo  
prevádzku dvoch regeneračných liniek v oboch strediskách (B. Bystrica, Trenčín).  
           V oblasti kapitálových nákupov sme nerealizovali žiadny nákup.  
           V roku 2011 sme vyčerpali finančné prostriedky vo výške 19 224 € , čo je pokles o 
35,2% v porovnaní s r. 2010. 
 
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 
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rozdeľovania hnuteľného majetku na prebytočný a neupotrebiteľný. V II. štvrťroku bol 
spracovaný plán výdavkov na roky 2012 – 2014, 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. Posledný štvrťrok bol zameraný na prípravu dokumentácie a skladov a na 
samotné vykonanie periodickej ročnej inventarizácie majetku a zabezpečenie verejného 
obstarávania na informátorskú službu, upratovanie a zakúpenie 1 ks automobilu. 

Celková suma zlikvidovaného materiálu bola vo výške 197.512,20 €. Za odpad VŠC 
odviedlo do štátneho rozpočtu sumu vo výške 90,09 €. 

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

 

ŠO Atletika Biatlon Cyklisti-
ka Džudo Kanois-

tika  Rôzne Športová 
streľba 

Vodný 
slalom 

Vzpiera-
nie 

Zápase-
nie 

Bežné 
výdavky 1 305,83 7 200,00 4 890,17 1 070,90 4 932,96 7 560,26 16 731,99 6 088,89 1 510,61 351,50 

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 125.985,50 €. 

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 roku 2011 zamestnanci proviantnej služby zabezpečili stravovanie 
účastníkov v hasičskom športe, celodenné stravovanie počas pretekov v modernom päťboji 
„ Memoriálu Juraja Ondra“, stravovanie pre účastníkov 27. 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 39 946,84 €. 
Správkyňa jedálne  za rok 2011 odviedla za predaj stravných lístkov čiastku 22 404,89 €. Za 
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rok 2011 bolo v kuchynsko-jedálenskom bloku VŠC podaných : raňajok 1 638,  obedov  22 
084  a večerí 355.  

5.  Poskytovanie ubytovania  
V roku 2011 bolo v ubytovni VŠC ubytovaných 489 platiacich osôb, čo je 2 941 L/D. 

Správca ubytovne vybral od ubytovaných a odviedol finančnej skupine VŠC finančné 
prostriedky vo výške 35 535,76 €. Z toho 24 033,84 € bolo odvedených na obnovu položky 
632 001 - energie a do štátneho rozpočtu bol odvedený poplatok za ubytovanie vo výške 
11 501,92 €. Zabezpečovali sme ubytovanie pre športovcov – ŠO džudo, zápasenie, biatlon, 
atletika, vzpieranie, športová streľba, moderný päťboj. Oddelenie cudzineckej polície 
vykonalo kontrolu ubytovania na ubytovni VŠC podľa § 50 zákona č. 48/2002 Z.z. – bez 
zistených nedostatkov. 

Poplatky za užívanie ubytovne VŠC za rok 2011 
TRVALÉ KRÁTKODOBÉ 

UBYTOVANIE UBYTOVANIE Celkom L/D 
POPLATKY  POPLATKY  

CELKOM 
 

MESIAC 
počet L/D počet L/D L/D ZA UBYTOVANIE ZA ENERGIE € 

JANUÁR 2011 713 678 1 391 863,04 2 199,22 3 062,26 
FEBRUÁR 2011 728 244 972 586,44 1 786,68 2 373,12 
MAREC 2011 806 39 845 699,78 1 988,81 2 688,59 
APRÍL 2011 900 117 1 017 954,18 2 564,94 3 519,12 
MÁJ 2011 961 224 1 188 921,50 1 646,61 2 568,11 
JÚN 2011 930 189 1 119 369,02 628,09 997,11 
JÚL 2011 1 116 118 1 234 1 796,66 2 645,51 4 442,17 
AUGUST 2011 1 116 323 1 439 1 874,76 2 217,06 4 091,82 
SEPTEMBER 2011 1 110 385 1 495 1 024,66 1 809,33 2 833,99 
OKTÓBER 2011 992 124 1 116 509,92 1 198,78 1 708,70 
NOVEMBER 2011 960 32 992 1 901,96 5 348,81 7 250,77 
DECEMBER 2011 1 023 307 1 330    
CELKOM: 11 355 2 780 14 135 11 501,92 24 033,84 25 672,17 
 

V roku 2011 bolo v priemere trvalo ubytovaných 31 osôb. V priestoroch VŠC sú 
zriadené 2 byty a 6 bytových priestorov, ktoré užívajú profesionálni vojaci a zamestnanci 
VŠC. Platby sú uskutočňované mesačne na základe evidenčného listu pre výpočet úhrady za 
používanie bytového priestoru. 

 
6.  Dopravné zabezpečenie 

Hlavnou úlohou zabezpečenia automobilovej prevádzky v roku 2011 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 1-12/2011:  

Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika Celkom Automobil. 

technika 
Ostatná 
technika Celkom  

v litroch v eurách 
Benzín 7 280 3 316 10 596 10 202 4 662 14 864 
Nafta  21 769 850 22 619 28 088 1 102 29 190 
Celkom 29 049 4 166 33 215 38 290 5 764 44 054 

V priebehu roka bolo služobnými motorovými vozidlami najazdených 364 000 km 
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a odpracovaných 1 000 Mh. Bola spôsobená 1 škodová udalosť na technike. Do techniky 
z rozpočtovej položky na zahraničné služobné cesty a sponzorsky bolo zabezpečených 
ďalších 10 313 litrov pohonných látok, čo predstavuje čiastku 13.645,- € ( jedná sa 
o zabezpečenie športovými zväzmi, sponzorsky, alebo uhradených z RP na ZSC). Spotreba 
olejov a prevádzkových kvapalín predstavuje 2.170,- € . 
 
7.  Prenájom nehnuteľného majetku  

 
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 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 DUKLA na 
Štiavničkách, Štadión SNP, kuchynsko-jedálenský blok, hlavná budova JUGO, ubytovňa  a 
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 2011 bolo uzatvorených 75 
nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z toho 69 príjmových a  6 zmlúv o výpožičke. Všetky 
zmluvy sa následne zverejnili v centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. Za prenájom 
nebytových priestorov sme vyfaktúrovali finančné prostriedky v celkovej výške 190 712,28 €, 
z toho na položku štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 71 500,38 € a za energie 
( elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné a stočné a komunálny 
odpad) v celkovej výške 119 211,90 €. 
 
         V roku 2011 bolo vyhlásené opakované osobitné ponukové konanie („ďalej len 
opakované OPK“) na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe VŠC  
(administratívna budova JUGO a kuchynsko-jedálenský blok v Trenčíne). Opakované OPK 
bolo neúspešné, pretože v stanovenej lehote nebola doručená žiadna cenová ponuka. VŠC  
ďalej nakladalo s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a predmetný nehnuteľný majetok bol 
ponúknutý obci a VÚC za primeranú cenu zníženú o 50 %.  Mesto Trenčín ako aj 
Trenčiansky samosprávny kraj neprejavili záujem o ponúknutý nehnuteľný majetok štátu. 
V priebehu roku 2011 bola dvakrát vyhlásená ponuka na prenájom dočasne prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu (pozemok – pomocná tréningová plocha, kancelárske priestory – 
ubytovňa VŠC). S úspešnými uchádzačmi boli uzatvorené nájomné zmluvy schválené MF SR 
v rámci schvaľovacieho procesu. 

Počas celého roku 2011 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo požiadavky na základe 
predložených a schválených žiadostí, v spolupráci so správcom telovýchovných objektov sa 
pripravoval plán využitia telovýchovných objektov. 

V roku 2011 bolo vo VS Králiky ubytovaných 770 osôb (1 809 L/D), športovcov 103 
osôb (543 L/D). Za využívanie strediska bolo zinkasovaných celkove 9 170,65 €. V priebehu 
roka bolo vo VS Králiky zabezpečované 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 DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúžia hlavne na zabezpečenie 
tréningového procesu našich športovcov, na organizovanie podujatí a pretekov VŠC. 
V spolupráci s Mestom Banská Bystrica aj tréningy a športové akcie iných klubov 
a organizácií. Okrem našich športovcov v našich priestoroch celoročne trénovali: FK Dukla, 
a.s., basketbalisti BK ŠKP,  džudisti UMB a svoje zápasy odohrali aj hádzanárky ŠKP. 
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8.  Zahraničné služobné cesty 

V roku 2011 VŠC realizovalo 182 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“), 
z toho 98 bolo plánovaných a 84 neplánovaných. Z počtu 182 ciest bola 1 aktivita realizovaná 
ako účasť na SVH, 10 ako účasť na MS, 11 ako účasť na ME, 1 ako účasť na MS CISM, 10 
ako účasť na Svetových pohároch, 77 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 14 ako účasť 
na medzinárodných turnajoch, 57 ako účasť na výcvikových táboroch a 7 ako účasť na 
fakultatívnych zájazdoch. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 138.972,46 €. 
 

9.  Zahraničné služobné návštevy  

V roku 2011 VŠC organizovalo 6 medzinárodných podujatí ako zahraničné služobné 
návštevy (ďalej len „ZSN“), z toho bolo 4 plánovaných a 2 neplánované. Z medzinárodných 
návštev sa organizovali „Európa SC high jump“, Medzinárodný „Dukla Cup“ v džude, 
Výcvikový tábor Egyptských cyklistov v rámci sparingu v Trenčíne, medzinárodný „Turnaj 
SNP“ v džude, „Memoriál Juraja Ondra“ v modernom päťboji, Fakultatívna návšteva 
francúzskej delegácie CISM a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO SR 2011“ 
s pozvanými hosťami ASC Dukla Praha. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 6.041,78 €. 
 

10.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

        V priebehu roka 2011 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo športové a kultúrne 
podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia športu, športových výsledkov, športovcov 
a samotného VŠC.  

         Europa SC High jump, 9. 2. 2011 
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 18. ročník tohto výškarského mítingu. K pretekom sa uskutočnili 2 tlačové 
konferencie, jedna niekoľko dní pred podujatím, druhá  predpoludním v deň konania 
samotných pretekov. V deň konania mítingu prebiehala sprievodná súťaž „Latka 5-ich miest“, 
ktorej finalisti sa zúčastnili hlavnej súťaže. Tradične o preteky prejavil záujem veľký počet 
divákov, ktorí vo vypredanom hľadisku vytvárali výbornú atmosféru počas celého podujatia. 
Tú ocenili hlavne súťažiaci, a to 9 výškarok z 8 krajín a 13 pretekárov z 9 krajín. Všetky 
pokusy športovcov boli premietané na veľkoplošnej obrazovke. Míting bol mimoriadne 
úspešný po stránke organizačnej aj športovej, víťaz mužskej časti pretekov Rus Uchov sa 
pokúsil o prekonanie rekordu mítingu (238 cm, ktorý on sám vytvoril v predchádzajúcom 
ročníku). Najväčšou hviezdou večera sa však stal slovenský pretekár Michal Kabelka, ktorý 
počas večera 3x prekonal svoj osobný rekord a splnil olympijský A limit. 

         Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2011, 20. 12. 2011 
Toto podujatie je každoročne organizované za účelom vyjadrenia vďaky športovcom, 

trénerom a realizačným tímom, ktorí prispievajú k úspešnému vystúpeniu športovcov na 
svetových, európskych a vojenských šampionátoch. Samotné vyhlásenie najlepšieho 
športovca rezortu MO SR za rok 2011 sa konalo v priestoroch klubu Ministry of Fun v ESC 
v Banskej Bystrici. Slávnostné vyhodnotenie moderoval športový redaktor Milan Stanko. 
Počas večera boli vyhlásení víťazi v kategóriách najúspešnejší junior, tréner, neolympijské 
a olympijské športy; výsledky a nominácie v jednotlivých kategóriách boli predstavené vo 
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videoprezentácii. Vyhodnotenia sa zúčastnili hostia z rezortu MO SR, predstavitelia 
generálneho štábu OS SR, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy, zväzov, sponzori, 
obchodní partneri a v neposlednom rade i samotní športovci a zamestnanci VŠC.  

            2. ročník časopisu Šport v DUKLE 
VŠC v roku 2011 vydalo ďalšie štyri čísla časopisu o športovom dianí vo VŠC pod 

názvom Šport v DUKLE, ktorý je 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.  

Propagácia športových podujatí  a športových výsledkov 
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica sa v roku 2011 organizačne 

spolupodieľalo na týchto regionálnych športových podujatiach: Dudinská 50, Kritérium SNP, 
Horehronské hry, Memoriál Juraja Ondra v modernom päťboji, Olympiáda materských škôl, 
Medzinárodný turnaj SNP v džude; na organizovaní športových a osvetových akcií 
olympijského klubu Banská Bystrica ako aj na športovej súťaži pre stredné školy „Čo vedia 
a dokážu študenti.“ Okrem toho zabezpečilo rekonštrukciu, výzdobu a následne slávnostné 
otvorenie Olympijského klubu Banská Bystrica v priestoroch VŠC. 

VŠC udržiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk. Na záver roka pripravilo 
prezentačné materiály: kalendár, diár, ročenku. 
 
       Dlhodobé činnosti VŠC: 
 

1. Príprava TOP športovcov na OH 2012 

V roku 2011 vrcholila dlhodobá príprava TOP športovcov pred OH 2012 v Londýne. 
Slovensko z VŠC bude vo Veľkej Británii reprezentovať 7 športovcov zo ŠO atletika, 2 
športovci zo ŠO športová streľba, 1 športovec zo ŠO rôzne (gymnastika), 1 športovec zo ŠO 
džudo, 1 športovec zo ŠO rýchlostná kanoistika a 1 športovec zo ŠO vzpieranie. Nominácia 
na OH 2012 ešte stále prebieha, pričom sa očakáva splnenie kritérií ďalších športovcov. 

 
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. V roku 2011 sa konali 5. SVH 
v Rio de Janeiro v Brazílii, kde sa podarilo získať jednu bronzovú medailu pri účasti šiestich 
športovcov zo ŠO atletika a džudo.  

 
5. Rozpočet organizácie 
 
 Ministerstvo obrany SR Vojenskému športovému centru DUKLA Banská Bystrica 
schválilo rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2011 nasledovne: 
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Ukazovateľ Schválený rozpočet na 
rok 2011  

Upravený rozpočet 
k 31.12.2011 

PRÍJMY SPOLU 86 815 118 443 
VÝDAVKY SPOLU 3 842 282 4 785 812 
z toho:   
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 739 546 1 816 972 
620 - Poistné a príspevok do poisťovní   680 138   647 847 
630 - Tovary a služby 1 174 217 1 171 385 
640 - Bežné transfery 218 381   194 675 
700 - Kapitálové výdavky 30 000 954 933 

 
 

 
PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV:  
 
VÝDAVKY 
096                              Obrana 
09601                          Riadenie a podpora obrany 
0960104                      Ostatná podpora 
 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet na 

rok 2011 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.201
1 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12.201
1 

% čerpania 
k schválené
ho rozpočtu 

% čerpania 
k upravené

mu rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 3 842 282 3 860 879 3 859 357 100,48 100,44 
z toho:      
 600 3 812 282 3 860 879 3 829 361 101,27 100,45 
- 610 1 739 546 1 816 972 1 816 088 100,45 99,95 
- 620  680 138   647 847  647 488 95,20 99,94 
- 630 1 174 217 1 171 385 1 171 111 99,74 99,98 
- 640  218 381   194 675  194 674 89,14 100,00 
  700 30 000 30 000  29 996 99,99 99,99 

 
Z toho kapitálové výdavky: 
 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na rok 

2011                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2011              
v  € 

Čerpanie 
výdavkov 
k 31.12.                

v  € 

% čerpania 
k schváleném

u 
rozpočtu   

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 30 000 30 000 29 996 99,99 99,99 
z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 30 000 30 000 29 996 99,99 99,99 
- 713 0004-86  Prevádzkové stroje... 10 000 10 000 10 000 100,00 100,00 
- 714 0001-52  Osobné autá 20 000 19 996 19 996 99,98 99,98 
      
 
 
Program 095 – Rozvoj obrany 
Podprogram 09504 – Rozvoj infraštruktúry  
Projekt 0950412 –Zvýšenie kvality života 
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Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na rok 

2011                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.  v  € 

Čerpanie 
výdavkov 
k 31.12.                   

v  € 

 
% čerpania  

k upravenému 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 0 4 785 812 4 784 290 99,97 
z toho:     
700 – Kapitálové výdavky 0 924 933 924 933 100,00 
- 717 001-54  (Fond  131A)  Lodenica Liptovský 
Mikuláš 0 882 649 882 649 100,00 
- 717 001-54  (Fond 111A)   Lodenica Liptovský 
Mikuláš 0 74 384 74 384 100,00 
- 717 002-54  (Fond 131 A)  Regenerácia Banská 
Bystrica 0 42 284 42 284 100,00 
     
 
Vecné hodnotenie: 
 
VÝSTAVBA  LODENICE V LIPTOVSKOM  MIKULÁŠI  -  realizácia nových 
stavieb  
 
V roku 2009 dostalo VŠC písomný súhlas č.j. SEFIM-17-47/2009 na začatie obstarávania 
investičnej akcie Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš financovanej 
z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. V tomto roku boli zakúpené pozemky na stavbu 
v hodnote 13 402,- €. 
V máji 2010 uzatvorilo VŠC  prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR 
zmluvu o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010 na stavebnú akciu so zhotoviteľom diela firmou HBH 
a.s. Robotnícka 286, Považská Bystrica v celkovej hodnote 1 521 405,16 €. 
V priebehu realizácie diela bolo so zhotoviteľom k 31.12. 2011 uzatvorených päť dodatkov 
k Zmluve o dielo.  
 
NÁKLADY  - Zmluva                                                                                  1 521 405,18 € 
NÁKLADY – zvýšenie  Dodatok  č. 1-4                                                         168 210,24 € 
NÁKLADY -  zvýšenie  Dodatok  č. 5                                                     86 822,38 € 
CELKOVÁ HODNOTA DIELA (1.etapa)                                                  1 776 437,80 € 
 
ČERPANIE 
Rok 2009 – nákup pozemkov (RPP 711 001-64)                                              13 402,00 € 
 
Rok 2010 – realizácia stavby (RPP 717 001-64)                                             863 839,02 € 
Rok 2011 – realizácia stavby  (RPP 717 001-64)                                        882 649,00 € 
SPOLU  (realizácia stavby)                                                                           1 746 488,02 € 
 
Dodatok č. 5 bol zabezpečený rozpočtovým opatrením RO18-00/006-2011/09 vo výške 
74 511,00 €. V dôsledku úsporných opatrení a nedostatku finančných prostriedkov dodávateľ 
stavby znížil čerpanie v zmysle Dodatku č. 5 (napr. neuskutočnením niektorých prác, resp. 
nákupov). Z týchto 74 511,00 € MO SR zvýšilo rozpočet o 57 000,00 € a z rozpočtu VŠC     
(z RPP 630) sa presunuli finančné prostriedky v objeme 17 511,00 €.  
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Prvá etapa stavby nebola ešte skolaudovaná v dôsledku zistenia nedostatkov zo strany 
dodávateľa stavby, ktoré bránia vydať povolenie na užívanie stavby. Stavebný úrad 
v Liptovskom Mikuláši vydal kolaudačné rozhodnutie v zmysle ktorého do 30 dní odo dňa 
doručenia (doručené 9. 1. 2012) Rozhodnutia musí dodávateľ uvedené nedostatky odstrániť. 
V septembri 2011 VŠC do návrhu prioritných výdavkových titulov MO SR v programe 095 
kvantifikovalo výšku potrebných finančných prostriedkov na ukončenie výstavby diela, a to: 
-  600 000,00 € na realizáciu stavby 
- 150 000,00 € na interiérové vybavenie. 
Z dôvodu neuskutočnenia kolaudácie    1. etapy stavby  v Liptovskom Mikuláši  boli do roku 
2012 presunuté finančné prostriedky vo výške 131 948,00 € určené na zabezpečenie nákupu 
špeciálneho zariadenia pre stavbu Lodenica – Liptovský Mikuláš. 
 
REGENERAČNÁ LINKA PRE ŠPORTOVCOV VŠC  
Stavebné úpravy na regeneračnej linke – rekonštrukcia a modernizácia           42 284,00 € 
(fond 131 A) – RPP 717 002-54 
Stavebné úpravy na regeneračnej linke boli ukončené a linka bola daná do užívania v 1. 
polroku 2011. 
 
C E L K O V E   

PRÍJMY VŠC PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 
 

Ukazovateľ 

 
 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2011       
. 

 
 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2011             
. 

Plnenie  
k 31.12. 

2011 

 
%  plnenia 

k schválenému 
rozpočtu 

 
 

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu 

PRÍJMY SPOLU 86 815 118 443 131 087 151,00 110,68 
z  toho:      

200 86 815 112 868 125 512 144,57 111,20 
- 210 53 920 53 920 73 779 136,83 136,86 
- 220 31 695 57 978 50 113 158,11 86,43 
- 290 1 000 1 000 1 623 162,3 162,3 

300 (dotácie) 0 5 575 5 575 0 100,0 
 
 
Zhodnotenie zamestnanosti 
 
 Prílohou č. 1 k č. SEFIM-1-20/2011-OPVR  nám boli stanovené a RO 18-00/007-
2011/11 upravené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. a zamestnancov nasledovne: 
 

Kategória Limit Priemerný záväzný počet Priemerný záväzný plat 
Zamestnanci 1 120 076 116,059 804 
Prof. vojaci 728 396 56,666 1 071 
 

 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 
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neskorších predpisov a Smernicou riaditeľa VŠC DUKLA Banská Bystrica pre odmeňovanie 
vrcholových športovcov. 

Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2011 k 31.12.2011: 

A. Profesionálni vojaci  
2011 Stanovené ukazovatele Plnenie za  1-12/2011 

Limit 728 396 724 902 
Priemerný evidenčný počet 56,666 56,666 
Priemerný mesačný plat 1 071 1 066 
 

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

mesačného platu bolo na 99,53 %. Plnenie stanoveného limitu p.v. k 31.12.2011 bolo na 
99,52 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2011 bol 61. 

B. Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 
2011 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2011 

Limit 1 120 076 1 091 186 
Priemerný evidenčný počet 116,059 116,059 
Priemerný mesačný plat 804 783 

  
 

6. Personálne otázky 
 
V roku 2011 boli realizované personálne zmeny na základe potrieb VŠC. V tejto 

súvislosti bolo vydaných 6 doplnkov k tabuľke počtov, v ktorých  hlavne sa realizovali zmeny 
vo funkciách športových oddelení potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. Pre ministra 
obrany SR bolo spracovaných 6 informačných správ k prijatiu zamestnancov 
a profesionálnych vojakov, 1 k prepožičaniu hodnosti. Na základe výborných športových 
výsledkov desiatnikovi Petrovi Gellemu bola prepožičaná hodnosť nadrotmajster. 

V roku 2011  bolo prijatých do služobného pomeru 7 profesionálnych vojakov, 6 
inštruktorov športu a 1 tréner.   

Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 23 zamestnancov, 
z toho 13 inštruktorov športových oddelení a boli na nich spracované osobné spisy. 
Prepustených z pracovného pomeru bolo celkovo 25 zamestnancov, z toho 11 IŠ. Prepúšťania 
boli realizované na základe vlastných žiadostí, uplynutím dohodnutej doby a z dôvodu 
organizačných zmien vo VŠC. 

V mesiaci január a február 2011 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 15.2.2011. Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2011 
spracované majetkové priznania PrV a vedúcich zamestnancov.  

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

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

 
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC 
VŠC sa v roku 2011 organizačne členilo na odbory, oddelenia a skupiny, ktoré boli 

riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej podriadenosti riaditeľovi VŠC. Základné 
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členenie k 1.1.2011 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, 
- oddelenie VŠC mládeže, 
- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti 

 Odbor ekonomiky  
- finančné skupina, 
- oddelenie hnuteľného majetku, 
- oddelenie nehnuteľného majetku, 
- oddelenie evidencie a účtovania. 

VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je štatutárnym orgánom 
VŠC. Riaditeľ môže v rozsahu svojich práv a povinností poveriť ďalších zamestnancov na 
právne úkony vykonávané v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa 
ustanovuje organizačný poriadok VŠC, ktorý je vnútorným dokumentom VŠC a stanovuje 
úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, vymedzuje 
ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti, zodpovednosť a právomoci riaditeľov odborov, 
vedúcich oddelení a skupín VŠC. 

Vo VŠC pôsobia zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah 
upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
a profesionálni vojaci, u ktorých sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej 
službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2011 116 zamestnancov, z toho 41 športovcov a 54 
profesionálnych vojakov, z toho 51 športovcov  a trénerov. 

 K 31.12.2011 bolo v pracovnom pomere 115 zamestnancov a v služobnom pomere 58 
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.  
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Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 1.1.2011: 
 plán skutočnosť 

Dôstojníci   11 10 

Práporčíci   1 1 

Poddôstojníci   48 41 

Mužstvo  2 2 

Zamestnanci  121 116 

S P O L U  183 170 
 

 
Veková štruktúra k 1.1.2011 :  

Vek do 25 
r. 

26-30 
r. 

31-35 
r. 

36-40 
r. 

41-45 
r. 

46-50 
r. 

51-55 
r. 

56-60 
r. 

61-65 
r. 

Počet 31 26 27 18 15 15 10 23 5 

do 25

26-30

31-3536-40
41-45

46-50

51-55

56-60 61-65

 

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme k 1.1.2011 : 

Základné Stredné odborné Úplné stredné Vysokoškolské 
3 15 100 52 

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné stredné odborné
úplné stredné vysokoškolské
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Stav počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2011 podľa tabuliek počtov bol 
nasledovný: 
Odbor športu: 

 športovci:   49 profesionálnych vojakov 
41 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tréneri: 8 prof. vojakov + 2 náčelník odboru riad. športu  a vedúci   
oddelenia VŠC dospelých  

 22 zamestnancov vo verejnom záujme 
 tajomníci športov     5 zamestnancov vo verejnom záujme 
 mechanici:      3 zamestnanci vo verejnom záujme  
 lekári a zdravotníci:    2 profesionálni vojaci 

   7 zamestnanci vo verejnom záujme 
 
spolu odb. športu 139 osôb 

                       

Graf odboru športu VŠC

športovci tréneri tajomníci mechanici zdravotníci
 

 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 

Graf o počte zamestnancov a profesionálnych 
vojakov  VŠC podľa tabuliek počtov

športovci tréneri tajomníci
mechanici zdravotníci odbor ekonomiky
riaditeľstvo 
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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 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 2 zamestnanci.  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. Zamestnanci absolvovali 
školenia k verejnému obstarávaniu, BOZP a k vedeniu služobných motorových vozidiel. 
 
 
7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 
 VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2011 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 MO SR a jednotlivými športovými zväzmi 
prednostne zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu nominovaných športovcov na Svetových 
vojenských hrách a zabezpečiť prípravu športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, SP a súťažiach 
CISM-u. V jednotlivých športoch vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi optimálne 
podmienky pre plnenie hlavných úloh pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i 
jednotlivcov. Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné 
podujatia na náklady VŠC.  

V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2011 plnili ŠO hlavné úlohy na 
SVH, MS, ME a SU s nasledovným ziskom medailí:  

ŠO atletika 
 na ME v Paríži (zisk 1 medaile),  

ŠO biatlon  
 na MS v Chanty-Mansijsk (zisk 1 medaile),  
 na MS v letnom biatlone v Novom Meste na Morave (zisk 2 medailí),  
 na SU v Erzurum (zisk 1 medaile) 
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ŠO džudo 
 na SVH v Rio de Janeiro (zisk 1 medaile). 

ŠO rôzne  
 na MS vo vodnom motorizme v Taliansku a v Poľsku (zisk 2 medailí),  
 na MS v karate v Taliansku (zisk 2 medailí),  
 na MS v kulturistike v Srbsku a v Indii (zisk 2 medailí),  
 na MS v zjazde na divokej vode v Nemecku (zisk 1 medaile),  
 na ME v karate v Španielsku (zisk 1 medaile),  
 na ME v kulturistike v Bulharsku (zisk 1 medaile),  
 na ME vo vodnom motorizme v Nemecku a v Poľsku (zisk 2 medailí),  
 na ME v zjazde na divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí),  

ŠO kanoistika 
 na MS v Maďarsku (zisk 1 medaile),  
 na ME v Srbsku (zisk 1 medaile),  

ŠO športová streľba  
 na ME v Taliansku a v Srbsku (zisk 2 medailí),  

ŠO vodný slalom  
 na MS v Čunove (zisk 3 medailí),  
 na ME v Španielsku (zisk 3 medailí), 

ŠO vzpieranie  
 na ME v Rusku (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 Plnenie Vyhodnotenie  

MS 2x do 8.m. 1x 11.m./1x14.m. nesplnené 

HME 
1x do 3.m. 
1x do 8.m. 
1x do 12.m. 

1x3.m./1x16.m./1x18.m. 
/1x19.m. 

splnené 
nesplnené 
nesplnené 

SVH 2x do 3.m. 
2x do 8.m. 1x4.m./1x9.m./1x10.m. nesplnené 

nesplnené 
MS 17 1x do 16.m. 1x14.m. splnené 

ME 23 1x do 12.m. nesplnené nominačné 
kritéria  nesplnené 

MEJ 1x do 8.m. 
1x do 16.m. 1x5.m./1x18.m. splnené 

nesplnené 

ME družstiev  2x do 3.m. 
2x do 6.m. 

2x 1.m./1x 3.m./1x6.m. 
/1x8.m. 

splnené 
splnené 

EP chôdza 1x do 8.m. 
družstvo do 6.m. 1x2.m. splnené 

nesplnené 
M-SR 20x titul 23x titul splnené 

Po ročnej prestávke môžeme v roku 2011 opäť hodnotiť atletickú sezónu ako 
medailovú. Zásluhu na tom má Dana Velďáková, ktorá získala na halových Majstrovstvách 
Európy v Paríži bronzovú medailu. Druhým najkvalitnejším výsledkom bolo 2. miesto Mateja 
Tótha na EP v chôdzi na 50 km v Olhao. Vysoko vyzdvihujeme i prácu chodeckej skupiny, 
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ktorá dokázala pripraviť na vrcholné podujatia až 10 chodcov z ktorých výborný výsledok 
dosiahla juniorka Katarína Strmeňová – 5.miesto na MEJ. Prvý krát v histórii klubu sa nám 
podarilo zostaviť atletické družstvo žien a druhé miesto v súťaži a výkony niektorých 
jednotlivcov boli veľmi sympatické... 
 Na OH 2012 je možné z VŠC vyslať až 11 atlétov, čo bude 1/5 celej slovenskej 
reprezentácie. Každého osobné maximum znamená účasť, v niektorých prípadoch dokonca 
i siahame na medailu. 

 
ŠO BIATLON 

 
 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

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

 
1x15.m. 
1x24.m. 
1x12.m. 

nesplnené 
splnené 
splnené 

nesplnené MS 
1x do 3.m. Ž 
1x do 15.m. Ž 
1x do 30.m. Ž 
1x do 10.m. štafety Ž 

1x8.m. 
2x10.m 
1x13.m./1x15.m. 
1x8.m. 

nesplnené 
splnené 
splnené 
splnené 

1x do 15.m. M 1x13.m.  splnené ME do 26  1x do 20.m. Ž 1x25.m. nesplnené 

MSJ  1x do 30.m. J/K 1x27.m./1x29.m. 
1x26.m./1x28.m. splnene 

MEJ  1x do 30.m. J 1x22.m 
1x23.m./1x27.m. splnené 

V roku 2011 plnili príslušníci ŠO biatlon hlavné úlohy na MS 2011 v nemeckom 
Ruhpoldingu, kde nezískali vzácny kov, ale ako celkový ŠO dosiahli veľmi dobré výsledky. 
Počas celej sezóny dokazovali vysokú úroveň výkonnosti, čo dopomohlo aj k nominácii 
mužskej štafety na MS.  

 
ŠO DŽUDO 

 
 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 1x do 7.m. 1x9.m. nesplnené 

ME 1x do 5.m.  
1x do 9.m. 1x5.m. splnené 

nesplnené 

SVH 1x do 3.m.  
1x do 7.m. 1x3.m./1x7.m. splnené 

splnené 

ME 23 1x do 7.m. 
1x do 9.m. 2x vyradený 1.kolo nesplnené 

nesplnené 
MEJ 1x do 9.m. vyradený 1.kolo nesplnené 
MED 1x do 7.m. 1x5.m. splnené 

SU 1x do 7.m. 
1x do 9.m. 

nesplnené nominačné 
kritéria a zranenie 

nesplnené 
nesplnené 

M-SR 3x titul 
8x do 3.m. 

2x titul 
2x2.m./3x3.m. 

nesplnené 
nesplnené 

M-SR juniorov 1x titul 
4x do 3.m. 

2x titul 
2x2.m./1x3.m. 

splnené 
splnené 

M-SR dorastencov 1x titul 1x titul splnené 

ŠO džudo sa v roku 2011 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Hlavným 
dôvodom boli viaceré zranenia a operácie pohybového aparátu s dlhodobou liečbou hlavne 
u Mariana Benkoczkeho, Pavla Kubenu a Matúša Milichovského. V budúcom roku je 
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potrebné sa zamerať hlavne na doliečovanie zranení aby športovci mohli podávať maximálne 
výkony bez obmedzení a to posunie vo výkonnosti celý ŠO. 

 
 

ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

HME 2x do 6.m.  
1x do 8.m. 1x1.m./1x7.m./1x8.m./1x15.m. nesplnené 

splnené 

ME 1x do finále.  
1x do 3.m.  

1x3.m. 
1x12.m. 

splnené 
splnené 

SP 2x do finále.  1x3.m./1x4.m./1x5.m. splnené 

Hlavným výkonnostným cieľom na rok 2011 bol medailový zisk a finálové 
umiestnenie na vrcholných medzinárodných podujatiach. Nie menej dôležitým cieľom na 
tento rok bolo vybojovanie si olympijskej miestenky na OH do Londýna. V plnení 
medailových úloh športový oddiel tento rok podržala skupina BT. Historický úspech vo svojej 
športovej kariére dosiahol des. Peter Pelach ziskom zlatej medaile na HME v Brescii v 
Taliansku. Druhú medailu z ME v Belehrade, bronzovú, pridal obdivuhodným spôsobom 
v rozstrele rtm. Miroslav Jurčo. V OH disciplínach na podujatiach SP sa trikrát prebojoval do 
finále puškár nrtm. Jozef Gönci a vybojoval si už piatykrát účasť na OH! Historickým 
úspechom je olympijská miestenka pištoliara rtn. Juraja Tužinského za 5. miesto na SP 
v Sydney. Ostatní príslušníci, ktorým sezóna nevyšla podľa svojich a našich predstáv budú 
mať poslednú možnosť zisku olympijskej miestenky na HME vo februári 2012 vo Fínsku. 
 
                                                         ŠO VODNÝ SLALOM 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

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

 
 
2x7.m. 
2x1.m./1x2.m. 

nesplnené 
nesplnené 
splnené 
splnené 

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

1x2.m. 
1x8.m 
2x3.m./1x4.m. 

splnené 
nesplnené 
splnené 

ME 23 2x do 10.m. 1x4.m./1x6.m. splnené 

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

3x1.m. 
2x3.m./1x5.m./1x8.m. 

splnené 
splnené 

M-SR 2x titul, 3x 3.m. 3x titul/3x2.m. splnené 
M-SR dorast 3x titul 2x titul nesplnené 

ŠO VS hlavné úlohy v roku 2011 plnil na majstrovstvách sveta, majstrovstvách 
Európy a majstrovstvách Európy do 23 rokov. V pred olympijskej sezóne mali všetci 
pretekári možnosť bojovať o miestenky na OH, podľa kritérií SZKDV. Po tejto sezóne sa ich 
počet znížil. Aj tak však môžeme bojovať ešte o tri miesta zo 4 kategórii. Najväčšiu šancu na 
priamy postup mali Michal Martikán a Elena Kaliská. Obaja však svoju šancu stratili po 
pokazenom preteku v Čunove a tak budú spoločne s kajakármi bojovať o nomináciu v roku 
2012.  Zo 6 medailí bola iba jedna v individuálnej disciplíne a z ôsmych športovcov iba jeden 
splnil výkonnostné ciele. Pokles zaznamenali na ME aj juniori a tak hodnotím celú sezónu, 
ako pokles výkonnosti u väčšiny športovcov. Dúfajme, že tá olympijská nás naštartuje hneď 
na ME 2012 v nemeckom Augsburgu. 
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ŠO RÔZNE 

 
 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS karate neplánované 1x1.m./1x3.m.  
ME karate 1x do 3.m 1x1.m. splnené 
ME kulturistika M 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 
MS vod. motorizmus 1x do 3.m. 1x1.m./1x2.m. splnené 
ME vod. motorizmus 2x do 3.m. 1x1.m./1x2.m. splnené 
MS ZNDV neplánované 2x 1.m. hliadky  
ME ZNDV 2x do 3.m. 1x3.m./2x1.m. hliadky splnené 
MS gymnastika nominácia na OH 1x72.m. viacboj nesplnené 
ME gymnastika 1x do finále 1x12.m. viacboj splnené 
MS kulturistika M 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 
MS kulturistika Ž 1x do 3.m. 1x1.m. splnené 
ME plávanie (25) 1x do semifinále 1x 10.m. nesplnené 
M-SR 10x titul 12x titul splnené 

 Športové oddelenie rôzne aj v roku 2011 plnil úlohu zabezpečenia prípravy 
a výkonnosti kvalitným športovcom, ktorých šport nemá zastúpenie v portfóliu športových 
oddielov pri VŠC. Z tohto dôvodu je súbor športovcov  a športov veľmi rozdielny a kladie 
vysoké požiadavky na koordináciu a pružnosť jeho vedenia. Už niekoľko rokov sa nám darí 
plniť úlohy na vysokej úrovni aj keď sa nedá tvrdiť, že bez problémov. V tomto roku 
prevážna väčšina športovcov splnila svoje HÚ roku a to na veľmi vysokej úrovni. Naši 
športovci získali na MS a ME spolu 14 medailí, čo je zatiaľ najviac v histórii ŠO. Tieto 
medaile sme získali zásluhou takých športovcov ako sú kulturisti Janka Purdjaková, Štefan 
Havlík, Igor Kočiš, vodného motoristu Mariána Junga, karatistov Klaudia Farmadína a Jána 
Fedora a vodných zjazdárov Šošku s Kunhartom a Gregu so Šutekom. V ŠO máme aj 
olympijské športy plávanie, moderný päťboj a lyžovanie. Po odchode Luboša Križka na 
trénerský post na medaile zatiaľ čakáme. Zloženie ŠO rôzne zaručuje aj do budúcnosti 
kvalitné výkony na medzinárodnej úrovni a verím, že sa budeme ešte tešiť z našich úspechov. 
 

ŠO VZPIERANIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 
1x do 12.m. 
2x do 15.m. 
1x do 20.m. 

 
 
1x20.m. 

nesplnené 
nesplnené 
splnené 

ME 1x do 8.m. 2x3.m. splnené 
ME 23 2x do 6.m. 1x13.m.  nesplnené 
SU neplánované 1x4.m.  
M-SR 3x titul 8x titul splnené 

ŠO vzpieranie v roku 2011 plnil hlavné úlohy na majstrovstvách sveta, na 
majstrovstvách Európy a na majstrovstvách Európy do 23 rokov. ŠO sa v roku 2011 
udomácnil v B. Bystrici. Keď na konci  roku 2010 boli v ŠO 5 IŠ a ani jeden zmluvný 
športovec. V roku 2011 boli 6 IŠ a 3 zmluvných športovcov. Všetci zmluvný športovci sú aj 
reprezentantmi a štartovali na medzinárodných súťažiach. Ziskom 2 bronzových medailí a 4. 
miesta na Univerziáde Richardom Tkáčom dosiahol ŠO najlepšie výsledky od roku 2007 a 
historickú  dvojbojovú medailu od druhého pretekára. Výkonnosť všetkých pretekárov 
vzrástla a v roku 2011 sa  ŠO vzpieraniu podarilo „doniesť“ 2 medaile.  
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                                                           ŠO ZÁPASENIE 
 

 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 1x do 8.m. 1x10.m./1x26.m./1x27.m. nesplnené 
ME 1x do 10.m. 1x10.m./2x21.m. splnené 
MSJ 1x do 10.m. 1x12.m./1x23.m. nesplnené 

ŠO zápasenie v roku 2011 plnilo hlavné úlohy na Majstrovstvách sveta, na 
Majstrovstvách Európy a na Majstrovstvách sveta juniorov. ŠO  splnilo hlavné úlohy na ME 
v zápasení gr.š., keď Vojtech Jakus obsadil 10.mmiesto. Úlohy na MS splnené neboli, ale 
napriek tomu Marián Mihálik odsadil pekné 10. miesto. Budúci rok ŠO zápasenie uskutoční 
dlhodobé sústredenia  s kvalitným sparingom v maďarskej Tate, aby mohli splniť náročné 
nominačné kritéria na OH 2012 

 
ŠO KANOISTIKA 

 
 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 2x do 6.m. 
1x do 7.m. 

1x1.m. 
1x11.m./2x12.m. nesplnené 

ME 
1x do 3.m. 
2x do 7.m. 
1x do 10.m.  

1x2.m. 
2x8.m. 
1x9.m. 

splnené 
nesplnené 
splnené 

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

 
1x8. m./2x12.m. 

nesplnené 
splnené 

MSJ 1x do 8.m. 1x7.m./1x11.m. splnené 
MEJ 1x do 8.m. 1x8.m./1x14.m./1x18.m. splnené 

SP  
1x do 6.m. 
2x do 8.m. 
1x do 16.m. 

1x1.m./1x2.m./1x3.m. 
1x5.m./3x7.m. 
2x11.m./1x12./15./16.m. 

splnené 
splnené 
splnené 

M-SR 10x titul 10x titul splnené 

ŠO kanoistika plnilo hlavné úlohy v roku 2011 na Majstrovstvách sveta, 
Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách Európy do 23 rokov, Majstrovstvách sveta juniorov a 
Majstrovstvách Európy juniorov. ŠO v roku 2011 prinieslo zlatú medailu z MS, o ktorú sa 
pričinil Peter Gelle v novo zloženej K2 1000. Gelle sa pričinil aj o striebornú medailu z ME. 
Táto medailová bilancia spolu s ďalšími kvalitnými umiestneniami našich pretekárov nás 
napĺňa zdravou mierou optimizmu smerom k zisku cenného kovu na OH v roku 2012. 

 
ŠO CESTNÁ CYKLISTIKA 

 
 Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 2x do 15.m. 1x38.m. nesplnené 
ME U23 2x do 15.m. 1x33.m. nesplnené 
SU 1x do 6.m. 1x6.m./1x9.m. splnené 
M-SR 2x do 3.m. 3x1.m./1x3.m. splnené 

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

1x1.m./2x2.m./2x3.m. 
1x4.m./1x5.m./2x8.m. 

splnené 
splnené 

Športová príprava prebiehala podľa schváleného plánu na rok 2011. Plánované úlohy 
plnili na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy do 23 rokov, Svetovej univerziáde a na 
svetovej sérii. Hlavné úlohy sa im nepodarilo splniť Celkovo hodnotíme uplynulú sezónu ako 
neúspešnú. 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 
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reprezentácie Slovenskej republiky a OS SR na vrcholných medzinárodných podujatiach, ako 
aj výchova a starostlivosť o reprezentantov a to hlavne v zabezpečení získania bodov na 
pretekoch UCI, ktoré sú potrebné na účasť na MS. 

 

Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2011 
 

Súťaž 1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet 
SVH - - 1 1 
MS 8 2 4 14 
MSJ - - - - 
ME 5 3 7 15 
MEJ - - - - 
M-SR 66 55 32 153 
SP - - - - 
SU - - 1 1 
MS CISM - - - - 

 
Prehľad medailových umiestnení na SVH, MS, ME a SU v roku 2011 

 
Názov  

podujatia 
Miesto  

podujatia Umiestnenie Meno Disciplína 

ATLETIKA 
HME Paríž/FRA 3. miesto z. Dana Velďáková trojskok 

BIATLON 

MS Chanty-
Mansijsk/RUS 3. miesto z. Anastasiya Kuzmina 7,5 km šprint 

3. miesto z. Jana Gereková 7,5 km šprint 

LMS Nové Mesto na 
Morave/CZE 3. miesto 

rtn. Miroslav Matiaško 
z. Pavol Hurajt 
z. Jana Gereková 
z. Anastasiya Kuzmina 

mix štafeta 

ZSU Erzurum/TUR 3. miesto čat. Matej Kazar 20 km individ. 
DŽUDO 

SVH Rio de J./BRA 3. miesto rtm. Milan Randl do 90 kg 
RÔZNE (karate) 

1. miesto absolutka MS Carrara/ITA 
3. miesto kumite do 84 kg 

ME Barcelona/ESP 1. miesto 
nrtm. Klaudio Farmadín 

kumite do 84 kg 
RÔZNE (kulturistika) 

Novy Sad/SRB 1. miesto z. Jana Purdjaková do 55 kg MS Bombaj/IND 1. miesto z. Igor Kočiš do 70 kg 
ME Sofia/BUL 1. miesto rtm. Štefan Havlík do 100 kg 

RÔZNE (vodný motorizmus) 
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Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia Umiestnenie Meno Disciplína 

Viverone/ITA 1. miesto F-500 MS Jedownice/POL 2. miesto O-700 
Znin/POL 1. miesto O-700 ME Laufen/DEU 2. miesto 

z. Marián Jung 

F-500 
RÔZNE (zjazd na divokej vode) 

MS Augsburk/DEU 1. miesto rtn. Šoška P., z. Kunhart 
des. Grega, rtm. Šutek šprint 3xC2 

3. miesto rtn. Šoška P., z. Kunhart šprint C2 
ME Kraljevo/SRB 

1. miesto rtn. Šoška P., z. Kunhart 
des. Grega, rtm. Šutek zjazd 3xC2 

KANOISTIKA 
MS Szeged/HUN 1. miesto des. Peter Gelle K2 1000 m 
ME Belehrad/SRB 2. miesto čat. Marián Ostrčil K2 500 m 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 
Brescia/ITA 1. miesto des. Peter Pelach VzBT 40 mix ME Belehrad/SRB 3. miesto rtm. Miroslav Jurčo BT 40 mix 

VODNÝ SLALOM 

1. miesto z. Michal Martikán 
z. Alexander Slafkovský 3xC1 

1. miesto z. Elena Kaliská 3xK1 MS Čunovo/SVK 

2. miesto z.Tomáš Kučera 
z. Ján Bátik 3xC2 

2. miesto z. Alexander Slafkovský C1 
3. miesto z. Elena Kaliská 3xK1 ME Seu d´Urgell/ESP 
3. miesto z.Tomáš Kučera 

z. Ján Bátik 3xC2 

VZPIERANIE 
3. miesto nadhod do 77kg ME Kazaň/RUS 
3. miesto 

rtn. Richard Tkáč 
dvojboj do 77kg 

 

Stanovené ciele VŠC na r. 2012 
 
Zámer VR 2012 

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu 
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s cieľom plnenia nominačných kritérií na ZOH 
2014 v Soči, úspešne reprezentovať na OH 2012 v Londýne a dosahovať popredné 
umiestnenia na MS, ME a MS CISM ako aj iných medzinárodných a celoštátnych súťažiach 
v súlade so zákonom č. 228/1997 Z. z. o telesnej kultúre a zákonom č. 300/2008 Z. z 
o organizácii a podpore športu. 
 
Cieľ VR 2012 

Cieľom VŠC je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných športových 
odvetviach. V spolupráci s národnými športovými zväzmi, ministerstvom školstva SR a SOV 
zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť stanovené ciele na OH 2012, MS, ME, 
M-SR a súťažiach CISM a plniť stanovené ciele nominačných kritérií na ZOH 2014. 
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Priority VR 2012: 
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 OH 2012, na majstrovstvách sveta a majstrovstvách 
Európy, 
d) vynaložiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na ZOH 2014 v Soči, 
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 2012 
- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových 
a európskych podujatí v roku 2012 je 23, 
- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú plniť nominačné kritériá pre účasť na OH 2012, 
MS, ME je 52. 
 

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2011 
 
 Uplynulé obdobie roku 2011 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 31 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení. V spolupráci so 
Slovenským olympijským výborom a športovými zväzmi bola v roku 2011 zabezpečená 
príprava športovcov na plnenie nominačných kritérií pre účasť na OH 2012 v Londýne 
a v spolupráci s Ministerstvom obrany SR bola v roku 2011 zabezpečená príprava športovcov 
profesionálnych vojakov pre úspešné reprezentovanie SR a OS SR na Svetových vojenských 
hrách 2011 v Rio de Janeiro. 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 2011 sme plnili na SVH, MS, ME a SU. Úspešná bilancia 
športových výsledkov dosiahnutých v roku 2011 zahŕňa zisk 1 medaile zo svetových 
vojenských hier, 14 medailí z majstrovstiev sveta, 15 z majstrovstiev Európy a 1 zo svetovej 
zimnej univerziády. 

V roku 2011 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 2011 dlhodobá príprava športovcov zameraná 
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na úspešnú reprezentáciu na SVH 2011 Rio de Janeiro. Z VŠC splnilo nominačné kritériá 6 
športovcov. Na SVH 2011 reprezentovali VŠC 3 športovci zo ŠO atletika a 3 športovci zo ŠO 
džudo. Ďalej v roku 2011 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 2011 sme vo VŠC realizovali 182 zahraničných služobných ciest a 6 
zahraničných služobných návštev. Na základe skvalitnenia plánovania športovej prípravy a 
hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami u jednotlivých ŠO došlo oproti roku 
2010 k miernemu poklesu zahraničných aktivít. V ZSC bolo 98 plánovaných, 85 
neplánovaných a 45 stornovaných aktivít. ZSN boli 4 plánované a 2 neplánované.  

Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 182 ciest bola 1 aktivita realizovaná ako účasť na 
SVH, 10 ako účasť na MS, 11 ako účasť na ME, 1 ako účasť na MS CISM, 10 ako účasť na 
Svetových pohároch, 77 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 14 ako účasť na 
medzinárodných turnajoch, 57 ako účasť na výcvikových táboroch a 7 ako účasť na 
fakultatívnych zájazdoch. Zo ZSN sa organizovali „Európa SC high jump“, Medzinárodný 
„Dukla Cup“ v džude, Výcvikový tábor Egyptských cyklistov v rámci sparingu v Trenčíne, 
medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude, „Memoriál Juraja Ondra“ v modernom päťboji, 
Fakultatívna návšteva francúzskej delegácie CISM a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca 
RMO SR 2011“ 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 SVH, MS, ME, MS CISM s cieľom 
zvyšovania športovej výkonnosti, oboznámenia sa s podmienkami a miestom konania 
jednotlivých športových súťaží a plnenia nominačných limitov smerom k OH 2012. Oproti 
výcvikovému roku 2010 sme v priemere zaznamenali pokles neplánovaných akcií, na základe 
skvalitnenia činnosti plánovania smerom k skvalitneniu tréningového procesu v dôsledku 
efektívneho využitia pridelených prostriedkov. 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 31 medailí (13–5–13) na Svetových vojenských hrách, 
Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a Svetovej univerziáde. 

Z hľadiska plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2011 môžeme 
konštatovať, že prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli vynaložené účelne 
a adekvátne vzhľadom k dosiahnutým výsledkom. Zahraničné aktivity v roku 2012 sú 
plánované smerom k plneniu výkonnostných cieľov nominovaných športovcov na OH 2012 
a k plneniu hlavných úloh na 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.  

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 31 medailí a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre 
zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2011 z pohľadu 
zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a prekročené.  
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov 
 

 Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti vrcholový športovec, 
ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky a umiestnenia na pretekoch 
a súťažiach doma i v zahraničí. Svojimi úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom 
OS SR a Slovenskej republiky, a teda ich hlavným užívateľom je slovenská reprezentácia, OS 
SR, SOV a jednotlivé športové zväzy.  
 

Záverečné hodnotenie 
 
V roku 2011 sme pripravili pre jednotlivé športové odvetvia 84 športovcov, ktorí nás 

reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, džude, modernom 
päťboji, gymnastike, plávaní, lyžovaní, kulturistike, zjazde na divokej vode, vodnom 
motorizme, v karate, 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. 

Centrum mládeže pri VŠC aj v uplynulom roku  podporovalo organizačne, materiálne 
i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili úlohy na domácich a medzinárodných 
juniorských športových podujatiach. V Centre mládeže bolo v roku 2011 zaradených 95 
mladých športovcov, z toho 18 do ŠO atletika, 10 do ŠO biatlon, 11 do ŠO vodný slalom,  10 
do ŠO džudo, 12 do ŠO rôzne (5 plávanie, 5 moderný päťboj, 1 vodný motorizmus 1 vodný 
zjazd), 3 do ŠO športová streľba, 7 do ŠO cestná cyklistika, 14 do ŠO kanoistika a 5 do ŠO 
zápasenie. Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým  umiestnenia našich 
zmluvných športovcov na ME vo vodnom motorizme, kde sa nám podarilo získať 5. miesto  
zásluhou Michala KOŠÚTA v kategórii OSY 400 a  Z juniorských súťaží si z ME J  vodný 
slalomár Martin HALČIN vybojoval 4. miesto, Patrik GAJARSKÝ a Lino WEBBINK 5. 
miesto.  . miesto v tej istej súťaži si vybojovali Miroslav URBAN, Martin JAŠEK a Marko 
GURECKA. Chodkyňa Katarína STRMEŇOVÁ  obsadila na ME J 5. miesto. Kajakár Šimon 
ŽĎÁRSKÝ na ME J vybojoval 8. a 10 miesto a na MS J  7. a 10 miesto.  

Zmluvní športovci v roku 2011 získali na majstrovstvách SR celkove 103 medailí, 
z toho 36 titulov majstra SR, 32 strieborných a 35 bronzových medailí. Ziskom 103 medailí 
v roku 2010 na majstrovstvách SR  udržujeme  významné postavenie našich športovcov 
v slovenskom mládežníckom športe. 

Medailová bilancia z majstrovstiev Slovenska v priebehu rokov 2006 – 2011: 
 
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 
2009    59 zlatých, 24 strieborných, 29 bronzových medailí,   celkom  112 medailí 
2010 38 zlatých, 30 strieborných, 36 bronzových medailí,   celkom  104 medailí 
2011 36 zlatých, 32 strieborných, 35 bronzových medailí,   celkom  103 medailí 
Aj v uplynulom roku sme pokračovali v našej snahe o otvorenie dverí VŠC športujúcej 
mládeži z Banskej Bystrice a okolia. Štadión SNP, športovú halu, strelnicu, tréningové ihriská 
a posilňovňu poskytujeme v rámci rozvoja športu mládeži, ale i ďalším záujemcom o 
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športovú činnosť.  Naďalej tak   plníme jeden z bodov uznesenia vlády SR o rozvoji športu 
v širokej verejnosti a vychovávame nasledovníkov našich súčasných šampiónov. 


