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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: samostatná rozpočtová organizácia 

Riaditeľ: Ing. Mgr. Róbert Kurčík do 25.8.2015 
 Mgr. Richard Galovič od 26.8.2015 
 

Členovia manaţmentu v roku 2015: 
riaditeľ odboru ekonomiky   Ing. Ján Šaling do 18.9.2015 
vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky  

 Ing. Katarína Vidiečanová  
vedúci odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky  

 PhDr. Janette Hroncová 
vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky   
 Ing. Katarína Videršpanová 

vedúci finančno-personálneho oddelenia Ing. Jana Lopitová 
náčelník odboru riadenia športu por. Ing. Ján Gregor  
  

vedúci oddelenia športov odboru riadenia športu 
 nrtm. Mgr. Miloš Bátovský 

 do 30.6.2015 
vedúca organizačno-administratívneho oddelenia  
 PaedDr. Jana Nikolajová 

 od 1.7.2015 
hlavný lekár VŠC MUDr. Vladimír Vachalík 

 
 
 

Hlavná činnosť: 

Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská 
Bystrica (ďalej len „VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov – 

vrcholových športovcov 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, 

mailto:info@dukla.sk
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 ubytovanie, 

 zabezpečenie stravovania, 
 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 súťaţiach, ktoré sú príleţitosťou na propagáciu krajiny, 
kultúry a ţivota občanov Slovenskej republiky, 

− organizovanie športových podujatí pre domácich a zahraničných 
športovcov, s cieľom dostať VŠC do povedomia ľudí doma i v zahraničí 
a prostredníctvom nich šíriť dobré meno Slovenskej republiky a OS SR, 

− zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok 
(budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym 

vyuţitím pre zlepšenie športovej výkonnosti, 
− spolupráca so športovými zväzmi, športovými klubmi, zdruţeniami 

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 udrţať 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 harmonogramov športovej 
prípravy centrálnym manaţmentom. Vybraným talentovaným športovcom 

spoluvytvára podmienky a zosúladenie športovej prípravy, či vzdelávania, 
športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu perspektívu vo 

vrcholovom športe. 

VŠC v roku 2015 vyhodnotilo športovú úspešnosť športových odvetví a 
na základe toho svoju podporu a stratégiu smerovalo na skvalitňovanie 

prípravy dlhodobo úspešným športom a športovcom hlavne v olympijských 
disciplínach, Elite tímu VŠC a podporu projektu talentovanej mládeţe.  

V roku 2015 boli vo VŠC vytvorené dobré podmienky pre výkon 

športovej prípravy na plnenie kvalifikačných limitov na Európske hry, 
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majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy,  ako aj samotnú účasť na 

vrcholných športových podujatiach. Prípravu sa podarilo zabezpečiť na 
kvalitnej úrovni s prispením MO SR. 

 Športovci VŠC získali 33 medailí  z vrcholných podujatí z celkového 
počtu 23 naplánovaných na rok 2015.     

Jednou z hlavných priorít v roku 2015 bolo plnenie kvalifikačných 

limitov a kritérií smerom  k OH 2016. Príslušníci VŠC reprezentovali 
v októbri 2015 OS SR na Svetových vojenských hrách v kórejskom 
Mungyeongu. Vrcholným podujatím roku 2015 bola reprezentácia športovcov  

na 1. Európskych hrách v Baku (AZE), ktorých sa zúčastnilo 18 športovcov 
VŠC.  

K splneniu merateľných ukazovateľov výraznou mierou prispelo 
vyriešenie finančného krytia na rekonštrukciu strechy v športovej hale 
v Banskej Bystrici, zhotovenie prístupového systému v Lodenici v Liptovskom 

Mikuláši, rekonštrukciu plynovej kotolne pre posilňovňu v Trenčíne, opravu 
strechy na strelnici v Banskej Bystrici. Významnou investíciou bolo 

dobudovanie strelnice na Králikoch. Nedostatkom bolo odsunutie výstavby 
úpolovej telocvičnej pre dţudo a vzpieranie, vzhľadom na ohrozenú 
bezpečnosť pretekárov a neprimeranú úroveň športovej prípravy 

v nevyhovujúcom  tréningovom  prostredí. 

Moţno konštatovať, ţe v roku 2015 sa podarilo zabezpečiť a realizovať 
športovú prípravu celého VŠC DUKLA Banská Bystrica a úspešnú 

reprezentáciu Slovenskej republiky na Svetových vojenských hrách, 
Európskych hrách, majstrovstvách sveta, majstrovstvách  Európy a ďalších 

významných svetových, či európskych podujatiach a tieţ vo vybraných 
športoch a disciplínach zo  zdruţených, viaczdrojových  finančných 
prostriedkov,  hlavne s podporou Ministerstva obrany SR a v spolupráci 

s príslušnými športovými zväzmi a MŠ SR. 

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 športovej prípravy mládeţe 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 bude VŠC v rámci našich moţností 

zabezpečovať športovú prípravu vybraným mladým športovcom s podporou 
MO SR, v spolupráci so SOV, NŠC,  MŠVVaŠ SR príslušnými športovými 

zväzmi a športovými klubmi. 
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3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC 
nespracúva túto časť výročnej správy. 
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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 vydaný organizačný poriadok 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 (zabezpečenie stravovania pre športovcov, 

zamestnancov VŠC), 
− 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 odvetví na 

olympijské hry (OH), majstrovstvá sveta (MS), majstrovstvá sveta 
organizované Medzinárodnou radou vojenského športu „Council 

international du sport militaire“ (SVH, MS CISM), Európske hry (EH), 
akademické majstrovstvá sveta (AMS), majstrovstvá Európy (ME), svetové 
poháre (SP), európske poháre (EP), majstrovstvá Slovenskej republiky (M-

SR). 
2. Zdravotná starostlivosť. 
3. Materiálové zabezpečenie. 

4. Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom. 
5. Poskytovanie ubytovania. 
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6. Zabezpečenie dopravy. 

7. Prenájom nehnuteľného majetku. 
8. Zabezpečenie zahraničných sluţobných ciest. 

9. Zabezpečenie zahraničných sluţobných návštev.  
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií. 

 

Dlhodobé činnosti VŠC: 

1. Príprava TOP športovcov jednotlivých športových odvetví na Olympijské 
hry 2016 a 2020 (OH) a Zimné olympijské hry 2018 a 2022 (ZOH). 

2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových  na Svetové 
vojenské hry 2019 (SVH), Európske hry (EH) 2019. 

  
 

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 2015 a EH 2015 

v koordinácii s Ministerstvom obrany SR (ďalej len „MO SR“) VŠC prednostne 
zabezpečovalo prípravu a dôstojnú reprezentáciu nominovaných športovcov 
a trénerov na OH, MS, ME, MSJ, MEJ a SP. V ostatných športoch bolo 

hlavnou úlohou r. 2015 vytvoriť spolu s jednotlivými športovými zväzmi 
optimálne podmienky pre plnenie hlavných úloh jednotlivých športových 

odvetví pri dodrţiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých športov i 
jednotlivcov. Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov 
na vrcholné podujatia na náklady VŠC.  

Za VŠC plnili ŠO v roku 2015 hlavné úlohy na MS, ME, MSJ, MEJ, 
SVH a EH a so ziskom 33 medailí nasledovne: ŠO atletika na MS v Pekingu a 
na EH v Baku, ŠO biatlon na LMS v Cheile Gradistei, ŠO rôzne na MS vo 

vodnom motorizme v talianskej Cremone a na ME v Mysliborz a v nemeckom 
Kriebsteine, na MEJ v karate v Nových Zámkoch, na SU v plávaní v 

kórejskom Gwangju, v kulturistike na MS v Las Vegas a na ME v Santa 
Susanne, v modernom päťboji na ME a MEJ v tureckom Kušadasi, ŠO 
športová streľba na EH v Baku, ŠO vodný slalom na MS v Londýne, na MSJ 

v brazílskom Foz do Iguacu, na ME v Markkleebergu, na MEJ v poľskom 
Krakowe, ŠO vzpieranie na MEJ v litovskej Klaipede, ŠO zápasenie na ME v  

Baku. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo v 
predolympijskom roku na poţadovanej úrovni.  

Jednou z hlavných úloh v roku 2015 bolo plnenie kvalifikačných 

limitov a kritérií smerom  k OH 2016. Uţ na začiatku kvalifikačného procesu 
sa v prvom polroku podarilo splniť kvalifikačné kritériá viacerým 
športovcom: rtn. Juraj Tuţinský (streľba), nrtm. Martina Hrašnová (hod 

kladivom), nrtm. Matej Tóth, Mária Gáliková, Mária Czáková, Tišťan 
(chôdza), Listopadová, Klobučník (plávanie) a Randl (dţudo) – je na 

postupovom mieste v svetovom rankingu a v priebehu roka splnili kritériá 
ďalší športovci. Ku koncu roka 2015 bolo 11 istých účastníkov OH 2016 
a 20 kandidátov, ktorým ešte kvalifikácia neskončila.  
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Vrcholným podujatím roku 2015 boli Svetové vojenské hry 

v kórejskom Mungyeongu, na ktorých sa našim športovcom príliš nedarilo. 

Vynikajúce vystúpenie športovcov VŠC na 1. Európskych hrách 

v Baku korunovali tri medailové umiestnenia: 2. miesto druţstva atlétov 
(súčasťou premiérových EH boli Majstrovstvá Európy druţstiev v III. lige), 3. 
miesto rtn. Juraja Tuţinského v športovej streľbe VzPi 60, 3. miesto Istvána 

Lévaia v grécko-rímskom štýle – do 66 kg. 

V roku 2015  nrtm. Matej Tóth získal historicky prvú zlatú medailu 
z MS v atletike v chôdzi na 50 km.  

 

2. Zdravotná starostlivosť  

Oddelenie zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti (ďalej 
len „OZDRS“), je súčasťou servisného zabezpečenia VŠC. V  roku 2015, tak 
ako v minulosti, oddelenie plnilo úlohy podľa vopred stanoveného plánu 

činnosti a podľa priebeţne predkladaných poţiadaviek.  

 Na oddelení pracovali v r. 2015 dvaja lekári, z ktorých jeden pracoval 

na polovičný úväzok. To vytvorilo predpoklady pre udrţanie rozsahu 
poskytovaných zdravotníckych sluţieb, najmä v  oblasti preventívnych 
vyšetrení a testovaní športovcov, na úrovni predchádzajúcich rokov. Lekári 

majú atestácie zo všeobecného, vnútorného a telovýchovného lekárstva, čo 
zaručovalo vysokú odbornú úroveň. Jeden lekár však k 31.12.2015 odišiel 
do starobného dôchodku. Opäť, ako uţ niekoľko rokov predtým, neúspešne 

dopadlo hľadanie nového, perspektívneho lekára, ktorý by odchádzajúceho 
lekára z VŠC nahradil, takţe jeden lekár nemôţe sám zvládnuť rozsah práce, 

ktorá bola doteraz poskytovaná. Je preto potrebné nájsť nového lekára s 
atestáciou zo všeobecného lekárstva, aby mohol samostatne pracovať na 
všeobecnej ambulancii.  

 Od 1.6.2015 došlo k zvýšeniu počtu PrV – fyzioterapeutov o 1 miesto, 
čo pomohlo čiastočne zníţiť počet výjazdov mimo Banskú Bystricu. Okrem 

obsadených tabuľkových miest pracovali v  Liptovskom Mikuláši v tamojšom 
regeneračnom centre 2 maséri na dohodu o vykonaní práce, 2 maséri 
v Trenčíne na polovičný úväzok a 1 fyzioterapeut v Banskej Bystrici ako 

SZČO. Celková úroveň poskytovaných sluţieb v regeneračnej oblasti, 
predovšetkým vzhľadom na prevaţne vysoko kvalifikovaný personál, ako aj 
na vybavenie regeneračných  priestorov v B. Bystrici a v  L. Mikuláši, bola 

veľmi dobrá.  

Ostatní odborní zamestnanci OZDRS majú vysoké odborné vzdelanie 

a veľké skúsenosti v oblasti vrcholového športu. Všetci stáli fyzioterapeuti 
v Banskej Bystrici majú vysokoškolské vzdelania II. stupňa vo svojom 
odbore, jeden má VŠ vzdelanie I. stupňa.  Napriek tomu si všetci priebeţne 

zvyšovali svoje odborné vedomostí účasťami na seminároch, kurzoch, 
kongresoch a  samostatným štúdiom  odbornej literatúry.  

Hlavným cieľom na r. 2015 bolo udrţať odbornú úroveň 

poskytovaných zdravotníckych sluţieb na úrovni predchádzajúceho obdobia.  
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V rámci špecializovanej zdravotníckej starostlivosti o vrcholových 

športovcov bolo cieľom OZDRS poskytovať,  popri základnej liečebnej 
a preventívnej starostlivosti, naďalej aj diagnostiku tréningového procesu, 

spolu s komplexným zabezpečením športovej prípravy a regenerácie, 
predovšetkým vo VŠC ako aj v jeho odlúčených častiach a na výcvikových 
táboroch a pretekoch. Zámerom bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 

športovcov pri plnení hlavných úloh na vrcholných svetových podujatiach. 
OZDRS to stálo veľa úsilia, pretoţe to vyţadovalo pre zamestnancov 
oddelenia vycestovať veľa dní mimo Banskú Bystricu. 

Aj v roku 2015 boli, podľa poţiadaviek trénerov a aktuálnych potrieb, 
uskutočňované telovýchovno-lekárske preventívne a diagnostické vyšetrenia, 

so zameraním na udrţanie dobrého zdravotného stavu a kontrolu 
trénovanosti (športové – lekárske prehliadky, funkčné laboratórne a  terénne 
vyšetrenia). Napriek maximálnej snahe OZDRS, úroveň poskytovaných 

sluţieb v diagnostickej oblasti pre športovcov však trvalo poklesla od 
1.10.2012, v dôsledku zrušenia  miesta odborného pracovníka pre 

diagnostickú oblasť, ktorý predtým pravidelne sledoval a testoval športovcov 
v oblastiach, ktoré z personálnych dôvodov od toho obdobia nie je moţné 
zabezpečovať. Do budúcna je potrebné v tejto oblasti prijať 1 stáleho 

diagnostického pracovníka, aby sa úroveň diagnostickej činnosti aspoň 
čiastočne priblíţili svetovému trendu.  

Pri zabezpečení športových podujatí OZDRS  v roku 2015 zdravotne 

zabezpečilo všetky športové podujatia, ktoré boli organizované VŠC. V rámci 
zdravotníckeho, rehabilitačného a regeneračného  zabezpečenia sústredení a  

športových súťaţí mimo Banskej Bystrice pre športy VŠC  a športové zväzy  
v roku 2015  zabezpečili výcvikové tábory a športové súťaţe v celkovom počte 
660 dní, čo bolo na hranici moţností súčasného personálneho obsadenia,  
vrátane vrcholných podujatí, ako sú MS, ME a SP.  Bolo to o 52 dní viac ako 
v r. 2014. Viacerí  zamestnanci OZDRS trvalo a aktívne pracovali v 

realizačných tímoch športových zväzov, kde svojou prácou prispeli k 
úspešným vystúpeniam reprezentantov SR na  vrcholných svetových 
podujatiach. Športové zväzy prejavujú veľký záujem o prácu zdravotníckych 

zamestnancov VŠC.  

V oblasti regenerácie vrcholových športovcov OZDRS poskytuje 

regeneráciu športovcom v Banskej Bystrici, ako aj v relaxačnom centre 
lodenice  v Liptovskom Mikuláši a v Trenčíne. V tejto oblasti poskytuje 
VŠC vysoko kvalitné sluţby vďaka kvalitným podmienkam v Banskej Bystrici 

a v Liptovskom Mikuláši, ale aj vďaka  odborne kvalifikovanému a aj 
dostatočne skúsenému personálu.  

V tomto roku sa podarilo, po dlhých rokoch, zlepšiť situáciu v 

materiálnej a technickej oblasti, vďaka obmene analyzátora plynov 
na spiroergometrickom zariadení z r. 1996 a  dokúpiť vybavenie na 

vyšetrenie záťaţového Ekg a bicyklového ergometra. Ďalej bolo  zakúpené 
elektromyografické telemetrické zariadenie a nový Bioptron na fyzikálnu 
liečbu. Napriek relatívne novému regeneračnému centru v Banskej Bystrici 

sa stále objavuje veľa porúch na vstavanom bazéne, beachcomberi, ale 
v poslednom období aj na infrasaune, opravy ktorých si opäť vyţiadali 

nemalé finančné prostriedky, nehovoriac o čase, počas ktorého zariadenie 
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nebolo moţné vyuţívať. Na rok 2016 je plánovaná rekonštrukcia 

poruchových a zastaraných zariadení. Mnoho zariadení, tak ako bolo 
opakovane konštatované uţ v minulosti, je však po dobe ţivotnosti a ich 

údrţba a servis sú finančne nákladné a v niektorých prípadoch budú 
v budúcnosti i nemoţné.  

V roku 2015 OZDRS čerpalo finančné prostriedky vo výške 1 835,66 €, 

na nákupy zdravotníckeho materiálu, techniky a iné, čo bolo menej 
o 1 052,24 € ako v r. 2014, na opravy bolo vynaloţených 3 169,52  € (viac 
o 410 € v porovnaní s r. 2014). Celkovo OZDRS čerpalo finančné prostriedky 

vo výške 5 005,18 €, čo bolo v porovnaní s r. 2014 menej o 641,04 €. 
Z kapitálových finančných prostriedkov bolo vynaloţených 72 212 € na 

nákup hore uvedených zariadení. 

 

3. Materiálové zabezpečenie 

Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2015 zabezpečovalo oddelenie 
hnuteľného majetku, ktoré plnilo úlohy spojené s materiálnym 
hospodárením, dodrţiavaním zásad evidencie, kontrolou, zabezpečovaním 

sluţieb podľa platných právnych predpisov s cieľom efektívneho vyuţívania 
finančných prostriedkov.  

V  mesiaci január 2015 prebiehalo vyhodnocovacie obdobie 
inventarizácie majetku štátu vo VŠC za predchádzajúci rok. Pre potreby MO 
SR bola spracovaná správa o nakladaní s majetkom štátu za rok 2014. Na 

základe Smernice NGŠ OS SR č. ŠbPO-30-126/2013 a zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bola podľa potreby 

vykonávaná zdokonaľovacia príprava vodičov PrV a zamestnancov. V súlade 
so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa raz štvrťročne zverejňovali v profile verejného 

obstarávateľa súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 s cenami 
rovnakými alebo vyššími ako 1000,- € bez DPH a v zmysle § 99 ods. 2 správy 
o zákazkách z  E-trhoviska. V priebehu celého roka bolo priebeţne 

zabezpečované verejné obstarávanie podľa poţiadaviek jednotlivých oddelení. 
Boli spracované podklady do plánu verejného obstarávania na rok 2016. V II. 

polroku 2015 v mesiaci august a september prebiehalo vo VŠC prípravné 
obdobie inventarizácie majetku štátu a v mesiaci október a december bola 
vykonaná fyzická inventúra za jednotlivé účtovné celky a kontrola zbraní 

a munície, ich evidencia a zabezpečenie.  

 V priebehu roka 2015  bolo na nákup športového materiálu 
a zabezpečenie všeobecného materiálu spolu vyčerpaných 311 119 €. 
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Pre jednotlivé športové oddelenia bol zabezpečený športový materiál 

v celkovej sume 69 902, 62 € nasledovne: 

 

 

Športové 
oddelenie 

Atletika Biatlon 
Cyklistika 

cestná 
Dţudo Kanoistika Rôzne 

Športová 
streľba 

Vodný slalom Vzpieranie Zápasenie 

Beţné 
výdavky v € 

3 600,17 8 999,94 9 299,57 878,50 4 741,20 12 365,90 18 580,05 6 463,50 1 194,39 3 779,40 

Kapitál. 
výdavky v € 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atletika

biatlon

cyklistika

dţudo

kanoistika

rôzne

šport. streľba

vodný slalom

vzpieranie

zápasenie
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Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli poskytnuté finančné 

prostriedky z rozpočtu VŠC prevyšujúce v súčte sumu 5 000,- € a účel, 
na ktorý boli tieto prostriedky určené. 

Por. 
č. 

Dodávateľ 
Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € s 

DPH 

1. 
Adidas Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 

Športové odevy a obuv 145 989,68 

2. 
Atena s.r.o, 
B. Bystrica 

Sluţby informátora a stráţne sluţby 37 200,00 

3. Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické sluţby 
 

17 468,00 

4. 
BPM s.r.o. 
Banská Bystrica 

Prenájom plaveckých dráh 13 170,00 

5. 
CINEMA + spol. s.r.o., 
Banská Bystrica 

Propagačný materiál, tonery, harddisky, spotrebný 
materiál k VT 

6 797,70 

6. 
DOXX-Stravné lístky, 
s.r.o. Ţilina 

Stravovacie poukáţky 44 171,90 

7. 
EGAMED, spol. s r.o. 
Ratnovce 

Systém na kardiopulmonálne testovanie vrcholových 
športovcov 
s kompetnou vyhodnocovacou zostavou 

33 000,00 

8. 
 
ELBE s.r.o., Banská 
Bystrica 

Odstránenie strešného plášťa na športovej hale 29 913,60 

9. ELLESCO - Lukáš Šimko 

Upratovacie a čistiace práce vo VŠC DUKLA 

B. Bystrica  a v prevádzkovej budove Lodenica 
L. Mikuláš 

61 239,14 

10. 
 

FITNES SPORT BB 
Doplnky výţivy podľa výberu 8 935,70 

11. 
 
GEBER s.r.o., Poprad 

Nákup sneţného skútra 19 401,02 

12. 
 
G-Progress, s.r.o., 
Lieskovec 

Zabezpečenie verejného obstarávania 22 960,30 

13. 
Ing.Vasil Škvarka, 

Banská Bystrica 

Úprava podlahy v strelnici, Oprava sádrokartónovej 

priečky a výmena zárubne 
10 529,08 

14. 
 
Kanoistický klub TTS 
Trenčín 

Prenájom nebytových priestorov v budove lodenice 
v Trenčíne 

16 000,00 

15. 
KAPA Stavebná 
spoločnosť s.r.o. 

Stavebné práce - výstavba biatlonovej strelnice Králiky, 
odstránenie havarijného stavu strechy na športovej hale 

340 861,65 

16. 
 

KOOR, s.r.o. Bratislava 
Opakovaná dodávka energetickej sluţby (tepla) 36 084,99 

17. 
 
lifelongenergy s.r.o., 
Bardejov 

Nákup LED svietidiel 16 413,60 

18. 
Lucas Sports Centre 
s.r.o., Vlčie Doly 

Prepravné sluţby 60 986,60 

19. 
MAGIC TRAVEL, s.r.o., 

Bratislava 
Nákup spiatočných leteniek 17 971,00 

20. 
 
Marián Boroš, Banská 

Bystrica 

Klampiarske práce na objekte strelnice 23 893,20 

21. 
Monitorovanie stavieb 
s.r.o.,Šamorín 

Nákup športových odevov a obuvi 36 775,20 

22. 

MUDr. Ernest Zachar; 

Zacharmed s.r.o., 
Piešťany 

Psychosomatická príprava športovcov 12 000,00 

23. 

 

Nastja SK, s.r.o., B. 
Bystrica 

Nákup športového materiálu 23 272,16 

25. 
PAPERA s.r.o. Banská 
Bystrica 

Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 6 391,76 
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Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € s 

DPH 

26. 
 
Paul Lange OSLANY s.r.o 

Nákup športového materiálu pre ŠO cestná cyklistika 9 112,32 

27. Pavol Vavrík, Beluša 
Nákup materiálu pre ŠO vzpieranie a oprava podlahy 
vzpierarne 

 
5 714,00 

 

28. 

 

PRAMAKO, s.r.o., Banská 
Bystrica 

Pranie a čistenie bielizne 6 258,15 

29. 
 

Proflex s.r.o., Bratislava 
Nákup športového materiálu pre ŠO vodný slalom 5 655,00 

30. 
 
PROGRES-HL, s.r.o., 
Banská Bystrica 

Elektroinštalačné práce - oprava elektroinštalácie 22 934,40 

31. 
 
PROPHARMEX s.r.o., 
B. Bystrica 

Nákup doplnkov výţivy a zdravotníckeho materiálu 5 040,81 

32. 
 
QR CAR, spol.s.r.o., Tajov 

Servisné, technické prehliadky a opravy SMV 7 853,65 

33. 
S.A.K. spol. s.r.o., Banská 
Bystrica 

Spotrebný materiál, rozšírenie počítačovej siete 
a kamerového systému, servis telefónnej ústredne 

5 984,81 

34. 
Shooting Trade, Ing.Fedor 
Dunajčík, Stará Turá 

Nákup elektronických terčov pre ŠO športová streľba 9 498,60 

35. 
 

SJ SPORT o.z. Malacky 

Nákup športového materiálu pre ŠO rôzne a prenájom 

športovej lode 
17 767,00 

36. 
SKI Team Vlha. Liptovský 
Mikuláš 

Zabezpečenie športovej prípravy P. Vlhovej 5 000,00 

37. 
 
SKI ZU Bratislava 

Zabezpečenie športovej prípravy V. Velez-Zuzulovej 14 400,00 

38. 
 
SLOVNAFT, a.s., 

Bratislava 

PHM 38 969,94 

39. 
Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s., Bratislava 

Odber plynu 85 167,35 

40. 
Stredoslovenská 
energetika, a.s., 
Bratislava 

Odber elektrickej energie 122 324,84 

41. 
STAVOKOV spol. s r.o., 

Trenčín 

Výroba, dodávka a montáţ plávajúceho móla 

v Trenčíne 
74 998,80 

42. 
 
Stengl a.s., Bratislava 

Informačný systém VŠC DUKLA Banská Bystrica 434 000,00 

43. 

Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., 
Bratislava 

Vodné – stočné, zráţková voda 35 778,95 

44. 
Slovak Telekom, a. s., 
Bratislava 

Mobilné telefóny 5 399,47 

45. 
Transmedic Slovakia, 

s.r.o., Banská Bystrica 
Nákup diagnostických prístrojov 39 334,00 

46. 
Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s., Trenčín 

Vodné, stočné, zráţková voda 10 234,86 

47. 
VAJDA GROUP s.r.o., 
Bratislava 

Servis lodí 12 133,99 

48. 
Veľkoobchod zbrane 
s.r.o., Nitra 

Nákup streliva do športových zbraní 10 258,61 
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4.  Poskytovanie stravovania  

 

a)  Stravovanie profesionálnych vojakov - vrcholových športovcov - 

celodenná stravná dávka 3,82 € (raňajky 1,13 €, obed 1,56 € , večera 1,13 €) 
a prídavok F 1,69 €. Po splnení podmienok nároku na bezplatné stravovanie 
(čl. 16 Sluţobného predpisu) bola nariadená v prípade nedodania stravy 

výplata peňaţnej náhrady za nedodanú stravu vo výške 5,51 € na základe 
predloţených výkazov stravovania profesionálnych vojakov - vrcholových 
športovcov.  

 
b)  Stravovanie ostatných profesionálnych vojakov bolo zabezpečené 

v prípade nedodania stravy v súlade        s § 106, ods. 3  zákona č. 
346/2005 Z. z. formou poskytovania príspevku na stravovanie vo výške 2,73 
€ na deň, t.j. 65 % stravného 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov. Príspevok na stravovanie bol vyplácaný na 
základe predloţených výkazov stravovania profesionálnych vojakov. 

 
c)  Stravovanie zamestnancov - na základe § 152 ZP boli zamestnancom 
(do zabezpečenia stravy zamestnávateľom) a zamestnancom, ktorí v súlade s 

§ 152 ods. 6 zákona majú odborným lekárom nariadený diétny reţim 
vydávané stravovacie poukáţky v hodnote 3,50 €, príspevok zo soc. fondu je 
v hodnote 0,73 €, príspevok od zamestnávateľa v hodnote 2,31 €. 

Zamestnanec si stravovaciu poukáţku odkúpi za hodnotu 0,46 €. Výdaj 
stravovacích poukáţok je na základe výkazov stravovania zamestnancov vo 

verejnom záujme.  
 
 

5.   Poskytovanie ubytovania 

V roku 2015 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 754 osôb (1 
897 L/D) a dlhodobo  v priemere 66 osôb (22 480 L/D), za ktoré bola 

uhradená  čiastka vo výške 32 927,18 €.   Z toho  31 635,48 € na obnovu 
poloţky 632001- energie a do štátneho rozpočtu poplatok za ubytovanie 
1 291,70 €. Zabezpečované bolo ubytovanie pre športovcov - dţudo, plávanie, 

zápasenie, biatlon, atletika, vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj. 
Oddelenie cudzineckej polície vykonávalo kontrolu ubytovania na Ubytovni 

VŠC podľa § 50 zákona č.48/2002 Z. z. - bez nedostatkov. 
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Poplatky za uţívanie ubytovne VŠC za rok 2015 

 

MESIAC 
r. 2015 

TRVALÉ KRÁTKODOBÉ 
POPLATKY 

ZA 

UBYTOVANIE 

POPLATKY 
ZA ENERGIE 

 

CELKOM 
UBYTOVANIE UBYTOVANIE 

Celkom 
L/D 

počet L/D počet L/D L/D € 

JANUÁR  1959 48 2 007 1 100,50 2730,64 3831,14 

FEBRUÁR  2076 31 2 107  191,20 3040,50 3231,70 

MAREC  1694 238 1 932  3806,28 3806,28 

APRÍL  1568 158 1 726  3342,97 3342,97 

MÁJ  1851 205 2 056  2707,96 2707,96 

JÚN  1295 168 1 463  1586,23 1586,72 

JÚL  2239  349 2 588  1506,72 1506,72 

AUGUST  1282 442 1 724  1667,49 1667,49 

SEPTEMBER  2082 123 2 205  1800,15 1800,15 

OKTÓBER  1976 64 2 040  2480,25 2480,25 

NOVEMBER  2475 42 2 517  3802,01 3802,01 

DECEMBER  1983 29 2 012  3164,28 3164,28 

CELKOM 22 480 1 897 24 377 1 291,70 31635,48 32927,18 

 

V roku 2015 bolo trvalo ubytovaných v priemere 66 osôb. Vojenské 

športové centrum disponuje dvoma bytmi a šiestimi vybavenými izbami 
s nadštandardným vybavením, ktoré uţívajú profesionálni vojaci 
a zamestnanci VŠC. Platby sú uskutočňované mesačne na základe 

evidenčného listu pre výpočet úhrady za pouţívanie bytového priestoru 
a bytu. 

Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2015 ubytovaných 1 
184 osôb (2617 L/D), športovcov 97 osôb (294 L/D). Za vyuţívanie strediska 
bolo odvedených celkove 9 652,52 €. V priebehu roku 2015 bolo vo VS 

Králiky zabezpečované ubytovanie nahlásených hostí a športovcov VŠC 
a sluţby s tým spojené. V zimnom období bola vykonávaná údrţba a úprava 

beţeckých tratí, opravy a údrţba zimnej techniky – ratrak, skútre. 
 

 

6.  Dopravné zabezpečenie 

Hlavnou úlohou automobilovej sluţby v roku 2015 bolo zabezpečiť 
včasnú a bezpečnú prepravu športovcov na športové podujatia - tréningy, 

sústredenia a preteky spojené s reprezentáciou OS SR v tuzemsku 
a v zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh  spojených s prevádzkou VŠC. Na rok 

2015 bolo zabezpečené povinné zmluvné poistenie automobilov na rok 2015. 
V priebehu  roka najazdila automobilová technika celkom 415 796 
kilometrov a ostatná technika odpracovala 1 091 motohodín. Športovými 

zväzmi, usporiadateľmi pretekov a sponzormi bolo uhradené 12 217 litrov 
PHM za 13 602,- €. Motorová technika v priebehu  roka vykázala oproti 

normám úsporu 7%, t.j. cca 3 840,- €. Na základe zmluvy o výpoţičke č. 
SHNM-OD-2014/001581 zo dňa 19. decembra 2014 medzi MV SR a MO SR 
bolo dňa 14. septembra 2015 pre potreby VŠC DUKLA Banská Bystrica 

odovzdané osobné motorové vozidlo pre sluţobné účely. 
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Spotreba pohonných látok za  rok 2015 
 

 Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom l 
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom € 

v litroch v eurách 

Benzín 7 529 3 227 10 756 
47 474,00 5 112,00 52 586,00 

Nafta 34 363 906 35 269 

Celkom 41 892 4 133 46 025 47 474,00 5 112,00 52 586,00 

 

 
 

7.  Prenájom nehnuteľného majetku  

Vojenské športové centrum DUKLA spravuje majetok štátu a medzi jeho 
hlavné činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú 

prípravu jednotlivých športových oddelení a príprava nebytových priestorov 
ako je Športová hala DUKLA, Štadión SNP, hlavná budova JUGO 
a slobodáreň (ubytovňa) v Banskej Bystrici, výcvikové stredisko Králiky, 

budova logistiky a budova telocvične v Trenčíne, lodenica v Liptovskom 
Mikuláši. V čase nevyuţívania priestorov našimi príslušníkmi sa nehnuteľný 
majetok prenajíma iným subjektom v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 

Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

V roku 2015 bolo uzatvorených 53 nájomných zmlúv, z toho 46 

príjmových, 6 zmlúv o výpoţičke a 1 výdavková zmluva. Zmluvy sa následne 
zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2015 sme za prenájom 
nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške 

142 632,57 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 
38 763,51 € a za energie a sluţby spojené s prenájmom (elektrická energia, 

tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) 
v celkovej výške 103 869,06 €.  

Športová hala DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúţia hlavne na 

zabezpečenie tréningového procesu našich športovcov a na organizovanie 
podujatí a pretekov VŠC. V spolupráci s Mestom Banská Bystrica boli 
zabezpečené tréningy a športové akcie iných klubov a organizácií. Okrem 

našich športovcov v našich priestoroch celoročne trénovali:      futbalisti FK 
Dukla, a.s., B. Bystrica, basketbalistky  ŠKP B. Bystrica a dţudisti UMB B. 

Bystrica. 

Aj v priebehu roka 2015 bol hlavnou úlohou oddelenia nehnuteľného 
majetku prevod prebytočného nehnuteľného majetku v správe VŠC 

v Trenčíne  na obec. Avšak nehnuteľný majetok sa  nepodarilo odpredať. 
V nadväznosti na zákon bol tento nehnuteľný majetok ponúknutý MO SR do 
správy. V roku 2016 bude uvedený nehnuteľný majetok prevedený na MO 

SR.  

Počas roka 2015 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie 

(strecha ŠH v Banskej Bystrici, strecha autopark Banská Bystrica, 25 m 
strelnica Banská Bystrica,  kanalizácia ubytovne VŠC), ktoré vznikli nielen 
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dlhodobým vyuţívaním objektov ale tieţ v súvislosti s nedostatkom 

finančných prostriedkov na ich priebeţné opravy a údrţbu. Najakútnejším 
problémom v roku 2015 bolo zatekanie strechy športovej haly v Banskej 

Bystrici, s opravou ktorej sa začalo koncom roka 2014, po navŕšení 
rozpočtových prostriedkov VŠC zriaďovateľom a po dodrţaní zákonných 
postupov pri výbere dodávateľa. Riešenie tohto a ostatných havarijných 

stavov bol prioritou hodnoteného roka. Taktieţ bola vybudovaná biatlonová 
strelnica na Králikoch, zhotovený prístupový systém na Lodenici v L. 
Mikuláši, zhotovenia vodného móla - pontónu v Trenčíne a začatie 

zhotovenia čističky odpadových vôd vo výcvikovom stredisku na Králikoch. 

Počas celého roku 2015 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo 

poţiadavky na základe predloţených a schválených ţiadostí, v spolupráci so 
správcom telovýchovných objektov sa pripravoval plán vyuţitia 
telovýchovných objektov podľa poţiadaviek jednotlivých športových oddelení 

a nájomcov. 
 

8.  Zahraničné sluţobné cesty 

 

V roku 2015 VŠC realizovalo 250 zahraničných sluţobných ciest (ďalej 
len „ZSC“), z toho 107 bolo plánovaných a 148 neplánovaných. Z počtu 250 
ciest bolo 6 aktivít realizovaných ako účasť na MS, 9 ako účasť na ME, 1 ako 

účasť na SVH, 7 ako účasť na SP, 93 ako účasť na medzinárodných 
pretekoch, 21 ako účasť na medzinárodných turnajoch, 93 ako účasť na 

výcvikových táboroch, 11 ako dovoz a odvoz športovcov na letisko, 5 ako 
účasť podporného tímu na fakultatívnych zájazdoch, 2 ako účasť na 
medzinárodných kongresoch. Z dôvodu plnenia nominačných kritérií na OH 

2016 hlavne v atletických disciplínach, došlo oproti roku 2014 k nárastu 
neplánovaných zahraničných aktivít. 

Spoločným znakom neplánovaných zahraničných sluţobných aktivít 

bola snaha plniť nominačné kritéria na OH 2016 a nájsť optimálne riešenie 
ako zabezpečiť primeranú športovú prípravu na splnenie hlavných úloh vo 

výcvikovom roku 2015. Opodstatnenosť realizácie neplánovaných 
zahraničných aktivít potvrdilo prekročenie plánovaných úloh na vrcholných 
podujatiach ziskom 33 medailí (20–6–7) na Majstrovstvách sveta, 

Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta juniorov, Majstrovstvách 
Európy juniorov, Európsky hrách a Svetovej univerziáde. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 263 020,47 €. Z hľadiska 

plnenia hlavných úloh športovej prípravy v roku 2015 môţeme konštatovať, 
ţe prostriedky na zahraničné aktivity vo VŠC boli napriek nedostatku 

účelovo a transparentne vyuţité vzhľadom k dosiahnutým výsledkom 
a prekročenej plánovanej úlohy zisku 23 medailí. Zahraničné aktivity v roku 
2016 sú plánované smerom k plneniu výkonnostných cieľov a k plneniu 

hlavných úloh na OH, MS, ME a MS CISM-u. 
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9.  Zahraničné sluţobné návštevy  

V roku 2015 VŠC organizovalo 5 podujatí s medzinárodnou účasťou, 

realizovaných ako zahraničné sluţobné návštevy (ďalej len „ZSN“). Z nich boli 
4 plánované a  1 neplánovaná. Boli to podujatia „Banskobystrická latka 

2015“, medzinárodný turnaj v dţude „DUKLA Cup“, medzinárodný „Turnaj 
SNP“ v dţude,  návšteva cyklistických reklamných partnerov z Českej 
republiky, a „Vyhodnotenie najlepšieho športovca RMO SR 2015“ 

s pozvanými hosťami ASC Dukla Praha. 

Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 4 190,00 €. 

 

Aktivity 

Zahraničné sluţobné aktivity 

255 

ZSC ZSN 

250 5 

Plánované Neplánované Plánované Neplánované 

103 147 4 1 

Majstrovstvá sveta 6 

 

Majstrovstvá Európy 9 

Svetové vojenské hry 1 

Svetový pohár 7 

Medzinárodný pretek 93 

Medzinárodný turnaj 21 

Výcvikový tábor 93 

Dovoz na letisko 11 

Podporný tím 5 

Medzinárodný kongres 2 

Banskobystrická latka 

2015 

 

1 

DUKLA Cup 1 

Turnaj SNP 1 

Reklamní partneri CC 1 

NŠ RMO SR 2015 1 

 

 

10.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

         V priebehu roka 2015 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo 
športové a kultúrne podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia 

športu, športových výsledkov, športovcov a samotného VŠC.  

Deň otvorených dverí DUKLY 
 

 V júni 2015 VŠC zorganizovalo Deň otvorených dverí DUKLY. 
Základným cieľom podujatia bolo priblíţiť športy v DUKLE širokej verejnosti, 
no najmä tým najmenším - budúcim slovenským olympionikom, s cieľom 
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vyvolať ich záujem o šport. Ukázať deťom, alebo ich rodičom, ţe existujú aj 

iné, nemenej zaujímavé športy ako hokej, či futbal. 
Športovci VŠC demonštrovali jednotlivé športy: dţudo, športová streľba, 

biatlon, atletika, moderný päťboj a vzpieranie. Akcie sa zúčastnilo takmer 
dvetisíc ľudí.   
 

M-SR v polmaratóne 
 
 V rámci Banskobystrického maratónu, v septembri 2015,  VŠC 

zorganizovalo Majstrovstvá Slovenska rezortu MO SR v polmaratóne. 
Majstrovstiev sa zúčastnilo 38 beţcov z rezortu MO SR. Pri detských behoch 

sa aktívne zapojili aj olympionici DUKLY.  
 
Predstavenie projektu #EliteTeam 

 
 V novembri 2015 bol predstavený nový projekt zaradenia 

najúspešnejších športovcov VŠC DUKLA do Elite Teamu. Tento projekt bol 
predstavený prostredníctvom 24-hodinového záťaţového pobytu elitných 
športovcov vo výcvikovom stredisku Lešť, kde pre nich boli pripravené beţné 

záťaţové aktivity vojenského výcviku. Celý pobyt prebiehal pod vedením 
odborníkov na výcvik z Centra výcviku Lešť. Výstupom z tohto pobytu je 
prezentačné video. 

 
Športovec MO SR 2015 

 
 Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2015 sa 
konalo v priestoroch klubu Ministry of Fun v ESC v Banskej Bystrici. OPS 

zabezpečila v spolupráci s organizačným výborom pozvánky, scenár, 
kultúrny program, ocenenia, materiály na prezentáciu, podklady pre médiá 

a organizačne sa podieľala na bezchybnom priebehu slávnostného večera. 
Nominácie v jednotlivých kategóriách boli predstavené v prezentácii na 
veľkoplošnej obrazovke. Okrem vyhlásenia víťazov v kategóriách, boli 

uvedení do Siene slávy VŠC najúspešnejší športovci a tréneri minulosti. 
Vyhodnotenia sa zúčastnil minister obrany SR,  hostia z rezortu MO SR, ako 
aj zástupcovia miestnej samosprávy, zväzov, sponzori, obchodní partneri 

a tieţ samotní športovci a zamestnanci VŠC. 
 

Časopis Šport v DUKLE 
 
 VŠC v roku 2015 vydalo tri čísla časopisu o športovom dianí vo VŠC, 

pod názvom Šport v DUKLE, ktorý je publikovaný ako občasník. Jeho 
obsahom sú športové výsledky športovcov VŠC,  propagácia podujatí, dianie 
v športovom centre, história DUKLY. Časopis je distribuovaný športovým 

zväzom, Ministerstvu obrany SR, SOV, ako povinný výtlačok vybraným 
kniţniciam a UMB v Banskej Bystrici, ďalej športovým priaznivcom, 

spolupracujúcim organizáciám, partnerom športových podujatí a novinárom. 
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Propagácia športových podujatí  a športových výsledkov 

 
 VŠC sa v roku 2015 organizačne spolupodieľalo na medzinárodných 

športových podujatiach Banskobystrická latka, medzinárodné chodecké 
preteky Dudinská 50, Kritérium SNP v dţude, Horehronské hry v atletike, 
Olympiáda materských škôl a na organizovaní športových a osvetových akcií 

Olympijského klubu Banská Bystrica. Spoluorganizovali sme so slovenským 
olympijským výborom projekt Dotkni sa hviezd. Zúčastnilo sa ho viac ako 
600 detí zo základných škôl.  

 VŠC udrţiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk a facebook.  
 

 

       Dlhodobé činnosti VŠC: 
 

1. Príprava TOP športovcov na OH 2016 

V roku 2015 pokračovala dlhodobá príprava na OH v brazílskom Rio 

de Janeiro plnením nominačných kritérií. Ku koncu roka 2015 bolo 11 
istých účastníkov OH 2016 a 20 kandidátov, ktorým ešte kvalifikácia 

neskončila. Štvorročný olympijský cyklus pokračoval v roku 2015 prípravou 
na ZOH 2018 v juhokórejskom Pchjongjangu.  

 

 
2. Príprava vrcholových športovcov na SVH  

Príprava športovcov profesionálnych vojakov je dlhodobo zameraná aj 

na plnenie výkonnostných cieľov na svetových vojenských hrách (SVH), ktoré 
sa konajú kaţdé 4 roky. V roku 2015 vyvrcholila dlhodobá príprava na 6. 

SVH, ktoré sa konali v októbri 2015 v juhokórejskom Mungyeongu. Športová 
príprava bude pokračovať s cieľom reprezentovať VŠC a OS SR na SVH v r. 
2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dukla.sk/
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5. Rozpočet organizácie 
 

Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 

na rok 2015 nasledovne: 
 
 

 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet na rok 

2015  v € 

 

Upravený  rozpočet    
31.12.2015 v € 

PRÍJMY SPOLU 141 115,00 54 240,00 

VÝDAVKY SPOLU 3 947 876,00 5 485 006,00 

z toho:   

610 - Mzdy, platy, sluţobné 

príjmy a OOV 
1 870 937,00 1 872 961,00 

620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní 
701 274,00 713 995,00 

630 - Tovary a sluţby 1 176 391,00 1 623 795,00 

640 - Beţné transfery 199 274,00 222 840,00 

700 - Kapitálové výdavky 0,00 1 051 415,00 
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PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV 

VÝDAVKY 
096                              Obrana 

09601                          Riadenie a podpora obrany 
0960104                      Ostatná podpora 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na 

rok 2015 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2015 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12.2015 

% čerpania 
k schváleného 

rozpočtu 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY 

SPOLU 
3 947 876,00 4 611 040,00 4 610 978,25 138,93 100,00 

z toho:      

600 3 947 876,00 4 433 591,00 4 433 529,45 138,93 100,00 

- 610 1 870 937,00 1 872 961,00 1 872 958,38 100,11 100,00 

- 620 701 274,00 713 995,00 713 981,40 101,82 100,00 

- 630 1 176 391,00 1 623 795,00 1 623 751,69 138,03 100,00 

- 640 199 274,00 222 840,00 222 837,98 111,83 100,00 

700 0,00 177 449,00 177 448,80 0,00 100,00 

 
Program 

095                              Rozvoj obrany 
09507                          Rozvoj úradu centrálnej logistiky 
0950701                      Projekt V SÚMO 

 
 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2015                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2015                  
v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 2015               
v  € 

% čerpania 
k schvál. 

rozpočtu   

% čerpania 
k uprav. 

rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 0 55 402,00 55 401,02 0,00 100,00 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 0 55 402,00 55 401,02 0,00 100,00 

- 714 001-52  Nákup dopravných 

prostriedkov 
 

0 19 402,00 19 401,02 0,00 100,00 

- 713 005-86 Nákup špeciálnych 
strojov 

0 36 000,00 36 000,00 0,00 100,00 

 

Program 
095                              Rozvoj obrany 
09506                          Rozvoj KIS 

 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2015                  
v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2015                  
v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 2015              
v  € 

% čerpania 
k schvál. 
rozpočtu 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 0 434 000,00 434 000,00 0,00 100,00 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 0 434 000,00 434 000,00 0,00 100,00 

711 003-42 Nákup softvéru 0 434 000,00 434 000,00 0,00 100,00 
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Program 
095                              Rozvoj obrany 

09504                   Rozvoj infraštruktúry síl 
0950412                      Zvýšenie kvality ţivota personálu 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 
rok 2015                  

v  € 

Upravený  

rozpočet 
k 31.12.2015                  

v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 
2015              
v  € 

% čerpania 

k schvál. 
rozpočtu 

% čerpania 

k uprav. 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 0 384 564,00 384 562,15 0 100,00 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 0 384 564,00 384 562,15 0 100,00 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív 0 384 564,00 384 562,15 0 100,00 

- 713 004 Nákup strojov, prístrojov 

a zariadení (fond 111) 
0 1 055,00 1 055,00 0 100,00 

- 717 001 Realizácia nových stavieb 

 (fond 111)  
0 268 035,00 268 066,15 0 100,00 

- 717 001 Realizácia nových stavieb 

 (fond 131 E) 
0 115 474,00 115 474,00 0 100,00 

 
 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet na rok 

2015                  

v  € 

Upravený  
rozpočet 

k 31.12.2015                  

v  € 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12. 2015              

v  € 

% čerpania 
k schvál. 

rozpočtu 

% čerpania 
k uprav. 

rozpočtu 

VÝDAVKY 
SPOLU 

0 384 564,00 384 562,15 0 100,00 

z toho 

Realizácia nových 
stavieb  

717001 
Fond 111 
Strelnica Králiky 

0 222 323,00 222 322,36 0 100,00 

Realizácia nových 
stavieb 
717001-54 
Fond  131 E  

L. Mikuláš 
výstavba lodenice 
II. etapa 

0 3 631,00 3 631,00 0 100,00 

Realizácia nových 
stavieb 717001-
54 
Fond 131E 

Rekonštrukcia 
strechy haly na 
Štiavničkách 

0 111 843,00 111 843,00 0 100,00 

Realizácia nových 
stavieb 717001-
54 
Fond 111 

Rekonštrukcia 
strechy haly na 
Štiavničkách 

0 36 712,00 36 710,79 0 100,00 

Realizácia nových 
stavieb 717001-
54 
Fond 111 

Trenčín, VŠC BB 
Vykurovanie 
vzpierarne a šatní 

0 6 200,00 6 200,00 0 100,00 

Obstarávanie 

kapitálových aktív  
Nákup strojov, 
prístrojov 

0 1 055,00 1 055,00 0 100,00 
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a zariadení 
713004 
Fond 111 

Realizácia nových 
stavieb 717001-
54 
Fond 111 

BB, VŠC -
vybudovanie ČOV 
na Králikoch 

0 2 800,00 2 800,00 0 100,00 

 

 V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy sme v závere roka 2014 v programe 095 – Rozvoj obrany, 

09504 – rozvoj infraštruktúry síl,  0950412 -  zvýšenie kvality ţivota,  ŠPP 
618_14-RO02_R502-810, názov akcie Rekonštrukcia strechy športovej haly 
na Štiavničkách ohlásili presun 115 474,00 € do roku 2015.   

 V priebehu roka 2015 na základe rozpočtového opatrenia z uvedenej 
výšky presunutých finančných prostriedkov bolo 3 631,00 € pouţitých na 

ukončenie investičnej akcie Liptovský Mikuláš – výstavba lodenice II. etapa.                                

 V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy sme v závere roka 2015  v programe 095 – Rozvoj obrany, 

09504 – rozvoj infraštruktúry síl, ŠPP 617_15-RO02_R502-810, názov akcie 
Banská Bystrica, VŠC- vybudovanie čističky odpadových vôd na Králikoch 
ohlásili presun 21 000,00 € do roku 2016.                                      

 Všetky investičné akcie boli ukončené, okrem akcie Banská Bystrica, 
VŠC – vybudovanie čističky odpadových vôd na Králikoch, ktorá bude 

zrealizovaná v roku 2016. 
 
VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 

 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2015 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2015 

Čerpanie 

k 31.12.2015 
111 

 
4 156 813,00 5 369 032,00 5 368 967,42 

72 c 0 500,00 500,00 

131 E 0 115 474,00 115 474,00 

CELKOM 4 156 813,00 5 485 006,00 5 484 454,50 

 

PRÍJMY 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015 

Upravený  

rozpočet 

k 31.12.2015 

Plnenie  

k 31.12.2015 

%  plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

PRÍJMY SPOLU 141 115,00 54 240,00 54 865,53 38,88 101,15 

z  toho:      

200 141 115,00 53 740,00 54 365,53 38,88 101,16 

- 210 65 115,00 35 115,00 37 371,12 57,39 106,42 

- 220 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 290 40 000,00 18 625,00 16 994,41 42,49 91,25 

300 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 

- 311 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 
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ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

 Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-13/2014-ORPTR boli VŠC stanovené na rok 
2015 záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. a zamestnancov 
a následne rozpočtovým opatrením RO 02-97/020-2015/12 boli upravené 

záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. a zamestnancov nasledovne: 
 

Kategória Limit € 
Priemerný záväzný 

počet 

Priemerný záväzný 

plat € 

zamestnanci 
 

1 178 722 

 

118,00 

 

832 

profesionálni vojaci 
 

694 239 
 

53,000 
 

1 092 

 

 
 Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych 
vojakov v zmysle zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej sluţbe 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 Dukla Banská Bystrica pre 
odmeňovanie vrcholových športovcov podľa Zákonníka práce. 
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Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2015 k 31.12.2015 

 
Profesionálni vojaci  

 
2015 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2015 

Limit € 694 239 694 239 

Priemerný evidenčný počet 53,000 52,848 

Priemerný mesačný plat € 1 092 1 094 

 

Tabuľková disciplína bola dodrţaná.  

Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený.  Plnenie 
priemerného mesačného platu bolo na 100,18 %. Plnenie stanoveného limitu 

p.v. k 31.12.2015 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2015 bol 
53. 

 

Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 
 

2015 Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2015 

Limit € 1 178 722 1 178 722 

Priemerný evidenčný počet 118,000 117,466 

Priemerný mesačný plat € 832 835 

 

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. 
Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2015 na 100,00 %. Evidenčný počet 

zamestnancov k 31.12.2015 bol 116. Stanovený priemerný plat bol plnený 
na 100,36 %. 

 
Boli zavedené opatrenia na zníţenie výdavkov na prácu nadčas. Vedúci 

zamestnanci prehodnocujú rozsah práce nadčas a pracovnej pohotovosti 

a za výkon takýchto činností prednostne udeľujú náhradné voľno. 
 
Osobné príplatky neboli upravované, priznané budú len pre 

zamestnancov po uplynutí skúšobnej doby na pracovných miestach, ktoré 
bolo nutné obsadiť. 

 
V kategórii 620 bolo k 31.12.2015 vyčerpaných celkom € 713 982. 
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6. Personálne otázky 
 

V roku 2015 boli realizované personálne zmeny na základe potrieb 

VŠC, v tejto súvislosti bol vydaný 19. doplnok k tabuľkám počtov, v ktorých  
sa realizovali zmeny potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. ministra 
obrany SR a GR SEEK bolo spracovaných 7 informačných správ 

k organizačným zmenám zamestnancov a  profesionálnych vojakov VŠC. 

V roku 2015 boli prijatí do sluţobného pomeru 3 profesionálni vojaci, 

sluţobný pomer skončilo 5 profesionálnych vojakov.   

Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 15 
zamestnancov. Prepustení z pracovného pomeru boli 4 zamestnanci. 

Prepúšťania boli realizované na základe organizačných zmien, vlastných 
ţiadostí, uplynutím dohodnutej doby. Z dôvodu úpravy pracovných vzťahov 

bolo vykonávaných 82 personálnych pohovorov (o 15 viac ako v roku 2014), 
spracovaných 68 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmluvám a 301 
platových výmerov.  

V mesiaci január a február 2015 boli spracované funkčné prehľady 
zaradenia všetkých zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC, plány 
dovoleniek a plán hodnotení profesionálnych vojakov. Sluţobné hodnotenia 

profesionálnych vojakov boli spracované v plnom rozsahu do 15.2.2015. 
Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2015 

spracované majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich 
zamestnancov. 

Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebeţne podľa mesačných 

plánov a poţiadaviek vedenia. 
 
 

1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC 

VŠC sa v roku 2015 organizačne členilo na odbory, oddelenia a 

skupiny, ktoré boli riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej 
podriadenosti riaditeľovi VŠC. Na odbore riadenia športu od 1.7.2015 došlo 
k organizačnej zmene, keď oddelenie športov zmenilo názov na  oddelenie 

organizačno-administratívne oddelenie. 
  

 Riaditeľstvo  
- organizačno-propagačná skupina,  

 

 Odbor riadenia športu  

- organizačno-administratívne oddelenie,   
- športové oddelenie atletika    (ďalej len „ŠO atletika“),  
- športové oddelenie vodný slalom  (ďalej len „ŠO vodný slalom“),  

- športové oddelenie  športová streľba (ďalej len „ŠO športová streľba“),  
- športové oddelenie biatlon   (ďalej len „ŠO biatlon“),  

- športové oddelenie  dţudo    (ďalej len „ŠO dţudo“),  
- športové oddelenie rôzne    (ďalej len „ŠO rôzne“),  
- športové oddelenie  kanoistika   (ďalej len „ŠO kanoistika“),  
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- športové oddelenie  vzpieranie   (ďalej len „ŠO vzpieranie“),  

- športové oddelenie zápasenie   (ďalej len „ŠO zápasenie“),  
- športové oddelenie cyklistika cestná  (ďalej len  „ŠO cyklistika cestná“),  

- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti. 
 

 Odbor ekonomiky  

- finančno-personálne oddelenie,  
- 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 môţe 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 pôsobili v r. 2015 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 sluţbe 
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profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2015  118 zamestnancov, z toho 51 

športovcov a 15 trénerov, 52 profesionálnych vojakov, z toho 28 športovcov  
a 20 trénerov. 

 K 31.12.2015 bolo v pracovnom pomere 116 zamestnancov a v 

sluţobnom pomere 53 profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí 
športovo talentovaná mládeţ, ktorých pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva 
o vykonávaní športovej činnosti uzatvorená na základe Občianskeho 

zákonníka, ktorých nazývame zmluvní športovci (ďalej len „z.š.“).  

 

Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 
1.1.2015 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci   15 9 

Práporčíci   1 1 

Poddôstojníci   45 29 

Muţstvo  1 13 

Zamestnanci  121 118 

S P O L U  183 170 

 

 
Veková štruktúra k 1.1.2015  

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. 

66-70 

r. 

Počet 28 27 30 24 12 15 9 10 14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf vekovej štruktúry 

do 25

26-30

31-3536-40

41-45

46-50

51-55

56-60
66-7061-65
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Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme k 1.1.2015  
 

Základné Stredné odborné Vyššie odborné Úplné stredné Vysokoškolské 

6 15 1 68 80 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2015 bol 

nasledovný: 
 
odbor športu 

 športovci:  28 profesionálnych vojakov 
51 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tréneri: 20 prof. vojakov (vrátane vedúceho oddelenia športov 
– hlavného trénera)  

15 zamestnancov vo verejnom záujme 

 referenti športov 5 zamestnancov vo verejnom záujme 

 mechanici:  4 zamestnanci vo verejnom záujme  

 lekári a zdravotníci: 3 profesionálni vojaci 

6 zamestnanci vo verejnom záujme 
spolu odb. športu 132 osôb 

 
         

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                
 

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov 

VŠC

základné stredné odborné

vyššie odborné úplné stredné

vysokoškolské

Graf odboru športu VŠC

športovci tréneri referenti

mechanici zdravotníci
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 odbor ekonomiky: 

1 profesionálny vojak 
32 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu odb. ekon.  33 osôb 

 riaditeľstvo:  5 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu riaditeľstvo 5 osôb 
 

CELKOVÝ POČET 170 OSÔB 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 

 Prijímanie do dočasnej štátnej sluţby bolo v r. 2015 realizované cestou 
regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska ţiadateľa, v 
podriadenosti PÚ OS SR a prepúšťanie zo sluţobného pomeru 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 vykonávané v súlade s katalógom 
pracovných činností a zákonom č. 553/2003 Z. z. Vzhľadom k tomu, ţe 

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme sa nevzťahuje na vrcholových športovcov, títo majú 

stanovované zmluvné platy v súlade so Zákonníkom práce a  Smernicou pre 
odmeňovanie vrcholových športovcov podľa dosiahnutých športových 
výsledkov.  

 Personálna evidencia a personálna štatistika profesionálnych vojakov a 
zamestnancov 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.  

VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
a profesionálnych vojakov štúdiom na vysokých školách. Počas celého roka 
sa zamestnanci VŠC zúčastňovali školení a kurzov, ktoré boli zamerané na 

získanie nových informácií. Profesionálni vojaci v súlade s potrebami VŠC 
absolvovali odborné kurzy v Prápore výcviku Martin. V rámci MO SR bolo 

organizované školenie k návrhu rozpočtu MO SR na roky 2016 aţ 2017 a 

Graf skutočného počtu zamestnancov a 

profesionálnych vojakov VŠC podľa 

zaradenia

športovci tréneri

referenti športov mechanici

zdravotníci odbor ekonomiky

riaditeľstvo 
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školenie technikov poţiarnej ochrany. Zamestnanci sa tieţ zúčastnili 

školenia k práci s IS JÚŠ – spracovanie výstupov, k legislatívnym zmenám 
v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, školenia k ochrane osobných 

údajov, školenia a preskúšania referentov sluţobných motorových vozidiel. 
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7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

 VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2015 v súlade s predmetom 
činnosti súvisiacim s plnením základných verejnoprospešných činností 
rozpočtovej organizácie, 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 s MO SR a jednotlivými 
športovými zväzmi prednostne zabezpečiť športovú prípravu uţ 

nominovaných športovcov na OH Rio de Janeiro  2016 a tieţ potenciálnych 
nominantov na OH,  zabezpečiť v roku 2015 prípravu a vzornú reprezentáciu 
športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, SVH, EH a SP. V jednotlivých športoch 

vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi optimálne podmienky pre 
plnenie hlavných úloh pri dodrţiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i 
jednotlivcov. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov nie je moţne 

suplovať jednotlivé športové zväzy v zabezpečení reprezentácie slovenskej 
republiky na vrcholných podujatiach. 

V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2015 splnili 
športovci VŠC hlavné úlohy na MS, ME, MSJ, MEJ, EH, SU s nasledovným 
ziskom medailí:  

 

Atletika  

 na MS v Pekingu (zisk 1 medaily), 

 na EH v Baku (zisk 1 medaily), 

Biatlon  

 na LMS v Cheile Gradistei (zisk 3 medailí), 

Džudo  

 na ME v alysh v Liepaji (zisk 1 medaily), 

Karate 

 na MEJ v Nových Zámkoch (zisk 1 medaily), 

Kulturistika 

 na MS v Las Vegas (zisk 1 medaily), 

 na ME v Santa Sussana (zisk 1 medaily), 

Moderný päťboj 

 na ME v Kušadasi (zisk 1 medaily), 

 na MEJ v Kušadasi (zisk 2 medailí), 

Plávanie 

 na SU v Gwangju (zisk 1 medaily), 
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Športová streľba 

 na EH v Baku (zisk 1 medaily), 

Vodný motorizmus  

 na MS v Cremone (zisk 1 medaily),  

 na ME v Mysliborz (zisk 1 medaily), 

 na ME v Kriebstein (zisk 1 medaily), 

Vodný slalom  

 na MS v Londýne (zisk 2 medailí),  

 na ME v Markkleebergu (zisk 3 medailí), 

 na MSJ vo Foz do Iguacu (zisk 3 medailí), 

 na MEJ v Krakowe (zisk 5 medailí), 

Vzpieranie  

 na MEJ v Klaipede (zisk 3 medailí). 

Zápasenie  

 na ME v Baku (zisk 1 medaily). 

 
 

Ciele a ich plnenie za jednotlivé športy: 

 

 

ATLETIKA 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Tóth 

Hrašnová 

Lomnický 
Velďáková D. 

Velďáková J. 

Ţeňúch 

Majdan 

do 3.m. 

do 5.m. 

do 6.m. 
do 12.m. 

do 16.m. 

do 18.m. 

do 20.m. 

1.m. 

16.m. 

8.m. 
15.m. 

17.m. 

33.m. 

30.m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

HME 
Velďáková D. 

Velďáková J. 

do 6.m. 

do 12.m. 

10.m. 

15.m. 

nesplnené 

nesplnené 

EH druţstvo neplánovaná 1.m. nehodnotené 

IAAF DL 
Velďáková D. 

Velďáková J. 
neplánovaná 

1x3.m. 

1x3.m. 
nehodnotené 

IAAF WCH Lomnický neplánovaná 1x3.m. nehodnotené 

 

Triumfálnym výsledkom r. 2015 bol zisk titulu Majstra sveta v chôdzi 

na 50 km Mateja Tótha. Dobrým výsledkom na MS bolo tieţ 30. miesto 
chodkyne M. Czakovej. Na EP vo vrhoch v portugalskej Leire získal P. 
Ţeňúch pekné 6. miesto. Na EP v chôdzi v Španielsku nrtm. M. Tóth obsadil 

2. miesto.  

Atletická súťaţ na 1. Európskych hrách v Baku, a zároveň ME 

druţstiev 3. ligy, bola úspešnou tieţ pre  atlétov VŠC, ktorí sa podieľali na 
vybojovaní  striebornej medaily slovenského atletického druţstva. 

Na M-SR v r. 2015 získali atletéti VŠC 48 titulov. 
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VŠC Dukla reprezentovalo na vrcholných medzinárodných 

mládeţníckych podujatiach 10 atlétov. Najlepšie sa darilo Miroslavovi 
Úradníkovi (tréner R. Benčík),  ktorý skončil na EP v chôdzi na 4. mieste 

a Tomášovi Veszelkovi (tréner Dubovský), ktorý skončil na ME U23 
v trojskoku na 6. mieste. 

V roku 2015 VŠC - ŠO atletika organizovalo a spoluorganizovalo 

úspešne viacero podujatí: Banskobystrická latka, Dudinská päťdesiatka, 
Majstrovstvá Slovenska muţov a ţien v atletike, Finále atletickej ligy, Chôdza 
na Bacúchu – cena Jozefa Pribilinca, Latka piatich miest, Ţiacka chodecká 

liga, Horehronské hry a ďalšie súťaţe oblastného charakteru.  
 

 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO atletika k 31.12.2015 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

BIATLON 
 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Kazár 

Otčenáš 

Matiáško Mi. 

Hasilla 

Šima 
štafeta 

 

2x do 15.m. M 

1x do 30.m. M 

 

 
do 10.m.štaf. M 

33.m. 

65.m. 

45.m. 

75.m 

99.m. 
11.m. 

nesplnené  

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

Gereková 

Chrapánová 

Poliaková 

Fialková 

štafeta 

 

2x do 10.m. Ţ 

1x do 40.m. Ţ 

 

do 8.m.štaf. Ţ 

2x12.m. 

43.m. 

37.m. 

49.m 

19.m. 

nesplnené 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

ME  

Kazár 

Otčenáš 
Matiaško Mi. 

Hasilla 

štafeta 

 

1x do 10.m M 
 

 

do 6.m.štaf. M 

16.m. 

12.m. 
42.m. 

15.m. 

6.m. 

nesplnené  

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

splnené 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 10 194,00 € 10 133,42 € 60,58 € 99,41 

športová príprava 637 002 4 127,00 € 5 052,00 € -925,00 € 122,41 

ZSC 631 002 25 782,00 € 27 004,20 € -1 222,20 € 104,74 

ZSN 633 036 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 € 100,00 

strava 637 014 1 611,00 € 1 601,61 € 9,39 € 99,42 

PHM ZSC 
634 001 4 580,00 € 

131,47 € 
-0,09 € 100,00 

PHM 4 448,62 € 

športový materiál 633 006 3 600,00 € 3 080,88 € 519,12 € 85,58 

podporné 
prostriedky 

633 006 0,00 €   0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 51 094,00 € 52 652,20 € -1 558,20 € 103,05 
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 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

Chrapánová 

Prekopová 

Poliaková 

štafeta 

 

1x do 8.m. Ţ 

 

do 8.m.štaf. Ţ 

12.m. 

26.m. 

6.m. 

neštartovali 

nesplnené 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

MSJ  

Fialková I. 

Bartko 
Koszolányi 

Košinová 

1x do 10.m. J/K 
1x do 20.m. J/K 

16.m. 

47.m. 
39.m. 

49.m 

splnené 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

MEJ  

Fialková I. 

Bartko 

Kosztolányi 

1x do 10.m. J 

1x do 20.m. J 

11.m. 

32.m. 

28.m 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

 

V priebehu sezóny 2014/2015 získali príslušníci ŠO biatlon pre VŠC 

zásluhou des. Martina Otčenáša jednu bronzovú medailu na MS v biatlone 
na kolieskových lyţiach, konaných v ruskom Tjumeni (splnenie hlavnej 
úlohy pre r. 2014). 

V priebehu zimnej sezóny ŠO biatlon nezískalo ţiadnu medailu na 
podujatiach MS a ME. Veľmi dobré umiestnenia však dosiahla z. Jana 

Gereková, ktorá sa na MS vo fínskom Kontiolahti umiestnila 3 x do 15. 
miesta. V auguste 2015 na MS v letnom biatlone na kolieskových lyţiach 
získal pre VŠC des. Martin Otčenáš 2 medaily (zlatú a bronzovú) a čat. Matej 

Kazár bronzovú medailu.  

Muţská štafeta sa na ME 2015, konaných v estónskom OTEPÄÄ, 
umiestnila v zloţení z. Tomáš Hasilla, rtn. Miroslav Matiaško, čat. Matej 

Kazár, des. Martin Otčenáš na dobrom 6. mieste. Na MS sa však druţstvu 
muţov nedarilo a tak nesplnili ani jednu zo stanovených individuálnych úloh 

na sezónu 2014/2015. 

Počas sezóny 2014/2015 vypustila z dôvodu tehotenstva pretekovú 
sezónu z. Anastasia Kuzminová.  

Vďaka z. Jane Gerekovej sme sa počas sezóny 2014/2015 mohli 
viackrát tešiť z umiestnenia do 10. miesta v pretekoch SP, keď sa na 

pretekoch v Oberhofe, Anterselve a Osle dokázala presadiť medzi najlepšími 
biatlonistkami sveta.  

V sezóne 2014/2015 sa príslušníci ŠO biatlon zúčastnili aj 

Majstrovstiev Slovenska v biatlone, kde ziskom 22 medailí, z toho 9 x 
zlatých, 7 x strieborných, 6 x bronzových potvrdili pozíciu najlepšieho 
biatlonového klubu na Slovensku. 

V tréningových skupinách VŠC sa v priebehu sezóny 2014/2015 
pripravovali aj príslušníci NŠC, z ktorých najvýraznejšie výsledky dosiahla 

Paulína Fialková, ktorá na SZU 2015 konanej v Osrblí, získala zlatú, 
striebornú a bronzovú medailu. Veľmi dobrý výsledok na ME dosiahla aj 
Terézia Poliaková, ktorá na spomínanom podujatí obsadila vynikajúce 6. 

miesto. Ivona Fialková obsadila na juniorských majstrovstvách sveta 14. 
miesto a na MEJ sa umiestnila trikrát do top 15. 
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Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO biatlon k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 3 500,00 € 3 138,80 € 361,20 € 89,68 

športová príprava 637 002 2 000,00 € 525,60 € 1 474,40 € 26,28 

ZSC 631 002 38 000,00 € 34 701,60 € 3 298,40 € 91,32 

ZSN 633 016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 4 500,00 € 5 636,00 € -1 136,00 € 125,24 

PHM ZSC 
634 001 1 500,00 € 

0,00 € 
222,18 € 85,19 

PHM 1 277,82 € 

športový materiál 633 006 9 000,00 € 8 999,94 € 0,06 € 100,00 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 58 500,00 € 54 279,76 € 4 220,24 € 92,79 

 
 

CYKLISTIKA CESTNÁ 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Kováč 

Tybor 
Mahďar 

Jurčo 

Broniš 

do 1/3 poľa Elit 

do 1/3 poľa U23 
bez účasti nesplnené 

ME U23 
Lajcha 

Holomek 
do 1/3 poľa  

108.m. 

nenominoval sa 

nesplnené 

nesplnené 

SP UCI Baška neplánovaná 1x2.m. nehodnotené 

 

Na MS v americkom Richmonde bol 1. necestujúcim náhradníkom des. 
Tybor. Nakoľko bolo vyjazdených namiesto predpokladaných 6 miest len 3, 
tie boli obsadené na základe vyţiadania Petra Sagana tromi pretekármi 

z Protour tímu Tinkoff za účelom pomoci zisku titulu MS. 

 Na ME 23 v Estónsku z. Lajcha splnil základný cieľ, ktorým bola 
nominácia na ME. Nesplnil obsadenie do 1/3 poľa, no po výbornom plnení 

tímových úloh dopomohol k zisku titulu ME Erika Bašku. Na M-SR sa 
umiestnil nrtm. Kováč na 2. mieste, des. Tybor na 3. mieste a zároveň na 3. 

mieste v p.j. Pri zisku titulu majstra SR Petra Sagana bolo druhé a tretie 
miesto v časovke a tretie v pretekoch jednotlivcov splnením výkonnostných 
cieľov. 

V ďalších čiastkových výsledkoch je moţno pozitívne ohodnotiť 
víťazstvo v etape na jednom z najvýznamnejších a najstarších  slovenských 
podujatí Okolo Slovenska a druhé miesto v etape nrtm. Maroša Kováča v 59. 

ročníku UCI pretekov, ktorý zároveň obsadil druhé miesto v súťaţi o zelený 
dres. Zároveň zvíťazil v etape na pretekoch UCI Okolo Maďarska a získal 

ďalšie tri pódiové umiestnenia na pretekoch UCI. Patrik Tybor zvíťazil na 
dvoch etapách Okolo Bulharska a získal zelený bodovací dres. Tieţ obsadil 
ďalších 5 pódiových umiestnení na pretekoch UCI. Patrik Tybor bol prvým 
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necestujúcim náhradníkom na EH v Baku.  

 
Príslušníci CC VŠC získali v r. 2015 146 UCI bodov. Ziskom týchto 

bodov prispeli väčšou mierou k zisku na OH v cestnej cyklistike.  
 

        Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO cestná cyklistika k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 3 000,00€ 1 260,00 € 1 740,00 € 42,00 

športová príprava 637 002 3 000,00€ 636,00 € 2 364,00 € 21,20 

ZSC 631 002 21 000,00€ 23 333,41 € -2 333,41 € 111,11 

ZSN 637 036 1 000,00€ 1 026,00 € -26,00 € 102,60 

strava 637 014 200,00€ 0,00 € 200,00 € 0,00 

PHM ZSC 634 001 
9 300,00€ 

2 472,01 € 
1 731,43 € 81,38 

PHM 634 001 5 096,56 € 

športový materiál 633 006 4 000,00€ 9 299,57 € -5 299,57 € 232,49 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 41 500,00€ 43 123,55 € -1 623,55 € 103,91 

 
 

DŢUDO 

 
 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 
Randl 

Milichovský 

do 7.m. 

neplánovaná 

vyradený 2.kolo 

vyradený 1.kolo 

nesplnené 

nehodnotené 

ME  
Randl 
Milichovský 

Hajas 

do 5.m.  
do 9.m. 

neplánovaná 

vyradený 2.kolo 
vyradený 1.kolo 

vyradený 2.kolo 

nesplnené 
nesplnené 

nehodnotené 

ME 23 

Krišandová 

Hajas 

Štancel 

Becík 

do 7.m.  

do 7.m. 

do 9.m. 

do 9.m. 

7.m. 

vyradený 1.kolo 

vyradený 1.kolo 

vyradený 1.kolo 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

MSJ Štancel do 7.m. vyradený 1.kolo nesplnené 

MEJ 
Štancel 
Becík 

do 5.m. 
do 9.m. 

vyradený 1.kolo 
vyradený 1.kolo 

nesplnené 
nesplnené 

SVH 

Randl 

Milichovský 

Matuszek 

do 3.m. 

do 7.m. 

neplánovaná 

vyradený 2.kolo 

vyradený v repas. 

9.m. 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 

 

V roku 2015 sa športovci ŠO dţudo zúčastnili na viacerých vrcholných 
podujatiach, na ktorých sa im však nepodarilo výraznejšie presadiť a najlepší 

výsledok bolo 7. miesto z.š. Krišandovej na ME 23.  

Na M-SR všetkých vekových kategórií ŠO dţudo VŠC získalo 10 
zlatých, 2 strieborné  a 4 bronzové medaily.  

Dţudisti sa  zúčastnili tieţ na viacerých prípravných turnajoch, na 
ktorých si vybojovali medailové umiestnenia.  
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rtm. Milan Randl bojoval v kvalifikácii na OH 2016 a počas roka 2015 

sa v svetovom rankingu zlepšil zo 68. miesta na začiatku roka na 41. miesto 
na konci roka. V kvalifikácii na OH bol v priebehu r. 2015 na postupovom 

mieste.  

Športovci ŠO dţudo sa počas roka pripravovali väčšinou v domácich 
podmienkach, ale absolvovali aj viacero sústredení zameraných na randori,  

na ktorých mali moţnosť zápasiť s najlepšími svetovými dţudistami.  

Ţiaľ, počas roka ŠO dţudo nevyhli zranenia a niektorí pretekári 
nemohli absolvovať komplexnú  prípravu. Veľmi dobre prebiehala spolupráca 

s fyzioterapeutmi VŠC, ktorí pomáhali športovcom s rehabilitáciou po 
zraneniach, ale aj s uvoľňovacími a posiľňovacími cvičeniami.  

ŠO dţudo pracovalo po celý rok 2015 v rovnakom zloţení. 
  

 

 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO dţudo k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

€ 

Čerpané 

€  

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 1 424,00 € 1 423,45 € 0,55 € 99,96 

športová 

príprava 
637 002 506,00 € 505,79 € 0,21 € 99,96 

ZSC 631 002 22 667,00 € 22 666,63 € 0,37 € 100,00 

ZSN 637 036 1 800,00 € 1 800,00 € 0,00 € 100,00 

strava 637 014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PHM ZSC 
634 001 4 053,00 € 

1 362,26 € 
0,79 € 99,98 

PHM 2 689,95 € 

športový 

materiál 
633 006 879,00 € 878,50 € 0,50 € 0,00 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 31 329,00 € 31 326,58 € 2,42 € 99,99 

 

ŠO RÔZNE 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS lyţovanie 

Ţampa 

Zuzulová 

Vlhová 

do 20.m. 

do 20.m. 

do 20.m. 

19.m.  

4.m.  

30.m.  

splnené 

splnené 

nesplnené 

ME karate 
Farmadín 

Vidová 
do 5.m. 

1.m. 

1.m. 

splnené 

splnené 

MEJ karate 
Vidová 

Kozmová 
2x účasť 

4.m. 

vyradená 1.kolo 

splnené 

splnené 

MS vod. motor. Jung do 3.m. 1.m. splnené 

ME vod. motor. Jung 2x do 3.m. 2x 1.m. splnené 

ME duatlon Fašungová do 3.m. 4.m. nesplnené 

ME MP 
Slančíková 
Laštiaková 

Fehérová 

do finále 
do finále 

do finále 

31.m. 
50.m. 

47.m. 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 
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 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MEJ MP 

Slančíková 

Laštiaková 

Lichanec 

do finále 

do finále 

do finále 

37.m. 

39.m. 

49.m. 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

MS gymnastika Piasecký kvalifikácia OH nedokončil nesplnené 

ME gymnastika Piasecký do finále bez účasti nesplnené 

ME kult. M Kočiš do 3.m. 2.m. splnené 

MS kult. Ţ Purdjaková do 3.m. bez účasti nesplnené 

MS plávanie 

Klobučník 

Listopadová 
Syllabová 

2x semifinále 

23.m. 

18.m. 
29.m. 

splnené A limit OH 

splnené A limit OH 
splnené B limit OH 

ME plávanie (25) 

Klobučník 

Listopadová 

Syllabová 

Mišendová 

2x do finále 

1x do semifinále 

11.m. 

7.m. 

21.m. 

17.m. 

splnené 

splnené 

splnené 

splnené 

SP 
Zuzulová 

Vlhová 
neplánované 

3x2.m. 

1x1.m./1x3.m. 
nehodnotené 

 

 V  roku 2015 prevaţná väčšina športovcov ŠO rôzne splnila svoje 

hlavné úlohy na vysokej úrovni. Športovci získali na MS, ME a MEJ spolu 6 
medailí (5-1-0). Medaily získali:  kulturista Igor Kočiš, vodný motorista 
Marián Jung, karatisti nrtm. Klaudio Farmadín a Rebeka Vidová.  

Marián Jung uţ roky kraľuje v seriáli MS vo vodnom motorizme a 
nebolo to inak ani v roku 2015, keď sa mu podarilo obhájiť titul majstra 

sveta v talianskej Cremone v kategórii F500 a pridal aj dve zlaté medaily z 
ME kategóriách O500 a O700. 

V skupine plavcov sa plnenie hlavných úloh opieralo o stálice plávania 

Tomáša Klobučníka, Miroslavu Syllabovú, Katarínu Listopadovú  
a Barboru Mišendovú. Z tejto štvorice sa podarilo splniť M. Syllabovej 2x B 

limit a T. Klobučníkovi s K. Listopadovou náročné A limity na OH do Ria de 
Janeiro.  

Skupina karate pod vedením niekoľkonásobného aktívneho majstra 

sveta Klaudia Farmadína a príchodom mladej talentovanej karatistky Rebeky 
Vidovej sa postarala o zisk dvoch zlatých medailí z ME shito-riu, ktoré sa 
konali v Nových Zámkoch. 

Z kulturistov sa podarilo Igorovi Kočišovi priniesť z ME v Santa 
Susanne striebornú medailu a Janke Purdjakovej sa podarilo vybojovať 

striebro v tlaku na lavičke na MS v Las Vegas. 

Juniori moderní päťbojári sa v roku 2015 ešte zúčastnili aj MEJ 
v biathle a triathle, kde sa podarilo F. Lichancovi a E. Slančíkovej priniesť 

dve strieborné medaily. 
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Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO rôzne  k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 7 000,00 € 5 985,33 € 1 014,67 € 85,50 

športová príprava 637 002 14 000,00 € 18 973,60 € -4 973,60 € 135,53 

ZSC 631 002 12 500,00 € 13 019,15 € -519,15 € 104,15 

ZSN 633 016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 500,00 € 209,16 € 290,84 € 41,83 

PHM ZSC 
634 001 3 000,00 € 

442,18 € 
798,01 € 73,40 

PHM 1 759,81 € 

športový materiál 633 006 4 500,00 € 2 727,90 € 1 772,10 € 60,62 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 41 500,00 € 43 117,13 € -1 617,13 € 103,90 

 
 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

HME 

Tuţinský 

Baláţ Z. 

Holko 

Jány 

Baláţ P. 

2x do 10.m. 

7.m. 

44.m. 

25.m. 

6.m. 

33.m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

ME 

Tuţinský 

Baláţ Z. 
Jány 

Červenka 

Holko 

do 10.m. 

do 20.m. 
 

do 10.m. 

 

6.m. 

32.m. 
 

5.m.dr.juniorov 

 

splnené 

nesplnené 
 

splnené 

 

SU Baláţ P. do finále 9.m. nesplnené 

EH 
Tuţinský 

Baláţ Z. 

do finále Pi 

do finále Pu 

3.m./8.m. 

 

splnené 

nesplnené 

SP Tuţinský neplánovaná 1x3.m. nehodnotené 

 

Nositeľmi hlavných úloh ŠO športová streľba boli rtn. Tuţinský Juraj a 
čat. Baláţ Zoltán. Športoví strelci VŠC získali v r. 2015 viacero medailových 

umiestnení na ME, EH, SP, M-SR hlavne vďaka rtn. Tuţinskému. Aj 
zásluhou tréner p. Kissa má rtn. Tuţinský za sebou najlepší strelecký rok v 

kariére, keď ho doviedol k jeho druhým OH do Ria 2016.  

 Na dosiahnutie kvalitnejších, ale hlavne stabilnejších výkonov 
jednotlivých športových strelcov bude potrebné popracovať nielen na zlepšení 

športovej infraštruktúry a podmienok na tréning pre športovcov, ale tieţ sa 
zamyslieť nad tým, ţe v obmedzených personálnych moţnostiach tímu 

nebolo jednoduché naplniť niektoré poţiadavky športovcov v miere ich 
potrieb. ŠO športovej streľby  zvládol náročný program sezóny po logistickej, 
ekonomickej, personálnej, aj materiálnej stránke. 
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 Juniori Holko, Jány, Baláţ P., Kostúr, Medveď, Lipovský, 

Novosedlíková, Červenka plnili ako hlavné úlohy nominačné kritéria pre ME. 
Darilo sa Jánymu.. Holko je momentálne juniorom s najstabilnejšou 

výkonnosťou a je blízko od finále na ME, MS. Ďalší juniori aj keď sa na ME 
nominovali Novosedlíková, Baláţ P., Kostúr, Červenka svoju výkonnosť 
nepotvrdili.  

 Hlavne u mládeţníkov sa prejavuje postupný vzostup výkonnosti, čo 
vyústilo ziskom 5. miesta na ME v Maribore.  

ŠO športovej streľby ide výkonnostne pomaly hore a pokiaľ sa podarí 

doplniť chýbajúce trénerské zabezpečenie, môţe vytvoriť efektívnu koncepciu 
prechodu úspešnej mládeţníckej reprezentácie do seniorskej kategórie.        

     
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO športová streľba k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 7 642,00 € 7 641,75 € 0,25 € 100,00 

športová príprava 637 002 1 020,00 € 1 020,00 € 0,00 € 100,00 

ZSC 631 002 8 127,00 € 8 126,71 € 0,29 € 100,00 

ZSN 637 036 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 767,00 € 766,92 € 0,08 € 0,00 

PHM ZSC 
634 001 1 560,00 € 

576,62 € 
1,04 € 99,93 

PHM 982,34 € 

športový materiál 633 006 18 581,00 € 18 580,05 € 0,95 € 99,99 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 37 697,00 € 37 694,39 € 2,61 € 99,99 

 
 

  

 VODNÝ SLALOM 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Slafkovský 

Martikán 

Kučera-Bátik 

Halčin 

Kaliská 
Šajbidor 

do 8.m. 

do 10.m. 

do 10.m. 

do 15.m. 

do 15.m. 
do 20.m. 

5.m. 

10.m. 

23.m. 

28.m. 

40.m. 
neštartoval 

splnené 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

ME 

Slafkovský 

Martikán 

Kučera-Bátik 

Halčin 

Grigar 
Šajbidor 

hliadky 

do 6.m. 

do 8.m. 

do 8.m. 

do 10.m. 

neplánované 
do 12.m. 

2x do 3. m.  

6.m. 

18.m. 

12.m. 

15.m. 

39.m. 
neštartoval 

3x1.m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 
nesplnené 

splnené 

MSJ U23 

Grigar 

Mirgorodský 

Haššová 

Urban 

do 3.m. J 

do 6.m. J 

do 10.m. J 

do 10.m. U23 

1.m. 

1.m. 

1.m. 

12.m. 

splnené 

splnené 

splnené 

nesplnené 
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 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MEJ U23 

Grigar 

Mirgorodský 

Haššová 

hliadky 

do 3.m. 

do 6.m. 

do 10.m. 

do 3.m. 

4.m. 

1.m.  

3.m. 

2x1.m./1x3.m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 

SP 
Martikán 
Slafkovský 

Halčin 

neplánovaná 
1x1.m. 
1x2.m. 

1x2.m. 

nehodnotené 

 
  

Prvým vrcholným  podujatím r. 2015 boli MSJ a U23, ktoré sa konali 
22. - 26.4.2015 v brazílskom Foz do Iguacu, kde sa vodným slalomárom  

VŠC podaril pozoruhodný úspech, keď získali tri z piatich moţných 
juniorských titulov majstrov sveta. V C1 zvíťazil M. Mirgorodský, v K1Ţ M. 
Haššová a v K1M J. Grigar. Okrem toho sme získali ešte finálové 10. miesto 

K. Zárubovej v K1, 11. m. S. Macekovej a 12. m. M. Urbana. 

V máji sezóna pokračovala nominačnými pretekmi do RD, kde sa 
nominovali všetky lode, od ktorých sme to očakávali (Martikán, Slafkovský, 

Kučera-Bátik, Halčin, Šajbidor, Grigar, Zárubová, Škáchová) a mimo RD 
zostali Urban a Gajarský. V nemeckom Markkleebergu sa 29.-31.5.2015 

uskutočnili ME, kde sa predstavili v kompletnom zloţení. V individuálnych 
disciplínach sa športovcom nepodarilo predviesť svoje maximálne výkony. 
Najlepšie skončil A. Slafkovský na 6. mieste, ktorý sa o medailu pripravil 

tromi dotykmi brán. (12.m. Kučera-Bátik, 15.m. Halčin, 18.m. Martikán). V 
súťaţi hliadok  športovci ŠO VS ukázali silu tímu a podieľali sa na zisku 
troch titulov majstrov Európy. Príjemne prekvapili najmä ţeny v kajaku, 

tesne za stupňami víťazov zaostali kajakári na štvrtej priečke. V celkovom 
hodnotení ME sa stalo Slovensko so ziskom (3-0-2) najúspešnejšou krajinou. 

6.-7.6.2015 sa na nominačných pretekoch a M-SR dorastu v L. 
Mikuláši uzatvorila nominácia na MEJ+U23. Spolu na týchto majstrovstvách 
získali 6 titulov majstrov dorastu. 

Na prvom kole SP v Prahe vyštartovalo 5 športovcov, keď najlepší 
výsledok dosiahla dvojica Kučera-Bátik 5. m. a A. Slafkovský 6. miesto. V 

druhom kole v Krakowe sa pridal aj M. Martikán, ktorý pred štartom v Prahe 
uprednostnil tréning v L. Mikuláši. Tu sa najviac darilo M. Halčinovi, ktorý 
zajazdil svoj najlepší výsledok a zároveň svoje prvé pódiové umiestnenie v SP, 

keď skončil druhý. Na tomto SP sa zároveň aj predčasne rozhodlo o zloţení 
reprezentácie na MS v K1 muţi. Miesto v RD si zabezpečili M. Halčin a J. 
Grigar. Prvý júlový víkend sme v Liptovskom Mikuláši hostili 3. kolo SP, kde 

sa naši reprezentanti predviedli vo výbornom svetle. M. Martikán zvíťazil a A. 
Slafkovský za ním zaostal len o 2 stotiny sekundy. Výborný výkon podal aj 

M. Halčin, ktorý skončil na 6. mieste. Prvýkrát sa v tejto sezóne po zranení 
predstavila aj E. Kaliská, ktorej sa nepodarilo postúpiť do finále, ale napriek 
tomu ukázala stúpajúcu výkonnosť a podala kvalitný výkon.  

V auguste sa v rámci štvrtého kola SP v španielskom Seud´Urgell 
začala interná nominácia na OH 2016, ku ktorej smerovali prípravu všetci 

elitní športovci. M. Martikán (4.m.) s A. Slafkovský (9.m.) v napínavom finále 
nestačili na M. Beňuša, a stratili na neho po 3 body. V semifinále podal 
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výborný výkon junior J. Grigar (13. m.) a zobral prvé dva body do nominácie. 

Kučera - Bátik pokračovali v kvalitných výkonoch na SP, keď sa ako jediná 
slovenská loď predstavili vo finále (8.m.). Nominácia pokračovala pretekmi 

finále SP vo francúzskom Pau, kde sme naše nádeje opäť vkladali najmä do 
kanoistov. Ani tu sa im však nepodarilo zdolať vo výbornej forme jazdiaceho 
Beňuša, ktorý zvýšil svoj odstup od M. Martikána na 6 bodov a od A. 

Slafkovského na 8 bodov. V celkovom hodnotení SP najlepšie obstál A. 
Slafkovský, ktorý skončil na výbornom 3. mieste, M. Martikán štvrtý. 

V druhej polovici septembra (16.-20.9.2015) vyvrcholila 

vodnoslalomárska sezóna majstrovstvami sveta v Londýne, kde sa jazdilo 
nielen o tituly majstrov sveta, ale aj o OH miestenky pre jednotlivé krajiny. 

Slováci si zároveň vyjazdievali body do internej kvalifikácie o moţnosť 
reprezentovať SR na OH Rio 2016. V kategóriách C1 a C2 uţ s určitosťou 
vieme, ţe nás na OH športovci VŠC reprezentovať nebudú, v K1 ţeny je ešte 

šanca v prípade, ţe E. Kaliská zvíťazí na ME a najväčšie šance máme v 
muţskom kajaku, kde  máme v hre dve lode a tieţ sa rozhodne na ME v L. 

Mikuláši. Celkovo sa v Londýne bojovalo o 56 miesteniek, 15 pre kajakárske 
disciplíny, 10 pre kanoistov a 8 pre dvojice C2. Na týchto MS VŠC 
reprezentovali 7 športovci a 6 lodí (Kučera-Bátik, Martikán, Slafkovský, 

Kaliská, Halčin, Grigar). Spoločným cieľom ŠO VS na MS bol zisk jedného 
umiestnenia do 6. miesta a dvakrát do 8. miesta. Získali sme jedno 5. miesto 
zásluhou A. Slafkovského, čo bolo zároveň najlepšie umiestnenie Slováka na 

týchto MS. Umiestnenia v hliadkach neboli plánované, kanoisti v zloţení 
Martikán, Slafkovský, Beňuš potvrdili svoju dominanciu v tejto kategórii a s 

náskokom štyroch sekúnd získali šiesty titul majstrov sveta v rade. Výborne 
zajazdili aj kajakári (Halčin, Grigar, Málek), ktorý po čistej jazde získali 
striebro a zároveň prvú medailu pre SR v ére samostatnosti. 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vodný slalom  k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 8 000,00 € 5 379,81 € 2 620,19 € 67,25 

športová príprava 637 002 4 000,00 € 3 001,86 € 998,14 € 75,05 

ZSC 631 002 47 500,00 € 48 543,53 € -1 043,53 € 102,20 

ZSN 633 016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 2 500,00 € 980,00 € 1 520,00 € 39,20 

PHM ZSC 
634 001 3 000,00 € 

1 301,69 € 
280,82 € 90,64 

PHM 1 417,49 € 

športový materiál 633 006 6 424,00 € 6 812,54 € -388,54 € 106,05 

doplnky výţivy 633 006  0,00  0,00  0,00  0,00 

Celkové čerpanie 71 424,00 € 67 436,92 € 3 987,08 € 94,42 
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VZPIERANIE 

 
 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS Kruţel do 20.m. neštartoval nesplnené 

ME 

Tkáč 

Samko 

Koţienka 
Kováč 

do 6.m. 

do 8.m. 

do 12.m. 
do 12.m. 

nezvládol základ NH 
nezvládol základ NH 
nezvládol základ NH 
14.m. 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

MSJ 
Bodorík 

Ostrovský 

do 10.m. 

do 15.m. 

14.m. 

14.m. 

nesplnené 

splnené 

MEJ U23 

Bodorík 

Ostrovský 

Kováč 

Tatarčík 
Poláček 

do 6.m. J 

do 8.m. J 

do 3.m. U23 

do 3.m. U23 
do 8.m. U23 

nesplnil limit 

nesplnil limit 

1.m. 

6.m. 
8.m. 

nesplnené 

nesplnené 

splnené  

nesplnené 
splnené  

 

Prvým cieľom  v roku 2015 bolo čo najlepšie vystúpiť na ME23, kde 

vzpierači po výsledkoch z roku 2014 predpokladali najväčšie šance na 
úspech.  Druhým cieľom bolo stabilizovať a doplniť seniorský reprezentačný 
káder tak, aby mal čo najväčšie šance uspieť v druhej časti tímovej 

kvalifikácie na OH 2016. Tá bude prebiehať na ME 2016.  

V mesiaci apríl 2015 sa plnili hlavné úlohy roku 2015 na ME 
v Gruzínsku, kde sa predstavili 4 inštruktori ŠO vzpieranie. Súťaţ dokončil 

len voj. Matej Kováč, ktorý priemerným výkonom obsadil 14. miesto. Spolu 
so slob. Koţienkom pricestovali ráno o 6h a o 12h mali uţ váţenie. Rtm. 

Richard Tkáč nezvládol základ v trhu, keď sa počas rozcvičky obnovilo 
zranenie svalovej fascie na pravej nohe. Taktieţ pricestoval len deň pred 
súťaţou. Z. Karol Samko podcenil úpravu telesnej hmotnosti, keď aj pre zle 

zabezpečené stravovanie zo strany usporiadateľa sa mu nepodarilo upraviť 
telesnú hmotnosť a pred váţením musel ísť do sauny. Príchod na súťaţe deň 
pred štartom sa stalo vo zväze vzpierania pravidlo a  toto vystúpenie 

reprezentantov by malo prispieť k skorej náprave.  

V mesiaci máj 2015 sa konali MSJ, kde sa predstavil z.š. Ostrovský -  

splnil úlohu v kat. do 77kg. V tejto hmotnostnej  kategórii štartoval 
naposledy a čaká ho prestup do vyššej hmotnostnej  kategórie. Z.š. Bodorík 
po sľubnom začiatku prípravy mal kvôli povinnostiam v škole – maturita, 

výpadky v tréningu, čo sa odzrkadlilo na niţšom výkone. Na M-SR v Dolnom 
Kubíne vo všetkých hmotnostných kategóriách, kde štartovali  zástupcovia 

VŠC, vyhrali.  

V mesiaci október 2015 sa konali MEJ a ME23. Bodorík sa 
nekvalifikoval kvôli zranenému kolenu. Tento problém sa nepodarilo doriešiť 

ani do konca roku. Ostrovský po prechode do vyššej hmotnostnej  kategórie 
pre krátkosť času nezvládol nominačný limit. Vo vekovej kat. do 23 rokov 
voj. Kováč po excelentnom pokuse v nadhode na hmotnosti 216kg sa stal 

historicky prvým majstrom Európy v tejto vekovej kategórii. K tomu pridal 
zlato v nadhode a striebro z  trhu. Druhý zástupca z. Tatarčík si uprostred 

sezóny váţne zranil pravé zápästie. Váţnosť zranenia nasvedčovala tomu, ţe 
sa mu nepodarí zotaviť do ME23. Vďaka jeho zodpovednému prístupu, ako 
i pomoci zdravotníckeho oddelenia a MUDr. Gabrhela sa podarilo zápästie 
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stabilizovať, tak ţe sa po 4 týţdňoch vrátil do tréningového procesu. Výpadok 

z tréningu sa ţiaľ podpísal na jeho výkonnosti. Strieborný medailista v trhu 
a štvrtý v dvojboji z roku 2014 obsadil v dvojboji 6. miesto. 

V novembri 2015 sa konali MS, kde mal prvýkrát vystúpiť slob. Ondrej 
Kruţel po operácii kolien. VV SZV len 4 týţdne pred súťaţou zmenil svoju 
filozofiu. Na MS nenominoval nikoho a Kruţel spolu s Kováčom štartovali o 2 

týţdne neskôr na IWF Grand Prix v ruskom Grozny. 

V decembri 2015 na IWF Grand Prix v ruskom Grozny slob. Kruţel 
slušne vystúpil a so štyrmi platnými pokusmi absolvoval povinný 

medzinárodný štart. Pomerne náročnú prípravu obe kolená vydrţali, čo je 
dobrým prísľubom pre štart na ME 2016  ako i pre jeho budúcu kariéru. voj. 

Kováč dostal pozvánku na základe titulu ME 23. Napriek tomu, ţe súťaţ bola 
aţ 8 týţdňov po vrchole a z toho vyplývajúceho poklesu výkonnosti sa vo 
svetovej konkurencii solídne umiestnil.   

Na konci roku   2015 bolo  9 pretekárov zaradených do seniorskej 
reprezentácie. 

Cieľom roku 2016 bude vybojovať OH miestenku. Na ME v Nórsku, 
ktoré sa budú konať v apríli, bude štartovať 8 reprezentantov, z čoho 6 
najlepších sa započítava do OH  kvalifikácie. V nej 25 európskych 

nekvalifikovaných štátov bude bojovať o umiestnenie v prvej sedmičke, ktorá 
zabezpečuje po jednej OH miestenky – bez mena.  

 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vzpieranie  k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 
Čerpané  

€ 
Zostatok 

€ 
Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 5 300,00 € 5 574,87 € -274,87 € 105,19 

športová príprava 637 002 1 000,00 € 1 015,50 € -15,50 € 101,55 

ZSC 631 002 7 000,00 € 7 096,49 € -96,49 € 101,38 

ZSN 633 016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 820,00 € 1 886,60 € -1 066,60 € 230,07 

PHM ZSC 
634 001 700,00 € 

20,00 € 
138,04 € 80,28 

PHM 541,96 € 

športový materiál 633 006 9 000,00 € 7 964,33 € 1 035,67 € 88,49 

doplnky výţivy 633 006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Celkové čerpanie 23 820,00 € 24 099,75 € -279,75 € 101,17 
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ZÁPASENIE 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Lévai I. 

Jakus 

Rigó 

do 5.m. 

do 12.m. 

do 15.m. 

14.m. 

12.m. 

34.m. 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

ME 

Lévai I. 

Jakus 

Rigó 

do 3.m. 

do 10.m. 

do 15.m. 

3.m. 

16.m. 

17.m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

MSJ 
Lévai Z. 
Horváth 

do 5.m. 
do 10.m. 

15.m. 
17.m. 

nesplnené 
nesplnené 

MEJ 
Lévai Z. 

Horváth 

do 3.m. 

do 8.m. 

14.m. 

5.m. 

nesplnené 

splnené 

ME U23 Soós do 5.m. 13.m. nesplnené 

SVH Jakus do 5.m. 10.m. nesplnené 

 
V priebehu roku 2015 získali zápasníci pre VŠC a Slovenskú republiku 

zásluhou z. I. Lévaia  jednu bronzovú medailu na 1. Európskych hrách, 
ktoré boli pre zápasenie zároveň Majstrovstvami Európy.  

Na ME-juniorov D. Horváth vybojoval pekné 5. miesto.   

Na M-SR juniorov získali Z. Lévai a D. Horváth 1.miesto. Na M-SR 
seniorov získali Z. Lévai, I. Lévai, V. Jakus, D. Horváth, R. Rigó 1. miesta,  A. 

Lévai 2. miesto. 

Hlavná úloha v roku 2015 sa nám nepodarila splniť, čo bola získanie 

miestenky na OH 2016. V zápasení ani medaila z ME nezabezpečuje účasť 
na OH. 

Miestenku na OH sa zápasníci VŠC budú snaţiť získať na troch 

kvalifikačných turnajoch, ktoré sa budú konať v priebehu troch týţdňov 
v mesiaci apríl 2016. 

Na neúspechoch zápasníkov počas sezóny 2015 sa výraznou mierou 

podpísala aj skutočnosť, ţe pre ich váhové kategórie nemajú vhodných 
sparing partnerov. 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO zápasenie  k 31.12.2015 
 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 8 500,00 € 9 835,50 € -1 335,50 € 115,71 

športová príprava 637 002 500,00 € 772,00 € -272,00 € 154,40 

ZSC 631 002 13 000,00 € 12 974,47 € 25,53 € 99,80 

ZSN 633 016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 2 280,00 € 2 277,00 € 3,00 € 99,87 

PHM ZSC 
634 001 1 500,00 € 

100,55 € 
691,51 € 53,90 

PHM 707,94 € 

športový materiál 633 006 1 228,00 € 3 779,40 € -2 551,40 € 307,77 

doplnky výţivy 633 006 1 272,00 €  1 272,00 € 0,00 € 100,00 

Celkové čerpanie 28 280,00 € 31 718,86 € -3 438,86 € 112,16 
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KANOISTIKA 
 

 Nositelia úloh Ciele Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Gelle 

Kohút 

Rusnák 

Hagara 

Zaťko-Beňo 
Zaťko 

Jankovec 

do 6.m. 

do 6.m. 

do 8.m. 

do 8.m. 

do 8.m. 
do 8.m. 

do 8.m. 

8.m. 

12.m. 

12.m.  

17.m. 

14.m. 
24.m. 

nenominoval sa 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

ME 

Rusnák 

Rusnák 

Hagara 

Kohút 

Gelle 
Zaťko 

Jankovec-Beňo 

do 3.m. neOH 

do 5.m. 

do 6.m. 

do 8.m. 

do 8.m. 
do 8.m. 

1x do 9.m. 

1x4.m. 

1x10.m. 

1x13.m. 

1x16.m. 

1x16.m. 
1x10.m. 

SF 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

EH 

Gelle 

Zaťko 

Jankovec-Beňo  

do 8.m. 

do 8.m. 

do 8.m. 

10.m. 

17.m. 

SF 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

Plánované ciele ŠO kanoistika tak ako i po minulé roky tak i v roku 
2015 boli veľmi vysoké, ale treba povedať ţe za optimálnych okolností 

splniteľné a vychádzali z výkonnosti jednotlivých pretekárov a predikcie ich 
výkonnostného rastu. Výkonnostné ciele zohľadňovali taktieţ kritériá na 

vybojovanie miesteniek na OH 2016 a pre TOP tím, čím boli zároveň aj 
motivačné. Hlavný cieľom ŠO KA bolo vyjazdenie čo najviac miesteniek na 
OH 2016 a následne splnenie kritérií pre TOP tím. Hlavné ciele na MS kde 

štartovalo 88 krajín sme splnili len čiastočne, keď nrtm. Peter Gelle 8. 
miestom na MS vybojoval pre SR miestenku na OH a z. Vincent Farkas sa 6. 

miestom na ME U23 prebojoval do TOP tímu U23. Verím, ţe v olympijskom 
roku na dodatočnej kvalifikácii na OH sa nám podarí vybojovať 2 miestenky. 
Papierovo najbliţšie má k tomu slob. Matej Rusnák, ktorý sa na MS 

umiestnil v redukovanom poradí na prvom nepostupovom mieste. 
 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO kanoistika  k 31.12.2015 

 

Názov RP RP 
Pridelené 

 € 

Čerpané  

€ 

Zostatok 

€ 

Čerpanie 

% 

sluţobné cesty 631 001 9 236,00 € 9 235,30 € 0,70 € 99,99 

športová príprava 637 002 888,00 € 887,60 € 0,40 € 99,95 

ZSC 631 002 32 280,00 € 32 279,35 € 0,65 € 100,00 

ZSN 637 036 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

strava 637 014 2 470,00 € 2 469,50 € 0,50 € 100,00 

PHM ZSC 634 001 
7 813,00 € 

260,02 € 
0,79 € 99,99 

PHM 634 001 7 552,19 € 

športový materiál 633 006 5 701,00 € 5 700,30 € 0,70 € 99,99 

doplnky výţivy 633 006 1 581,00 € 1 580,90 € 0,10 €  100,00 

Celkové čerpanie 59 969,00 € 59 965,16 € 3,84 € 99,99 
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ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI VŠC DUKLA 

 

VŠC v roku 2015 podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, 

materiálne i technicky zmluvných športovcov, ktorí plnili výkonnostné úlohy 
na domácich a medzinárodných juniorských športových podujatiach. 

Vo VŠC bolo v roku 2015 zaradených 90 mladých športovcov, z toho 

11 atlétov, 10 biatlonistov, 12 vodných slalomárov,  10 dţudistov, 8 
plavcov, 6 moderných päťbojárov, 1 vodný motorista, 8 športových strelcov, 
15 kanoistov a 3 zápasníkov.  

 Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové  
umiestnenia našich zmluvných športovcov na majstrovstvách sveta a Európy  

juniorov: 

 

Prehľad medailových umiestnení zmluvných športovcov VŠC DUKLA 

BANSKÁ BYSTRICA získaných na MS, ME, MSJ a MEJ v roku 2015 
 

Šport 
Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

MAJSTROVSTVÁ SVETA 

vodný 
slalom 

Londýn (UK) 2. miesto Jakub GRIGAR 3x K1 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 

moderný 
päťboj 

Kušadasi (TUR) 1. miesto Eva SLANČÍKOVÁ triathle 

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 

vodný 
slalom 

Foz do Iguacu  
(BRA) 

1. miesto Jakub GRIGAR K1 

1. miesto Michaela HAŠŠOVÁ K1 

1. miesto 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV 

karate Nové Zámky 1. miesto Rebeka VIDOVÁ 
shito-ryu, 
kumite, do  
58 kg 

vodný 
slalom 

Krakow (POL) 

1. miesto 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

3. miesto Monika ŠKÁCHOVÁ 
3xC1, 
do 23 rokov 

1. miesto Jakub GRIGAR 
3x K1,  
do 23 rokov 

3. miesto Michaela HAŠSOVÁ K1 

1. miesto 
Michaela HAŠSOVÁ 

3x K1 
Simona MACEKOVÁ 

vzpieranie Klaipeda (LTU) 

1. miesto 

Matej KOVÁČ 

dvojboj,  
do 105 kg 

1. miesto 
nadhod, 
do 105 kg 

2. miesto 
trh, 
do 105 kg 
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Šport 
Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

moderný 
päťboj 

Kušadasi (TUR) 

2. miesto Filip LICHANEC triathle 

2. miesto 
Eva SLANČÍKOVÁ zmiešané 

štafety, 
biathle Filip LICHANEC 

 

 V r. 2015 sme pokračovali v snahe o „otvorenie dverí“ VŠC športujúcej 

mládeţi z Banskej Bystrice a okolia, vrátane registrovaných  športovcov VŠC 
DUKLA Banská Bystrica, ktorí Štadión SNP, športovú halu, strelnicu, 
tréningové ihriská a posilňovňu vyuţívali v rámci projektov – Atletická 

akadémia, Plavecký camp, Päťbojárska prípravka, Vzpieračská prípravka. 

 

 

 

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA 

BANSKÁ BYSTRICA v roku 2015 
 

Súťaţ 1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet 

MS 4 2 2 8 

ME 6 1 0 7 

EH 0 1 2 3 

SU 0 0 1 1 

MSJ 3 0 0 3 

MEJ 6 3 2 11 

Celkom 19 7 7 33 

M-SR 89 45 36 170 
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Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA BANSKÁ 

BYSTRICA získaných na MS, ME, EH, SU, MSJ a MEJ v roku 2015  

Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

ATLETIKA 

MS Peking (CHN) 1. miesto Matej TÓTH chôdza 52 km 

EH Baku (AZE) 2. miesto druţstvo  

BIATLON 

MS 
Cheile 
Gradistei 
(ROM) 

1. miesto 

Martin OTČENÁŠ 

LB na 
kolieskových 
lyţiach, 
stíhacie 
preteky 

3. miesto 

LB na 
kolieskových 
lyţiach, 
rýchlostné 
preteky 

3. miesto Matej KAZÁR 

LB na 
kolieskových 
lyţiach, 
stíhacie 
preteky 

RÔZNE (karate) 

MEJ Nové Zámky 1. miesto Rebeka VIDOVÁ 
shito-ryu, 
kumite, do  
58 kg 

RÔZNE (kulturistika) 

MS 
Las Vegas 
(USA) 

2. miesto Janka PURDJAKOVÁ 
tlak na lavičke 
do 55 kg 

ME 
Santa Susanna 
(ESP) 

2. miesto Igor KOČIŠ do 70 kg 

RÔZNE (moderný päťboj) 

ME Kušadasi (TUR) 1. miesto Eva SLANČÍKOVÁ triathle 

MEJ Kušadasi (TUR) 

2. miesto Filip LICHANEC triathle 

2. miesto 
Eva SLANČÍKOVÁ 
Filip LICHANEC 

zmiešané 
štafety, 
biathle 

RÔZNE (plávanie) 

SU Gwangju (KOR) 3. miesto 
Katarína 
LISTOPADOVÁ 

100 m motýlik 

RÔZNE (vodný motorizmus) 

MS Cremona (ITA) 1. miesto 

Marián JUNG 

F 500 

ME 

Mysliborz (POL) 1. miesto 0 500 

Kriebstein 
(GER) 

1. miesto 

0 700 
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Názov  

podujatia 

Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 

EH Baku (AZE) 3. miesto Juraj TUŢINSKÝ VzPi 60 

VODNÝ SLALOM 

MS Londýn (UK) 

1. miesto 

Michal MARTIKÁN 

3x C1 Alexander 
SLAFKOVSKÝ 

2. miesto 
Jakub GRIGAR 

3x K1 
Martin HALČIN 

ME 
Markkleeberg 
(GER) 

1. miesto 

Michal MARTIKÁN 

3x C1 Alexander 
SLAFKOVSKÝ 

1. miesto 
Tomáš KUČERA 

3x C2 
Ján BÁTIK 

1. miesto Kristína ZÁRUBOVÁ 3x K1 

MSJ 
Foz do Iguacu  
(BRA) 

1. miesto Jakub GRIGAR K1 

1. miesto Michaela HAŠSOVÁ K1 

1. miesto 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

MEJ Krakow (POL) 

1. miesto 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

3. miesto Monika ŠKÁCHOVÁ 
3x C1, 
do 23 rokov 

1. miesto Jakub GRIGAR 
3x K1,  
do 23 rokov 

3. miesto Michaela HAŠSOVÁ K1 

1. miesto 
Michaela HAŠSOVÁ 

3x K1 
Simona MACEKOVÁ 

VZPIERANIE 

MEJ Klaipeda (LTU) 

1. miesto 

Matej KOVÁČ 

dvojboj,  
do 105 kg 

1. miesto 
nadhod, 
do 105 kg 

2. miesto 
trh, 
do 105 kg 

ZÁPASENIE 

EH Baku (AZE) 3. miesto István LÉVAI 
grécko-rímsky 
štýl do 66 kg 
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Stanovené ciele VŠC na r. 2016 

 

Zámer výcvikového roka 2016 

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových 

športovcov pre štátnu športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, 
s cieľom prípravy i plnenia nominačných kritérií na OH 2016 v Rio de 
Janeiro, úspešne reprezentovať a dosahovať popredné umiestnenia na 

MS, ME, MSJ, MEJ a MS CISM ako aj iných medzinárodných a celoštátnych 
súťaţiach, v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

 
 

Cieľ výcvikového roka 2016 

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 nominačné ciele na OH 2016 a stanovené hlavné úlohy 
MS, ME, SVH, M-SR a súťaţiach CISM. 

 
 

Priority výcvikového roka 2016: 

 a) v rámci zmeny organizačnej štruktúry VŠC v r. 2016 novým 
zameraním strediska rozšíriť portfólio o tie športy, ktoré boli schválené ako 

nové olympijské športy a z historického hľadiska patria na Slovensku v 
kategórii neolympijských športov medzi najúspešnejšie, 

 b) vytvoriť a skvalitniť 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, 

 c) zavedením HŠP (harmonogramov športovej prípravy) vo VŠC 
optimalizovať finančné prostriedky pre jednotlivcov, ale aj realizačné tímy s 
neustálou individuálnou kontrolou tréningového procesu športovcov a 

kontrolou metodiky riadenia tréningového procesu u trénerov, 

 d)  v nadväznosti na schválenie nového zákona o športe rozšíriť 

kvalitnejšiu spoluprácu so športovými zväzmi, navrhnúť nominácie 
športových odborníkov a športovcov v súlade s jasnými kritériami rezortných 
stredísk pre ich zaradenie, 

 e) v rámci optimalizácie financií a ich čo najefektívnejšieho vynaloţenia 
na športovú prípravu športovcov v zahraničí, v nasledujúcich ročných 

cykloch nastavovať projekty recipročnej spolupráce a komunikácie medzi so 
slovenskými i zahraničnými partnermi, 

 f) vynaloţiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na OH 

2016 v Rio de Janeiro, 

 g) zabezpečiť podmienky pre úspešnú reprezentáciu SR a OS SR na 
OH 2016 v Rio de Janeiro, 
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 h) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú 

reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach organizovaných 
medzinárodnou radou vojenského športu CISM, 

 ch) dosahovať popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta 
a majstrovstvách Európy, 

 i) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť 

v primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva, 

 j) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských 
a prezentačných akcií, 

 k) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeţe 
s moţnosťou kontinuálneho prechodu z mládeţníckych kategórií do 

seniorskej kategórie, 

 l) vytvárať podmienky na spoluprácu so športovými zväzmi, športovými 
klubmi, zdruţeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia 

profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby 
bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného cieľu. 

 

Merateľné ukazovatele výcvikového roka 2016 
 

    Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení 
z vrcholných svetových a európskych podujatí -  MS, ME, MSJ a MEJ - v 
roku 2016 je 20.  

 Hlavným podujatím, na ktorom budú športovci VŠC plniť hlavné úlohy 
v r. 2016 sú OH v Rio de Janeiro. 
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 V čase spracovania výročnej správy sú nominovaní športovci VŠC 

DUKLA na OH 2016 Rio de Janeiro a tí,  ktorí ešte môţu splniť nominačné 
kritériá pre účasť na OH 2016: 

Nominovaní na OH 2016 

  

Por. 
č. 

Meno a priezvisko Šport Miestenka Disciplína 

1. Juraj TUŢINSKÝ streľba pre krajinu pi 10m vzduch 

2. Mária GÁLIKOVÁ atletika na meno chôdza 20 km 

3. Mária CZAKOVÁ atletika na meno chôdza 20 km 

4. Matej TÓTH atletika na meno chôdza 50 km 

5. Martina HRAŠNOVÁ atletika na meno kladivo 

6. Martin TIŠTIAN atletika na meno chôdza 50 km 

7. Matúš BUBENÍK atletika na meno výška 

8. Dana VELĎÁKOVÁ atletika na meno trojskok 

9. Dušan MAJDÁN atletika na meno chôdza 50 km 

10. Marcel LOMNICKÝ atletika na meno kladivo 

11. Anton KUČMÍN atletika na meno chôdza 20 km 

12. Tomáš KLOBUČNÍK plávanie na meno 100p 

13. Katarína LISTOPADOVÁ plávanie na meno 100m 

14. Peter GELLE 
rýchlostná 
kanoistika 

pre krajinu K1 1000 

15. 
Martin HALČIN,  

alt. Jakub GRIGAR 
vodný 
slalom 

pre krajinu K1 m 

16. 
Matej KOVÁČ 
alt. Richard TKÁČ 

alt. Ondrej KRUŢEL 

vzpieranie pre krajinu kg 

 

Uchádzajúci sa o ďalšie olympijské miestenky 

 

Por. 
č. 

Meno a priezvisko Šport Disciplína 

17. Martin HARING 
horská 

cyklistika 

 

18. Jana VELĎÁKOVÁ atletika diaľka 

19. Miriam SYLLABOVÁ plávanie 
splnený 2x B 

limit 

20.  Barbora MIŠENDOVÁ plávanie splnený B limit 

21. Matej RUSNÁK 
rýchlostná 
kanoistika 

C1 

22. Miroslav ZAŤKO 
rýchlostná 
kanoistika 

K1 

23. Milan RANDL dţudo 90 kg 

24. Nikola LOMNICKÁ atletika  kladivo 

25. Patrik ŢEŇÚCH atletika oštep 
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2015 

 

     Uplynulé obdobie roku 2015 je hodnotené 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 súťaţiach, na ktorých získali celkom 33 medailí 
a mnoţstvo výborných finálových umiestnení. V spolupráci s Ministerstvom 
obrany SR bola v roku 2015 zabezpečená účasť nominovaných športovcov 

VŠC na Svetových vojenských hrách. Vrcholným podujatím roku 2015 bola 
účasť na 1. Európskych hrách v Baku (AZE), ktorých sa zúčastnilo 18 

športovcov VŠC. Príprava ostatných športovcov bola zabezpečená 
v spolupráci s  jednotlivými športovými zväzmi, SOV a podporou Národného 
športového centra. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy 

bolo na poţadovanej úrovni. 

     Hlavné úlohy v roku 2015 športovci VŠC plnili na MS, MSJ, ME, MEJ, 
SVH, EH a SU. Úspešná bilancia športových výsledkov dosiahnutých v roku 

2015 zahŕňa zisk 8 medailí z majstrovstiev sveta, 3 medailí z majstrovstiev 
sveta juniorov, 7 medailí z majstrovstiev Európy, 11 medailí z majstrovstiev 

Európy juniorov, 3 medailí z Európskych hier a 1 medaily zo svetovej 
univerziády. 

Z dlhodobých cieľov bol rok 2015 rokom konania Svetových 

vojenských hier v kórejskom Mungyeongu. V roku 2015 pokračovala 
dlhodobá príprava športovcov smerovaná k plneniu hlavných úloh VŠC na 
svetových podujatiach, v súčinnosti s MO SR, SOV, športovými zväzmi a za 

podpory NŠC. 

Výcvikové tábory boli realizované v rámci plánu dlhodobej športovej 

prípravy zameranej na vyuţitie priaznivých klimatických a sparingových 
podmienok a ako príprava pred MS, ME, EH a SU s cieľom zvyšovania 
športovej výkonnosti, oboznámenia sa s podmienkami a miestom konania 

jednotlivých športových súťaţí a plnenia nominačných kritérií na OH 2016.  

 Výsledky, ktoré boli dosahované v hodnotenom roku boli pravidelne 

analyticky vyhodnocované. 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.  

Rok 2015 v jeho závere vytvoril dobré podmienky pre realizáciu 
projektu rozvoja mládeţníckeho športu vo VŠC. Má za úlohu centralizovať 
ich prípravu v kvalitných podmienkach a z metodického hľadiska zabezpečiť 

správne nastavenie trénovanosti a rozvoja fyzických i mentálnych vlastností 
u športovcov pri prechode do systému vrcholového športu s maximálnou 

sociálnou, zdravotnou, materiálnou a personálnou podporou. 
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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 súťaţiach doma i v zahraničí. Svojimi 

úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom OS SR a Slovenskej 
republiky, a teda ich hlavným uţívateľom je Slovenská reprezentácia, OS SR, 

SOV a jednotlivé športové zväzy.  
 

Záverečné hodnotenie 

 

V roku 2015 boli pripravovaní pre jednotlivé športové odvetvia 

športovci - zamestnanci, profesionálni vojaci a zmluvní športovci, ktorí VŠC 
reprezentovali v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, dţude, 
modernom päťboji, gymnastike, plávaní, lyţovaní, kulturistike, zjazde na 

divokej vode, vodnom motorizme, v karate, triatlone, zápasení, vzpieraní, 
rýchlostnej kanoistike a v cestnej cyklistike. Svojimi výsledkami pomáhali 

Slovenskej republike a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia 
v celosvetovom meradle a tieţ dvíhali národnú hrdosť občanov SR. 
V spolupráci so slovenskými športovými zväzmi, MO SR, MŠVVaŠ SR, NŠC 

a SOV bola zabezpečená príprava športovcov, smerujúca k vrcholným 
podujatiam roku 2015 na poţadovanej úrovni.  

Na záver je moţné konštatovať, ţe z pohľadu dosiahnutých výsledkov 

sa športovcom VŠC podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky 
z vrcholných svetových podujatí predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem 

ostatných výborných finálových umiestnení získali 33 medailí a potvrdili 
opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej 
športovej reprezentácie Slovenska.  

Úlohy roku 2015 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej 
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a vysoko prekročené. Vytvorili 

dobrý základ pre úspešnú reprezentáciu športovcov VŠC DUKLA Banská 
Bystrica na OH 2016 v Rio de Janeiro. Ich najvýznamnejšími nositeľmi boli 
Matej Tóth (atletika), Michal Martikán, Jakub Grigar, Marko Mirgorodský, 

Michaela Haššová (vodný slalom), Juraj Tuţinský (športová streľba), Marián 
Jung (vodný motorizmus), István Levai (zápasenie).  
 

V Banskej Bystrici 27.4.2016         

 

 

 
      riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

Mgr. Richard GALOVIČ 


