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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 

 
 
Členovia manaţmentu v roku 2016: 

 
riaditeľ          Mgr. Richard Galovič  
riaditeľ odboru ekonomiky   Ing. Katarína Videršpanová 

riaditeľ odboru riadenia športu                         Mgr. Jozef Gönci do 30.9.2016 

riaditeľ odboru podporného tímu nrtm. Mgr. Miloš Bátovský 
vedúci oddelenia správy majetku PhDr. Janette Hroncová 

vedúci finančno-personálneho oddelenia Ing. Jana Lopitová 
vedúci organizačno-administratívneho oddelenia  
 PaedDr. Jana Nikolajová 

vedúci oddelenia zdravotnej starostlivosti – hlavný lekár VŠC 
 MUDr. Vladimír Vachalík 

vedúci skupiny marketingu a komunikácie Ing. Katarína Vidiečanová  
vedúci skupiny informatiky Mgr. Miroslav Slušný 
 

 
 

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 poskytnúť vrcholovým športovcom kvalitné 
podmienky na tréningový proces aplikovaním najmodernejších metód 

a foriem športovej prípravy a diagnostiky, zdravotné, personálne, finančné 
a materiálno-technické zabezpečenie s akcentom  na armádny element 
strediska.  

 
 

 
 

mailto:info@dukla.sk
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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 ich maximálnym 

vyuţitím pre vykonávanie výkonnostného a vrcholového športu a na 
športovú reprezentáciu OS SR a Slovenskej republiky, 

− spolupráca so športovými zväzmi, SOV, NŠC a športovými klubmi, 

zdruţeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia 
profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby 

bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného vrcholu, 
− prehĺbenie kooperácie s Ozbrojenými silami SR. 
 

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. 
Zabezpečovať  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 

spoluvytvárať podmienky a zosúladiť športovú prípravu, či vzdelávanie, 
športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu perspektívu vo 
vrcholovom športe. 

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 
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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: 
 
− personálnej (zamestnávanie kvalifikovaných trénerov a športových 

odborníkov), 
− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov 

a športových odborníkov), 
− organizačnej a administratívnej (komplexné administratívne 

úkony týkajúce sa športovej prípravy a súťaţí športovcov VŠC, 
organizovanie a zabezpečovanie pretekov a sústredení), 

− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenia, diagnostika funkčnej 

zdatnosti organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia, 
rehabilitácia, dietológia), 

− finančnej (mzdy a sluţobné príjmy, cestovné, stravovacie, 

ubytovacie a ostatné 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 
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poháre (SP), európske poháre (EP), majstrovstvá Slovenskej republiky (M-

SR). 
2. Zdravotná starostlivosť, diagnostika a dietológia. 

3. Materiálové zabezpečenie. 
4. Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom. 
5. Poskytovanie ubytovania. 

6. Zabezpečenie dopravy. 
7. Prenájom nehnuteľného majetku. 
8. Zabezpečenie zahraničných sluţobných ciest a návštev 

9. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií. 
 

 

Dlhodobé činnosti VŠC: 

1. Príprava TOP športovcov jednotlivých športových odvetví na Olympijské 

hry 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  

 

Od 1.1.2016 nadobudol účinnosť  Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, 

ktorý ovplyvnil smerovanie VŠC pri nastavovaní činností pre zabezpečenie 
prípravy vrcholových športovcov.  

VŠC prešlo po podrobnej vnútornej analýze významnými zmenami 

organizačnej štruktúry so zavedením „Informačného systému Dukla“ s 
cieľom zefektívniť riadenie, posilniť individuálnu zodpovednosť a zaviesť 

diferencovaný prístup k podpore športovcov na základe merateľných 
ukazovateľov. 

Zavedením nového modelu riadenia športovej prípravy v roku 2016,  

postavenom na individuálnom „Harmonograme športovej prípravy“ (ďalej len 
HŠP) pre kaţdého športovca a trénera prostredníctvom rovnomenného on-
line modulu v Informačnom systéme Dukla, ktorý je k dispozícii aj ostatným 

subjektom vstupujúcim do slovenského športu sa zamedzilo duplicitnému 
financovaniu športovej prípravy, nakoľko všetky HŠP sú schvaľované 

všetkými športovými subjektmi. Bol zavedený komplexný systém 
výkonnostných kritérií pre zaradenie športovcov a ich trénerov do VŠC 
DUKLA Banská Bystrica. Významným krokom bolo vytvorenie „Odboru 

podporného tímu“, ako základnej bázy pre novú, komplexnú metodológiu 
športovej prípravy. Cieľom projektu  „Dukla Elite Teamu“ bolo posilnenie 
individuálnej zodpovednosti a diferencovaného prístupu podpory pre 

najúspešnejších športovcov a naštartovaním projektu „Dukla Future Teamu“ 
zaviesť model systematickej podpory mládeţníckych talentov zaradených do 

tréningových skupín k najúspešnejším športovcom.  
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V roku 2016 boli vo VŠC vytvorené kvalitné podmienky pre výkon 

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

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

Jednou z hlavných priorít v roku 2016 bolo vytvoriť čo 

najoptimálnejšie podmienky pre 19 športovcov, nominovaných z VŠC na OH 
2016 a ich realizačné tímy. 

Vrcholným podujatím roku 2016 bola reprezentácia športovcov  na uţ 

spomínaných OH 2016 v Rio de Janeiro.  

Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2016 na olympijských hrách, 

majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta CISM, 
akademických majstrovstvách sveta, majstrovstvách sveta juniorov, 
majstrovstvách Európy juniorov 37 medailových umiestnení, čím takmer o 

100% prekročilo plánované merateľné ukazovatele (na rok 2016 plánovaných 
20 medailí).  

Moţno konštatovať, ţe v roku 2016 sa podarilo zabezpečiť a realizovať 
športovú prípravu celého VŠC DUKLA Banská Bystrica a úspešnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky na olympijských 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. 

 

2. Zdravotná starostlivosť, diagnostika a dietológia  

Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „OZS“), je od r. 2016 
súčasťou odboru podporného tímu VŠC.   

Úlohy plnilo podľa stanoveného plánu činnosti a priebeţne ho 
upravovalo aj podľa predkladaných poţiadaviek.  

Hlavným cieľom v r. 2016 bolo udrţať odbornú úroveň poskytovaných 
zdravotníckych sluţieb na úrovni predchádzajúceho obdobia. Túto úlohu sa 
podarilo splniť, aj keď pri súčasnom personálnom obsadení je to z roka na 

rok ťaţšie.  

    Hlavnou úlohou OZS je liečebná a preventívna starostlivosť o 

zmluvných pacientov, predovšetkým športovcov. Popri tom nemenej dôleţitou 
úlohou je robiť vyšetrenia na diagnostiku trénovanosti, s komplexným 
zabezpečením regenerácie, športovej prípravy, súťaţí. Tieto úlohy boli 

zabezpečované ako v samotnom VŠC, tak i pre odlúčené časti (Trenčín, 
Liptovský Mikuláš), niektoré činnosti aj na výcvikových táboroch 
a pretekoch. Hlavným cieľom OZS bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 

športovcov pri plnení hlavných úloh na vrcholných svetových podujatiach. 
Stálo to, tak ako kaţdý rok, veľa úsilia,  často na úkor osobného voľna 
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a odlúčenia od rodín, pretoţe na splnenie tejto úlohy museli často cestovať 

pracovníci OZS mimo Banskú Bystricu. 

V personálnej oblasti došlo od 1.1.2016 k zvýšeniu počtu 

zamestnancov – fyzioterapeutov o 1 miesto. Následne od 1.3.2016 o ďalšie 
miesto zamestnanca – fyzioterapeuta, čo pomohlo výrazne odľahčiť ostatných 
fyzioterapeutov od veľkého počtu výjazdov, ale v konečnom dôsledku 

zabezpečiť podstatne viac pretekov a sústredení mimo Banskú Bystricu. 
V regeneračnom centre v Liptovskom Mikuláši pracovali 2 maséri na 
dohodu, 2 osoby (masér a fyzioterapeut) v Trenčíne na polovičný úväzok a 1 

fyzioterapeut v Banskej Bystrici na ţivnosť. Celková úroveň poskytovaných 
sluţieb v regeneračnej oblasti, predovšetkým vzhľadom na prevaţne vysoko 

kvalifikovaný personál a relatívne nové priestory na regeneráciu v B. Bystrici 
a v  L. Mikuláši, bola veľmi dobrá.  

Na oddelení pracovali dvaja lekári, jeden na plný úväzok, druhý na 

dohodu o pracovnej činnosti,  2 hodiny denne. Bolo to menej ako 
v predchádzajúcom roku. Napriek tomu OZS udrţalo úroveň poskytovaných 

sluţieb, avšak s veľkým zaťaţením stáleho lekára. Uţ 7 rokov sa nedarí sa 
obsadiť druhé, voľné miesto lekára. Príčinou sú pre nevyhovujúce platové 
podmienky v type organizácie,  akou je VŠC.  Jeden lekár nemôţe však 

dlhodobo sám zvládnuť rozsah práce, ktoré boli doteraz poskytované. Je 
preto potrebné nájsť čo najrýchlejšie nového lekára na voľné miesto, aspoň s 
atestáciou zo všeobecného lekárstva, aby mohol samostatne pracovať na 

všeobecnej ambulancii.  

Ostatní odborní zamestnanci OZS 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, okrem jedného, ktorý tento rok ukončí vzdelanie na VŠ II. st.  

Napriek vysokému vzdelaniu si všetci priebeţne zvyšovali svoje odborné 
vedomostí účasťami na seminároch, kurzoch, kongresoch a  samostatným 

štúdiom  odbornej literatúry.  

V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2016, boli podľa 
poţiadaviek vedúcich 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).  
 

          Pri zabezpečení športových podujatí, ktoré boli organizované vo VŠC 
Dukla, OZS v roku 2016 zdravotne zabezpečilo všetky športové podujatia. 

V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a  športových súťaţí mimo 
Banskú Bystricu pre športovcov VŠC  a športové zväzy  v roku 2016  
zabezpečili  výcvikové tábory a športové súťaţe fyzioterapeutmi a lekárom 

v celkovom  počte 1038 dní ( r. 2009 - 363 dní, 2010 -  533 dní, 2011 -  617 
dní, 2012 - 658 dní, 2014 - 602 dní, 2015 - 660 dní) a v  Trenčíne 50 dní. 
V hodnotiacom roku zaznamenali prudký nárast počtu zabezpečovaných dní 

mimo VŠC, čo bolo umoţnené prijatím ďalších 2 fyzioterapeutov. Poţiadaviek 
však bolo ešte viac, ale nebolo  ich v niektorých  obdobiach moţné zabezpečiť 

z dôvodu kolízie termínov a veľkého počtu poţiadaviek, najmä v súbehu 
termínov. Tak ako v minulosti tým potom trpelo v určitých obdobiach aj 
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zabezpečovanie regenerácie v samotnom stredisku, keď boli uprednostnené 

poţiadavky športov na zabezpečenie akcií mimo Banskú Bystricu 
a v samotnom stredisku bol nízky počet fyzioterapeutov, ktorí zabezpečovali 

vysoké počty športovcov zostávajúcich vo VŠC. 
      V oblasti regenerácie vrcholových športovcov pracovníci OZS mimo 
zabezpečenia pretekov a sústredení počas celého roku zabezpečovali  

prevádzku troch regeneračných liniek, v Banskej Bystrici, Trenčíne 
a v Liptovskom Mikuláši a to aj vo večerných hodinách pri upravenej 
pracovnej dobe stálych zamestnancov a profesionálnych vojakov 

a zamestnancov pracujúcich zamestnaných na dohodu a SZČO. Tieto 
činnosti významne prispievajú k zvyšovaniu športovej výkonnosti našich 

športovcov. 

Napriek relatívne novému regeneračnému centru v Banskej Bystrici sa 
stále objavovalo veľa porúch na vstavanom bazéne, beachcomberi, ich opravy 

si opäť vyţiadali veľké finančné prostriedky, nehovoriac o čase, počas 
ktorého zariadenie nebolo moţné vyuţívať. Preto koncom roka 2016 boli 

zakúpené 2 nové masáţne bazény a 1 subaquálna masáţna vaňa, vymenilo a 
staré, poruchové zariadenie, čo výrazne skvalitnilo moţnosti v tejto oblasti.  

Mnoho zariadení na OZS, tak ako bolo opakovane konštatované uţ 

v minulosti, je po dobe ţivotnosti a ich údrţba a servis sú finančne nákladné  

 

Novovytvorená skupina odborníkov skupiny kondičnej prípravy 

a športovej dietológie sa počas roka intenzívne venovala jednotlivým športom 
podľa poţiadaviek a období v tréningovom makrocykle. Zámerom bolo 

skvalitniť kondičnú zloţku, ale aj terénna diagnostika merateľných 
parametrov.  

Kondiční tréneri sa venovali špecializovanej silovej príprave, 

koordinácii, rozvíjaniu odrazových, rýchlostných a vytrvalostných schopností 
športovcov. V rámci spolupráce s OS SR sa venovali príslušníkom Vojenskej 

polície a príslušníkom 5. pluku špeciálneho určenia.  

V oblasti športovej dietológie sa pre potreby diagnostikovania 
športovcov v záťaţi začalo s testovaním športovcov počas tréningov a 

trénerom sa následne odovzdávali protokoly s výsledkami ich športovcov. 
Testovaní boli príslušníci  5. pluku špeciálneho určenia, bola vytvorená 
testová batéria pre mládeţ 7 - 12ročných a bolo vykonané testovanie 650 detí 

s názvom  #DuklaDraft, diagnostikovaná reakcia SF na záťaţ v celom tíme 
karate, sledovaná bola  zmena kyseliny mliečnej (laktátu) u vybraných 

športovcov po aplikácii výţivového doplnku, biomechanické analýzy a 
funkčné vyšetrenie sa realizovalo pre vrhačské disciplíny a monitorovala sa 
celodennú záťaţ s odozvou na SF všetkých zúčastnených športovcov na 

vojenskom výcviku na Lešti. 
Uskutočnili sa aj významné súťaţné testovania na Svetovom pohári 

v Tacene (SLO), kde boli všetci nominovaní športovci z VŠC sledovaní v 

šiestich parametroch, na OH v Riu (BRA) 10 dní pred štartom reakcie SF so 
srdcovou variabilitou u Mateja Tótha, počas zápasov v karate na Memoriáli 

Rudolfa Farmadína. 
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3. Materiálové zabezpečenie 

Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2016 zabezpečovalo oddelenie 

správy majetku, ktoré plnilo úlohy spojené s materiálnym hospodárením, 
dodrţiavaním zásad evidencie, kontrolou, zabezpečovaním sluţieb podľa 

platných právnych predpisov s cieľom efektívneho vyuţívania finančných 
prostriedkov.  

Hlavnou úlohou oddelenia v oblasti hnuteľného majetku bola v roku 

2016  správa hnuteľného majetku štátu v správe VŠC v zmysle zákona č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a 

zabezpečenie nákupu tovarov, stavebných prác a  sluţieb v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe poţiadaviek jednotlivých 
oddelení.   

V  mesiaci január 2016 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 2015. 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 a v súlade zo zákonom 343/2016 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 § 117 ods. 2 s cenami rovnakými alebo vyššími ako 5000,- € bez DPH 
a v zmysle § 111 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 2017. V II. polroku 2016 

v mesiaci september prebiehalo vo VŠC prípravné obdobie inventarizácie 
majetku štátu a v mesiaci október  a november bola vykonaná fyzická 
inventúra za jednotlivé účtovné celky a kontrola zbraní a munície, ich 

evidencia a zabezpečenie a v mesiaci december prebiehalo vyhodnocovanie 
obdobie inventarizácie.  

Priebeţne boli pripravované zoznamy neupotrebiteľného majetku štátu 
a uvedený neupotrebiteľný majetok štátu a bol v priebehu mesiaca august 
zlikvidovaný spoločnosťou Robus s.r.o.. 

Pre odbor financovania a konsolidácie MO SR boli spracované zoznamy 
hmotného a nehmotného dlhodobého majetku podľa kategórií, zoznamy 
všetkých prírastkov a vyradení hmotného a nehmotného majetku a zoznamy 

majetku odpísaného v plnej výške, ktorý sa stále pouţíva so stavom 
k 31.12.2015.     

Riadna inventarizácia pohľadávok, záväzkov, finančného majetku 
a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtovej organizácii VŠC DUKLA bola 
vykonaná v súlade s ustanovením § 6 ods. 3, § 29 a 30 zákona č. 431/2002 
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Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia 

ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2016 a Nariadenia riaditeľa 
Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica č. VŠC-163-2/2016.  

 

 V priebehu roka 2016  bolo na nákup športového materiálu  
vyčlenených 101 349,86 € a zabezpečenie všeobecného materiálu spolu 

vyčerpaných 32 000,-€ a na nákup kapitálových výdavkov  bol zabezpečený 
materiál vo výške 30 627,- €. 

 Pre jednotlivé športy bol zabezpečený športový materiál v celkovej 

sume 661 585,21 € a kapitálové výdavky v celkovej sume 34 803,00 € 
nasledovne: 

  

Športové 
oddelenie 

Atletika Biatlon 
Cyklistika 

cestná 
Dţudo Kanoistika Rôzne 

Športová 
streľba 

Vodný slalom Vzpieranie Zápasenie 

Beţné 
výdavky v € 

87 015,68 115 668,41 57 109,54 25 769,27 46 586,50 157 073,63 16 704,82 113 522,43 34 233,43 7 901,50 

Kapitálové 
výdavky v € 

0,00 4 176,00 0,00 0,00 7 840,00 2 499,00 18 588,00 1 700,00 0,00 0,00 

 

  

 

 

 

 

 

atletika

biatlon

cyklistika

dţudo

kanoistika

rôzne

šport. streľba

vodný slalom

vzpieranie

zápasenie

Grafické znázornenie beţných 

výdavkov na nákup športového 

materiálu 
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Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli v r. 2016 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. 
DOXX - Stravné lístky, 
spol. s r.o., Ţilina 

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom 
stravných lístkov 

73 949,74 

2. SJ SPORT, Malacky Prenájom športových lodí pre potreby vodného motorizmu 10 000,00 

3. HANBAV s.r.o., Trnava 
Nákup vitamínov pre vrcholových športovcov a podporný 
tím 

10 590,00  

4. KARDIOKLUB SK, Sliač Prístroj na meranie srdcovej variability 6 836,00  

5. 
ELLESCO - Lukáš Šimko, 
Ţelezná Breznica 

Vnútorné upratovanie priestorov prevádzkovej budovy 
Lodenica v L. Mikuláši za obdobie od 16.6.2016 - 

31.5.2017 

 
 

52 722,77  

6. Stengl a.s., Bratislava 
Zabezpečenie infraštruktúry pre informačný systém VŠC 
Dukla v období od 1.9.2016 do 31.12.2016, školenie k IS, 
úprava funkčnosti a poţiadaviek 

15 410,00  

7. 
Ing. Fedor Dunajčík – 
SHOOTING TRADE, Stará 
Turá 

Elektronické terče s príslušenstvom 18 588,00  

8. 
Chirana Progress, s.r.o., 
Piešťany 

Subaquálna vaňa 12 950,00  

9. 
AMG Security, s.r.o., 
Zvolen 

Fyzická ochrana objektov, stráţna a informačná sluţba 33 000,00  

10. 
VAJDA GROUP s.r.o., 
Bratislava 

Regeneračná vírivá vaňa – 2 ks 36 000,00  

11. 
TRANSMEDIC SLOVAKIA 

s.r.o., Banská Bystrica 
Prístroj na meranie srdcovej variability 6 300,00  

12. 
Kanoistický klub TTS 
Trenčín 

Prenájom nebytových priestorov v budove Lodenice v 
Trenčíne 

16 000,00  

13. KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej sluţby 135 018,04  

14. 
SLOVNAFT, a.s. 
Bratislava 

PHM 42 746,22  

15. 
 
QR CAR, spol.s.r.o., Tajov 

Servisné, technické prehliadky a opravy SMV 13 168,91  

16. 
 
SJ SPORT o.z. Malacky 

Prenájom športových lodí pre vodný motorizmus 10 000,00  

17. 
SKI Team Vlha. Liptovský 
Mikuláš 

Zabezpečenie športovej prípravy P. Vlhovej 30 000,00  

18. SKI ZU Bratislava Zabezpečenie športovej prípravy V. Velez-Zuzulovej 14 400,00  

19. Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické sluţby 20 995,00  

20. 
CINEMA + spol. s.r.o., 
Banská Bystrica 

Propagačný materiál, tonery, hard disky, spotrebný 
materiál k VT 

8 598,18  

21. 
Ing.Vasil Škvarka, 
Banská Bystrica 

Murárske a vodoinštalačné práce v spiroergometrickej 
miestnosti, stavebné úpravy v zdravotnom stredisku a 
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia 

6 162,15  

22. 
KAPA Stavebná 

spoločnosť s.r.o. 
Stavebné práce - výstavba biatlonovej strelnice Králiky 6 636,74  

23. 
Laššák Ján, Banská 
Bystrica 

Oprava podlahy a lepenie kobercov 7 323,55  

25. 
MAGIC TRAVEL, s.r.o., 
Bratislava 

Spiatočné letenky – ZSC, ubytovanie 5 537,23  

26. 
Martikán Tomáš, 

Liptovský Mikuláš 
Poskytovanie masérskych sluţieb 7 520,00  

27. 
 
MBB a.s., B. Bystrica 

Prenájom plaveckých dráh 13 739,50  

28. 
Potten & Pannen-Staněk 

s.r.o.,Bratislava 
Polar Team pro s príslušenstvom 5 499,00  

29. S&A, spol.s.r.o., Piešťany Zabezpečenie športovej prípravy a diagnostiky na OH 5 800,00  

30. 
Slovenský plynárenský 

priemysel, a.s., Bratislava 
Odber plynu 5 277,09  

31. 
Stredoslovenská 
energetika, a.s., 

Bratislava 

Odber elektrickej energie 88 584,85  

32. 
STRABILIA, s.r.o., 
Bratislava 

Špeciálne športové okuliare 8 072,16  

 

 

 



 

 15 

Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € s 

DPH 

33. 

Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s., 
Bratislava 

Vodné – stočné, zráţková voda 42 603,25  

34. 
 
ŠK Olymp Bobrov 

Sústredenia – ubytovanie, strava 10 572,56  

35. 
Tatry mountain resort 
a.s., L. Mikuláš 

Sústredenia – ubytovanie, strava 50 599,30  

36. 
Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava 
Mobilné telefóny 6 437,85  

37. 
Transmedic Slovakia, 
s.r.o., Banská Bystrica 

Nákup diagnostických prístrojov 7 740,00  

38. 
Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s., Trenčín 

Vodné, stočné, zráţková voda 8 008,84  

39. 
Vlastimil Nosáľ – NOMAL, 
Banská Bystrica 

Stavebné práce na 25 m strelnici 5 938,92  

40. ZSE Energia, Bratislava Odber elektrickej energie 
13 309,52 

 

 

4. Poskytovanie stravovania  

V roku 2016 bolo vo VŠC z dôvodu pokračovania uzatvorenia 

vlastného stravovacieho zariadenia stravovanie zabezpečované nasledovne: 

 

a)  Stravovanie profesionálnych vojakov - vrcholových športovcov - 
celodenná stravná dávka 4,08 € (raňajky 1,21 €, obed 1,66 € , večera 1,21 €) 
– Príloha č. 2 k sluţobného predpisu č. 14/2016 a  prídavok F 1,76 € - 

Príloha č. 3 k sluţobnému predpisu č. 14/2016. 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 5,84 € na základe predloţených výkazov 
stravovania profesionálnych vojakov - vrcholových športovcov.  

 
b)  Stravovanie ostatných profesionálnych vojakov - zabezpečené formou 
stravovacích poukáţok v hodnote  3,60 €, príspevok od zamestnávateľa bol 

2,34 € na deň,  t.j. 65 % stravného v zmysle zákona 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Profesionálny vojak si 

stravovaciu poukáţku odkúpil za hodnotu 1,26 €. Stravovacie poukáţky boli 
vydávané  na základe predloţených výkazov stravovania profesionálnych 
vojakov.  

 
 

c)  Stravovanie zamestnancov - na základe § 152 ZP boli zamestnancom 
vydávané stravovacie poukáţky v hodnote 3,60 €, príspevok zo sociálneho 
fondu bol určený v hodnote 0,83 €, príspevok od zamestnávateľa v hodnote 

2,31 €. Zamestnanec si stravovaciu poukáţku odkúpil za hodnotu 0,46 €.  
Stravovacie poukáţky boli vydávané na základe predloţených výkazov 
stravovania zamestnancov vo verejnom záujme. 
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5.   Poskytovanie ubytovania 

V roku 2016 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 132 osôb 

a dlhodobo  v priemere 60 osôb (celkom 23 637 L/D), za ktoré bola uhradená  
čiastka vo výške 26 457,74 €.   

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. 

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 2016 ubytovaných 
700 osôb (1835 L/D), športovcov 82 osôb (424 L/D). Za vyuţívanie strediska 

bolo odvedených celkove 6 195,13 €. V priebehu roku 2016 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 2016 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 
2016 bolo zabezpečené povinné zmluvné poistenie automobilov.  

V priebehu roka 2016 najazdila automobilová technika VŠC 449 728 

km a ostatná technika odpracovala 897 motohodín. 

Automobilová technika spotrebovala 7 794 litrov benzínu a 37 443 

litrov nafty. Ostatná technika  2 585 litrov benzínu a 592 litrov nafty. Spolu je 
to  10 379 litrov benzínu a 38 035  litrov nafty, t.j. 48 414 litrov pohonných 
látok a 199 litrov motorových a prevodových olejov. Vo finančnom vyjadrení 

spotrebovala automobilová technika PHM za 48 968,- €, ostatná  technika za   
3 773,- €,  spolu za 52 741,- € a oleje a prevádzkové kvapaliny v sume 1843,- 

€.   
 

Spotreba pohonných látok za  rok 2016 

 

 Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom l 
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom € 

v litroch v eurách 

Benzín 7 794 2 585 10 379 
48 968,00 3 773,00 52 741,00 

Nafta 37 443 592 38 035 

Celkom 45 237 3 177 48 414 48 968,00 3 773,00 52 741,00 
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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, biatlonová strelnica na Králikách. 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 2016 bolo uzatvorených 72 nájomných zmlúv, z toho 61 
príjmových, 9 zmlúv o výpoţičke a 1 výdavková zmluva a 1 zmluva o prevode 
správy. Zmluvy sa následne zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 

V roku 2016 sme za prenájom nebytových priestorov vyfakturovali finančné 
prostriedky v celkovej výške 86 786,77 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. 

nájom nebytových priestorov 14 067,19 € a za energie a sluţby spojené 
s prenájmom (elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika, voda, 
vodné stočné, komunálny odpad) v celkovej výške 72 719,58 €.  

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.  

Aj v priebehu roka 2016 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 bol realizovaný prevod prebytočného nehnuteľného 
nehnuteľný vo VŠC Dukla Trenčín prevedený na MO SR na základe Zmluvy 

o prevode správy č. VŠC-7-42/2016-SNM/082034-Ps a BA84/2-
500/2016/0820034-Ps.  

Počas roka 2016 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 
dlhodobým vyuţívaním objektov ale tieţ v súvislosti s nedostatkom 

finančných prostriedkov na ich priebeţné opravy a údrţbu. 

Bola dobudovaná čistička odpadových vôd na Výcvikovom stredisku 

Králiky na dobudovaná biatlonová strelnica na Králikoch. Riešenie 
niektorých havarijných stavov bolo riešené v rámci údrţby alebo 
dodávateľsky. 

Počas celého roku 2016 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. 
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8.  Zahraničné sluţobné cesty  a zahraničné sluţobné návštevy 

 

V roku 2016 bolo vo VŠC zrealizovaných 281 zahraničných sluţobných 
ciest a 3 zahraničné sluţobné návštevy. Z dôvodu prípravy na OH 2016, 

došlo oproti roku 2015 k nárastu zahraničných sluţobných ciest o 12%. 
Najvýraznejší rozdiel je v náraste „výcvikových táborov“, ktorý bol 
zapríčinený prípravou na spomínané OH 2016. V ZSC bolo 160 

plánovaných, 120 neplánovaných a 6 stornovaných aktivít. ZSN bola celkovo 
3, z toho 1 plánovaná, 2 neplánované. 

Z hľadiska štruktúry ZSC, z počtu 280 ciest bola 2 aktivít 
realizovaných ako účasť na MS, 5 ako účasť na ME, 1 ako účasť na SVH, 5 
ako účasť na SP, 5 ako účasť na európskom pohári, 82 ako účasť na 

medzinárodných pretekoch, 8 ako účasť na medzinárodných turnajoch, 129 
ako účasť na výcvikových táboroch, 20 ako dovoz a odvoz športovcov na 
letisko, 22 ako účasť podporného tímu za účelom skvalitniť (tréningový resp. 

pretekársky proces), 1 ako účasť na medzinárodnej konferencii. Zo ZSN boli 
absolvované „Halové M-SR v atletike“, výcvikový tábor Izraelských atlétov 

v priestoroch a infraštruktúry VŠC Dukla Banská Bystrica a  medzinárodný 
„Turnaj SNP“ v dţude. 

Výcvikové tábory boli realizované a zamerané na vyuţitie priaznivých 

klimatických a sparingových podmienok ako príprava pred MS, ME, SVH 
a primárnym cieľom OH v Rio s cieľom vyladenia športovej výkonnosti, 

oboznámenia sa s podmienkami a miestom konania jednotlivých športových 
súťaţí a plnenia hlavných úloh.  

Oproti výcvikovému roku 2015 sme zaznamenali zníţený počet 

neplánovaných akcií, čo bolo spôsobené dôkladnejším plánovaním 
v olympijskom roku, kde boli jednotlivé zahraničné aktivity vopred 
naplánované aj vďaka dostatku finančných prostriedkov.  
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Aktivity 

Zahraničné sluţobné aktivity 

289 

ZSC ZSN 

280 3 

Plánované Neplánované Plánované Neplánované 

160 120 1 2 

Majstrovstvá sveta 2 

 

Majstrovstvá Európy 5 

Svetové vojenské hry 1 

Svetový pohár 5 

Európsky pohár 5 

Medzinárodné preteky 82 

Medzinárodný turnaj 8 

Výcvikový tábor 129 

Dovoz na letisko 20 

Podporný tím 22 

Medzinárodné 

konferencie  
1 

Halové M-SR v atletike 

 

1 

VT Izraelských atlétov 1 

MT SNP Banská Bystrica 1 

 

9.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

         V priebehu roka 2016 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo 
športové a kultúrne podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia 
športu, športových výsledkov, športovcov a samotného VŠC.  

 
 

Dukla Draft 2016 
 
 V júni 2016 VŠC Dukla zorganizovalo prvý ročník športového podujatia 

s názvom Dukla Draft. Viac neţ 600 detí si na banskobystrických 
Štiavničkách otestovalo svoje schopnosti a pohybové vlastnosti s cieľom 

uplatniť sa v budúcnosti vo vybranom a vhodnom športe. Pod Urpínom sa 
uskutočnil prvý oficiálny draft VŠC Dukla Banská Bystrica pod názvom 
Rozhýbme Slovensko a hľadajme talenty. Zúčastnili sa na ňom špičkoví 

športovci VŠC, ktorí deti motivovali k jednotlivým športovým odvetviam. Na 
banskobystrický štadión prišli podporiť talentované deti aj ambasádori 
podujatia Dukla Draft olympijskí víťazi Anastasia Kuzminová, Michal 

Martikán a Matej Tóth. Na záver si testované deti zabehli s našimi 
olympionikmi v rámci prebiehajúcej 24–hodinovky jeden 400 metrový okruh. 
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IDEB 2016 

 
Úlohou VŠC na medzinárodnej výstave vojenskej techniky IDEB, ktorá 

sa uskutočnila 10. – 12. mája 2016 v bratislavskej Inchebe bolo spropagovať 
vojenský vrcholový šport a predstaviť kandidátov na blíţiace sa olympijské 
hry 2016 v Rio de Janeiro. Stánok Dukly sa niesol v znamení blíţiacich 

olympijských hier. Na paneloch boli  predstavení kandidáti na OH a história 
našich úspešných medailistov. Počas prvých dvoch dní sa výstavy v stánku 
zúčastnil aj riaditeľ VŠC, ktorý počas otváracieho ceremoniálu privítal 

v priestoroch stánku ministra obrany SR Petra Gajdoša. V súčinnosti 
s ministerstvom obrany ČR a Armádnym športovým centrom Dukla Praha 

VŠC usporiadalo besedy so športovcami. Na besedách sa zúčastnili študenti 
bratislavských škôl, návštevníci výstavy, náčelníci generálneho štábu oboch 
krajín a predstavitelia ministerstiev obrany SR a ČR. 

 
SIAF  

 
V auguste boli na leteckých dňoch SIAF 2016 prezentované športy 

VŠC. Na podujatí sa uskutočnila autogramiáda olympijského víťaza v chôdzi 

Mateja Tótha. Návštevníci si mohli zastrieľať s laserovými biatlonovými 
puškami  a päťbojárskou laserovou pištoľou na cieľ.  
 

Privítanie olympijského víťaza Mateja Tótha 
 

S Mestom Banská Bystrica a Slovenským atletickým zväzom 25. 
augusta 2016 Vojenské športové centrum Dukla spoluorganizovalo 
slávnostné privítanie olympijského víťaza Mateja Tótha a realizačného tímu. 

Na pôde VŠC ich prijal riaditeľ VŠC a na Radnici primátor mesta Banská 
Bystrica. Následne na Námestí SNP občania mesta, kde sa zišlo plné 

námestie.  
 
M-SR v polmaratóne 

 
V rámci Banskobystrického maratónu, v septembri 2016,  VŠC 

zorganizovalo Majstrovstvá Slovenska rezortu MO SR v polmaratóne. 

Majstrovstiev sa zúčastnilo 25 beţcov z rezortu MO SR. Pri detských behoch 
sa aktívne zapojili aj olympionici DUKLY.  

 
Dukla48 
 

V novembri 2016 sa uskutočnil 48-hodinový záťaţový pobyt vybraných 
športovcov do 23 rokov 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. 
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Dukla Winter Camp 

 
Na Štrbskom Plese sa v decembri 2016 prvýkrát uskutočnil spoločný 

tréningový pobyt takmer všetkých tréningových skupín VŠC Dukla. Tohto 
spoločného zimného pobytu sa zúčastnilo pribliţne 100 našich športovcov aj 
s trénermi. Tréningový pobyt bol spojený s edukačnou časťou v podobe 

prednášok na rôzne zaujímavé témy týkajúce sa športovej prípravy a výţivy. 
 
 

Časopis Šport v DUKLE 
 

VŠC v roku 2016 vydalo dve 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. 
 

Propagácia športových podujatí  a športových výsledkov 
 

VŠC v roku 2016 organizovalo a spoluorganizovalo národné 

a medzinárodné športové podujatia – Majstrovstvá Slovenska v atletike 
muţov a ţien, Majstrovstvá OS SR v polmaratóne, 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.  

VŠC udrţiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk a profil na 
facebooku. 

 
 

       Dlhodobé činnosti VŠC: 
 

1) Príprava TOP športovcov na OH 2016 

V roku 2016 vyvrcholila dlhodobá príprava na OH v brazílskom Rio de 
Janeiro splnením nominačných kritérií a účasťou na nich. Nominovaných 
z VŠC bolo celkom 19 športovcov. Štvorročný olympijský cyklus pokračoval v 

roku 2016 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) a od 
r. 2015 aj na Európskych hrách, ktoré sa konajú kaţdé 4 roky. V roku 2016 

pokračovala dlhodobá príprava na Svetové vojenské hry 2019 (SVH) a  
Európske hry (EH) 2019. 
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5. Rozpočet organizácie 
 

Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 

na rok 2016 nasledovne: 
 
 

 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet na rok 

2016  v € 

Upravený  rozpočet    

31.12.2016 v € 

PRÍJMY SPOLU   141 455,00 141 455,00 

VÝDAVKY SPOLU 4 174 968,00 4 904 496,00 

z toho:   

610 - Mzdy, platy, sluţobné 

príjmy a OOV 
1 911 640,00 2 076 227,00  

620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní 
  896 660,00 784 262,00 

630 - Tovary a sluţby 1 143 318,00 1 621 405,00   

640 - Beţné transfery   223 350,00 196 315,00 

700 - Kapitálové výdavky              0,00 226 287,00 
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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 2016 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2016 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12.2016 

% čerpania 
k schváleného 

rozpočtu 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY 

SPOLU 
4 174 968,00 4 883 496,00 4 883 347,86 116,97 100,00 

z toho:      

600 4 174 698,00 4 678 209,00 4 678 106,36 112,06 100,00 

- 610 1 911 640,00 2 076 227,00 2 076 223,15 108,61 100,00 

- 620    896 660,00 784 262,00 784 246,08 87,46 100,00 

- 630 1 143 318,00 1 621 405,00 1 621 324,67 141,81 100,00 

- 640   223 350,00 196 315,00 196 312,46 87,89 100,00 

700              0,00 205 287,00 205 241,50 0,00 99,98 

 

 
Kategória 610 

 
Z kategórie 610 boli čerpané prostriedky na mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania. 

 
Kategória 620  
 

Z tejto kategórie sa preplácalo poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej 
poisťovne, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní a poistné na 

osobitné účty. 
 
Kategória 630 

 
V kategórii 630 boli finančné prostriedky čerpané v programe 0960104 

Ostatná podpora, t.j. na zabezpečovanie tréningového procesu a nákupu 
telovýchovného materiálu pre športovcov, na zabezpečenie prípravy a účasti 
športovcov na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

na medzinárodných podujatiach. 
 
Kategória 640  

 
V kategórii boli finančné prostriedky pouţité na výplatu príspevku na 

bývanie, náhrady sluţobného príjmu, na preplatenie výstrojných bodov, na 
 preplatenie náhrady za nedodanú stravu profesionálnych vojakov, na 
odstupné, odchodné, na preplatenie práceneschopnosti. 
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Program 

095                              Rozvoj obrany 
09507                          Rozvoj úradu centrálnej logistiky 

0950701                      Projekt V SÚMO 

 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 
rok 2016                  

v  € 

Upravený  

rozpočet 
k 31.12.2016                  

v  € 

Čerpanie 

výdavkov 
k 31.12. 2016               

v  € 

% čerpania 

k schvál. 
rozpočtu   

% čerpania 

k uprav. 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové) 0,00 21 000,00 20,552,00 0,00 97,87 

z toho:      

700 – Kapitálové výdavky 0,00 21 000,00 20,552,00 0,00 97,87 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív      

- 717 001 Realizácia nových stavieb (fond 

111F)  
0,00 21 000,00 20,552,00 0,00 97,87 

 
 

 Register investícií k 31. 12. 2016 – VŠC DUKLA Banská Bystrica 

 
09507 
 

Podprogram/prvok 
Investičná  

akcia 
Názov komodity Počet 

Schválený 

rozpočet 
(€) 

Upravený 
rozpočet (€) 

09507 33406 
VŠC DUKLA – nákup 

dopravných prostriedkov 
2 0,00 84 000,00 

     
Čerpanie 

výdavkov (€) 

 33406 
VŠC DUKLA – nákup 

mikrobusov  
2 0,00 83 955,00 

  
VW T6 Multivan Comfortline 

2.0 
1 0,00 54 000,00 

  
Škoda  Octavia Combi 1,8 TSI 

132 kW DSG 4x4 
1 0,00 29 955,00 
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0960104 
 

Podprogram/ 
prvok 

Investičná  
akcia 

Názov komodity Počet 
Schválený 

rozpočet (€) 
Upravený 

rozpočet (€) 

0960104 33444 
VŠC DUKLA – nákup 

športového náradia 
19 0,00 114 650,00 

    
 

Čerpanie 
výdavkov (€) 

    0,00 114 649,76 

  Polar team 1 0,00 5 499,00 

  Prístroj na chladenie vody 1 0,00 5 053,00 

  Prístroj srdcová variabilita 1 0,00 300,00 

  Loď K1 1 0,00 3 640,00 

  Reflotron 1 0,00 4 878,76 

  Subaquálna vaňa 1 0,00 12 950,00 

  Elektronické terče 4 0,00 18 588,00 

  Obrátková stena 1 0,00 2 499,00 

  Loď (pre z. Farkaša) 1 0,00 4 200,00 

  Prístroj na meranie srdcovej 
variability 

1 
0,00 6 736,00 

  Loď K1 1 0,00 1 700,00 

  Elektrodiagnostiský prístroj 1 0,00 2 430,00 

  Lymfodrenáţny prístroj 1 0,00 4 176,00 

  Vírivé vane 2 0,00 36 000,00 

 

 

VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 
 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2016 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2016 

Čerpanie 

k 31.12.2016 

111    4 174 968,00 4 883 496,00 4 883 347,86 

   131 F                 0,00      21 000,00     20 552,00 

CELKOM 4 174 968,00 4 904 496,00 4 862 795,86 

 

 
 

PRÍJMY 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016 

Upravený  

rozpočet 

k 31.12.2016 

Plnenie  

k 31.12.2016 

%  plnenia 
k schváleném

u 

rozpočtu 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

PRÍJMY SPOLU 141 455,00 141 455,00 30 510,12 21,57 21,57 

z  toho:      

200 141 455,00 141 455,00 30 510,12 21,57 21,57 

- 210 
65 455,00 

65 455,00 19 408,17 29,65 29,65 

- 220 36 000,00 36 000,00 133,30 0,37 0,37 

- 290 40 000,00 40 000,00 10 968,65 27,42 27,42 
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Od 1.1.2016 boli vo VŠC Dukla zrušené všetky nákladové strediská a bolo 

stanovené pre našu organizáciu jedno nákladové stredisko riaditeľstva. 

Na základe schválených finančných prostriedkov z MO SR boli 
spracované rozpočtové opatrenia a navýšené limity v kategórii 630 a 700 

a následne upravená evidencia faktúr.  

Pre odbor financovania a konsolidácie MO SR boli spracované zoznamy 

hmotného a nehmotného dlhodobého majetku podľa kategórií, zoznamy 
všetkých prírastkov a vyradení hmotného a nehmotného majetku a zoznamy 
majetku odpísaného v plnej výške, ktorý sa stále pouţíva so stavom 

k 31.12.2015.     

Na základe Pokynov k postupu prác pre zostavenie zreálneného 
návrhu rozpočtu na rok 2017 (č. ÚSRK-2-9/2016-ORPTR z 3. novembra 

2016) boli v sprístupnenej verzii 4 v IIS SAP zapracované zmeny rozpočtu pre 
rok 2017. 
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Na základe Smerníc ministra obrany SR pre obranné plánovanie na 

roky 2018 aţ 2023 bol spracovaný zoznam poţiadaviek na rozvoj investičnej 
výstavby, rozvoj výzbroje, techniky a materiálu a rozvoj komunikačných 

a informačných systémov a plánovacie účty nákladov na personál 
a osobných nákladov. 

Čerpanie rozpočtu VŠC DUKLA k 31.12.2016 bolo na 99,99 %.     

 

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

 Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-13/2016-ORPTR boli VŠC Dukla Banská 

Bystrica stanovené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov p.v. 
a zamestnancova následne Rozpočtovým opatrením č. ÚSRK-78-269/2016 

nám boli upravené záväzné ukazovatele nasledovne: 
 

Kategória Limit € 
Priemerný záväzný 

počet 
Priemerný záväzný 

plat € 

 
z. 

 
1 333 589 

 
116,258 

 
956 

 

p.v. 

 

742 638 

 

51,333 

 

1 206 

 

 
 Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych 
vojakov v zmysle zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej sluţbe profesionálnych 
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky  a výplatu miezd zamestnancov, 

vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, v súlade so zákonomč. 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. 

 

 
Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2015 k 31.12.2016 
 

Profesionálni vojaci  
 

 

2016 
 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2016 

Limit € 742 638 742 636 

Priemerný evidenčný počet 51,333 51,333 

Priemerný mesačný plat € 1 206 1 206 

 

Tabuľková disciplína bola dodrţaná.  
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený.  Plnenie 

priemerného mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu 
p.v. k 31.12.2016 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2016 bol 
53. 
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Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

 
 

2016 

 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2016 

Limit 1 333 589 1 333 587 

Priemerný evidenčný počet 116,258 116,258 

Priemerný mesačný plat 956 956 

 

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. 

Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2016 na 100,00 %. Evidenčný počet 
zamestnancov k 31.12.2016 bol 115,5. Stanovený priemerný plat bol plnený 
na 100,00 %. 

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 31.12.2016 vyčerpaných celkom   € 784 246. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

6. Personálne otázky 
 

V roku 2016 bola vo VŠC spracovaná a schválená jedna informačná 
správa k povoleniu vyhlásenia a vykonania výberového konania na 

obsadenie funkcií plánovaných pre profesionálnych vojakov.  Vypracované a 
schválené boli 21., 22. a 23. doplnok do tabuliek počtov, týkajúce sa 
profesionálnych vojakov.    

V roku 2016 boli prijatí do sluţobného pomeru 3 profesionálni vojaci, 
sluţobný pomer skončili 3 profesionálni vojaci.   

Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 26 
zamestnancov. Prepustení z pracovného pomeru boli 19 zamestnanci. 
Prepúšťania boli realizované na základe vlastných ţiadostí a uplynutím 

dohodnutej doby. Z dôvodu úpravy pracovných vzťahov bolo vykonávaných 
33 personálnych pohovorov, spracovaných 121 pracovných zmlúv 

a dodatkov k pracovným zmluvám a 307 platových výmerov.  

V mesiaci január a február 2016 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 15.2.2016. 
Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2016 

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 

Od 1.1.2016 nadobudla v rámci VŠC účinnosť významná zmena 

organizačnej štruktúry, ktorá sa týkala najmä zvýšenia individualizácie 
riadenia športovej prípravy pre kaţdého športovca a trénera, implementácie 

nového Informačného systému VŠC a nadobudnutia účinnosti zákona č. 
440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

  

 Riaditeľstvo  
- riaditeľstvo 

- skupina marketingu a komunikácie 
- skupina informatiky  

 
 

 Odbor ekonomiky  

- odbor ekonomiky  
- oddelenie správy majetku, 

- finančno-personálne oddelenie 
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 Odbor podporného tímu  

     Organizačno-administratívne oddelenie 
     Oddelenie zdravotnej starostlivosti 

     Skupina kondičnej prípravy a športovej dietológie 
 

 

 Odbor riadenia športu  

 

Organizačná štruktúra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2016 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. 281/2015 Z. z. o štátnej sluţbe 
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov), na základe Zmlúv o amatérskom vykonávaní 

športu vo VŠC a Zmlúv o príprave talentovaného športovca vo VŠC bolo 
povoľované vykonávanie športovej činnosti za VŠC športovo talentovanej 

mládeţi (zmluvní športovci, ďalej len „z.š.“). 

K 31.12.2016 bolo v pracovnom pomere 116 zamestnancov a v 
sluţobnom pomere 53 profesionálnych vojakov.  

 

 

 

Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 
1.1.2016 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci   15 9 

Práporčíci   1  

Poddôstojníci   45 24 

Muţstvo  1 20 

Zamestnanci  121 116 

S P O L U  183 169 

 
 
 

Veková štruktúra k 1.1.2016 
 

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 29 35 27 24 15 11 7 11 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Graf vekovej štruktúry 

do 25

26-30

31-35
36-40

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 1.1.2016  
 

Základné Stredné odborné Vyššie odborné Úplné stredné Vysokoškolské 

7 15 1 64 82 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Stav skutočného 
počtu prof. vojakov a 

zamestnancov k 1.1.2016 bol nasledovný: 
 

 odbor riadenia športu a odbor podporného tímu 
 

 športovci:  31 profesionálnych vojakov 
55 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tréneri: 14 prof. vojakov (vrátane riaditeľa OPT – hlavného 
trénera)  

17 zamestnancov vo verejnom záujme 

 referenti športov 5 zamestnancov vo verejnom záujme 

 mechanici:  3 zamestnanci vo verejnom záujme  

 lekári a zdravotníci: 4 profesionálnych vojakov 

7 zamestnancov vo verejnom záujme 
 

spolu odbor riadenia športu a odbor podporného tímu 
    136 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:  

25 zamestnancov vo verejnom záujme 

spolu odb. ekon.  25 osôb 

 

 riaditeľstvo:   7 zamestnancov vo verejnom záujme 

 1profesionálny vojak 
spolu riaditeľstvo 8 osôb 

 
CELKOVÝ POČET 169 OSÔB 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 

 Prijímanie do dočasnej štátnej sluţby bolo v r. 2016 realizované cestou 
regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska ţiadateľa, v 

podriadenosti PÚ OS SR a prepúšťanie zo sluţobného pomeru realizované 
podľa ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z.. Zaradenie profesionálnych 
vojakov do platových tried bolo vykonávané podľa dosiahnutých vojenských 

hodností na základe prílohy 1 k zákonu č. 281/2015 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 

Graf skutočného počtu zamestnancov a 

profesionálnych vojakov VŠC podľa 

zaradenia

športovci tréneri

referenti športov mechanici

zdravotníci odbor ekonomiky

riaditeľstvo 
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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.  
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7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

Hlavným cieľom VŠC DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „DUKLA“) bolo 

aj v roku 2016 zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, pričom 
merateľným ukazovateľom a kritériom efektívnosti je stanovený počet 
medailí.  

V roku 2016  športovci VŠC získali 37 medailí  z vrcholných podujatí 
oproti 20 plánovaných.     

 
  

Atletika  

 na OH v Rio de Janeiro (zisk 1 medaily) 

Biatlon  

 na LMS v Otepää (zisk 2 medailí), 

 na ME v Ťumeni (zisk 2 medailí), 

Džudo  

 na MS CISM (zisk 1 medaily), 

Karate 

 na MS v Linzi (zisk 2 medailí), 

 na AMS v Brage (zisk 1 medaily), 
 

Kanoistika 

 na ME v Moskve (zisk 1 medaily), 

 na AMS v Montemori (zisk 2 medailí), 
 

Kulturistika 

 na ME v Santa Susanne (zisk 1 medaily), 

 

Moderný päťboj 

 na MEJ v Setubale (zisk 3 medailí), 
 

Športová streľba 

 na AMS v Bydgoszi (zisk 1 medaily), 

 na MEJ v Tallinne (zisk 1 medaily), 
 

Vodný motorizmus  

 na MS v Borette (zisk 1 medaily),  

 na ME v Jedovniciach (zisk 1 medaily), 

 na ME v Trabene (zisk 1 medaily), 

 

Vodný slalom  

 na ME v Liptovskom Mikuláši (zisk 6 medailí), 

 na MSJ v Krakove  (zisk 4 medailí), 

 na MEJ v Solkane (zisk 5 medailí), 
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Vzpieranie  

 na AMS v Méride (zisk 1 medaily). 

  

 
Kritériá pre zaradenie športovcov VŠC do kategórií v r. 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úvode r. 2016 boli športovci zaradení do výkonnostnej kategórie na 

základe výsledkových kritérií (A, B, C, D, E) a prípadného vekového 
obmedzenia mládeţníckych športovcov do veku 23 rokov a všeobecnej 
dvojročnej ochrannej doby pre obhajobu športovej výkonnosti a zotrvanie 

v zaradenej výkonnostnej kategórii a starostlivosti Dukly. 

Na základe výkonnostných kritérií VŠC pre zaradenie seniorských 

športovcov pre výkonnostné kategórie A, B, C sa na základe dosiahnutých 
výsledkov na globálnych majstrovských podujatiach, alebo poradia vo 
svetovom rebríčku zoradia do poradia rebríčka športovcov.  

Navrhovaní mládeţnícki športovci pre výkonnostné kategórie A, B, C, 
D, E sa na základe dosiahnutých výsledkov na globálnych majstrovských 
podujatiach v dvojročnom sledovanom období (1 + 1 výsledok = 80 % 

hodnotenia) a špeciálnych parametrov trénovanosti (20 % hodnotenia) 
zisťovaných nezávislým testovaním zoradia do poradia rebríčka 

mládeţníckych športovcov. 

Výnimoční mládeţnícki športovci bez relevantných športových 
výsledkov môţu byť na základe návrhu športového zväzu do VŠC Dukla 

zaradení na základe unikátnej stratégie podpory mládeţníckych talentov 
jednotlivých stredísk vrcholového športu a ich aktuálnych moţností 

(materiálne, trénerské, rozpočet, či iné podmienky pre podporu a rozvoj 
jednotlivých športových odvetví). 

Výkonnostné kritériá pre zaradenie športovcov do VŠC boli 

vypracované v súlade so zásadami a kritériami projektu Podpory vybraných 
športovcov (Top tím). 
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Plnenie kritérií na vrcholných podujatiach v r. 2016 za jednotlivé 

športy a ich vyhodnotenie 

 

ATLETIKA 
 

 Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH 

 

Tóth 
Kučmín 

Czaková 

Gáliková 

Majdán 

Tištian 

Jana Velďáková 
Dana Velďáková 

Hrašnová 

Lomnický 

Bubeník 

 

A / 8 
D / ½ štart.poľa 

D / ½ štart.poľa 

D / ½ štart.poľa 

D / ½ štart.poľa 

D / ½ štart.poľa 

C/20 
C/20 

A / 8 

B / 12 

D / ½ štart.poľa 

 

 

1. m. 
32. m./74 

48. m./74 

55. m./74 

26. m./80 

DQ / 80 

15. m. 
17. m. 

18. m. 

5. m. 

35. m./43 

 

splnené 
splnené 

nesplnené 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

splnené 
splnené 

nesplnené 

splnené 

nesplnené 

ME 

Jana Velďáková 
Dana Velďáková 

Hrašnová 

Lomnický 

Bubeník 

C / 12 
C / 12 

A / 3 

B / 8 

D / 16 

10. m. 
11. m. 

7. m. 

5. m. 

15. m. 

splnené 
splnené 

nesplnené 

splnené 

splnené 

MSJ Černý E / 20 27. nesplnené 

 

V mesiaci august športovci absolvovali vrchol štvorročného cyklu OH 
v Rio de Janeiro. Všetky plánované úlohy záverečnej prípravy sa podarilo 

splniť čo bol základný predpoklad pre úspešné vystúpenie na OH). Po 
zdravotných problémoch, ktoré ho sprevádzali v prvej polovici sezóny sa mu 
podarilo zmobilizovať a záverečnú prípravu a takisto aj štart na OH zvládol 

fantasticky. Vrcholom bola historicky prvá zlatá olympijská medaila v ére 
samostatnosti v podaní Mateja Tótha, ktorú získal po 28 rokoch (J. Pribilinec 

OH Soul 1988).  

Marcel Lomnický v roku 2016 dosiahol najvyššie umiestnenia na OH a 
ME v jeho doterajšej kariére. 

A. Kučmín na MS tímov v chôdzi zašiel zhodný čas s časom na OH 
a  v sezóne sa mu podarilo posunúť osobný rekord na výkon 1:20,43, ktorý 
znesie tvrdé medzinárodné kritériá.  z.š. Dominik Černý skončil na MS tímov 

na 12. mieste, čím dosiahol historicky najlepšie umiestnenie slovenského 
juniora v tejto súťaţi.  

Jana Velďáková si vytvorila osobný rekord (675 cm), Tomáš Veselka 
zlepšil osobný rekord v trojskoku (16,33 m) a v skoku do diaľky (761 cm). 
Pretekári Tišťan, Černý, Gáliková si zlepšili osobné rekordy na 

majstrovských tratiach. Miroslav Úradník dosiahol piaty najlepší výkon 
v histórii Slovenska 20 ročných muţov. 
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BIATLON 
 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

des. Otčenáš 

rtn. Kazár 

slob. Hasilla 

štafeta M 

C / 16 

D / 20 

D / 20 

 

25.,  30. m. 

57., 44. m. 

62. m.  

12. m. 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 

Gereková 
Fialková Paula 

Poliaková 

Fialková Ivona 

Chrapánová 

štafeta Ţ 

C / 16 
C / 16 

B / 10 

E / 25 

C / 16 

 

40., 46., 38. m. 
49., 23., 76. m. 

39., 58., 14. m. 

43., 53., 79. m. 

81. m. 

14. m. 

nesplnené 
nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 

mix štafeta 
Gereková, 

Fialková, 

Otčenáš, Kazár 

 17. m. nehodnotené 

ME  
 

slob. Hasilla 

rtn. Kazár 

des. Otčenáš 

Šima 

D / 16 

D / 16 

C / 12 

E / 20 

23., 22., 21. 

28., 7., 23. 

41., 47.  

53., 32. 

nesplnené 

1x splnené 

nesplnené 

splnené 

Fialková Paula 
Poliaková 

Fialková Ivona 

Gereková 

štafeta Ţ 

C / 12 
B / 8 

E /20 

C / 12 

 

10., 5., 2. m. 
41., 45. m. 

50., 29. m. 

54., 34. m. 

8. m. 

splnené 
nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 

 

mix štafeta 

Gereková, 
Fialková P., 

Otčenáš, Kazár 

 2.m.  nehodnotené 

 
 

V sezóne 2015/2016 boli vrcholnými podujatiami ME v Ťumeni 
a neskôr MS v nórskom Oslo. 

Rýchlostné preteky ţien, ktoré boli na ME kľúčové pre celý šampionát 
nedopadli pre ţenský tím dobre. Servis nezareagoval na meniace sa 

podmienky pred štartov, čo sa prejavilo na beţeckých výkonoch dievčat. 
Výsledok v štafete ovplyvnilo zlomenie palice Paulíny Fialkovej a kolízia 
s ruskou pretekárkou.  

Zmiešaná štafeta obsadila 2. miesto.  

MS v Osle 2016 boli po ME druhým vrcholom sezóny pre druţstvo 
muţov. Preteky prakticky termínovo nadväzovali na seba, čo z hľadiska 

prípravy nebolo celkom ideálne. Forma pretekárov na MS však nebola 
ovplyvnená týmto faktorom. V pretekoch mix štafiet muţi nezopakovali 

výkon z ME, ktorý by na MS bol určite stačil na umiestnenie v top 6. V 
pretekoch štafiet na prvých dvoch úsekoch zásluhou Kazára a Hasillu boli v 
jednom momente dokonca vedúcou štafetou, ale na treťom úseku M. Šíma 

nezvládol streľbu v stoji a M. Otčenáš uţ len korigoval svojim dobrým 
výkonom umiestnenie a do cieľa prišiel na 12. mieste.  
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Nositeľka hlavnej úlohy na MS Janka Gereková,  zvolila náročný 

program pred vrcholom sezóny, čo sa prejavilo negatívne na jej výkonnosti. 
Pomohla však k zisku striebornej medaily v pretekoch zmiešaných štafiet. 

V sezóne 2015/2016 Anastasija Kuzminová nastúpila na jediný štart aţ 
v marci na IBU cup v talianskom Martelli -  šprint 7,5km,  s cieľom splniť 
kvalifikačný limit na svetový pohár v ďalšej sezóne 2016/2017. Skončila na 

10. mieste, limit splnila. 

Na OME Paulína Fialková dokázala, ţe patrí medzi svetovú špičku. 
Skvelý výkon – 2. miesto, obsadila zmiešaná štafeta. 

 

 
 

CYKLISTIKA CESTNÁ 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH 
des. Tybor D / ½ 

štartového poľa 
45. m./155 splnené 

MS Lajcha E / 25 96. m.  nesplnené 

ME 

des. Tybor 

Mahďar 

Bellan 

Zimány 

Harag 

D / 16 

D / 16 

E / 20 

E / 20 

E / 20 

95. m. 

99. m. 

50. m. a DNF 

nedokončil 

nedokončil 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

nesplnené 

ME cx Haring D / 16 15. m. splnené 

 

Tímu cestnej cyklistiky sa po ôsmych rokoch podarilo nominovať 

pretekára na OH. Prvým náhradníkom bol Martin Haring, rovnako aj na 
preteky MTB. Len dva body chýbali, aby mala Dukla na OH dvoch zástupcov, 
čo je zreteľný vzostup po ôsmych rokoch. Patrik Tybor si počínal najlepšie zo 

všetkých kontinentálnych pretekárov na štarte a skončil na druhom 
najlepšom mieste v histórii slovenskej elitnej cyklistiky na ultraťaţkých 

pretekoch v najnáročnejších podmienkach v cyklistickej histórii. 

Na ME sa nominoval rovnako najväčší počet pretekárov Dukly 
v poslednej päťročnici (v roku 2015 len jeden). Dvojica elitných jazdcov z. 

Mahďar a des. Tybor výrazne prispela k zisku titulu majstra Európy Petra 
Sagana.  

Na MS doplatila Dukla na neúčasť lídra Bellana pre chorobu a v kat. 

elite pri nedostatočnom zisku bodov v kvalifikačnom kľúči. Z. Lajcha podal 
dobrý výkon, no vzhľadom na to, ţe bol posledným rokom v kat. U23 

a očakával sa od neho uţ dobrý výsledok nedokázal splniť stanovený cieľ 
a v druţstve CC ďalej nepokračuje 

Celkovo kontinentálny tím po reštarte splnil svoje očakávania. Podarilo 

sa mu navýšiť celkový zisk UCI bodov o 46% na 212 bodov za rok. Pozitívom 
je aj to, ţe pokiaľ v roku 2015 dokázali bodovať 3 pretekári, v roku 2016 to 

bolo 7 pretekárov. Patrik Tybor dosiahol dve víťazstvá na kráľovských 
etapách pretekov UCi, obsadil celkové druhé miesto na Okolo Maroka 
a predviedol fantastický výkon na OH. Martin Mahďar rovnako zvíťazil 
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v pretekoch UCi. Tím získal 5 medailí z MSR na ceste z 12 moţných, čo je 

tieţ nárast oproti roku 2015 (3 medaily). Martin Haring po kvalitných 
výkonoch v kvalifikácii na OH svoju nomináciu prepustil skúsenejšiemu 

Tyborovi a bol náhradníkom na OH v MTB aj v CC. Svoju suverenitu 
v zimnej sezóne v teréne ukázal piatym titulom majstra SR a 15. miestom na 
ME.  

Celkovo druţstvo ako také ukázalo vzostup, zvýšila sa vyrovnanosť 
pretekárov a vo všetkých parametroch sa ukázalo výraznejšie, či menej 
výrazné zlepšenie. Buduje sa nová mladá generácia cyklistov najmä z. 

Bellan, z.š. Zimány, ktorí majú potenciál výsledkov na ME a MS 
v nasledujúcich rokoch v kat. do 23 rokov, nakoľko sú v týchto kategóriách 

v súčasnosti najmladší. 

Celkový kredit značky Dukla výrazne stúpol, čo malo za následok 
najviac pozvánok v desiatok rokov starej histórii cyklistickej Dukly v 1. 

kategórii pretekov UCI a dokonca historický prvý štart kontinentálneho tímu 
Dukly na pretekoch HC s World Tour tímami. Tieto skúsenosti získané 

mladými pretekármi, ktoré doteraz nikdy nemali k dispozícii sú v súčasnosti 
nevyhnutnou podmienkou k zisku historických umiestnení na ME a MS 
v sezónach 2017 a 2018. 

 

 
DŢUDO 

 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME 
rtm. Randl 

des.Milichovský 

D / 16 

D / 16 

vyradený v 2. kole 

17. m. 

nesplnené 

nesplnené 

MS CISM rtm. Randl D / 3 2. m. splnené 

ME 23 Hajas E / 16 9. m. splnené 

ME U21 Becík E / 16 vyradený v 2. kole nesplnené 

 

rtm. Randl v závere kvalifikácie na OH štartoval na 8 kvalifikačných 

pretekoch, na ktorých mohol získať body do olympijského rankingu. 
Nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť na ţiadnom z týchto turnajov a veľmi 
tesne mu ušla účasť na OH. Po dlhšom oddychu v závere roka prešiel do 

vyššej hmotnostnej kategórie a podarilo sa mu vybojovať 5. miesto na GP 
v Záhrebe a 2. miesto na MS CISM v Usteri. 

des. Matúš Milichovský sa dokázal nominovať na ME, avšak na GP 
Tbilisi si zranil koleno a vypadol z ďalšej prípravy. Celú prípravu na ME 
strávil provizórnym tréningom a intenzívnou zdravotnou starostlivosťou. 

Napriek tomu podal dobrý výkon a porazil pretekára (medailistu z ME), no 
neudrţal koncentráciu v ďalšom zápase a doplatil na nestabilné koleno. 

 U z.  Hajasa sa napriek dobrej príprave a dvoch 5. miestach z EP na 

konečnom umiestnení na ME23 podpísalo nešťastné svalové  zranenie 
mesiac pred vrcholom a obmedzená záverečná príprava. z. Štancel na 

záverečnom sústredení pred ME23 ochorel a na uvedenom podujatí nakoniec 
neštartoval. 
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Skupina U18 mala prípravný rok, keďţe v roku 2017 sa organizujú 

ME, MS a aj EYOF. Rovnako pretekári prechádzajúci do kategórie U21 majú 
3 vrcholné podujatia, na ktoré sa budú sústreďovať – ME, MS a ME23.  

V mládeţníckych kategóriách v dţude je nevyhnutný správny 
technický rozvoj pretekárov a z hľadiska ich somatotypov aj na úkor 
kondičnej prípravy (v porovnaní s pretekármi z GEO, AZE, RUS a pod., ktorí 

sú v týchto kategóriách lídrami). Tomu podriadili prípravu a štyria pretekári 
absolvovali 2 mesiace tréningového pobytu v Japonsku v prestíţnej strednej 
škole. Všetci sú zaradení v reprezentačných výberoch svojich vekových 

kategórií a výsledky testovaní potvrdili kvalitnú prácu s mladými pretekármi. 
 
 

GYMNASTIKA 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME des. Piasecký D / 16 24. m. nesplnené 

 
 Na ME 2016 vo Švajčiarskom Berne des. Samuel Piasecký pri cvičení 
na bradlách neurobil  jeden  cvičebný tvar na úrok pádu, čím zníţil  

obtiaţnosť zostavy, čo na lepší výsledok  nestačilo. 
 
 

KARATE 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Fabian 

Tatárová 

Semaníková 

Suchánková 

Lieskovský 

E / 25 

E / 25 

E / 25 

E / 25 

E / 25 

prehra v 1. kole 

3. m. 

7. m. 

3. m. 

prehra v 2. kole 

nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 

nesplnené 

ME 

Fabian 

Tatárová 
Semaníková 

Suchánková 

E / 20 

E / 20 
E / 20 

E / 20 

prehra v 3. kole 

prehra v 2. kole 
prehra v 3. kole 

8. m. 

nesplnené 

nesplnené 
nesplnené 

splnené 

 

 Projekt zaradenia mládeţníckeho karate do VŠC patril  v r. 2016 medzi 
najúspešnejšie, o čom svedčia aj ich dosiahnuté výsledky. 

Na začiatku mesiaca máj 2016 absolvovali karatisti - seniori 
Majstrovstvá Európy seniorov, kde malo VŠC 4 pretekárov. Najviac sa darilo 
Ingride Suchánkovej, ktorá obsadila 5. miesto. Na Majstrovstvách Európy sa 

prezentovalo 515 pretekárov zo 46 krajín.  

Vrcholom roku však boli MS seniorov v Linzi, na ktorých sa zúčastnilo 

1024 pretekárov zo 118 krajín. Pretekárky VŠC Dominika Tatárová a Ingrida 
Suchánková získali bronzové medaily. Majú veľký predpoklad kvalifikovať sa 
na nasledujúce OH v Tokiu. Spomedzi krajín Slovensko obsadilo s dvoma 

bronzovými medailami 16. priečku. 
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KANOISTIKA 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH 

Farkas 

 

nrtm. Gelle 

D / ½ 

štartového poľa 

B / 12 

10. m./21 

 

8. m. 

splnené 

 

splnené 

ME 

Farkas 

Rusnák 
rtm. Hagara 

Jankovec 

Beňo, Zaťko 

D / 16 

C / 12 
D / 16 

D / 16 

D / 16 

10. m. 

 7. m., 14. 
11. m. 

1.m., 11. m. 

11. m. 

splnené 

splnené 
splnená 

splnené, splnené 

splnené 

MSJ a U23 Lutaš E / 20 12. m., 16. m. splnené 

MEJ a U23 

Farkas 

Gavenda 

Lutaš 

D / 6 
E / 16 

E / 16 

6. m. 

10. m.,  18.m. 

9. m., 11. m. 

splnené 

splnené 

splnené 

AMS Beňo, Zaťko D / 3 1. m., 3. m. splnené 

Plánované ciele kanoistiky tak ako i po minulé roky tak i v roku 2016 
boli veľmi vysoké. 

Vrcholným podujatím r. 2016 boli OH v Rio de Janeiro.  Nrtm. Peter 
Gelle si uţ v r. 2015 8. miestom na MS vybojoval pre SR miestenku na OH a 

z. Vincent Farkasovi sa podarilo získať miestenku na disciplínu C1 1000m. 
nrtm. Gelle po výborne zvládnutom semifinále postúpil do A finále. Vo 
finálovej jazde počas trate chytil na kormidlo trávu a to mu znemoţnilo 

bojovať o lepší výsledok. V. Farkas po nevydarenom semifinále bojoval o čo 
najlepší výsledok vo finále B, kde napokon dopádloval na výbornom 3. 
mieste, ktoré v konečnom dôsledku znamenalo celkové 11. miesto. 

Na ME v Moskve z. Jankovec spolu s členom ŠKP tvorili posádku, 
ktorá v disciplíne K2 500 m získala titul Majstrov Európy. 

Kanoisti Ľ. Beňo a M. Zaťko sa zúčastnili Akademických majstrovstiev 
sveta v portugalskom Montemore. Na dlhšej 500 metrovej trati predviedli 
dominanciu v porovnaní so súpermi, od štartu sa ujali vedenia a napokon 

disciplínu zvíťazili. Na kratšej 200 m trati sa im nevydaril optimálne štart, čo 
ich výkon ovplyvnilo a dopádlovali na 3. mieste. 

Príslušníci VŠC získali na M-SR 9 titulov majstrov Slovenska 

a potvrdili tým dominanciu na národnej pôde. 

Úroveň zabezpečenia prípravy športovcov v príprave a smerom k štartu 

na vrcholných pretekoch v pretekárskej sezóne 2016 hodnotia tréneri 
kladne. 
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KULTURISTIKA 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME Kočiš D / 1 1. m. splnené 

 

Po nominačných pretekoch na Majstrovstvách Slovenska, kde Igor 
Kočiš získal prvé miesto sa mu podarilo na Majstrovstvách Európy 

v španielskej Santa Susanne vybojovať zaslúţené 1. miesto v kategórii do 70 
kg. 

Po náročnej príprave to bol v jeho kariére uţ tretí titul Majstra Európy. 

 
 

MODERNÝ PAŤBOJ 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME 
Lichanec 

Lichancová 

E / 20 

E / 20 

55. m. 

42. m. 

nesplnené 

nesplnené 

MEJ 
Lichanec 

Lichancová 

E / 16 

E / 16 

45. m. 

41. m. 

nesplnené 

nesplnené 

ME triathle 

Lichanec 

Lichancová 

štafeta mix 

bez kritérií 

1. m. 

2. m. 

2. m. 

nehodnotené 

 

 
Pri prvom štarte medzi seniormi na ME išlo u mladých moderných 

päťbojárov VŠC predovšetkým o zbieranie skúseností pre ďalší výkonnostný 
rozvoj. Pochvalu si zaslúţi Alica Lichancová, ktorá v zmiešaných štafetách 
spolu s Jánom Szalayom z bratislavského  MPC po dobrom výkone  

vybojovali pekné 9. miesto. 
Na ME v triathle nadviazali päťbojári VŠC na medailové umiestnenia 

z predchádzajúcich rokov. Okrem zisku medailí v neolympijskom triathle išlo 
o dobrú prípravu na OH disciplíny.  
 

 

 

PLÁVANIE 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH 
Listopadová 

Klobučník 

D / ½ 

štartového poľa 

30. m./45, 22. m./34 

42. m./46 

nesplnené 

nesplnené 

MS 
Mišendová 

Nagy 

D / 20 

D / 20 

32., 24., 42., 57. m. 

10., 24., 31. m. 

nesplnené 

1x splnené 

ME 
Syllabová 
Mišendová 

Listopadová 

D / 16 
D / 16 

D / 16 

22., 31. m. 
32., 24., 42., 57. m. 

26., 10., 10., 13., 13. 

nesplnené 
nesplnené 

4x nesplnené 
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V roku 2016 bola hlavnou úlohou všetkých profesionálnych športovcov 

účasť na OH Rio 2016. Zo skupiny 4 plavcov sa podarilo nominovať dvom. 

z. Katarína Listopadová nevyuţila svoj veľký potenciál. Na ME 

v Londýne potvrdila výbornú formu pred OH, kde sa nominovala 4x do 
semifinále. Strata  motivácie a niţšie tréningové nasadenie v závere prípravy 
sa prejavili na OH podpriemerným výsledkom.  

U slob. Tomáša Klobučníka bola príprava na OH obmedzená a 
prispôsobená jeho zdravotnému stavu, čo sa prejavilo aj na výsledku. 
Umiestnenie na 100P bolo ďaleko za jeho a trénerovými očakávaniami.  

z. Barbora Mišendová  ako najmladšia pretekárka v skupine splnila 
olympijský limit B na 100 motýľ, ale tvrdý A limit (58,74s) bol aj napriek 

výbornej príprave nad jej moţnosti. Na decembrových MS-25 plávala na 
úrovni osobných rekordov. 

zam. Miroslava Syllabová bola na ME bola v tabuľke moţných 

postupujúcich na siedmom mieste, ale do FIN A postupovali iba prví dvaja. 

  Po OH Rio sa do VŠC – plávanie zaradil z. Richard Nagy ako slovenská 

plavecká jednotka apotvrdil svoj výsledok z OH aj na MS-25 v Kanade a na 
400PP obsadil 10. miesto.   

 
  

SANE 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

SP 

Šimoňáková 

Vaverčák, Zmij 

Gavlas 

bez kritérií 

12. m., 10. m. 

6. m., 3. m. 

10. m., 13. m. 

nehodnotené 

 
 Projekt mladých sánkarov vo VŠC je jedným z najmladších. V minulom 

roku zbierali skúsenosti s cieľom v r. 2017 zabojovať o moţnosť kvalifikácie 
na ZOH 2018. 

 
 

TRIATLON 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME Dţalaj bez kritérií 7. m. nehodnotené 

Na ME 2016 v poľskej Poznani Karol Dţalaj v neolympijskej disciplíne 
dlhý triatlon obsadil 7. miesto. V minulom roku ho sprevádzali zdravotné 

problémy, ktoré mu neumoţnili zúčastniť sa niektorých pretekov. Získal titul 
Majstra Slovenska. 
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ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH rtn. Tuţinský A / 8 
4. m.  

33. m. 

splnené 

nesplnené 

HME 

rtn. Tuţinský 

čat. Baláţ 

Holko 
Medveď 

A / 3  

D / 16 

E / 20 
E / 20 

7. m. 

28. m. 

8. m. 
17. m. 

nesplnené 

nesplnené 

splnené 
splnené 

MEJ 

Holko 

Jány 

Kostúr 

druţstvo 

E / 16 

E / 16 

E / 16 

 

5. m. 

18. m. 

17. m. 

3. m. 

splnené 

nesplnené 

nesplnené 

nehodnotené 

AMS 

Jány 

Holko 
Medveď 

druţstvo 

E / 6 

E / 6 
E / 6 

 

4. m. 

17. m. 
27. m. 

3. m. 

splnené 

nesplnené 
nesplnené 

nehodnotené 

 

Športoví strelci plnili hlavné úlohy v roku 2016 na OH v Rio de 
Janeiro, HME v Gyori (HUN), MEJ v Talline (EST) a MSA v Bydgoszczi (POL).  

Na OH 2016 VŠC reprezentoval rtn. Tuţinský, ktorý si účasť vybojoval 

na MS v Granade 7. miestom v roku 2014. Na OH štartoval v dvoch 
disciplínach,  vo VzPi 60 a LP 60. V disciplíne VzPi 60 v základnej časti 

dosiahol tretí najlepší výkon (582 b), ktorý ho posunul do finále. Vo finále 
dosiahol 4. najlepší výkon a len 0,2 bodu ho delilo od lepšieho umiestnenia. 
Štvrté miesto na OH je doteraz najväčším úspechom v jeho športovej kariére. 

V druhej disciplíne LP 60 sa mu uţ toľko nedarilo a skončil na 33. mieste. 

Na ostatných podujatiach, ktoré boli pre neho prípravou na OH 
vybojoval na HME  v Gyori 7. miesto a na SP v Riu de Janeiro 3. miesto.  

Na HME v Gyori VŠC reprezentoval v kat. muţov tieţ čat. Baláţ Zoltán. 
Vo VzPu 60 obsadil 28. miesto čo nestačilo na zisk OH miestenky do Ria. 

V kategórii juniorov splnili svoje úlohy z. Holko O. - obsadil finálové 8. 
miesto a Medveď M. 17. miesto,  pre ktorého to bol 1. štart na tak váţnom 
podujatí. 

Na MEJ v Talline malo VŠC zastúpenie dvoch puškárov a jedného 
pištoliara. z. Holko Ondrej vo finále obsadil 5. miesto. Spolu so z.š. Jánym 

Patrikom sa podieľali na zisku bronzovej medaily pre Slovensko. Pištoliar 
Kostúr M. obsadil 17. miesto. 

Rok 2016 VŠC zavŕšili akademické MS v Bydgoszczi. Trojica 

puškových reprezentantov z. Holko, z.š. Jány a z.š. Medveď vybojovala pre 
Slovensko bronzové medaily a v jednotlivcoch z.š. Jány obsadil 4. miesto. 

Okrem spomenutého plnenia hlavných úloh športoví strelci získali 11 

titulov  

M-SR a vytvorili niekoľko osobných rekordov.  
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VODNÝ MOTORIZMUS 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

MS Jung D / 1 2. m. nesplnená 

ME O500 Jung bez kritérií 3. m. nehodnotené 

ME O700 Jung bez kritérií 1. m. nehodnotené 

Hodnotiacim kritériom pre Mariána Junga v r. 2016 bola obhajoba 

titulu MS v kat. F500, kde po seriáli pretekov obsadil celkové 2. miesto. 

 Z nehodnotených podujatí - na ME v kat. O500 v nemeckom Traben-

Trarbachu obsadil 3. a ME kat. O700 v českých Jedovniciach 1. miesto. 
 

  

 VODNÝ SLALOM 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH Grigar A / 8 5. m. splnené 

ME 

Halčin 

Kaliská 

Slafkovský 

Kučera-Bátik 
Grigar 

Martikán 

D / 16 

D / 16 

A / 3 

D / 16 
A / 3 

A / 3 

37. m. 

4. m. 

1. m. 

1. m. 
5. m. 

2. m. 

nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 
nesplnené 

splnené 

MSJ  U23 

Grigar 

Mirgorodský 

Haššová 

Glejteková 
Maceková 

Murzová 

Dodok 

Gonšenica 

A / 1 

A / 1 

A / 1 

E / 20 
E / 20 

E / 20 

E / 20 

E / 20 

1. m. 

1. m. 

22. m. 

13. m. 
5. m. 

10. m. 

27. m. 

9. m. 

splnené 

splnené 

nesplnené 

splnené 
splnené 

splnené 

nesplnené 

splnené 

MEJ U23 

Mirgorodský 

Haššová 
Glejteková 

Maceková 

Murzová 

Dodok 

Gonšenica 

bez kritérií 

bez kritérií 
E / 16 

E / 16 

E / 16 

E / 16 

E / 16 

2. m. 

2. m. 
26. m. 

1. m. 

8. m. 

16. m. 

27. m. 

nehodnotené 

nehodnotené 
nesplnené 

splnené 

splnené 

splnené 

nesplnené 

SP 
Slafkovský 

Kučera-Bátik 

A / 3 

D / 16 

1. m. 

10. m. 

splnené 

splnené 

 

Hlavnú úlohu plnil Jakub Grigar na OH v Riu de Janeiro. V kvalifikácii 

zajazdil najrýchlejší čas, ale 2 trestné sekundy za dotyk brány ho odsunuli 
na štvrté postupové miesto. V semifinále zajazdil opäť najrýchlejšiu, čistú  
jazdu a z prvého miesta postúpil do finále. V ňom štartoval z posledného 

desiateho miesta a s vedomím, ţe štyria pretekári pred ním zajazdili výborné 
časy a na medailu bude potrebné zopakovať výkon zo semifinále. Finále začal 

veľmi rýchlo, keď mal najrýchlejšie prvé dva medzičasy a 6 brán pred cieľom 
ešte viedol o 0,87 s, ale v závere trate mu došli sily a dopustil sa chýb, ktoré 
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ho stáli umiestnenie na stupni víťazov, ale napriek tomu obsadil vynikajúce 

5. miesto. Jakub v r. 2016 obsadil dve 5. miesta - na ME v L. Mikuláši a ME 
do 23 rokov v slovinskom Solkane. 

Titul juniorského majstra sveta v r. 2016 obhajoval Marko 
Mirgorodský a k tomuto cieľu smerovala aj jeho príprava. Na juniorských 
majstrovstvách sveta ťaţil aj zo skúseností, ktoré získal na pretekoch SP. Bez 

výrazného zaváhania prešiel celými pretekmi a obhájil titul. 

 Alexander Slafkovský, aj napriek tomu, ţe sa na OH Rio 2016 
nedostal, dosiahol vynikajúce výsledky a ukázal, ţe je svetová elita. Na 

majstrovstvách Európy získal zlato v individuálnej aj hliadkovej kategórii, 
a tak splnil svoj hlavný cieľ. Po ME ďalej pokračoval pretekmi vo svetových 

pohároch a v celkovom bodovaní vo svetovom pohári za rok 2016 získal 
prvenstvo a vo svetovom rankingu bol druhým najlepšie bodovaným 
pretekárom v kategórii C1 muţi.  

Michal Martikán sa na ME umiestnil na 2. mieste so stratou 1,79 
sekundy za A. Slafkovským a penalizácou 4 sekúnd. V hliadkach 3 x C1 

v zloţení (Martikán, Slafkovský, Beňuš) získali medailu najcennejšieho 
odlesku. 

Výnimočnou bola tieţ sezóna T. Kučeru a J. Bátika, ktorí získali na ME 

v Liptovskom Mikuláši všetky najvyššie umiestnenia - dve zlaté medaily 
(individuálne preteky a hliadky).  

Elena Kaliská obsadila na ME vynikajúce 4. miesto a podala výkon na 

svetovej úrovni. 

Michaela Haššová úspešne reprezentovala na MEJ v slovinskom 

Solkane, kde získala striebro v individuálnych pretekoch a pretekoch 
hliadok. 

Mladé pretekárky Brosová, Glejteková, Maceková a Škáchová sú 

zaradené v projekte zväzu kanoistiky v kategórii C1ţ s cieľom vybojovať 
miestenku a následne o nomináciu na OH 2020. Je to novovzniknutá 

kategória a dievčatá v r. 2016 prvýkrát nastúpili na významné podujatia ME, 
SP, MSJ-23, MEJ-23,  kde zbierali skúsenosti.  

Svoju výkonnosť  a dobrú formu ukázala v juniorskej kategórii C1ţ 

Simona Maceková,  kde získala titul MEJ a 5. m na MSJ. 
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VZPIERANIE 

 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

OH slob. Kruţel 
D / ½ 

štartového poľa 
18. m./23 nesplnené 

ME 

slob. Kruţel 
slob. Koţienka 

Tatarčík 

Samko 

D / 16 
D / 16 

D / 16 

D / 16 

16. m. 
18. m. 

20. m. 

18. m. 

splnená 
nesplnená 

nesplnená 

nesplnená 

MEJ 

ME U23 

Bodorik 

Poláček 

Ostrovský 

E / 16 

E / 16 

E / 16 

15. m. 

9. m. 

10. m. 

splnená 

splnená 

splnená 

AMS Tatarčík D / 3 5., 2. m. nesplnená,splnená 

 

Hlavnou úlohou roku 2016 pre vzpieranie bolo vybojovanie jednej 

olympijskej miestenky na aprílových ME v Nórsku. Športová príprava bola 
plnohodnotne zabezpečená a prebiehala bez väčších problémov. Športové 
ukazovatele priebeţne testované v tréningovom procese boli u všetkých 

reprezentantov na úrovni zodpovedajúcej stavu a obdobiu športovej prípravy. 
Na posledných dvoch tréningoch sa zranili dvaja najlepší pretekári. 

Vzhľadom na to, ţe SZV nenahlásil do štartovej listiny náhradníka, štartovali 
na ME len šiesti pretekári, teda presne toľko koľko ich bolo treba pre 
kvalifikačné druţstvo. Reprezentanti si boli vedomí, ţe nesmie ani jeden 

pretekár vypadnúť a preto cítili obrovskú zodpovednosť, ktorá sa 
nestotoţňovala s ich silnými ambíciami dosiahnuť čo najlepší výkon ako 

jednotlivec. Výsledkom bolo psychické zlyhanie niektorých reprezentantov 
s následnými výkonmi pod úrovňou ich športovej výkonnosti. Napriek 
všetkým týmto negatívnym okolnostiam sa vzpieračom podarilo vybojovať 

plánovanú olympijskú miestenku. 

Ďalšou úlohou boli samotné olympijské hry. SZV podľa nejasného 
kľúča nominoval pre účasť na OH 2016 slob. Ondreja Kruţela. Ten 

v kategórii +105 kg obsadil 18. miesto výkonom o 16 kg vyšším, ako bol jeho 
výkon na ME 2016.  

V novembri sa uskutočnili Akademické majstrovstvá sveta v Mexiku, 
kde sa zúčastnil Radoslav Tatarčík. Tento strieborný medailista z ME23 
2014 v trhu preukázal svoje kvality a  v trhu obsadil druhé miesto. 

V decembri sa konali MEJa ME23, kde sa predstavili zmluvní športovci 
Bodorik, Ostrovský a  Poláček. Všetci zaznamenali svoje osobné rekordy 
a javia sa dobrým prísľubom pre vstup do seniorskej reprezentácie. 
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ZÁPASENIE 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

ME 

Z. Lévai 

Soós 

slob. Jakus 

E / 20 

E / 20 

D / 16 

20. m. 

15. m. 

12. m. 

splnené 

splnené 

splnené 

MSJ voj. 2st.Horváth E / 20 22. m. nesplnené 

ME U23 

Z. Lévai 

Soós 
voj. 2st.Horváth 

E / 16 

E / 16 
E / 16 

19. m. 

11. m. 
12. m. 

nesplnené 

splnené 
splnené 

MEJ 
voj.2.st.Horváth 

Lajos 

E / 16 

E / 16 

24. m. 

21. m. 

nesplnené 

nesplnené 

 

V r. 2015 sa zápasníkom nepodarila splniť hlavná úloha, čo bola 
získanie miestenky na OH 2016.  

Majstrovstvá Európy a celú sezónu 2016 ovplyvnilo dopingové 

pochybenie Istvána Lévai. Na neúspechoch zápasníkov počas sezóny  sa 
výraznou mierou podpísala aj skutočnosť, ţe pre ich váhové kategórie 
nemajú vhodných sparing partnerov. 

 
 

ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE 
 

 
Nositelia úloh Kategória/ 

kritérium 
Plnenie Vyhodnotenie 

SP 

Velez-Zuzulová 

Vlhová 

Adam Ţampa 

A / 6 

A / 6 

A / 6 

2. m. 

6. m. 

77. m. 

splnená 

splnená 

nesplnená 

 

 V sezóne 2015/2016 Veronika Velez-Zuzulová korunovala svoje 
úspechy celkovým druhým miestom vo SP v hodnotení slalomu. Sezónu 
hodnotí sama ako mimoriadne úspešnú. Získala titul M-SR v slalome. 

Petra Vlhová obsadila celkové 6. miesto v slalome SP, ktoré je výborné. 
V druhej polovici sezóny boli časté chyby. Tie ju pripravili ešte o lepšie 

umiestnenie. Sezóna 2015/2016 bola aj tak veľmi úspešná. V obrovskom 
slalome skončila celkovo štyridsiata. Na M-SR v slalome obsadila 2. miesto s 
odstupom 2,11 sek. 

V konečnom poradí Svetového pohára patrila v sezóne 2015/2016  
Adamovi Ţampovi 77. pozícia (Andreas Ţampa 142.). Na M-SR bol Adam 

v obrovskom slalome 2.  (Andreas 3. ). 
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ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI VŠC DUKLA 

 

V súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), na základe zmlúv o amatérskom vykonávaní 
športu vo VŠC a zmlúv o príprave talentovaných športovcov vo VŠC bolo 
povoľované vykonávanie športovej činnosti za VŠC športovo talentovanej 

mládeţi (zmluvní športovci, ďalej len „z.š.“), ktorých VŠC v roku 2016 
podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, materiálne i technicky. 

 Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové  

umiestnenia zmluvných športovcov VŠC na majstrovstvách sveta, 
akademických majstrovstvách sveta, majstrovstvách sveta a Európy  

juniorov: 
 

Prehľad medailových umiestnení zmluvných športovcov VŠC DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA získaných na OH, MS, ME, MS CISM, AMS, MSJ 

a MEJ v roku 2016 
 

Šport 
Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

MAJSTROVSTVÁ SVETA 

karate Linz (AUT) 3. 
Ingrida 
SUCHÁNKOVÁ 

kumite  
do 61 kg 

karate Linz (AUT) 3. Dominika TATAROVÁ 
kumite 
nad 68 kg 

AKADEMICKÉ MS 

karate Braga (POR) 3. Peter FABIAN kata 

športová 
streľba 

Bydgosz (POL) 3. 
Patrik JÁNY,  
Matej MEDVEĎ 

LM 3x 40 
druţstvá 

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 

vodný 
slalom 

Krakow (POL) 2. 
Simona 
GLEJTEKOVÁ, 
Simona MACEKOVÁ 

3x C1 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV 

vodný 
slalom 

Solkan (SLO) 1. Simona MACEKOVÁ C1 

moderný 
päťboj 

Setubal (POR) 1. Filip LICHANEC triathle 

vodný 
slalom 

Solkan (SLO) 1. 
Simona 
GLEJTEKOVÁ, 
Simona MACEKOVÁ 

3x C1 

moderný 
päťboj 

Setubal (POR) 2. 
Alica LICHANCOVÁ, 
Filip LICHANEC 

triathle 
mix štafeta 

moderný 
päťboj 

Setubal (POR) 2. Alica LICHANCOVÁ triathle 

vodný 
slalom 

Solkan (SLO) 2. Lucia MURZOVÁ 3x K1 

     
športová 
streľba 

Tallin (EST) 3. Patrik JÁNY 
LM 3x 40 
druţstvá 
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Stanovené ciele VŠC na r. 2016 

  

 Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica prešlo v roku 2016 
zmenou organizačnej štruktúry, zmenou riadenia športovej prípravy, 

zaloţenou  na individuálnej zodpovednosti trénerov a ich tréningových 
skupín. Zrušená koncepcia skupinovej podpory jednotlivých športov mala 
pozitívny dopad na výsledky športovcov, reprezentantov SR doma i v 

zahraničí. 

 Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2016 na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta CISM, 

akademických majstrovstvách sveta, majstrovstvách sveta juniorov, 
majstrovstvách Európy juniorov 37 medailových umiestnení, čím takmer o 

100% prekročila predpoklad. 

 
 

 

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA 

BANSKÁ BYSTRICA v roku 2016 
 

Súťaţ Zlato Striebro Bronz Súčet 

OH 1 0 0 1 

MS 2 1 2 5 

ME 7 3 2 12 

MS CISM 0 1 0 1 

Akademické 
MS 

1 1 3 5 

MSJ 2 2 0 4 

MEJ 3 5 1 9 

Celkom 16 13 8 37 

M-SR 85 47 29 161 
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Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA BANSKÁ 

BYSTRICA získaných na OH, MS, ME, EH, SU, MSJ a MEJ v roku 2016  
 

Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

ATLETIKA 

OH 
Rio de Janeiro 
(BRA) 

1.  Matej TÓTH chôdza 50 km 

BIATLON 

LMS Otepää (EST) 

1. Martin OTČENÁŠ 
rýchlostné 
preteky 

1. Martin OTČENÁŠ 
stíhacie 
preteky 

ME Ťumeň (RUS) 

2. Paulína FIALKOVÁ 
hromadný 
štart 

2. 
FIALKOVÁ P., 
GEREKOVÁ, KAZÁR, 
OTČENÁŠ 

miešaná 
štafeta 

DŢUDO 

MS CISM Zurich (SUI) 2. Milan RANDL do 100 kg 

KARATE 

MS Linz (AUT) 

3. 
Ingrida 
SUCHÁNKOVÁ 

kumite 
do 61 kg 

3. Dominika TATÁROVÁ 
kumite 
nad 68 kg 

AMS Braga (POR) 3. Peter FABIAN kata 

KANOISTIKA 

ME Moskva (RUS) 1. Martin JANKOVEC K2, 500 m 

AMS 
Montemor 
(POR) 

1. 
Miroslav ZAŤKO, 
Ľubomír BEŇO 

K2, 500 m 

3. 
Miroslav ZAŤKO, 
Ľubomír BEŇO 

K2, 200 m 

KULTURISTIKA 

ME 
Santa Susanna 
(ESP) 

1. Igor KOČIŠ do 70 kg 

MODERNÝ PAŤBOJ 

MEJ Setubal (POR) 

1. Filip LICHANEC triathle 

2. Alica LICHANCOVÁ triathle 

2. 
Filip LICHANEC, 
Alica LICHANCOVÁ 

triathle, mix 
štafeta 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 

AMS Bydgosz (POL) 3. 
Patrik JÁNY, Ondrej 
HOLKO, Matej 
MEDVEĎ 

LM 3 x 40 
druţstvá 

MEJ Tallinn (EST) 3. 
Patrik JÁNY, Ondrej 
HOLKO 

LM 3 x 40 
druţstvá 

VODNÝ MOTORIZMUS 

MS Boretto (ITA) 2. Marián JUNG F - 500 
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Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

ME 

Jedovnice 
(CZE) 

1. Marián JUNG O - 700 

Traben (GER) 3. Marián JUNG O - 500 

VODNÝ SLALOM 

ME 
Liptovský 
Mikuláš (SVK) 

1. 
Alexander 
SLAFKOVSKÝ 

C1 

1. 
Tomáš KUČERA, Ján 
BÁTIK 

C2 

1. 
Alexander 
SLAFKOVSKÝ, Michal 
MARTIKÁN 

3 x C1 

2. Michal MARTIKÁN C1 

1. 
Tomáš KUČERA, Ján 
BÁTIK 

3 x C2 

3. Elena KALISKÁ 3 x K1 

MSJ Krakov (POL) 

1. Jakub GRIGAR 
K1 
do 23 rokov 

1. 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

2. Jakub GRIGAR 3 x K1 

2. 
Simona 
GLEJTEKOVÁ 
Simona MACEKOVÁ 

3 x C1 

MEJ Solkan (SLO) 

1. Simona MACEKOVÁ C1 

1. 
Simona MACEKOVÁ 
Simona 
GLEJTEKOVÁ 

3 x C1 

2. 
Marko 
MIRGORODSKÝ 

C1 

2. Michaela HAŠŠOVÁ K1 

2. 
Michaela HAŠŠOVÁ 
Lucia MURZOVÁ 

3 x K1 

VZPIERANIE 

AMS Mérida (MEX) 2. Radoslav TATARČÍK 
trh 
nad 105 kg 
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Zámer roka 2017 

Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových 
športovcov pre štátnu športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, 

s cieľom prípravy i plnenia nominačných kritérií na ZOH 2018 Pchjongjangu, 
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 roka 2017 

Cieľom VŠC je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných 

športových odvetviach. S podporou MO SR, v spolupráci s národnými 
športovými zväzmi, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
SOV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť nominačné ciele na 

ZOH 2018 a stanovené hlavné úlohy MS, ME, SVH, M-SR a súťaţiach CISM. 
 

 
Priority roka 2017: 

 a) 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, 
s prioritou rekonštrukcie Štadióna SNP v Banskej Bystrice,  

 b) vyuţívaním 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, 

 c)  rozšíriť kvalitnejšiu spoluprácu so športovými zväzmi pri výbere  

športových odborníkov a športovcov v súlade s jasnými kritériami rezortných 
stredísk pre ich zaradenie, 

 d) v rámci optimalizácie finančných prostriedkov a ich čo 
najefektívnejšieho vynakladania na športovú prípravu športovcov v 
zahraničí, v nasledujúcich ročných cykloch nastavovať projekty recipročnej 

spolupráce a komunikácie medzi slovenskými i zahraničnými partnermi, 

 e)  sústrediť maximálne úsilie pre zabezpečenie podmienok pri plnení 
nominačných kritérií na ZOH 2018 v Pchjongjangu, 

 f)  definovať kľúčové témy nasledujúceho olympijského cyklu Tokio 
2020 

 g) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú 
reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach organizovaných 
medzinárodnou radou vojenského športu CISM, 

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

 ch) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť 

v primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva, 
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 i) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských 

a prezentačných akcií, 

 j) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeţe 

s moţnosťou kontinuálneho prechodu z mládeţníckych kategórií do 
seniorskej kategórie, 

 k) 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 roka 2017 

 

    Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení 
z vrcholných svetových a európskych podujatí -  MS, ME, MSJ a MEJ - v 

roku 2017 je 25.  

  
Porovnanie plnenia merateľných ukazovateľov minulých rokov 

 s r. 2016 a plánované merateľné ukazovatele r. 2017 
 

Názov 

ukazovateľa/rok 
Typ 

Merná 

jednotka 
Hodnota 

R-4 R-3 R-2 R-1 R R+1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 

medailových 

umiestnení na 

vrcholových 
podujatiach 

výstup počet 

Plánov

aná 
23 23 20 23 20 25 

Skutoč

ná 
27 29 47 33 37  
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2016 
 

     Rok 2016 bol olympijským rokom, hlavne jeho II. polovica bola v 
znamení záverečnej fázy prípravy športovcov VŠC Dukla pred OH Rio. 

Tréningové skupiny pracovali na individuálnej zodpovednosti s cieľom 
ladenia športovej formy. Odbor športu v záujme skvalitnenia športovej 
prípravy pred aj po olympijskych hrách, vynaloţil maximálne úsilie na 

zabezpečenie optimálneho nastavenia harmonogramov športovej prípravy, 
zakúpenia chýbajúceho športového materiálu, kontroloval priebeh prípravy 

na báze týţdenných správ trénerov a športovcov, osobne kontroloval prácu a 
priebeh prípravy a pravidelne o tom informoval riaditeľa VŠC. 

Ambície VŠC získať na OH v Riu medailu a niekoľko cenných 

bodovaných umiestnení boli v príprave konfrontované v niektorých 
prípadoch aj zraneniami športovcov a tieţ tlakom z atmosféry pred OH, no 

výsledok atléta Mateja Tótha,  olympijskeho víťaza, potvrdil najvyššiu 
odbornú úroveň manaţmentu VŠC Dukla pri zabezpečení športovej prípravy 
športovcov VŠC. 

Počas prípravy a ani v priebehu OH neobjavili ţiadne negatívne prvky, 
spojené s porušením kódexu športovca VŠC a všetka snaha VŠC sa 
sústredila výlučne na zvládnutie záveru 4-ročného olympijského cyklu. 

 Pozitívnym faktom bolo, ţe sa pri zabezpečovaní športovej prípravy 
športovcov zlepšila úroveň komunikácie VŠC so športovými zväzmi. 

 Potešiteľné je, ţe VŠC má  trénerov, či športovcov, ktorí pracujú nad 
limit svojich povinností. Kĺúčová je hlavne komunikácia na pracovisku, 
základ v prenose informácií smerom k športovcovi, či trénerovi, tieţ miera 

prijatia kompromisu, kedy sa zvyšuje napätie v čase potrieb podávať 
zvýšený, aţ maximálny výkon.  

 Dosiahli sme veľa kvalitných umiestnení, kde rozhodovalo aj šťastie, 

no vystúpenie športovcov VŠC bolo bezpochyby ambiciózne a perspektívne.  

 Rok 2016 je aj rokom spustenia projektu mládeţ Dukla. 78 mladých 

športovcov bolo na základe kritérií prijatých za zmluvných športovcov do 
tréningových skupín, v ktorých pracujú aj ich vzory, úspešní reprezentanti, 
mnohonásobní medailisti, či športové legendy. Projekt mal za úlohu 

zavedenie správnych metodických postupov do tréningového procesu a 
nomináciu členov tejto vekovej kategórie do vyššieho stupňa vrcholovej 

prípravy, so sociálnym zabezpečením a ich nastavenie pre plnenie 
najdôleţitejších úloh - zisk medailových umiestnení na OH. Najvýraznejším 
úspechom tohoto projektu sú vodní slalomári, ktorí získali tituly majstrov 

sveta a Európy, pričom mladý Jakub Grigar reprezentoval VŠC aj na OH v 
Riu, kde v disciplíne K1 muţi obsadil výborné 5. miesto.   

   

  Športovci a tréneri VŠC sa v r. 2016 mohli plne spoľahnúť na odbornú 
spôsobilosť podporného tímu, čo znamenalo komplexnú zdravotnú, servisnú, 

ekonomickú, logistickú starostlivosť. 
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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 2016 boli pripravovaní pre jednotlivé športové odvetvia 
športovci - zamestnanci, profesionálni vojaci a zmluvní športovci, ktorí VŠC 

reprezentovali v atletike, biatlone, cyklistike, dţude, gymnastike, karate, 
kanoistike, kulturistike, modernom päťboji, plávaní, sánkovaní, triatlone, 
športovej streľbe, vodnom motorizme,  vodnom slalome, vzpieraní, zápasení 

a zjazdovom lyţovaní. 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 2016 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 37 medailí a potvrdili 

opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej 
športovej reprezentácie Slovenska.  

Úlohy roku 2016 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej 

reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené. Ich najvýznamnejšími nositeľmi 
bol olympijský víťaz z Ria 2016 Matej Tóth (atletika), Juraj Tuţinský 

(športová streľba), Marcel Lomnický (atletika), Jakub Grigar (vodný slalom), 
Peter Gelle (kanoistika), Ingrida Suchánková a Dominika Tatárová (karate), 
Alexander Slafkovský (vodný slalom), Tomáš Kučera a Ján Bátik (vodný 

slalom), Martin Otčenáš (biatlon), Paulína Fialková (biatlon), Marko 
Mirgorodský (vodný slalom), Michaela Haššová (vodný slalom), Martin 
Jankovec (kanoistika), Milan Randl (dţudo), Simona Glejteková a Simona 

Maceková (vodný slalom), Marián Jung (vodný motorizmus) a mnohí ďalší.  
 

V Banskej Bystrici 27.4.2017  

    

 
      riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

pplk. Mgr. Roman Benčík 


