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

Vojenské športové centrum DUKLA
Banská Bystrica
Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
00 800 520
2021075309
Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky
tel.: +421-48-413 04 57
fax: +421-48-413 68 82
e-mail: info@dukla.sk
samostatná rozpočtová organizácia

Členovia manažmentu v roku 2017:
riaditeľ
pplk. Mgr. Roman Benčík
riaditeľ odboru riadenia športu
mjr. PaedDr. Pavel Kobela, PhD.
náčelník skupiny metodiky tréningu
a diagnostiky
kpt. Mgr. Miloš Bátovský
vedúca skupiny účtovania a evidencie
Ing. Katarína Videršpanová
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
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.
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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 súťažiach, ktoré sú príležitosťou na propagáciu krajiny,
kultúry a života občanov Slovenskej republiky,
− organizovanie športových podujatí pre domácich a zahraničných
športovcov, s cieľom dostať VŠC do povedomia ľudí doma i v zahraničí a
prostredníctvom nich šíriť dobré meno Slovenskej republiky a OS SR,
− zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok
(budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s ich maximálnym
využitím pre vykonávanie výkonnostného a vrcholového športu a na
športovú reprezentáciu OS SR a Slovenskej republiky,
− spolupráca so športovými zväzmi, SOV, NŠC a športovými klubmi,
združeniami 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 udržať si vysoký kredit a úspešnosť centra v Slovenskej
republike. Vytvárať pre športovcov komplexné podmienky, ktoré budú
zodpovedať celosvetovo uznávaným parametrom a budú zárukou
porovnateľných
športových
úspechov
v
medzinárodnom
meradle.
Zabezpečovať z rozpočtu finančné prostriedky na prípravu, materiálnotechnické, zdravotné a personálne zabezpečenie, psychologickú prípravu,
diagnostiku, dopingovú kontrolu a oponentúru harmonogramov športovej
prípravy centrálnym manažmentom. 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 mládeže a jeho legislatívne a
finančné zabezpečenie. V oblasti štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a
šport sa týmto zachovajú záujmy štátnej športovej reprezentácie SR a
reprezentácie OS SR. Naďalej bude VŠC v rámci našich možností
zabezpečovať športovú prípravu vybraným mladým športovcom s podporou
MO SR, v spolupráci so SOV, NŠC, MŠVVaŠ SR príslušnými športovými
zväzmi a športovými klubmi.
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3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Z dôvodu neexistujúceho kontraktu
nespracúva túto časť výročnej správy.

s ústredným

orgánom

VŠC
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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
športovcov vo VŠC po stránke:

je

zabezpečovanie

športovej

prípravy

− 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 súťaží športovcov VŠC,
organizovanie a zabezpečovanie pretekov a sústredení),
− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenia, diagnostika funkčnej
zdatnosti organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia,
rehabilitácia, dietológia),
− finančnej (mzdy a služobné 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
poháre (SP), európske poháre (EP), majstrovstvá Slovenskej republiky (MSR).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdravotná starostlivosť, diagnostika a dietológia.
Materiálové zabezpečenie.
Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom.
Poskytovanie ubytovania.
Zabezpečenie dopravy.
Prenájom nehnuteľného majetku.
Zabezpečenie zahraničných služobných ciest a návštev
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 zmenami organizačnej
štruktúry a naplno sa začalo pracovať v „Informačnom systéme Dukla“ s
cieľom zefektívniť riadenie, posilniť individuálnu zodpovednosť a zaviesť
diferencovaný prístup k podpore športovcov na základe merateľných
ukazovateľov.
V roku 2017 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.
Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2017 na majstrovstvách
sveta, majstrovstvách Európy, akademických majstrovstvách Európy,
majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách Európy juniorov, Svetových
hrách neolympijských športov a EYOF 31 medailových umiestnení, čím
takmer o 20% prekročilo plánované merateľné ukazovatele (na rok 2017
plánovaných 25 medailí).
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2.

Zdravotná starostlivosť, diagnostika a dietológia

V priebehu roka 2017 – 1.10. došlo k reorganizačnej zmene. Oddelenie
zdravotnej starostlivosti prestalo byť súčasťou odboru podporného tímu
VŠC, osamostatnilo sa a spadá priamo pod riaditeľa VŠC DUKLA Banská
Bystrica.
Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „OZS“) úlohy plnilo podľa
stanoveného plánu činnosti a priebežne ho upravovalo aj podľa
predkladaných požiadaviek.
V roku 2017 si OZS stanovilo, ako základnú úlohu, udržať odbornú
úroveň poskytovaných služieb v oblasti všeobecného a
telovýchovného
lekárstva, ako aj rozsah diagnostiky tréningového procesu, čo je špecifikum
nášho strediska v porovnaní s ostatnými útvarmi MO SR. Tieto úlohy splnilo.
Často však s veľkými ťažkosťami, pretože miesto 2 lekárov vo VŠC pracoval
počas roka na stálo iba 1 lekár.
V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu roka na OZS VŠC
boli vykonané požadované vyšetrenia priebežne, podľa požiadaviek vedúcich
trénerov ŠO a aktuálnych potrieb. Úlohy splnili v plnom rozsahu. Avšak pri
nahromadení požiadaviek na testovanie športovcov do rovnakých termínov,
operatívne po dohode s trénermi našli vhodné, náhradné termíny. Jednalo sa
o telovýchovno–lekárske a diagnostické vyšetrenia, so zameraním na
kontrolu trénovanosti a zdravotného stavu (preventívne lekárske vyšetrenia
športovcov, funkčné laboratórne a terénne vyšetrenia, biochemické
vyšetrenia.
Ďalším cieľom bolo udržanie kvality a rozsahu poskytovania
regeneračných procedúr pre vrcholových športovcov. Aj tieto úlohy splnili
skoro bezo zbytku,
často však s veľkými ťažkosťami. Bolo to spôsobené
najmä veľkým počtom požiadaviek na regeneráciu mimo VŠC a na rôznych
miestach súbežne v rovnakých termínoch (sústredenia, preteky), pričom
počet požiadaviek prekračoval ich tabuľkové počty. Základná starostlivosť
o regeneráciu športovcov vo VŠC v Banskej Bystrici nemohla zostať
nezabezpečená, preto ju v niektorých prípadoch neboli schopní zabezpečiť
všetky požiadavky na sústredeniach a pretekoch. Zamestnancov OZS,
fyzioterapeutov, to stálo veľa úsilia, pracovali na úkor svojho osobného
voľna, najmä pri dlhodobých sústredeniach mimo Banskej Bystrice, vrátane
víkendov.
V januári 2017 sa zlepšila úroveň poskytovaných procedúr
v regeneračnom centre výmenou 2 starých masážnych bazénov za 2 nové,
výkonné masážne bazény a jednej vírivky za subaqválnu masážnu vaňu.
Staré boli už veľmi poruchové, boli potrebné časté opravy. Vylepšila sa tým
úroveň a komfort poskytovaných procedúr. V priebehu leta a jesene boli
prestavané priestory v suteréne hlavnej budovy JUGO mimo iné aj na
miestnosti na individuálne cvičenia a masáže, lebo doterajší priestor už bol
nedostatočný. Tiež sa tým opäť zvýšil komfort predovšetkým pre športovcov
ale aj pre zamestnancov.
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V roku 2017 boli uzatvorené 2 zmluvy s externými subjektmi, na
plnenie úloh v zmysle zákona a na zlepšenie činnosti oddelenia. Jednalo sa
o 1 zmluvu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici,
ktorá pomohla v určitých obdobiach zlepšiť úroveň poskytovaných služieb v
regeneračnej starostlivosti o športovcov predovšetkým vo VŠC, občas aj na
sústredeniach. Išlo o vzájomne bezodplatné služby, keď škola potrebuje prax
pre svojich študentov v našom regeneračnom zariadení a títo OZS
vypomáhajú pri zabezpečovaní regenerácie športovcov VŠC, aj vo večerných
hodinách. Druhá zmluva je
nevyhnutnou súčasťou pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti (Enviconsult Žilina) - likvidácia zdravotníckeho
odpadu.
Od 1.10. boli upravené tabuľky vo VŠC. Dotklo sa to aj OZS, ktoré bolo
do tohto termínu súčasťou podporného tímu. K súčasným počtom bolo
pridané 1 miesto fyzioterapeuta a 2 miesta starších zdravotníkov.
Počty
zamestnancov na oddelení
regeneračnej starostlivosti v r. 2017
Tabuľkové miesta v
r. 2017
Vedúci
oddelenia –
1
hlavný lekár (z.)
Lekár (PrV)
1
Zdravotné
1
sestry (z.)
Starší zdravotník
(PrV-fyzioterapeut)
Fyzioterapeut (z.)
Odborný RHB
pracovník (z.)
Samostatný RHB
pracovník (z.)

Celkom

6
4
1
1
15

zdravotnej,

diagnostickej

a

Obsadenie v r. 2017
Vedúci oddelenia
– hlavný lekár (z.)

1

Lekár (PrV)
Zdravotné sestry
(z.)

0

Starší zdravotník
(PrV-fyzioterapeut)
Fyzioterapeut (z.)
Odborný RHB
pracovník (z.)

4

Samostatný RHB
pracovník (z.)

1

4
1
1
12

Tabuľka lekára – PrV, ktorá je od 1.1.2016 (pred týmto termínom bola
tabuľka lekára – zamestnanca), nebola doteraz obsadená. Situácia sa stáva
kritickou, lebo HL je v dôchodkovom veku a po jeho odchode do dôchodku by
vo VŠC nebola žiadna náhrada. Je treba čo najskôr nájsť lekára na voľné
miesto. Konštatujú to už dlhé roky a obsadiť miesto sa stále nedarí. Náhrada
by mala byť podľa možnosti mladým, perspektívnym lekárom, s dlhodobým
výhľadom práce vo VŠC. Nájsť nového lekára je ťažká úloha, ideálne by bolo
nájsť lekára so vzťahom k športu a s atestáciu zo všeobecného lekárstva, aby
mohol od nástupu do zamestnania k VŠC samostatne pracovať na
ambulancii lekára pre dospelých. Na ambulancii vypomáhal v uplynulom
roku 2 hodiny denne na dohodu 1 lekár.
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Dve miesta starších zdravotníkov sú zatiaľ neobsadené. Tieto bude
možné obsadiť buď až po doplnení odbornej spôsobilosti fyzioterapeutov na
výkon uvedenej funkcie, alebo rozšírení požadovaných odborných
spôsobilostí na výkon vojenskej funkcie starší zdravotník, čo je zatiaľ
v riešení s MO SR.
Mimo týchto tabuľkových miest, pracovali v Liptovskom Mikuláši
a v Trenčíne v tamojších regeneračných centrách 2 maséri na dohodu a 1
fyzioterapeut pracuje v Banskej Bystrici ako SZČO. Celková úroveň
poskytovaných služieb v regeneračnej oblasti, predovšetkým vzhľadom na
prevažne vysoko kvalifikovaný personál, ako aj na nové regeneračné
priestory v B. Bystrici a v L. Mikuláši je veľmi dobrá.
Viacerí
zamestnanci OZS, najmä fyzioterapeuti a lekár, trvale a
aktívne pracovali v realizačných tímoch športových zväzov, kde svojou
prácou prispeli k úspešným vystúpeniam športovcov našich športovcov na
mnohých svetových podujatiach, vrátane MS, ME, SP.
Všetci odborní pracovníci OZS si naďalej zvyšovali svoje odborné
vedomostí samostatným štúdiom odbornej literatúry, väčšina aj účasťami
seminároch a na kongresoch, 1 si dopĺňa bakalárske vzdelanie na
magisterské.
Pri zabezpečení športových podujatí, ktoré boli organizované vo VŠC
DUKLA, v roku 2017 zdravotne zabezpečili všetky športové podujatia, mimo
1 súťaže džuda.
V oblasti regenerácie vrcholových športovcov sa mimo zabezpečenia
pretekov a sústredení (ako je uvedené vyššie) počas celého roku
zabezpečovala prevádzka troch regeneračných liniek - v Banskej Bystrici,
Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši a to aj vo večerných hodinách. V Banskej
Bystrici je regenerácia zabezpečovaná 3x v týždni v rozsahu 1x 12 hodín
a dvakrát v rozsahu 12 a pol hodiny. Všetko pri upravenej pracovnej dobe
stálych zamestnancov a profesionálnych vojakov, ako aj pracovníkov na
dohodu a jedného na živnosť. Tieto činnosti významne prispievajú
k zvyšovaniu športovej výkonnosti našich športovcov.
V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a športových súťaží
mimo Banskú Bystricu boli pre športovcov VŠC a športové zväzy v roku
2017 zabezpečené výcvikové tábory a športové súťaže fyzioterapeutami
a lekárom v celkovom počte 969 dní (v r. 2009 363 dní, 2010 533 dní, 2011
617 dní, 2012 658 dní, 2014 602 dní, 2015 660 dní, 2016 1038 dní), mimo
Trenčína, kde bolo zabezpečených ďalších 30 dní. V roku 2016 a 2017 OZS
zaznamenalo prudký nárast počtu zabezpečovaných dní mimo VŠC, čo bolo
umožnené prijatím ďalších 2 fyzioterapeutov od 1.1.2016, resp. 1.3.2016 a 1
fyzioterapeutky v r. 2017. Pritom požiadaviek bolo ešte viac, ale OZS nebolo
schopné ich v niektorých obdobiach zabezpečiť z dôvodu kolízie termínov
a veľkého počtu požiadaviek, najmä v súbehu termínov. Z toho dôvodu, tak
ako v minulosti, tým potom trpelo v určitých obdobiach aj zabezpečovanie
regenerácie v Banskej Bystrici, keď boli uprednostnené požiadavky športov
na zabezpečenie akcií mimo Banskú Bystricu.
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V r. 2017 sa uskutočnili pravidelné hygienické kontroly objektov.
Niektoré objekty sú na pokraji havarijného stavu pre zatekanie do objektov,
napr. KJB. V novembri 2017 sa urobila spoločne s VÚHE v Ružomberku
hygienická kontrola objektu lodenice v Liptovskom Mikuláši. Po jeho
obhliadke, VÚHE (pre zatekanie vody prakticky do všetkých šatní,
a priestorov regenerácie, plesnivenie stien) zakázal používať najviac
postihnuté 3 šatne a odporučil riešiť situáciu s nadriadeným orgánom ako
haváriu. Je potrebné, aby podľa možnosti v nasledujúcom roku, boli tieto
problémy riešené zodpovednými funkcionármi v spolupráci s MO SR.

3.Materiálové zabezpečenie
Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2017 zabezpečovalo oddelenie
správy majetku, ktoré plnilo úlohy spojené s materiálnym hospodárením,
dodržiavaním zásad evidencie, kontrolou, zabezpečovaním služieb podľa
platných právnych predpisov s cieľom efektívneho využívania finančných
prostriedkov.
Hlavnou úlohou oddelenia v oblasti hnuteľného majetku bola v roku
2017 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 služieb v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe požiadaviek jednotlivých
oddelení.
V mesiaci január 2017 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 2017. 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 priebežne zabezpečované verejné
obstarávanie podľa požiadaviek jednotlivých oddelení. Boli spracované
podklady do plánu verejného obstarávania na rok 2018. V II. polroku 2017 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.
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Priebežne boli pripravované zoznamy neupotrebiteľného majetku štátu
a uvedený neupotrebiteľný majetok štátu 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 používa so stavom k
31.12.2017.
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
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia
ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2017 a Nariadenia riaditeľa
Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica č. VŠC-195-2/2017.
V priebehu roka 2017 bolo na nákup športového materiálu
vyčlenených 138 240,00 € a na zabezpečenie všeobecného materiálu 46
447,00 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 94 972,20 €.
Pre jednotlivé športy boli kapitálové výdavky v celkovej sume 14
898,00 € nasledovné:
Športové
oddelenie
Kapitálové
výdavky v €

Atletika
0,00

Biatlon
0,00

Cyklistika
cestná
0,00

Džudo
0,00

Kanoistika
6 150,00

Rôzne
8 748,00

Grafické znázornenie kapitálových
výdavkov na nákup
športového materiálu

Športová
streľba
0,00

Vodný slalom

Vzpieranie

Zápasenie

0,00

0,00

0,00

atletika
biatlon
cyklistika
džudo
kanoistika
rôzne
šport. streľba
vodný slalom
vzpieranie
zápasenie
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Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli v r. 2017 poskytnuté
finančné prostriedky z rozpočtu VŠC prevyšujúce v súčte sumu 5 000,- €
a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené
Por.
č.
1.
2.
3.
4.

Dodávateľ
adidas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava
Alena Kuzmová –
SAMSON, Zvolen
AMG Facility s.r.o.,
Zvolen
AMG Security s.r.o.,
Zvolen

5.

Bc. Ján Blanár, Trenčín

6.

BIKEPRO SK, s.r.o.,
Banská Bystrica

7.

BIO G, s.r.o., Bratislava

8.

ŠK Olymp Bobrov

9.

Brooklyn-Slovakia, s.r.o.,
Trstená

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CIMO - Vladimír
Cimerman Králiky
Cinema+, spol. s.r.o., B.
Bystrica
DOXX-Stravné lístky,
s.r.o. Žilina
EGAMED, spol.s r.o.
Ratnovce
EK SKI
Centrum,B.Bystrica
EKOBAD spol.s.r.o.
Banská Bystrica
ELLESCO - Lukáš Šimko,
Železná Breznica
ENERGYSPORT s.r.o.,
Bratislava
ERIK JV s.r.o., Bratislava
Michal Francisty - Fitnes
Sport, Banská Bystrica
Hrušovský Marián,
Trenčín
Kanoistický klub TTS,
Trenčín

22.

KayakPro s.r.o., Komárno

23.

KODYS Slovensko s.r.o.,
Bratislava

24.

31.

KOOR, s.r.o. Bratislava
Laššák Ján, Banská
Bystrica
MAGIC TRAVEL, s.r.o.,
Bratislava
MBB, a.s., Banská
Bystrica
MC Met, s.r.o., Šamorín
Merida Slovakia s.r.o.,
Banská Bystrica
Miroslav Moncoľ,
Streľníky
MP interier s.r.o., Králiky

32.

QR Car, spol. s r.o., Tajov

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Účel na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté
Športové odevy a obuv
Propagačný materiál (tričká, deky), vyšívanie loga

Suma v € s
DPH
170 320,50
5 050,97

Upratovacie služby

29 986,00

Fyzická ochrana objektov

41 627,00

Fyzioterapeutické služby
Spotrebný cyklistický materiál
Regeneračný prístroj a spotrebný materiál
Sústredenia – ubytovanie, strava
Dodávka, montáž a opravy okien
Stavebné úpravy v regeneračno – rehabilitačnom centre,
odvedenie dažďových vôd vo VS Králiky, oprava miesta na
odhody v ŠH DUKLA
Nákup výpočtovej techniky, spotrebného materiálu,
tonerov a propagačného materiálu
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom
stravných lístkov
Diagnostický prístroj a výmena kyslíkového senzora na
spiroergometrickom systéme
Bežecké komplety (bežky, palice topánky) – 28 ks
Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby
Upratovacie služby
Rehabilitačný prístroj
Náboje Eley Tenex
Športový a fyzioterapeutický materiál, výživové doplnky
a špeciálne prístroje
Vybudovanie novej elektrickej prípojky a osadenie
elektromerového rozvádzača vo VŠC DUKLA v Trenčíne
Prenájom nebytových priestorov a služby s ním spojené na
Lodenici v Trenčíne
Loď a pádla pre potreby rýchlostnej kanoistiky
K-majetok pre PC a MC, TC51 - mobilný terminál-2 ks,
Prevádzač TC51, Prevádzač TC51, Konfigurácia mobilných
zariadení, tlačiarne, Školenie užívateľov a správcov
systému
Dodávka energetickej služby (tepla)
Oprava podláh, lepenie PVC a kobercov
Sústredenie v zahraničí pre vodný slalom
Prenájom plaveckých dráh na plavárni v Banskej Bystrici

16 269,00 €
6 622,00
12 653,32
6 975,90
17 727,80
48 528,40
13 451,06
62 729,81
45 324,00
12 499,19
5 298,21
22 203,88
8 747,00
15 456,00
28 537,06
10239,60
16 000,00
5 640,00
9 118,80
153 223,60
17 733,40
5 389,46
9 468,00

Športové odevy a obuv

36 210,36

MTB bicykle podľa výberu

12 488,00

Oprava spŕch v športovej hale VŠC DUKLA BB
Nábytok na ubytovňu podľa výberu
Servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel
VŠC DUKLA Banská Bystrica

8 000,00
17 663,79
15 506,72
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Por.
č.
33.
34.

SAIL s.r.o., Malženice
SJ SPORT o.z. Malacky

43.

SKI Team Vlha, s.r.o. L.
Mikuláš
LO SKI ZU, Bratislava
BLUE SKY Travel, s.r.o.,
Bratislava
Slovenská kanoistika,
Bratislava
Slovenský zväz Judo,
Bratislava
Slovenský zväz biatlonu,
Banská Bystrica
Slovenský zväz cyklistiky,
Bratislava
Slovenský zväz sánkarov,
Starý Smokovec – Vysoké
Tatry
Slovnaft, a.s., Bratislava

44.

SKY Travel, s.r.o., Košice

45.

SONS s.r.o., Bratislava

46.

SOŠ hotelových služieb,
Zvolen

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Účel na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté

Dodávateľ

Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., Bratislava
Stredoslovenská
energetika, a.s., Žilina
stengl a.s., Bratislava
Stredoslovenská
vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., Banská
Bystrica
Tatry mountain resort
a.s., Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava
Trenčianske vodárne a
kanalizácie a.s., Trenčín
TRIGLAV spol. s.r.o.,
Bratislava
TUCAN, cestovná
agentúra, s.r.o. BA
Veľkoobchod zbrane s.r.o.
Nitra
ZSE Energia a.s.,
Bratislava
Žampa Ski Club Vysoké
Tatry

Suma v € s
DPH

Výživové doplnky

12 654,90

Špeciálny športový materiál, prenájom lodí, oprava
motorov na športových člnoch

12 330,00

Zabezpečenie športovej prípravy P. Vlhovej

27 000,00

Zabezpečenie športovej prípravy V. Velez-Zuzulovej

25 000,00

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

11 190,00

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

39 004,37

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

6 616,87

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

19 830,43

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

7 972,28

Zahraničné služobné cesty - sústredenia

6 888,05

PHM, oleje a diaľničné známky

42 644,98

Letenky
Zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia k 50.
výročiu založenia DUKLY
Cateringové služby spojené s oslavami 50. výročia
založenia DUKLY a darčekové predmety k Vyhodnoteniu
najlepšieho športovca rezortu MO SR

11 190,00

Odber plynu

22 688,07

Odber elektrickej energie

90 616,89

Podpora, zabezpečenie hostingu a úprava Informačného
systému DUKLA

35 382,60

Vodné, stočné a zrážková voda

43 344,67

Sústredenia, tréning a testovania P. Vlhovej

23 179,35

40 380,00
11 797,50

Hovorné – mobilné telefóny

5 731,81

Vodné, stočné Trenčín

7 841,21

Ionizátory vody

7 222,00

Letenky

5 210,00

Náboje Lapua
Odber elektrickej energie
Zahraničné služobné cesty - sústredenia

9 810,00
8 085,76
31 400,00

4.Poskytovanie stravovania
a) Stravovanie profesionálnych vojakov - vrcholových športovcov
- v súlade so Služobným predpisom hlavného služobného úradu č.
14/2016 o poskytovaní
proviantných náležitostí je: celodenná
stravná dávka 4,08 € (raňajky 1,21 €, obed 1,66 € , večera 1,21 €) Príloha č. 2 k služobnému predpisu č. 14/2016 a prídavok F 1,76 €
- Príloha č. 3 k služobnému predpisu č. 14/2016. Po splnení
podmienok nároku na bezplatné stravovanie (čl. 16 služobného
predpisu) je nariadená v prípade nedodania stravy výplata peňažnej
náhrady za nedodanú stravu vo výške 5,84 € na základe
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predložených výkazov stravovania
vrcholových športovcov.

profesionálnych

vojakov

-

b) Stravovanie

ostatných profesionálnych vojakov - bolo
zabezpečované v prípade nedodania stravy formou stravovacích
poukážok v hodnote 3,90 €, príspevok od zamestnávateľa je 2,64 €
na deň, t.j. 65 % stravného v zmysle zákona 283/2002 Z.z.
o cestovných
náhradách
v znení
neskorších
predpisov.
Profesionálny vojak si stravovaciu poukážku odkupuje za hodnotu
1,26 €. Stravovacie poukážky sú vydávané
na základe
predložených výkazov stravovania profesionálnych vojakov.

c) Stravovanie zamestnancov - na základe § 152 ZP boli
zamestnancom vydávané stravovacie poukážky v hodnote 3,90 €,
príspevok zo sociálneho fondu je v hodnote 0,93 €, príspevok od
zamestnávateľa v hodnote 2,51 €. Zamestnanec si stravovaciu
poukážku odkúpil za hodnotu 0,46 €. Stravovacie poukážky boli
vydávané
na
základe
predložených
výkazov
stravovania
zamestnancov vo verejnom záujme.
5.

Poskytovanie ubytovania

V roku 2017 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 451 osôb
a dlhodobo v priemere 50 osôb (celkom 20 610 L/D), za ktoré bola
uhradená čiastka vo výške 23 920,31 €.
Zabezpečované bolo ubytovanie pre športovcov - džudo, plávanie,
zápasenie, biatlon, atletika, vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj.
Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2017 ubytovaných
866 osôb (2080 L/D), športovcov 76 osôb (444 L/D). Za využívanie
strediska bolo odvedených celkove 7 443,38 €. V priebehu roku 2017 bolo
vo VS Králiky zabezpečované ubytovanie nahlásených hostí a športovcov
VŠC a služby s tým spojené. V zimnom období bola vykonávaná údržba a
úprava bežeckých tratí, opravy a údržba zimnej techniky – ratrak, skútre.

6. Dopravné zabezpečenie
Hlavnou úlohou automobilovej služby v roku 2017 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 2017 najazdila automobilová technika VŠC 491607
km a ostatná technika odpracovala 988 motohodín.
Automobilová technika spotrebovala 10 854 litrov benzínu a 38 342
litrov nafty. Ostatná technika 2 590 litrov benzínu a 822 litrov nafty. Spolu
je to 13 444 litrov benzínu a 39 164 litrov nafty, t.j. 52 608 litrov
pohonných látok a 246 litrov motorových olejov. Vo finančnom vyjadrení
spotrebovala automobilová technika PHM za 57 800,- €, ostatná technika
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za 4 268,- €, spolu za 62 068,- € a oleje a prevádzkové kvapaliny v sume
1986,-€.
Spotreba pohonných látok za rok 2017
Automobil. Ostatná
technika
technika
v litroch
Benzín
Nafta
Celkom

10 854
38 342
49 196

2 590
822
3 412

Celkom l

13 444
39 164
52 608

Automobil. Ostatná
technika
technika
v eurách

Celkom €

57 800,00

4 268,00

62 068,00

57 800,00

4 268,00

62 068,00

7. Prenájom nehnuteľného majetku
Vojenské športové centrum DUKLA spravuje majetok štátu a medzi jeho
hlavné činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú
prípravu jednotlivých športových oddelení a príprava nebytových priestorov
ako je Športová hala DUKLA, Štadión SNP, hlavná budova JUGO a
slobodáreň (ubytovňa) v Banskej Bystrici, výcvikové stredisko Králiky,
budova logistiky a budova telocvične v Trenčíne, lodenica v Liptovskom
Mikuláši, biatlonová strelnica na Králikách, kryté opláštené plávajúce mólo
v Trenčíne. V čase nevyužívania 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 2017 bolo uzatvorených 72 nájomných zmlúv, z toho 56
príjmových, 9 zmlúv o výpožičke a 1 výdavková NZ. Zmluvy sa následne
zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2017 sa za prenájom
nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške
99 683,41 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov
21 282,73 € a za energie a služby spojené s prenájmom (elektrická energia,
tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) v
celkovej výške 78 390,68 €.
Športová hala DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúžia 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.
Počas roka 2017 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie
(strecha telocvične v Trenčíne, strecha kuchynsko-jedálenského bloku
v Banskej Bystrici), ktoré vznikli nielen dlhodobým využívaním objektov ale
tiež v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na ich priebežné
opravy a údržbu.
Počas celého roku 2017 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo
požiadavky na základe predložených a schválených žiadostí, v spolupráci so
správcom
telovýchovných
objektov
sa
pripravoval plán
využitia
telovýchovných objektov podľa požiadaviek jednotlivých športových oddelení
a nájomcov.
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8. Zahraničné služobné cesty a zahraničné služobné návštevy
V roku 2017 realizoval ORŠ 388 ZSC prevažne z dôvodu zabezpečenia
športovej prípravy zaradených športovcov s cieľom vytvorenia kvalitných
podmienok na realizáciu tréningového procesu v klimaticky vhodnom
prostredí ako aj zabezpečenie účasti na medzinárodných športových
podujatiach MS, ME, SP, EP, MSJ, MEJ a pod.
Oproti roku 2016 došlo k nárastu realizovaných ZSC o 99 ZSC čo
predstavuje nárast o 38,57%. Nárast ZSC bol spôsobený nárastom
finančných prostriedkov alokovaných na RPP 631 002 ZSC v rozpočte VŠC
DUKLA Banská Bystrica, ako aj zvýšenia žiadostí národných športových
zväzov o uvoľnenie zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC DUKLA
Banská Bystrica pre potreby štátnej športovej reprezentácie. V priebehu roka
2017 bolo zrealizovaných 363 plánovaných a 25 neplánovaných ZSC.
Medziročne tak došlo k poklesu neplánovaných ZSC o 79,16%.
ZSC absolvovali aj príslušníci ORŠ / skupiny metodiky tréningu
a diagnostiky s cieľom zabezpečenia diagnosticko - metodických služieb pre
tréningové skupiny VŠC DUKLA Banská Bystrica ako aj diagnosticko metodickú pomoc pre reprezentantov SR v prípravných tréningových
kempoch pred hlavnými podujatiami roku 2017 realizované z prostriedkov
národných športových zväzov.
9. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
Hlavnou úlohou skupiny Marketing a komunikácia bola aj v roku 2017
propagácia vojenského športu, jeho športových výsledkov, organizovanie a
spoluorganizovanie domácich a medzinárodné športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí, neustále aktualizovanie a udržiavanie web stránky
a FB. Organizovanie tlačových konferencií podľa príležitostí, stretnutia
s médiami, zabezpečovanie komunikácie s verejnosťou a tvorba podkladov
pre rôzne oddelenia MOSR podľa požiadaviek. Navrhovanie a zabezpečovanie
propagačného materiálu a tvorba podkladov pre verejné obstarávanie
zákaziek s marketingovým obsahom. Taktiež pretrváva spolupráca s
Olympijským klubom Banská Bystrica v šírení osvety o olympionizme.
Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov MO SR za rok 2016
V januári 2017 VŠC DUKLA zorganizovalo slávnostný večer, na ktorom
boli ocenení najúspešnejší športovci rezortu obrany za rok 2016. V rámci
programu boli uvedené aj ďalšie významné mená z histórie najúspešnejšieho
strediska vrcholového športu na Slovensku do Siene slávy DUKLA.
Víťazom kategórie olympijských disciplín sa stal chodec Matej Tóth.
Ďalšími nominovanými a ocenenými v tejto kategórii boli strelec Juraj
Tužinský, kladivár Marcel Lomnický, kanoista Peter Gelle, karatistky Ingrid
Suchánková a Dominika Tatárová, vodní slalomári Alexander Slafkovský,
Tomáš Kučera s Jánom Bátikom a Michal Martikán. K oceneným patria aj
naše lyžiarky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhova s biatlonistkou
Paulínou Fialkovou.
Najúspešnejším mládežníkom roka 2016 sa stal vodný slalomár Jakub
Grigar. Ďalej boli nominovaní a ocenení vodní slalomári Marko Mirgorodský
a Simona Maceková, športový strelec Ondrej Holko a vzpierač Tomáš
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Romaňák. V neolympijských športoch a disciplínach zvíťazil biatlonista
Martin Otčenáš. Ďalší nominovaní a ocenení v tejto kategórii boli kulturista
Igor Kočiš a vodný motorista Marián Jung.
Trénerom roku rezortu obrany sa stal Matej Spišiak, tréner Mateja
Tótha. Najlepším mládežníckym trénerom roka 2016 je tréner úspešných
vodných slalomárov Tomáš Mráz. V kategórii najlepší vojenský športový
výkon roka zvíťazil džudista Milan Randl. Za kolektívny výkon roka bola
ocenená zmiešaná biatlonová štafeta v zložení Paulína Fialková, Jana
Gereková, Matej Kazár a Martin Otčenáš.
Cenu za mimoriadny prínos pri mediálnej propagácii VŠC DUKLA Banská
Bystrica si odniesol redaktor denníka Šport Ivor Lehoťan. Do Siene slávy
DUKLA boli uvedení: skokan na lyžiach Karel Kodejška, úspešný džudista
Vladimír Kocman, a úspešný tréner plavcov Jiří Walter.
Deň detí s MOSR
V júni Ministerstvo obrany SR organizovalo deň detí s MOSR
v Lučenci. VŠC DUKLA pripravila pre deti streľbu s laserových pušiek
a autogramiádu
s olympijskou
víťazkou
Anastasijou
Kuzminou
a olympionikom strelcom Jurajom Tužinským.
M-SR v polmaratóne
V rámci Banskobystrického maratónu, v septembri 2017, VŠC
zorganizovalo aj Majstrovstvá Slovenska rezortu MO SR v polmaratóne.
Majstrovstiev sa zúčastnilo 25 bežcov z rezortu MO SR. Pri detských behoch
sa aktívne zapojili aj olympionici DUKLY.
SIAF
V auguste na leteckých dňoch SIAF 2017 si návštevníci mohli
vyskúšať jeden zo športov v našom portfóliu – biatlon. Zastrieľať si mohli
s laserovými biatlonovými puškami pod dohľadom členov VŠC DUKLA
Banská Bystrica.
Oslava 50. výročia vzniku VŠC DUKLA
VŠC DUKLA oslávilo 1. októbra 2017 svoje okrúhle 50. výročie založenia.
Pri tejto slávnostnej príležitosti bol usporiadaný galavečer, na ktorom boli
ocenené najvýznamnejšie úspechy členov nášho strediska v troch kategóriách.
Prvou kategóriou oceňovania bolo udeľovanie Pamätných medailí Ministra
obrany, ktoré odovzdával minister Peter Gajdoš osobne.
Toto vojenské uznanie si vyslúžili pplk. v.v. MUDr. Ján Benda, pplk. v.v.
Štefan Golítko, mjr. v.v. Jiří Koukal, pplk. v.v. Ing. Július Nyarjas, pplk. v.v.
Ján Šaffa, pplk. v.v. Dušan Valent, pplk. v.v. František Vavrinčík, pplk. v.v.
Andrej Zachar a Mgr. Miroslav Slušný.
Medzi ocenenými osobnosťami nechýbali olympijskí víťazi Anton Tkáč,
František Kunzo, Jozef Pribilinec, Michal Martikán, Elena Kaliská,
Anastasija Kuzmina, Matej Tóth,
a tiež strieborní medailisti Bohumil
Starnovský, Jan Železný, Slavomír Kňazovický, bronzoví Vladimír Kocman,
Jiří Parma, František Jež, Jozef Gönci a Pavol Hurajt.
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Nemenej dôležitými osobnosťami nášho športového centra sú tréneri
olympijských víťazov Juraj Benčík, Daniel Kuzmin, Juraj Sanitra, Jozef
Martikán, Peter Mráz a Matej Spišiak.
Pamätný list ako poďakovanie za dlhoročný prínos dostali aj tréner
džudistov Jiří Synek, plk. Imrich Gibala (in memoriam), ktorý stál pri vzniku
VŠC DUKLA a najdlhšie pôsobiaci veliteľ DUKLY brigádny generál Ivan
Čierny.
Zámerom osláv bolo retrospektívne pripomenúť históriu a úspechy
vojenského športového centra a oceniť osobnosti slovenského a svetového
významu.
Celý večer sa niesol v slávnostnej atmosfére, čomu dopomohli významné
osobnosti slovenského spoločenského a športového života. Celým večerom
sprevádzal moderátor Marcel Forgáč a jednotlivé kategórie oceňovaných
osobností boli preložené zaujímavými a originálnymi hudobnými, či tanečnými
číslami slovenských, najmä folklórnych, umelcov.
Propagácia športových podujatí a športových výsledkov
Športové výsledky našich športovcov a podujatia, ktoré VŠC DUKLA
BB
organizovalo, alebo sa na ich organizácii spolupodieľalo, boli
propagované najmä prostredníctvom fb profilu a web stránky, tlačových
konferencií a tlačových správ VŠC DUKLA.
VŠC v roku 2017 organizovalo a spoluorganizovalo národné
a medzinárodné športové podujatia – Majstrovstvá Slovenska v atletike
mužov a žien, Majstrovstvá OS SR v polmaratóne, Banskobystrická latka,
medzinárodné chodecké preteky Dudinská 50, Kritérium SNP v džude,
Horehronské hry v atletike, Olympiáda materských škôl podieľalo sa aj na
organizovaní športových a osvetových akcií Olympijského klubu Banská
Bystrica.

Dlhodobé činnosti VŠC:
1) Príprava TOP športovcov na ZOH 2018
V roku 2017 vrcholila dlhodobá príprava na ZOH v juhokórejskom
Pjongčangu splnením nominačných kritérií. Nominovaných z VŠC bolo
celkom 20 športovcov.
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 každé 4 roky. V roku 2017
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 2017 nasledovne:

Schválený rozpočet na rok
2017 v €

Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
z toho:
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do
poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
700 - Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet
31.12.2017 v €

55 000,00
5 089 905,00

55 000,00
5 481 323,00

2 072 627,00

2 230 832,00

791 074,00

849 193,00

2 001 227,00
224 977,00
0,00

2 101 870,00
204 454,00
94 973,00

Grafické znázornenie čerpania
finančných prostriedkov v r. 2017
2500000
2000000

610
620
630
640
700

1500000
1000000
500000
0

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie k
31.12.2017
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PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV
VÝDAVKY
096
09601
0960104
Ukazovateľ
VÝDAVKY SPOLU

z toho:
600
- 610
- 620
- 630
- 640
700

Obrana
Riadenie a podpora obrany
Ostatná podpora
Schválený
rozpočet na
rok 2017
5 089 905,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2017
5 426 323,00

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017
5 435 405,13

% čerpania
k schváleného
rozpočtu
106,79

% čerpania
k upravenému
rozpočtu
100,17

5 089 905,00

5 386 350,00

5 385 902,24

105,82

99,98

2 072 627,00

2 230 832,00

2 230 832,22

107,63

100,00

791 074,00

849 193,00

849 193,30

107,35

100,00

791 074,00

849 193,00

849 193,30

107,35

100,00

791 074,00

849 193,00

849 193,30

107,35

100,00

0,00

94 973,00

94 972,20

0,00

99,99

Kategória 610
Z kategórie 610 boli čerpané prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania.
Kategória 620
Z tejto kategórie sa preplácalo poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej
poisťovne, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní a poistné na
osobitné účty.
Kategória 630
V kategórii 630 boli finančné prostriedky čerpané v programe 0960104
Ostatná podpora, t.j. na zabezpečovanie tréningového procesu a nákupu
telovýchovného materiálu pre športovcov, na zabezpečenie prípravy a účasti
športovcov na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
na medzinárodných podujatiach.
Kategória 640
V kategórii boli finančné prostriedky použité na výplatu príspevku na
bývanie, náhrady služobného príjmu, na preplatenie výstrojných bodov, na
preplatenie náhrady za nedodanú stravu profesionálnych vojakov, na
odstupné, odchodné, na preplatenie práceneschopnosti.
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0960104
Podprogram/
prvok

Investičná
akcia

0960104
0960104
0960104
0960104
0960104
0960104
0960104

33444
33444
33444
33444
33444
33444
33444

0960104

33444

0960104
0960104

33444
33444

0960104

33444

Názov komodity

Počet

Kryoregeneračný prenosný prístroj
Softvér K-majetok
Server
EKF Biosen
Reverzná osmóza a ionizátor vody
Loď Nelo quattro, L SCS
Rehabilitačný prístroj Game Ready
Motor do motorového člna Hellwig
F 25
Mobilný Ergospirometer K5
Ionizátor vody
Montáž krytého oplášteného
plávajúceho móla

Schválený
rozpočet (€)

Upravený
rozpočet (€)

1
1
1
1
1
1
1

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

5 050,00
3 974,40
2 700,00
11 689,00
3 180,00
3 750,00
8 748,00

1

0,00

2 400,00

1
2

0,00
0,00

45 000,00
4 042,00

1

0,00

4 438,80

VÝDAVKY PODĽA KÓDOV
Kód zdroja

Schválený rozpočet
k 1. 1. 2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Čerpanie k
1.12.2017

111

5 089 905,00

5 426 323,00

5 435 405,13

CELKOM

5 089 905,00

5 426 323,00

5 432 405,13

PRÍJMY

Ukazovateľ

PRÍJMY SPOLU

Schválený
rozpočet na
rok 2017

Upravený
rozpočet
k 31.12.2017

Plnenie
k 31.12.2017

% plnenia
% plnenia
k schváleném
k upravenému
u
rozpočtu
rozpočtu

55 000,00

55 000,00

45 469,31

82,67

82,67

200

55 000,00

55 000,00

45 469,31

82,67

82,67

- 210

38 000,00

38 000,00

27 542,28

72,48

72,48

- 290

17 000,00

17 000,00

17 927,03

72,48

72,48

z toho:
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Súhrnný prehľad inventarizovaného majetku za účtovnú jednotku VŠC DUKLA Banská Bystrica
Účtovný stav ku dňu
vykonania
inventarizácie
(v obst. cenách)

Majetok
(názov a číslo účtu hlavnej knihy)

a

ÚČTOVNÁ TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK
01

Dlhodobý nehmotný majetok /DNM/
Softvér

013.

Dlhodobý hmotný majetok /DHM/
Stavby

02

Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí
Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí - inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Skutočný stav
zistený fyzickou,
príp. dokladovou
inventúrou
(v obst. cenách)
b

Prírastky a
úbytky od
vykonania
inventúry do
konca obdobia
d

Stav majetku ku
dňu účtovnej
závierky
(v obstarávacích
cenách)
e =c+d

3 694 148,48

3 694 148,48

0,00

151 407,80

443 945,13

443 945,13

443 945,13

443 945,13

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

0,00
443 945,13
0,00
443 945,13
151 407,80 24 779 832,83
0,00
21 739 397,21
1 914 105,18
151 407,80

24 628 425,03 24 628 425,03
021.
022.
022.24
023.
028.

Zistené
inventarizačné
rozdiely
manká (-)
prebytky (+)
c=b-a

21 739 397,21

21 739 397,21

1 762 697,38

1 762 697,38

8 041,17

8 041,17

1 071 132,46

1 071 132,46

3 845 556,28

8 041,17

0,00

1 071 132,46

47 156,81

47 156,81

0,00

0,00

47 156,81

924 456,53
924 456,53
-232 426,40

0,00

031.

924 456,53
924 456,53
-232 426,40

924 456,53
924 456,53
-232 426,40

073.

-232 426,40

-232 426,40

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

-47 156,81

-47 156,81

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

333 893,97

333 893,97

0,00

91 534,41

425 428,38

333 893,97

333 893,97

333 893,97

333 893,97

0,00
0,00

91 534,41
91 534,41

425 428,38
425 428,38

305 921,74

305 921,74

0,00

0,00

305 921,74

951,60
951,60
304 970,14
304 970,14
16 618,37
288 351,77

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

0,00

221
221.31
221.51

951,60
951,60
304 970,14
304 970,14
16 618,37
288 351,77

0,00
0,00

951,60
951,60
304 970,14
304 970,14
16 618,37
288 351,77

ÚČTOVNÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

-288 351,77

-288 351,77

0,00

0,00

-288 351,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

-261 176,55

-261 176,55

0,00

0,00

-261 176,55

331.155
331.255

-63 977,41
-97 616,80

-63 977,41
-97 616,80

0,00
0,00

-63 977,41
-97 616,80

336.111

-10 326,29

-10 326,29

0,00

-10 326,29

336.113

-1 558,50

-1 558,50

0,00

-1 558,50

336.121

-14 338,34

-14 338,34

0,00

-14 338,34

336.123
336.21
336.22

-3 607,74
-26 050,58
-43 700,89
-24 932,44
-9 667,31
-15 265,13
-2 242,78
-290,42
-1 952,36

-3 607,74
-26 050,58
-43 700,89
-24 932,44
-9 667,31
-15 265,13
-2 242,78
-290,42
-1 952,36

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

-3 607,74
-26 050,58
-43 700,89
-24 932,44
-9 667,31
-15 265,13
-2 242,78
-290,42
-1 952,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 618,37

-16 618,37

0,00

0,00

-16 618,37

-16 618,37
-16 618,37

-16 618,37
-16 618,37

0,00
0,00

0,00

-16 618,37
-16 618,37

1 088 064,31

1 088 064,31

0,00

2 388,95

1 090 453,26

1 088 064,31
1 088 064,31

1 088 064,31
1 088 064,31

0,00
0,00

2 388,95
2 388,95

1 090 453,26
1 090 453,26

03
07

Pozemky

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k softvéru

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k stavbám

08

Opráv. k samost.hnut.veciam a súbor.hn.vecí
Opráv. k sam.hn.vec.a súb.hn.vecí-inventár
Oprávky k dopravným prostriedkom
Oprávky k drobnému DHM

081.
082.
082.24
083.
088.

ÚČTOVNÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY
11

Materiál
Materiál na sklade

112.1

ÚČTOVNÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY
Ceniny
Ceniny - stravné lístky
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Účty v bankách
Bankové účty
Účet sociálneho fondu
Depozitný účet

213
213.03

Záväzky
Dodávatelia

321.

Zúčt. so zamestnancami a orgánmi sociálneho a
zdrav. poistenia
Zamestnanci-profesionálni vojaci - mzdy bezhotovostné

33

Zamestnanci-občianski zamestnanci - mzdy bezhotovostné
Zdravotná poisťovňa-p.v. - Všeobecná zdravotná
poisťovňa
Zdravotná poisťovňa-p.v. - Ostatné zdravotné poisťovne
Zdravotná poisťovňa-o.z. - Všeobecná zdravotná
poisťovňa
Zdravotná poisťovňa-o.z. - Ostatné zdravotné poisťovne
VÚSZ-profesionálni vojaci
Sociálna poisťovňa-občianski zamestnanci

Zúčtovanie daní a poplatkov

34

Ostatné priame dane-profesionálni vojaci
Ostatné priame dane-občianski zamestnanci

342.1
342.2

Iné pohľadávky a záväzky

37

HR-Iné záväzky-členské príspevky
HR-Iné záväzky- doplnkové poistenie

38

379.56
379.58

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Náklady budúcich období - predplatné

381.

ÚČTOVNÁ TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE A
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
47

Dlhodobé záväzky
Fond sociálny - RO

472.1

ÚČTOVNÁ TRIEDA 7 - Uzávierkové a podsúvahové
Podsúvahové účty
Operatívna evidencia - zásoby

76-79
761.

-22 070 251,81 -22 070 251,81
-19 563 018,17 -19 563 018,17
-1 478 355,04

-1 478 355,04

-8 041,17

-8 041,17

-973 680,62

-973 680,62

0,00

-232 426,40

0,00 -22 070 251,81
-19 563 018,17
-1 478 355,04
-8 041,17
-973 680,62

-47 156,81

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte ku dňu účtovnej závierky 31.12.2017
Inventarizovaný majetok
P.č.

Účet

Názov majetku
(číslo bankového účtu)
3

Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou
Inventarizačné rozdiely
Doklad overujúci

Mena

Účtovný stav k
31.12.2017

Suma podľa § 25 zák.

skutočný stav (bankový
výpis č.)

Manká

Prebytky

6

7

8

9

1

2

4

5

1.

221.31

SK09 8180 0000 0070 0016 6424

€

16 618,37

16 618,37

2.

221.51

SK31 8180 0000 0070 0016 6416
Spolu

€

288 351,77
304 970,14

288 351,77
304 970,14

x

Poznámky

10

účet SF
depozitný účet

Cudzia mena prepočítaná na € spolu

x

x

x

x

Inventúrny súpis záväzkov ku dňu účtovnej závierky 31.12.2017
v €/v cudzej mene
Účtovný stav ku dňu 31.12.2017
Faktúra
Názov, sídlo a IČO** dodávateľov, veriteľov, číslo, zmluva
Dátum
Suma ( § 25
číslo, výpl.
atď.
splatnosti
zák.)
listina, atď.

*

Inventarizovaný majetok

P.č.

1

Účet
2

3

4

5

Skutočný stav zistený inventúrou
Inventarizačné rozdiely
Suma podľa §
25 zák.

6

1.

379.56

iné záväzky - členské príspevky

10.1.2018

2.

379.58

iné záväzky - doplnkové

10.1.2018

1 952,36

1 952,36

3.

331.155

zamestnanci-p.v.-mzdy bezhotovostné

10.1.2018

63 977,41

63 977,41

4.

331.255

zamestnanci-o.z.-mzdy bezhotovostné

10.1.2018

97 616,80

97 616,80

5.

336.111

Zdravotná poisťovňa p.v.-VŠZP

10.1.2018

10 326,29

10 326,29

6.

336.113

Zdravotná poisťovňa p.v.- ostat. poistovne

10.1.2018

1 558,50

1 558,50

7.

336.121

Zdravotná poisťovňa - o.z. VŠZP

10.1.2018

14 338,34

14 338,34

8.

336.123

Zdravotná poisťovňa - o.z. ost.poisťovne

10.1.2018

3 607,74

3 607,74

9.

336.21

Vojenský úrad.soc.zabezpečenia p.v.

10.1.2018

26 050,58

26 050,58

10.

336.22

Sociálna poisťovňa - o.z.

10.1.2018

43 700,89

43 700,89

11.

342.1

Ostatné priame dane - p.v

10.1.2018

9 667,31

9 667,31

12.

342.2

Ostatné priame dane - o.z.

10.1.2018

15 265,13

15 265,13

13.
x

472.1

Sociálny fond - RO
Spolu

10.1.2018
x
x

16 618,37
304 970,14

304 970,14

Cudzia mena prepočítaná na € spolu

x
x

290,42

Odporúčanie na úpravu
ocenenia podľa § 26

Skut. stav je
vyšší

Skut stav je
nižší

Poznámky

8

9

10

zvýšenie

zníženie

11

12

290,42

16 618,37
x
x

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 úrad správy rozpočtovej kapitoly 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 používa so stavom
k 31.12.2016.
Na základe Pokynov k postupu prác pre zostavenie zreálneného
návrhu rozpočtu na rok 2018 č. ÚSRK-29-1/2017 boli v sprístupnenej verzii
v IIS SAP zapracované zmeny rozpočtu pre rok 2018.
Na základe Smerníc ministra obrany SR pre obranné plánovanie na
roky 2018 až 2023 bol spracovaný zoznam požiadaviek 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 31.12.2017 bolo na 99,99 %.
Počas celého mesiaca február bola najvyššia priorita splniť v termíne
do 25.2.2017 mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov so stavom k 31. decembru 2016 nariadenú na základe
úlohového listu Ministra obrany č. KaMO-7-4/2017.
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ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-10/2017 boli VŠC DUKLA Banská Bystrica
stanovené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych vojakov
a zamestnancov nasledovne:

Kategória

Priemerný záväzný
počet

Limit €

z.
p.v.

1 434 390,68

117,673

796 441,54

52,750

Priemerný záväzný
plat €
1 015,80
1 258,20

Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych
vojakov v zmysle zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a výplatu miezd
zamestnancov, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, v súlade so
zákonom č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a Smernicou riaditeľa VŠC DUKLA Banská Bystrica
pre odmeňovanie vrcholových športovcov podľa Zákonníka práce.
Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2015 k 31.12.2017
Profesionálni vojaci
2017

Stanovené ukazovatele

Plnenie za 1-12/2017

796 441,54
52,750
1 258,20

796 441,54
52,750
1 258,20

Limit €
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat €

Tabuľková disciplína bola dodržaná.
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený.
Plnenie
priemerného mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu
p.v. k 31.12.2017 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2017 bol
55.
Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
2017

Stanovené ukazovatele

Plnenie za 1-12/2017

1 434 390,68
117,673
1 015,80

1 434 390,68
117,673
1 015,80

Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovený
prekročený.

priemerný

evidenčný

počet

zamestnancov

nebol
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Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2017 na 100,00 %.
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 117,5. Stanovený
priemerný plat bol plnený na 100,00 %.
Boli zavedené opatrenia na zníženie 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 31.12.2017 vyčerpaných celkom € 849 193,30.
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6.Personálne otázky
V roku 2017 bolo vo VŠC realizovaných niekoľko zmien v Tabuľkách
počtov („ďalej len TP“). Zmeny boli vykonané 24., 25. a 26. doplnkom v TP
z dôvodu zrušenia a vytvorenia nových funkcií. 27. doplnkom v TP bola
zmena organizačnej štruktúry vykonaná od 1. októbra 2017.
V roku 2017 boli prijatí do služobného pomeru 2 profesionálni vojaci,
služobný pomer skončili 3 profesionálni vojaci.
Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 19
zamestnancov. Prepustení z pracovného pomeru boli 12 zamestnanci.
Prepúšťania boli realizované na základe vlastných žiadostí, uplynutím
dohodnutej doby, odvolaním, porušením pracovnej disciplíny a úmrtím. Z
dôvodu úpravy pracovných vzťahov bolo vykonávaných 82 personálnych
pohovorov, spracovaných 174 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným
zmluvám a 230 platových výmerov.
V mesiaci január a február 2017 boli spracované, plány dovoleniek a
služobné hodnotenia profesionálnych vojakov do 15.2.2017. Podľa ročného
plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2017 spracované
majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich zamestnancov.
Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných
plánov a požiadaviek vedenia.
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC
Od 1.10.2017 nadobudla v rámci VŠC účinnosť významná zmena
organizačnej štruktúry, ktorá sa týkala najmä zvýšenia individualizácie
riadenia športovej prípravy pre každého 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
- oddelenie zdravotnej starostlivosti



Odbor ekonomiky
- skupina účtovania a evidencie
- oddelenie správy majetku,
- finančno-personálne oddelenie



Odbor riadenia športu
- organizačno-administratívne oddelenie
- skupina metodiky tréningu a diagnostiky
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Organizačná štruktúra 2017

VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je
štatutárnym orgánom VŠC. Riaditeľ môže v rozsahu svojich práv
a povinností poveriť ďalších zamestnancov na právne úkony vykonávané
v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa ustanovuje
organizačný poriadok VŠC, ktorý je vnútorným dokumentom VŠC a
stanovuje úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých
stupňov riadenia, vymedzuje ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti,
zodpovednosť a právomoci riaditeľov odborov, vedúcich oddelení a skupín
VŠC.
Vo VŠC pôsobili v r. 2017 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 službe
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
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
mládeži (zmluvní športovci, ďalej len „z.š.“).
K 31.12.2017 bolo v pracovnom pomere
služobnom pomere 57 profesionálnych vojakov.

118

zamestnancov

av
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Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k
1.1.2017

plán

skutočnosť

Dôstojníci

19

14

Poddôstojníci

42

38

1

1

Zamestnanci

122

116

SPOLU

184

169

Mužstvo

Veková štruktúra k 1.1.2017
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.

Počet

28

35

26

25

14

11

8

11

61-65 66-70
r.
r.
9

2

Graf vekovej štruktúry
61-65
56-60
51-55
46-50

66-70

do 25

41-45
36-40

26-30
31-35
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Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme k 1.1.2017
Základné
7

Stredné odborné
7

Úplné stredné
61

Vysokoškolské
94

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov
VŠC

základné

stredné odborné

úplné stredné

vysokoškolské

Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2017 bol
nasledovný:


odbor riadenia športu a odbor podporného tímu



športovci:






33 profesionálnych vojakov
49 zamestnancov vo verejnom záujme
tréneri:
13 prof. vojakov (vrátane riaditeľa OPT – hlavného
trénera)
20 zamestnancov vo verejnom záujme
referenti športov
5 zamestnancov vo verejnom záujme
mechanici:
3 zamestnanci vo verejnom záujme
lekári a zdravotníci: 4 profesionálnych vojakov
9 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odbor riadenia športu a odbor podporného tímu
136 osôb
Graf odboru športu VŠC

športovci

tréneri

mechanici

zdravotníci

referenti
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odbor ekonomiky: 25 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odb. ekon.

25 osôb



spolu riaditeľstvo

7 zamestnancov vo verejnom záujme
1profesionálny vojak
8 osôb

CELKOVÝ POČET

169 OSÔB

riaditeľstvo:

Graf skutočného počtu zamestnancov a
profesionálnych vojakov VŠC podľa
zaradenia

športovci

tréneri

referenti športov

mechanici

zdravotníci

odbor ekonomiky

riaditeľstvo

2. Rozvoj ľudských zdrojov
Prijímanie do dočasnej štátnej služby bolo v r. 2017 realizované
cestou regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa, v
podriadenosti PÚ OS SR a prepúšťanie zo služobného 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, že
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme sa nevzťahuje na vrcholových športovcov, títo majú
stanovované zmluvné platy v súlade so Zákonníkom práce a Smernicou pre
odmeňovanie vrcholových športovcov podľa dosiahnutých športových
výsledkov.
Personálna evidencia a personálna štatistika profesionálnych vojakov a
zamestnancov je vedená v súlade so smernicami o vedení personálnej
evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov a metodickými
pokynmi. Úlohy pre personálnu prácu vyplývajú z ročného plánu a zo
základných opatrení. Tieto sa v stanovených termínoch plnia.
VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a
profesionálnych vojakov štúdiom na vysokých školách. Počas celého roka sa
zamestnanci VŠC zúčastňovali školení a kurzov, ktoré boli zamerané na
získanie nových informácií. Profesionálni vojaci v súlade s potrebami VŠC
absolvovali odborné kurzy v Prápore výcviku Martin.

31

7.Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom VŠC DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „DUKLA“) bolo
aj v roku 2017 zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, pričom
merateľným ukazovateľom a kritériom efektívnosti je stanovený počet
medailí.
V roku 2017 športovci VŠC získali 31 medailí z vrcholných podujatí
oproti 25 plánovaných.
Biatlon
 na LMS v Čajkovskyj (zisk 4 medailí),



Karate
 na ME v Kocaeli (zisk 1 medaily),
 na AME v Coimbre (zisk 1 medaily),
 na SH neolympijských športov vo Vroclavy (zisk 1 medaily),
Kanoistika
 na MS v Račiciach (zisk 1 medaily),
 na EYOF v Györi (zisk 3 medaile),
Vodný motorizmus
 na MS v Cremone (zisk 1 medaily),
 na ME v Chodzieze (zisk 1 medaily),



Vodný slalom
 na MS v Pau (zisk 4 medailí),
 na ME v Tacene (zisk 2 medailí),
 na MSJ v Čuňove (zisk 5 medailí),
 na MEJ v Hohenlimburgu (zisk 4 medailí),
Vzpieranie
 MEJ v Prištine (zisk 2 medailí),
Zjazdové lyžovanie
 MS v St. Moritzi (zisk 1 medaily).
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Kritériá pre zaradenie športovcov VŠC do kategórií v r. 2017
V oblasti organizácie zabezpečenia športovej prípravy boli spracované
kritéria pre zaraďovanie športovcov do VŠC podľa výkonnostných kritérií
a zabezpečenia ich športovej prípravy, ktoré sprehľadňujú financovanie
športovej prípravy zaradených športovcov na základe bodového hodnotenia
dosiahnutých výsledkov. V priebehu roka 2017 bola vymenovaná trénerská
rada ako poradný orgán riaditeľa VŠC DUKLA Banská Bystrica a zároveň
boli opäť vymenovaní hlavní tréneri vo vybraných športoch – atletika,
rýchlostná kanoistika, vodný slalom, plávanie a rôzne a to z dôvodu
zefektívnenia fungovania a skoordinovania činnosti športov, kde vykonávajú
športovú činnosť viac ako tri tréningové skupiny.
V úvode r. 2017 boli športovci zaradení do výkonnostnej kategórie na
základe výsledkových kritérií (A, B, C, D) a prípadného vekového obmedzenia
mládežníckych 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.
Výnimoční mládežnícki športovci bez relevantných športových
výsledkov môžu byť na základe návrhu športového zväzu do VŠC DUKLA
zaradení na základe unikátnej stratégie podpory mládežníckych talentov
jednotlivých stredísk vrcholového športu a ich aktuálnych možností
(materiálne, trénerské, rozpočet, či iné podmienky pre podporu a rozvoj
jednotlivých športových odvetví).

Kategória

Podujatie
OH, MS,
poradie

Elite

A

SP

-

Umiestnenie
celkové

ME, HMS

4 roky

Plat IŠ podľa
Smernice VŠC
+ prostriedky
na športovú
prípravu

2 roky

Plat IŠ podľa
Smernice VŠC
+ prostriedky
na športovú
prípravu

1. - 8. miesto
1. - 3. miesto

Súťaž tímov OH, MS a HMS
1. - 3. miesto
v OH disciplínach
OH, MS, SP - celkové
9. - 20.
poradie
miesto
4. - 10.
ME, HMS
miesto
MS, ME v neolympijských
1. - 3. miesto
disciplínach
MS U23 / MSJ, SP kolo

Ochranná
Finančné
doba
zabezpečenie

1. - 6. miesto

HME, ME - krátky bazén,
1. - 3. miesto
ME U23 / MEJ
Súťaž tímov OH, MS a HMS
4. - 8. miesto
v OH disciplínach
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OH
MS, SP - celkové poradie
ME, HMS, EP
B

SVH, AMS, SU,
MS U23 / MSJ, SP kolo
HME, ME - krátky bazén,
ME U23 / MEJ
MS U17 / ME U17
MS, ME, HMS, HME, ME krátky bazén
MS U23 / MSJ

C
ME U23 / MEJ
MS U17 / ME U17
MS U23 / MSJ, ME U23 /
MEJ, MS U17 / ME U17

účasť
21. - 40.
miesto
11. - 20.
miesto
1. - 3. miesto

1 rok

Plat IŠ podľa
Smernice VŠC
+ prostriedky
na športovú
prípravu

1 rok

Prostriedky
na športovú
prípravu
Využitie
Infraštruktúry
VŠC na
športovú
prípravu

7. – 16.
miesto
4. – 12.
miesto
1. - 6. miesto
účasť
16.- 20.
miesto
13. - 16.
miesto
7. - 12.
miesto
účasť

D
M-SR

2 roky

Plat IŠ podľa
Smernice VŠC
+ prostriedky
na športovú
prípravu
podľa
bodového

1. - 3. miesto
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Plnenie kritérií na vrcholných podujatiach v r. 2017 za jednotlivé
športy a ich vyhodnotenie
ATLETIKA
Nositelia úloh

MS

HME

ME U23

Úloha

Plnenie

Majdán
Czaková
Lomnická
Lomnický

20
20
účasť
Top 6

DNF
36/62
18/32
13/32

Jana Velďáková
Dana Velďáková
Veszelka
Černý
Úradník
Morvay
Čubaňová
Hornáková
Veszelka

12
12
účasť
16
14
12
20
14
5

10/18
12/17
13/17
18
22/28
28
19
4

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

Sezóna bola z pohľadu výsledkov nevydarená. Výraznú úlohu zohral
fakt, že náš najlepší pretekár Matej Tóth bol dočasne suspendovaný od IAAF
a tým pádom nemohol plniť hlavné úlohy.
Z ostatných pretekárov to tiež nebol práve vydarený rok. Marika
Czaková zaostala za očakávaním. Výsledné 36. miesto na MS určite nemožno
hodnotiť ako nejaký výbuch nakoľko sa pohybuje zhruba okolo polovice
výsledkovej listiny.
V kategórii U23 reprezentovali VŠC DUKLU BB Michal Morvay
a Monika Hornáková s plnením hlavných úloh na ME23 v Bydgosccz ktoré
sa im moc nevydarili.
Morvay skončil na 22.mieste, čo určite nie je pre nás dobré
umiestnenie. Výkon 1:30:04 je zhruba na úrovni jeho celoročnej výkonnosti,
takže u neho nehodnotím sezónu ako neúspešnú ale ani úspešnú. Z pohľadu
perspektívy urobil veľký skok v príprave a jeho nastavovanie na 50km do
budúcnosti sa mi javí ako opodstatnené a perspektívne.
Hornáková mala zlý rok ovplyvnený zranením, ktoré sa ťahalo
prakticky od februára až do mája, takže prípravu na ME23 stihla na
poslednú chvíľu a aj výsledok na ME tomu zodpovedá.
Dana Velďáková mala nevydarenú sezónu. Po nepretržitých 14-tich
sezónach s výkonom nad 14 m sa jej túto métu nepodarilo prekonať. Cieľom
bola účasť na MS v Londýne, čo sa jej nepodarilo splniť. Jednou z príčin boli
problémy s chrbtom, ktoré si privodila začiatkom januára. Mimo riešenia
zdravotného problému sa improvizovane prispôsobovalo posilňovanie počas
celej letnej sezóny. Aj to pravdepodobne ovplyvnilo celkovú výkonnosť
v hlavnej sezóne. O účasť na MS v Londýne v renkingovom poradí ju obral

35

silný vietor. Výkony s vetrom 13,98 m, 13,92 m a aj 13,90 m by na postup
určite stačili. Jej maximálny výkon v sezóne preto bol len 13,82 m.
U Jany Velďákovej po kvalitnej sezóne 2016 s novým osobným
rekordom 675 cm, nastal podľa reálnej výkonnosti v sezóne 2017 menší
útlm, čo znamenalo nesplnenie cieľa, účasť na MS v Londýne. Sezóna však
mohla dopadnúť úplne inak, keby v minimálne troch pretekoch mala trošku
toho športového šťastia, keď skoky s minimálnym prešľapom mohli
znamenať pre Janku splnený limit na MS s výkonom 675 cm alebo
prinajmenšom výkon na úrovni renkingového postupu. Maximálny výkon
v sezóne 2017 655 cm neodzrkadľuje jej možnú reálnu výkonnosť. Predošlé
problémy s pätou odrazovej nohy a členkom neodrazovej nohy jej výkonnosť
neovplyvňovali.
Už začiatok sezóny Tomáš Veszelka ukázal, že je dobre pripravený.
Naznačili to už výkony z haly, keď v trojskoku si zlepšil svoje maximum na
16,40 m, čím vytvoril nový slovenský halový rekord do 22 rokov a splnil tým
limit na HME do Belehradu. Pridal k tomu ešte osobné zlepšenie na 60 m na
6,87 s. V zlepšovaní pokračoval aj v rámci sústredenia v Južnej Afrike, keď
z plného tréningu začiatkom apríla si vytvoril nové osobné maximum
v skoku do diaľky 771 cm.
O výraznejší výkonnostný posun ho trošku pripravili zdravotné
problémy s odrazovou nohou, ktoré si privodil na MED v Tel Avive koncom
júna. Napriek tomu za tri týždne na ME do 22 rokov v Bydgoszczi si skočil
osobné maximum 16,63 m, skončil na 4. mieste a vytvoril nový slovenský
rekord do 22 rokov. Na bronzovú medailu mu chýbalo 5 cm. Výkonom 16,63
m súčasne splnil limit na budúcoročné ME v Berlíne.
Po reoperácii kolena Martiny Hrašnovej začiatkom februára sa
rekonvalescencia
nevyvíjala
podľa
predpokladov
a trvalé
bolesti
znemožňovali kvalitný tréning v technických disciplínach, čo sa odzrkadlilo
na nižšom výkone na M-SR. Na základe uvedených skutočností bola nútená
predčasne ukončiť prípravu na MS.
Hlavné výkonnostné ciele Matúša Bubeníka boli vrcholné podujatia
roku 2017 a to Majstrovstvá Európy v hale a Majstrovstvá sveta a Svetová
univerziáda v letnej sezóne. Halová sezóna mala oproti minulosti opačný
spád. Vlažnejší začiatok sezóny vyvrcholil na HME v Belehrade, SB v
kvalifikácii 228cm a postup do finále, v ktorom 227cm stačilo na celkové 5.
miesto. Z finálového preteku si bohužiaľ odniesol aj zranenie v oblasti
spodného brucha, ktoré negatívne ovplyvnilo nielen prípravu, ale aj celú
letnú sezónu. Tá prebiehala v obmedzenom režime, a k skákaniu sa dostal
až po návrate zo sústredenia na Kanárskych ostrovoch tj. v máji. Po
absolvovaní niekoľkých pretekov a víťazstve na M-SR v BB výkonom 223cm,
došlo pri tréningu techniky k natrhnutiu zadného stehenného svalu a letnú
sezónu tak musel predčasne ukončiť, bez absolvovania zostávajúcich
vrcholov.
Sezóna 2017 Marcela Lomnického bola z pohľadu umiestnenia na
vrcholnom podujatí menej úspešná ako Olympijská, očakávania boli veľké aj
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kvôli zmene tréningovej skupiny. Začiatok spolupráce dnes už s
trojnásobným majstrom sveta Pawlom Fajdekom sľuboval nárast výkonnosti.
Cieľ bola perfektná príprava na MS. Išlo o medailu. Avšak v Londýne počas
kvalifikácie MS čakali veľmi ťažké podmienky (hádzalo sa o 21:30, v hustom
daždi a v 13 stupňoch). Dopadlo to nakoniec tak, že chýbalo 15 cm na
postup do finále. Pozitívne bolo ale pripojenie sa k veľmi silnej kladivárskej
skupine a v spolupráci sa bude aj naďalej pokračovať. Možno až do Tokya
2020. Ako pozitívne vidí zlepšenie najdlhšieho hodu sezóny za posledné tri
roky hneď na začiatku sezóny.
Sezóna Dominikovi Černému vyšla veľmi dobre. Po kvalitnej príprave
v Afrike a v Livignu zvládol vrchol sezóny úspešne a podal kvalitný výkon na
Majstrovstvách Európy do 23 rokov, za osobným rekordom zaostal o 13
sekúnd a obsadil 18. miesto, takmer plánované (16.) umiestnenie. Počas
celej sezóny podával stabilné a stále zlepšujúce výkony, ktoré boli podložené
výsledkami z funkčných testov kde dosiahol osobné maximum. Celkovo
sezónu hodnotíme za úspešnú.
Bohužiaľ Miroslav Úradník nenadviazal na úspechy, ktoré zaznamenal
v minulosti. Kladne hodnotíme posun v tréningovom procese, kde vo
funkčných testoch dosiahol svoje nové maximálne hodnoty. Bohužiaľ
najväčšie sklamanie a nedostatok je v taktickej vyspelosti pretekára počas
pretekov. Vrchol sezóny Majstrovstvá Európy do 23 rokov v Bydgoszczy
dopadli neúspechom a obsadil až 21. miesto. V podobnom svetle sa niesol aj
Európsky pohár v Poděbradoch. Miroslav mal určite na viac a neukázal
počas tejto sezóny čo v ňom je.
Túto sezónu Dušan Majdán môže hodnotiť ako najhoršiu v jeho
kariére. Nedokázal nadviazať na štandardné výkony z predchádzajúcich
sezón a zaostal za očakávaniami. Na M-SR v Dudinciach pri neúčasti viacero
chodcov šiel len v tréningovom tempe a zaznamenal 4. titul majstra
Slovenska na 50 kilometrov. Najdôležitejšie preteky v aktuálnej sezóne boli
Majstrovstvá sveta v Londýne a Európsky pohár v Poděbradoch, ani jedny
nedokončil. Na konci sezóny bol s ním otvorený rozhovor na tému jeho
budúcnosti a cieľoch. Sám pretekár nebol absolútne spokojný so sebou
a vyslovil odhodlanie pokračovať a vylepšenie svojho osobného maxima.
Musíme zhodnotiť že Lucia Čubaňová je stále limitovaná svojou
úrovňou techniky a aj vďaka tomu vidíme ako hlavnú príčinu
stagnácií/miernom zlepšení vo výkonoch. Funkčné ukazovatele si zlepšila na
osobné maximum. Potenciál vidíme na zlepšovanie, no je to podriadené
zlepšeniu zvládnutia techniky a ekonomickosti pohybu. Vrcholné podujatie
ME U23 obsadila 22. miesto a zaostala o dve miesta za splnením cieľa. Na
majstrovstvách Slovenska obsadila druhé miesto a splnila cieľ.
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BIATLON
Nositelia úloh
Daubnerová
Hasilla
Otčenáš
štafeta mix

MS

ME

Daubnerová
Kuzmina
štafeta Ž
Kuzmina
šprint 7,5km
Otčenáš
Hasilla
stíhacie preteky
Kuzmina
stíhacie preteky
Hasilla
Kazár
Daubnerová
Šima
vytrvalostné
Otčenáš
Hasilla
stíhacie preteky

Úloha

8

8

Plnenie

12/23

Vyhodnotenie

nesplnené

8/19

splnené

10

8/101

splnené

20
20

24/57
43/57

nesplnené
nesplnené

-

13/58

splnené

15
15
10
30

37/114
46/114
26/85
58/114

15
15

19/55
37/55

nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené

V sezóne 2016/2017 boli vrcholnými podujatiami ME v Dusznikách a
neskôr MS v rakúskom Hochfilzene.
ME nedopadli dobre. Nedarilo sa ani ženám ani chalanom.
MS v Hochfilzene 2017 boli po ME druhým vrcholom sezóny pre
družstvo mužov. Zaznamenali tri umiestnenia v Top 30. Najcennejšie bolo
16. miesto Tomáša Hasillu v rýchlostných pretekoch. Za povšimnutie stojí
aj výkon Martina Otčenáša v stíhacích pretekoch, kedy sa zo 47. miesta
dokázal posunúť na 24. miesto.
Pochvalu zaslúži Anastasija Kuzmina, ktorá má za sebou úspešné
MS. Po zdravotných komplikáciách a po veľkom výpadku v tréningu,
splnila svoj cieľ hneď úvodným 8. miestom v šprinte. Jednou netrafenou
ranou v stoji prišla o bronz.
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CYKLISTIKA CESTNÁ
Nositelia úloh

ME v cx

Tybor
Bellan
Cully
Oros
Haring
Haring
Bellan

ME v cc

Haring

ME
ME v MTB

Úloha
1/3 štartového
poľa
20

Plnenie
27/157
125/157
124/157
74/157
15/47

20

21/47
27/42

30

29/120

Vyhodnotenie
splnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené

Družstvo cyklistiky niektoré úlohy splnilo výborne, niektoré sa tesne
splniť nepodarilo.
z. Martin Haring preukázal jasnú pozíciu slovenskej jednotky
v terenárskych disciplínach, keď sa stal majstrom Slovenska v cyklokrose,
MTB cross country i maratóne a obsadil v nich 21. Resp. 29. Resp. 15.miesto
na ME. Je to veľmi sľubné najmä vzhľadom k začínajúcej kvalifikácii na OH
v MTB, ktorá začne v roku 2018.
Na MS v cestnej cyklistike sa des. Patrik Tybor ako člen tímu Petra
Sagana obetoval tímovej taktike ktorá vyústila k zisku rekordného tretieho
titulu majstra sveta Petra Sagana, čím sa Slovensko nezmazateľne zapísalo
do histórie tohto športu. Des. Tybor má obrovský podiel na tomto zlate, aj
keď v závere pre časový limit preteky nedokončil, prvá polovica trate bola
výrazne poznačená jeho prácou pre tím a lídra Sagana. V kat. U23 z.č. Cully
po prvýkrát štartoval na MS. Bola to obrovská skúsenosť a skôr doplatil na
slabšiu pozičnú jazdu v obrovskom pelotóne. Keďže sa vrcholnej cyklistike
venuje len druhú sezónu, je obrovskou nádejou a prísľubom do budúcnosti.
Celý tím výrazne navýšil zisk UCI bodov do svetového rebríčka, keď
z vlaňajších 183 navýšil sumu na 302 UCI bodov. Je to ďalší medziročný
nárast. Zisk bodov je dôležitý v rámci kvalifikácie na MS v jednotlivých
kategóriách ako aj na OH. Postupné doplnenie tímu o najlepších
slovenských cyklistov má jednoznačný zámer kvalifikovať sa na MS
v časovke tímov a kvalifikovať dvoch cyklistov na OH v cestnej cyklistike,
preto je potešiteľný nárast UCI bodov, keď v tíme bodovali nielen lídri des.
Tybor a z. Haring, ale najmä mladučkí cyklisti z.š. Cully a z. Bellan. Rovnako
výborné je, že až 7 cyklistov z 11členného kádra dokázalo získať body do
svetového rankingu.
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CYKLISTIKA DRÁHOVÁ
Nositelia
úloh
ME

Bačíková

Úloha
12.

Plnenie
14/20

Vyhodnotenie
nesplnené

DŽUDO
Nositelia úloh
MS
ME
EYOF
MSJ

Randl
Milichovský
Žilka
Randl
Hajas
Žilka
Banský
Fízel

Úloha

Plnenie

8
10
12
8
10
10
8
8

0/55
0/66
17/72
9/35
0/35
0/34
0/27
9/33

Vyhodnotenie
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené

V skupine seniorov sa kládol v roku 2017 dôraz v prvom rade na
posunutie pretekárov na úroveň svetových pohárov, na dôkladnú prípravu
na zvolené obdobie a prípravu na vrcholné podujatia. Výberom turnajov sa
nesledoval maximálny nazbieraný počet bodov do rankingu IJF ale
metodická príprava na kvalifikáciu na OH 2020.
Výrazný posun sa podaril Petrovi Žilkovi, ktorý získal dve premiérové
medailové umiestnenia na SP a tiež dobrý výkon na MS. Hneď po MS
potvrdil vysokú športovú úroveň víťazstvom na EP Bratislava.
Des. Milan Randl mal smolu v príprave na MS, kde sa zdravotne trápil
v záverečnej príprave v posledných dvoch mesiacoch pred MS. Získal síce
medailu na SP a na ME obsadil 9. miesto ale vzhľadom na jeho skúsenosti
mrzí unáhlená chyba v zápase o štvrťfinále na ME.
Matejovi Hajasovi sa zatiaľ nepodarilo posunúť sa na úroveň svojich
reprezentačných kolegov, avšak v súčasnosti robí maximum pre to aby sa
tak stalo v nasledujúcej sezóne. Mrzí ukončenie športovej činnosti Matúša
Milichovského bez výraznejšieho výsledku vzhľadom na úroveň jeho
pripravenosti a trénovanosti – nie je jednoduché vychovať v našich
podmienkach takého džudistu.
Potešilo 3. miesto na ME Mateja Poliaka, ktorý trénoval a pripravoval
sa so skupinou a získal tak medailové umiestnenie pre SR po 12. rokoch.
V skupine mladých pretekárov (dorastenci a juniori) boli na rok 2017
naplánované vysoké a vzhľadom na to, že juniori boli vo svojej kategórii len
prvý rok aj nereálne ciele. Tak isto Becík v kategórii do 23 rokov bol len
prvým rokom. Niektorí prešli v sezóne do vyšších váhových kategórií
(prirodzený rast), čo si tiež vyžaduje svoj čas. Všetci pretekári zo skupiny
majú vysokú tréningovú morálku a taktiež vysokú technickú úroveň. Ani
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jeden z nich však nie je nadpriemerne fyzicky vyspelým na svoj vek, čo ich
predurčuje k výsledkom na vrcholných podujatiach až v neskoršom období.
Vzhľadom na to mrzia „smolné“ výkony Máriusa Fízela na vrcholných
podujatiach. Na MEJ narazil hneď v prvom zápase na suverénneho
Azerbajdžanca Kotsoeva (víťaz LSZ, MEJ, MSJ), kde s ním ako jediný bojoval
celý zápas a prehral na wazari. Na MSJ vo vyrovnanom zápase
s mongolským pretekárom začal stupňovať aktivitu v predĺžení, avšak dostal
problematický trest za chytenie nohy.
Tréningová skupina získala na MSR U18 6 titulov, 3 druhé a jedno
tretie miesto. Hlavná je však odborná stránka ich džudistickej prípravy, pri
ktorej majú títo pretekári perspektívu do budúcnosti. Výsledky na
vrcholných podujatiach pri stanovenom trende budú len otázkou času.
KARATE
Nositelia úloh

ME

Suchánková
Tatárová
Lieskovský
Macejková
Fabian
Podsklan
Bogárová
Homola
Kosa
Vidová

Úloha

Plnenie

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
5
5
5
5
0
5
5
0
0

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené

V skupine seniorov sa kládol tento rok dôraz v prvom rade na
posunutie pretekárov v svetovom rankingu, na dôkladnú prípravu na
vrcholné podujatia. Najvýraznejší posun zaznamenala Dominika Tatárová,
ktorá svojimi medailovými umiestneniam na Svetových pohároch K1 a 5.
miestom na ME seniorov a posunula sa na 2. miesto v rankingu.
ME nevyšli Ingride Suchánkovej, ale vynahradila si to bronzovou
medailou na Svetových hrách a striebornými medailami na Svetových
pohároch KI v Dubaji a koncom roka v Japonsku.
Po umiestnení na ME sa vo svetovom rankingu výrazne posunuli Peter
Fabian a Matúš Lieskovský.
V tréningovej skupine juniorov a U21 sa v sezóne zamerali na
kvalifikačné turnaje na MS a ME kadetov a juniorov U21. Zároveň sa
zamerali na kvalifikačné turnaje na OH
Mládeže.
Počas roka podávali najlepšie výkony pretekári: David Podsklan,
Tomáš Kósa. Zúčastnili sa na turnajoch: MS a ME, kde žiaľ nedosiahli
medailové umiestnenia.
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Pretekárkam Ine Macejkovej a Dominike Bogárovej sa na
kvalifikačných turnajov nedarilo. Na MS a ME získali 5. miesto, kde prehrali
v súbojoch o bronzovú medailu.
Niektorí v budúcej sezóne prechádzajú do vyšších váhových kategórií
(prirodzený rast), čo si tiež vyžaduje svoj čas. Všetci pretekári zo skupiny
majú vysokú technickú úroveň.
KANOISTIKA
Nositelia úloh

MS

Gelle
Jankovec
Zaťko
Beňo
Vajda
Fraňa
Rusnák
Farkas
Mikéciová
Valová

EYOF

Valová

MSJ

MEJ

Fraňa
Polakovič
Kleman
Valová
Mikéciová
Lutáš
Fraňa
Polakovič
Kleman
Valová
Mikéciová
Lutáš

Úloha

Plnenie

12
12
12
12
12
16
10
12
20
20

2/32
nenominoval sa
10/23
10/23
nenominoval sa
5/13
11/25
11/24
16/27
16/27

6

1/17

10
12
16
20
12
10
8
10
12
16
8
6

8/32
13/24
nenominoval sa
nezúčastnila sa
11/19
nenominoval sa
6/18
nenominoval sa
nenominoval sa
5/18
9/9
nenominoval sa

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

Plánované ciele kanoistiky boli tak ako po minulé roky i v roku 2017
vysoké.
U nrtm. Petra Gelleho, v tejto poolympijskej sezóne išlo najmä
vytváranie stratégie prípravy a analyzovanie možností v jednotlivých
kajakárskych disciplínach smerom k štartu na OH v Tokiu. Výcvikové tábory
absolvoval v redukovanom množstve oproti modelu v predchádzajúcom roku.
Cielené bolo najmä hľadanie partnera do posádky dvojkajaku a vytváranie
predpokladu na štart v novej olympijskej disciplíne K4 500 m v rámci našich
klubových možností.
Záverečná príprava na MS ako aj časy na II. Kvalifikačných pretekoch
nás nechávali v optimistickom očakávaní vrcholu pretekárskej sezóny –
majstrovstiev sveta v českých Račiciach. Druhé miesto v olympijskej
disciplíne K2 1000 metrov a ôsme miesto v singlovej K1 500 m potvrdili
očakávania a predstavujú úspešný štart do nového olympijského cyklu.
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Nrtm. Peter Gelle je skúsený pretekár, ktorý uvedomelo a zodpovedne
pristupuje k úlohám vyplývajúcim z potrieb tréningového procesu
zameraného na dosahovanie vysokej športovej výkonnosti.
Miroslav Zaťko sa v predchádzajúcom období špecializoval výlučne
na disciplíny na 200 metrovej trati. Do prípravy na pretekársku sezónu
2017 sa však vzhľadom na uvedenie novej olympijskej disciplíne K4 na 500
metrov zmenilo zameranie prípravy týmto smerom. U Miroslava Zaťka
vidíme perspektívne napredovanie smerom k olympijským disciplínam na
200 a 500 metrov a týmto smerom sa bude uberať aj charakter prípravy
v nasledujúcom období.
Martin Jankovec v predchádzajúcej sezóne svojou výkonnosťou
potvrdil, že je plnohodnotným členom družstva rýchlostných kanoistov.
V budúcom roku očakávame od neho aktívny prístup k tréningu a úspešný
štart na vrcholných športových podujatiach.
Ľubomír Beňo podobne ako Miroslav Zaťko sa v predchádzajúcom
sezónach špecializoval prevažne na disciplíny na 200 metrovej trati. Do
prípravy na pretekársku sezónu 2017 sa však vzhľadom na uvedenie novej
olympijskej disciplíny K4 na 500 metrov zmenilo zameranie prípravy týmto
smerom. Táto posádka na majstrovstvách sveta si víťazstvom v B-finále
zabezpečila konečné desiate miesto. Ľubomír Beňo je jedným z našich
najlepších reprezentantov v disciplínach na 200 a 500 metrov. Perspektívne
k systému nových olympijských disciplín v rýchlostnej kanoistike sa bude
uberať aj charakter zamerania jeho prípravy v nasledujúcom období.
Milan Fraňa je univerzálny typ pretekára, ktorý koncepčne zapadá do
našej klubovej stratégie smerom k príprave na predolympijskú kvalifikáciu
na OH 2020.
Pokiaľ sa Martin Vajda v nadchádzajúcej sezóne nekvalifikuje na ME
resp. MS je potrebné prehodnotiť jeho zotrvanie na poste zmluvného
športovca. v nadchádzajúcej sezóne nekvalifikuje na ME resp. MS je
potrebné prehodnotiť jeho zotrvanie na poste zmluvného športovca.
Desiatnik Matej Rusnák je skúsený pretekár, ktorý už dlhodobo
dosahuje kvalitné športové výkony. Má predpoklady ešte na sebe zapracovať
a zvyšovať svoju výkonnosť smerom k nasledujúcim ME, MS, alebo OH Tokio
2020. Po minuloročnej frustrácii zo sezóny začal Matej na sebe tvrdo
pracovať. Hlavnou úlohou do nastávajúcej sezóny bolo popracovať na
technike pádlovania, zvýšení fyzickej sily, psychickej odolnosti a dravosti do
tréningov. Aj napriek priebehu sezóny a výpadku kvôli zdravotnému
problému je s Matejom spokojnosť, pretože u neho nastalo zlepšenie
v každom smere, či už v technike pádlovania a časoch na vode, v silovej
príprave a v neposlednom rade aj psychickej odolnosti a dravosti na
tréningoch.
Po úspešnom olympijskom roku nastalo v príprave Vincenta Farkasa
viacero zmien, ktoré boli vyvolané viacerými faktormi. Zmeny v príprave
reflektovali na osobné animozity s tréningovým partnerom M. Rusnákom
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a trénerom Ľ. Hagarom a taktiež na fakt, že ukončením pracovného pomeru
VŠC s R. Kohútom a A. Gavendom došlo de facto k rozpadnutiu tréningovej
skupiny kanoistov. Logickou náhradou bol začiatok spolupráce
s maďarským oddielom v Csepeli, kde je silná tréningová skupina špičkových
maďarských kanoistov. Počas prípravy na ME sa u Farkasa vyskytli
problémy so silnou alergiou, ktorá nebola správne podchytená, čo považujem
za negatívny zlomový moment v jeho tohtoročnej pretekárskej sezóne.
Namiesto očakávaného nárastu výkonnosti došlo k stagnácii až poklesu
výkonnosti, čo sa spolu s krátkym časom na prípravu (KP sa konali len
týždeň po ME) prejavilo na dosiahnutých výsledkoch. Mimoriadne pozitívne
je hodnotený profesionálny prístup menovaného k tréningovým, ale i mimo
tréningovým povinnostiam. Menovaný je mladý, mimoriadne pracovitý
pretekár s veľkou ašpiráciou a preto sa dá očakávať, že jeho výkonnosť sa
bude naďalej výrazne zvyšovať.
Michal Polakovič bol správne namotivovaný do sezóny 2017.
V tréningoch robil pokroky a pripravoval sa zodpovedne. V technike mal
menšie nedostatky. Perspektíva bola v C2 s Jakubom Lutašom. Z tejto C2
zišlo. Michal má dobré vytrvalostné aj silové parametre. V sezóne 2018 sa
bude sústrediť predovšetkým na disciplínu C1 1000m U23. V prípade
požadovanej výkonnosti prichádza do úvahy aj C2 medzi seniormi s kolegami
z VŠC Dukla, Farkašom alebo Rusnákom.
Počas sezóny 2017 Tomáša Klemana trápili viaceré ochorenia.
Vynechal dôležité časti prípravy. Neustále sa musel doťahovať na skupinu.
Veľmi slušne zajazdil na MJR na 500m trati, ktorú si neskôr vybral ako
svoju dominantnú trať. Tomáš je pozitívne naladený do ďalšieho tréningu
a pokračuje v odstraňovaní svojich rezerv, ktoré sú najmä vo vytrvalosti aj
v silových parametroch. V sezóne 2018 je jeho perspektíva v disciplíne C2
1000m resp. C1.
Hana Mikéciová mala veľké rezervy, na ktorých odstraňovaní neustále
pracuje. Jej progres zastavilo zranenie ramena, ktoré ju výrazne
obmedzovalo. Po dlhšom výpadku musela absolvovať veľmi náročný program
pretekov od mája do augusta. Absolvovala všetky preteky v kategórii U23 ako
aj seniorské preteky. 3x SP, 2x ME, 2x MS, 3x domáce kvalifikácie. Medzi
týmito pretekmi nebol priestor na systematickú prípravu. Navyše jej krvný
rozbor preukazuje dlhodobo nízke hodnoty HGB, červených aj bielych
krviniek. Aj napriek týmto problémom Hana zajazdila pekné výsledky.
V sezóne 2018 sa bude snažiť zlepšovať hlavne v kategórii C1 a do úvahy
pripadá aj C2 s Luciou Valovou, v ktorej spolu obsadili 16. miesto na MS
v Račiciach.
Lucii Valovej sa podarilo zapracovať na technike hneď z jari. Potom už
pridávala na intenzite tréningov a jej forma neustále rástla. Na
medzinárodných pretekoch si neverila a veľmi zle ich psychicky znášala. No
Lucia sa vie zaprieť a zabojovať. Na MRJ v Piešťanoch sa jej podarilo na
500m trati s náskokom zvíťaziť. Sezónu 2018 sa bude sústrediť na disciplínu
C1 juniorky a do úvahy prichádza aj C2 s Hanou Mikéciovou na ME, na
ktorých sa budú vyjazďovať miesta na EOH 2019.
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MODERNÝ PAŤBOJ
Nositelia úloh
ME
MEJ

Lichancová
Lichancová

Úloha

Plnenie

10

10

finále

31/36

Vyhodnotenie
splnené
splnené

Alica Lichancová má za sebou dobrú sezónu, v ktorej popri splnenej
úlohe vo svojej kategórii – ME Junioriek do 21 rokov absolvovala súťaže vo
vyšších kategóriách ( ME a SP) s cieľom adaptovať sa v najsilnejšej
medzinárodnej konkurencii. Kladne treba hodnotiť predovšetkým progres
v jazdeckej disciplíne, keď úspešne absolvovala tri medzinárodné parkúry.
Smerom k OH 2020 sa treba v príprave zamerať predovšetkým na
kombinovanú disciplínu Laser/Run.
PLÁVANIE
Nositelia úloh

MS

Listopadová
Klobučník
Nagy
Mišendová

Úloha

Plnenie

semifinále
semifinále
semifinále
½ štartovného
poľa

29/632, 29/59
29/73
8/37
32/59, 34/48

Vyhodnotenie
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené

Sezónu 2017 hodnotíme ako prechodnú. Po OH, ktoré dávali veľké
očakávania a vyžiadali si mimoriadne nasadenie, sa udiali zmeny
tréningových skupín a výmena trénerov. Na športovcov čakali dve vrcholné
podujatia, hlavné MS Budapešť a doplnkové ME-25 Kodaň. Plavci sa
dokázali skoncentrovať a v zastúpení štyroch plavcov (Klobúčnik, Nagy,
Listopadová, Mišendová) vybojovali najlepšie umiestnenie pre Slovensko a to
v podaní Richarda Nagya v disciplíne 400m PP. Ako štafeta SR 4*100m PP
mix, v tomto istom zložení odsadili historické 13. miesto.
Veľmi pozitívne sa hodnotí aj pričlenenie kondičnej trénerky Mgr.
Martiny Halinárovej, ktorá po konzultácii s hlavným trénerom realizuje celú
suchú prípravu. Ďalej je potrebné vyzdvihnúť prínos fyzioterapeutov, hlavne
Jána Blanára, ktorý mohol absolvovať všetky sústredenia a tým bol
k dispozícii hlavne v najťažších obdobiach prípravy.
V roku 2017 na Majstrovstvách Slovenska oddiel plávania vybojoval
spolu 18 medailí, z toho 12 titulov M-SR, 5 krát 2.miesto a 1 tretie.
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SANE
Nositelia úloh
MS
MSJ

Úloha

Plnenie

Vyhodnotenie

Solčanský
Stuchlák

16

26/29

nesplnené

Vaverčák
Zmij

8
6

13/19
10/11

nesplnené
nesplnené

Jednou z hlavných úloh v roku 2017 bola kvalifikácia na ZOH 2018 v
Pjongčangu, ktorú splnili všetci športovci (Katarína Šimonáková, Jakub
Šimonák, dvojky Solčanský-Stuchlák a Vaverčák -Zmij). Bohužiaľ posledne
menovaná dvojka nebola potvrdená medzinárodnou sánkarskou asociáciou,
kvôli posunutiu inej dvojky do súťaže družstiev. Preto sa nezúčastní
olympiády 2018.
ŠPORTOVÁ STREĽBA
Nositelia úloh

ME

HME

MSJ
MEJ

Tužinský
Baláž P.
Holko
Jány
Baláž Zoltán
Šulek
Tužinský
Baláž P.
Holko
Jány
Baláž Zoltán
Medveď
Šulek
Jány
Šulek
Kostúr
Kostúr

Úloha
8
½ štar. poľa
20
10
20
20
3
½ štar. poľa
20
16
20
½ štar. poľa
20
16
20
20
20

Plnenie

Vyhodnotenie

34/45
29/45
27/45
10/45
36/45
29/45

nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené

14/68
44/68
53/68
17/68
26/68
52/68
35/68
21
42
31

nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené

12/24

V poolympijskej sezóne športoví strelci plnili hlavné úlohy na HME
v Maribore a ME v Baku.
Juraj Tužinský mal za úlohu získať medailu na HME v Maribore 2017.
Dosiahnutý výkon 576 bodov bol o 2 body nižší než bolo treba na postup do
finále. Druhú úlohu plnil na ME v Baku v disciplíne LP 60, kde podľa HŠP
bolo treba dosiahnúť finálové umiestnenie /8. miesto/. Dosiahnutý výsledok
527 stačil na 34. miesto v konečnom umiestnení, čo nestačilo na splnenie
úlohy. Ostatné tréningové ukazovatele plnil podľa plánu, prevažne
v kondičnej príprave a v regenerácii čo bolo ďalším cieľom poolympijského
roku.
Peter Baláž bol v čase konania HME zaradený ešte na tabuľkách z.š.
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Absolvoval svoj prvý štart v kategórii mužov. Dosiahnutý výkon 570 bodov
znamenal 44. miesto zo 68 štartujúcich. Vzhľadom na záverečnú prípravu
v podmienkach AOS L. Mikuláši tento výkon nebol sklamaním a znamenal
dobrú skúsenosť pre jeho ďalšie napredovanie. Podobne by sme mohli
zhodnotiť aj jeho ďalšie vystúpenie na ME v Baku v disciplíne LP 60 /29.
miesto zo 45 štartujúcich/. Od mesiaca júl 2017 bol prijatý na tabuľkové
miesto IŠ a pripravuje sa v podmienkach VŠC DUKLA Banská Bystrica.
Z.š. Marek KOSTÚR nesplnil hlavnú úlohu umiestnenia v prvej
dvadsiatke, hoci podal o 4 body vyšší výkon ako vlani, čakali sa viac. Na MSJ
v Suhle dosiahol zhodné umiestnenie ako na HME t.j. 31. miesto. Bol to jeho
prvý štart na na MSJ. Posledným vrcholom tohtoročnej sezóny bol štart na
ME v Baku, kde zúročil svoju prípravu a skončil na 12. mieste, úlohu splnil.
Na Halových Majstrovstvách Európy sa puškárom darilo menej. Aj
napriek preukázateľnej výkonnosti na nominačných podujatiach, nedokázali
podať tento výkon aj na tomto vrcholnom podujatí. Od sezóny 2017/2018
ostáva v kategórii juniorov už iba z.š. Štefan Šulek a z.š. Michaela Mazanová.
V rámci juniorských podujatí plnili naši puškári jednu z hlavných úloh
na Majstrovstvách sveta juniorov v nemeckom Suhle. Aj tu ich však od
úspechu a splnenia úloh delilo pár bodov.

VODNÝ MOTORIZMUS
Nositelia úloh
MS F 500
ME O 700

Jung
Jung

Úloha

Plnenie

medaila
medaila

8
1

Vyhodnotenie
splnené
splnené

VODNÝ SLALOM
Nositelia úloh

Úloha

Plnenie

Grigar
Slafkovský
Kučera-Bátik
Martikán
Halčin
Kaliská
Grigar
Slafkovský
Kučera-Bátik
Martikán
Halčin
Kaliská

10
8
10
8
20
20
10
6
8
6
15
15

16/103
2/75
7/18
3/75
25/103
28/71
8/57
1/35
16/18
3/35
26/57
24/36

nesplnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené

MSJ

Grigar
Mirgorodský
Haššová

3
6
10

1/79
1/62
26/51

splnené
splnené
nesplnené

MEJ

Mirgorodský
Haššová

6
10

1/39
10/34

splnené
splnené

MS

ME

Vyhodnotenie
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Jakub Grigar sa podľa očakávania bez komplikácií nominoval do RD
SR do 23 rokov aj seniorov. Prvým vrcholným pretekom boli ME, kde zajazdil
kvalitné 8. miesto na vode, kde sa mu dlhodobo nedarí. V celkovom
hodnotení SP skončil na 8. mieste, ktoré bolo doteraz jeho najlepším.
Ďalším vrcholom boli domáce MS do 23 r., na ktorých sa Jakubovi aj pod
veľkým tlakom okolia podarilo obhájiť titul majstra sveta. Na MS mal Jakub
výborne rozbehnutú semifinálovú jazdu, ale v spodnej tretine trate minul
jednu z brán, do ktorej sa ale dokázal pomerne rýchlo vrátiť. S vedomím, že
musí dohnať stratu začal viac riskovať a dopustil sa ešte jedného dotyku,
ktorý ho stál postup do finále.
V koncoročnom svetovom rebríčku skončil na 4. mieste, čím potvrdil
príslušnosť k absolútnej svetovej kajakárskej špičke. Niekoľkokrát počas
sezóny ukázal, že je schopný súperiť s najlepšími kajakármi, ale musí sa
vyvarovať chýb, ktoré ho stáli lepšie umiestnenia.
Keď sa Markovi Mirgorodskému v nominačných pretekoch do RD
nepodarilo prejsť cez našich elitných kanoistov, zostali pred ním hlavné ciele
úspešne vystúpiť na MS U23, ME U23 a pokúsiť sa vyjazdiť pre SR 4. miesto
v SP pre kategóriu kanoistov. Na MS U23 počas celých pretekov podával
vyrovnané výkony, ktoré vyústili vynikajúcou finálovou jazdou a pri jeho
premiére v tejto vekovej kategórii získal zaslúžene titul majstra sveta. Sezóna
pokračovala ME U23 r. Aj tu Marko svoje výkony gradoval až do finálovej
jazdy a získal titul majstra Európy. Po úspešných vystúpeniach v
rankingových pretekoch sa mu podarilo vyjazdiť aj štvrté miesto pre SR, keď
v konečnom svetovom rebríčku skončil na 22. mieste.
Michaela Haššová prechádzala z juniorskej do U23 kategórii. V U23
reprezentácii skončila ako druhá loď. Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v
Čunove, mala rozbehnuté veľmi dobre, avšak v semifinálovej jazde na konci
trate jej udelili 50 trestných sekúnd, čo ju odsunulo od finále. Na
majstrovstvá Európy išla Michaela s výbornou formou, lenže na začiatku
pretekov prišli ťažké zdravotné problémy. Aj napriek tomu sa dokázala
prebojovať do finále zo 4 miesta, kde nakoniec skončila na 10.mieste. Záver
sezónny ukončila titulom majsterky Slovenska. Celú sezónnu hodnotím za
nevydarenú.
Sezóna 2017 A. Slafkovského bola najúspešnejšia v jeho športovej
kariére. V máji sa konali NP do RD seniorov a A. Slafkovský sa bez ťažkostí
dostal do RD na rok 2017. Po ukončení nominácie Alexander išiel na ME.
ME seniorov boli v Slovinsku Ljubljana a Alexander ich vyhral vo svojej
individuálnej kategórie a prvý svoj hlavný cieľ splnil. A v kategórii hliadok
skončili A. Slafkovský spolu s M. Martikánom a M. Beňušom na 6 mieste
s 10 sekundovou penalizáciou. Vo Francúzsku sa konali MS, ktoré boli
druhým hlavným cieľom sezóny, ale zároveň vôbec hlavným cieľom sezóny
2017. A. Slafkovský skončil na druhom mieste a splnil hlavný cieľ sezóny.
Spolu s Michalom Martikánom a Matejom Beňušom získali ešte v hliadkovej
kategórii C1 muži zlato. Alexander na záver sezóny sa dostal priebežne na
prvú priečku ICF Rankingu.
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Pre T. Kučeru a J. Bátika bola sezóna 2017 očakávajúcou a veriacou,
že kategória C2 muži bude pokračovať ako kategória na olympiáde 2020 v
Japonsku a tiež, že na ME v Slovinsku budú obhajovať zlato
z predchádzajúceho roku 2016. V prvej polovici mája sa konali NP do RD
a Tomáš s Janom bez ťažkostí prepádlovali do RD seniorov. Na ME skončili
na 16. priečke a do semifinále sa nedostali. Dostali veľa trestných sekúnd a
takto sa pripravili o obhajobu zlata z predchádzajúceho roku 2016.
V kategórii hliadok T. Kučera a J. Bátik spolu s bratrancami Škantárovcami
a bratmi Hochschornerovcami skončili na 4 mieste. Po SP sa konali MS vo
Francúzsku Pau. Tieto preteky boli druhým hlavný cieľom Tomáša s Janom.
Skončili nakoniec vo finále na 8 mieste. V kategórii hliadok C2 skončili na
treťom
mieste
spolu
s bratrancami
Škantárovcami
a bratmi
Hochoschornerovcami, ale táto kategória nebola oficiálne vyhlásená pretože
sa zúčastnili len štyri krajiny. Potrebných bolo 5 krajín.
Na základe rozhodnutia R-VŠC DUKLA a nariadenia zo dňa 12.6.2017
začala Elena Kaliská spoluprácu s novým trénerom Jánom Šajbidorom.
Počas letnej prestávky sa Elena pridala do skupiny k Maťovi Halčinovi a
absolvovala spoločne s ním špeciálnu aj kondičnú prípravu. V dejisku MS si
vyskúšala nový typ lode ktorý jej sedel hneď na prvý pocit a tak na poslednú
chvíľu pred MS ešte zmenila loď. Prejav na vode na novej lodi bol dobrý, aj
merané časy na tréningoch sa zlepšili. Na samotných MS v semifinálovej
jazde Elena obsadila 28. miesto. V sezóne 2017 Elena stanovené ciele
nesplnila.
V decembri 2016 začal Martin Halčin spoluprácu s novým trénerom
Jánom Šajbidorom a do sezóny 2017 nastupoval po zranení ramena.
Začiatkom júna sa konali ME v Slovinskom Tacene na ktorých Martin
skončil v semifinále na 26. m. Na MS bol Martin dobre pripravený aj prejav
na vode bol dobrý. V semifinálovej jazde žiaľ hneď v úvode ťukol a následnou
snahou dobehnúť stratu riskoval pri prejazdoch. V nabitej konkurencii
kajakárov mu to nakoniec stačilo na 25. miesto. Sezóna 2017 je hodnotená
ako nevydarenú. Maťo nesplnil stanovené ciele, čo do značnej miery
zapríčinilo minuloročné zranenie a zdĺhavá rekonvalescencia.
Michal Martikán potvrdil svoje kvality ziskom bronzovej medaily na MS
aj ME. K tomu pridal titul majstra sveta v hliadkach a víťazstvo v 3. kole SP.
VZPIERANIE
Nositelia úloh
MS

ME

Samko
Kružel
Kováč
Kováč
Kružel
Samko
Tatarčík
Tkáč

Úloha

Plnenie

16
20
16
12
12
8
16
10

11/33
neštartoval
neštartoval
10/24
14/24
8/21
16/25
16/21

Vyhodnotenie
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
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ME – Samotné podujatie prebehlo bez problémov. Po prvýkrát v histórii
sa cestovalo spoločne na šampionát, čo malo pozitívny vplyv na pretekárov.
Kvalitné vystúpenie našich športovcov potvrdilo aj množstvo platných
pokusov, kedy sa ich úspešnosť pohybovala medzi 4-5 z celkového počtu 6.
možných pokusov.
MS – Na šampionáte sa dosiahlo najlepšie umiestnenie od roku 2013.
Škoda len že SZV do prípravy nezaradilo viac reprezentantov. Od tohto roku
je opäť zmenené vedenie SZV a verí sa, že sa to pozitívne odrazí aj na
prístupu k štátnej športovej reprezentácii.

ZÁPASENIE
Nositelia úloh
MS
ME
MS U23
ME U23

I. Lévai
Jakus
Papp
I. Lévai
Jakus
Papp
Soós
Horváth
Z. Lévai
Soós
Horváth
Z. Lévai

Úloha

Plnenie

5
12
15
5
8
10
½ štar. poľa
½ štar. poľa
½ štar. poľa
5
8
8

neúčasť
neúčasť
neúčasť
neúčasť
neúčasť
14
20
18
17
15
neúčasť
8

Vyhodnotenie
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené

Rok 2017 mali zaradení športovci zápasenia už opakovane veľmi
nevydarený a aj preto boli riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica
rozviazané pracovné zmluvy športovcov Istvánovi Lévaiovi, Attillovi Lévaiovi,
Tamásovi Sóosovi. Pre potreby OS SR bolo navrhnuté začatie procesu
vyčlenenia čat. Vojtecha Jakusa.
István Lévai mal pozastavenú činnosť SZZ z dôvodu porušenia
dopingových pravidiel, čo sa uzavrelo 4-ročným dištancom. Z tohto dôvodu
bol pracovný pomer s Istvánom Lévaim rozviazaný k 03.10.2017.
Attila Lévai nesplnil stanovené podmienky zotrvania vo VŠC DUKLA
Banská Bystrica a bol s ním ukončený pracovný pomer k 30.10.2017.
Tamás Sóos odmietol trénovanie pod vedením trénera VŠC DUKLA
Banská Bystrica. Nesplnil ale požadované úlohy a bol s ním pracovný pomer
rozviazaný k 30.11.2017.
Čat. Vojtech Jakus nebol nominovaný do reprezentačného družstva
v zápasení a preto ho Slovenský zväz zápasenia ani nenominoval na ME
a MS. SZZ nenominoval Denisa Horvátha a Zoltána Lévaia na ME. Celá
príprava sa niesla v neistote a psychickej nepohode, čo sa ukázalo aj na MS
U-23.
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Pre zotrvanie zápasenia vo VŠC DUKLA Banská Bystrica je potrebné
vyriešiť vzťahy medzi vedením SZZ a trénerom VŠC.
Po niekoľko ročnej službe v OS SR si podal žiadosť o skončenie
dočasnej štátnej služby rtm. Karol Lengyel a na jeho miesto bude potrebné
v spoločnej kooperácii medzi VŠC a SZZ nájsť adekvátnu náhradu.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Nositelia úloh
MS

Velez-Zuzulová
Vlhová
súťaž tímu

Úloha

Plnenie

nestanovené

2

Vyhodnotenie
splnené

V roku 2017 plnili zaradení športovci zjazdového lyžovania hlavné
úlohy na Majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku St. Moritz. Najlepší
výsledok dosiahli športovci v novej olympijskej disciplíne a to v súťaži tímov,
kde obsadili vynikajúce 2. miesto a ukázali svoj potenciál aj k ZOH 2018.
V individuálnych pretekoch dosiahla najlepšie umiestnenie z. Petra
VLHOVÁ, ktorá obsadila v slalome 4. miesto v slalome a 8. miesto
v obrovskom slalome. Smolné preteky na MS mala z. Veronika VELEZZUZULOVÁ, ktorá po vynikajúcom I. kole slalomu vypadla v II. kole
a nenaplnila svoj potenciál, ktorý preukazovala v priebehu celého roka, keď
podávala vynikajúce vyrovnané výsledky, čoho výsledkom bolo celkové
umiestnenie sa v svetovom pohári slalomu na 2. mieste.
Napriek umiestneniu v svetovom pohári v chorvátskom Záhrebe na 22.
mieste v slalome zaznamenal z. Adam ŽAMPA neúspešnú sezónu hlavne
z dôvodu celoročných zranení.
Na základe dosiahnutého výsledku umiestnením na MS na 2. mieste
v súťaži tímov sa tím zjazdového lyžovania vo VŠC posilnil o dvoch
športovcov a do zamestnaneckého pomeru boli prijatí Andreas ŽAMPA a z.
Matej FALÁT.
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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
mládeži (zmluvní športovci, ďalej len „z.š.“), ktorých VŠC v roku 2017
podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, materiálne i technicky.
Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové
umiestnenia zmluvných športovcov VŠC na majstrovstvách sveta juniorov,
majstrovstvách Európy juniorov, akademických majstrovstvách Európy a
EYOF:
Prehľad medailových umiestnení zmluvných športovcov VŠC DUKLA
BANSKÁ BYSTRICA získaných na MSJ, MEJ, AME a EYOF v roku 2017
Šport

Miesto
Umiestnenie
Meno
podujatia
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV

Vodný slalom

Čuňovo

2.

Vodný slalom

Čuňovo

2.

Vodný slalom

Čuňovo

2.

Eliška MINTÁLOVÁ
Monika ŠKÁCHOVÁ,
Simona GLEJTEKOVÁ
Eliška MINTÁLOVÁ,
Sylvia BROSOVÁ

Disciplína
K1
3x C1
3x K1

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
Vodný slalom
Vodný slalom
Vodný slalom

Hohenlimburg
(NEM)
Hohenlimburg
(NEM)
Hohenlimburg
(NEM)

1.

Monika ŠKÁCHOVÁ,
Simona GLEJTEKOVÁ

3x C1,
rokov

2.

Adam GONŠENICA

3x C1

3.

Monika ŠKÁCHOVÁ,
Simona MACEKOVÁ

3x C1

Vzpieranie

Priština (Kosovo)

3.

Tomáš ROMAŇÁK

Vzpieranie

Priština (Kosovo)

1.

Tomáš ROMAŇÁK

Karate

Coimbra (POR)

do

23

Dvojboj, do 94 kg,
do 17 rokov
Trh, do 94 kg, do
17 rokov

AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
3.

Peter FABIAN

kata

EYOF
Rýchlostná
kanoistika
Rýchlostná
kanoistika
Rýchlostná
kanoistika

Györ (HUN)

1.

Lucia VALOVÁ

C2, 200m, mix

Györ (HUN)

2.

Lucia VALOVÁ

C1, 500m

Györ (HUN)

3.

Lucia VALOVÁ

C1, 200m
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Stanovené ciele VŠC na r. 2017
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica prešlo v roku
2016 zmenou organizačnej štruktúry, zmenou riadenia športovej prípravy,
založenou 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 2017 na majstrovstvách
sveta, majstrovstvách Európy, akademických majstrovstvách Európy,
svetových hrách neolympijských športov, majstrovstvách sveta juniorov,
majstrovstvách Európy juniorov a EYOF 31 medailových umiestnení, čím
takmer o 20% prekročila predpoklad.

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA
BANSKÁ BYSTRICA v roku 2017
Súťaž

Zlato

Striebro

Bronz

Súčet

MS
ME
Akademické
ME
MSJ
MEJ
SH

1
2

6
0

4
2

11
4

0
2
3

0
2
1

1
1
2

1
5
6

0

0

1

1

1
9

2
11

0
11

3
31

neolympijských
športov

EYOF
SPOLU
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Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA Banská
Bystrica získaných na MS, ME, AMS, MSJ, MEJ, SH a EYOF v roku 2017
Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Meno

Umiestnenie

Disciplína

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
MS

LMS

St. Moritz

Čajkovskyj

Petra VLHOVÁ,
Veronika VELEZZUZULOVÁ
BIATLON
2.

2.

P.FIALKOVÁ, HASILLA,
I.FIALKOVÁ, KAZÁR

2.

Paulína FIALKOVÁ

3.

Paulína FIALKOVÁ

3.

Tomáš HASILLA

tímová súťaž

miešaná štafeta
rýchlostné
preteky
stíhacie preteky
rýchlostné
preteky

KARATE
ME

Kocaeli

3.

AME
SH

Coimbra
Vroclav (POL)

3.
3.

MS

Račice (CZE)

Ingrida SUCHÁNKOVÁ,
Dominika TATÁROVÁ
Peter FABIAN
Ingrida SUCHÁNKOVÁ

KANOISTIKA
2.
Peter GELLE
1.
2.
2.

Lucia VALOVÁ
Lucia VALOVÁ
Lucia VALOVÁ

EYOF

Györ (HUN)

MS
ME

VODNÝ MOTORIZMUS
Cremona
2.
Marián JUNG
Chodziez (POL)
1.
Marián JUNG
VODNÝ SLALOM
1.

MS

Pau (FRA)

2.
3.
3.

ME

Tacen

MSJ

Čuňovo (SVK)

1.
3.
1.
1.
2.
2.
3.
1.
1.

MEJ

Hohenlimburg

2.
3.

Alexander
SLAFKOVSKÝ,
Michal MARTIKÁN
Alexander
SLAFKOVSKÝ
Michal MARTIKÁN
Tomáš KUČERA, Ján
BÁTIK
Alexander
SLAFKOVSKÝ
Michal MARTIKÁN
Jakub GRIGAR
Marko MIRGORODSKÝ
Eliška MINTÁLOVÁ
Monika ŠKÁCHOVÁ,
Simona GLEJTEKOVÁ
Eliška MINTÁLOVÁ,
Silvia BROSOVÁ
Marko MIRGORODSKÝ
Simona GLEJTEKOVÁ,
Monika ŠKÁCHOVÁ
Adam GONŠENICA
Simona MACEKOVÁ,
Monika ŠKÁCHOVÁ

kumite
družstvá
kata
kumite, do 61 kg

K2, 1000 m
C2, 200m, mix
C1, 500m
C1, 200m

F 500
O 700

3 x C1
C1
C1
3 x C2
C1
C1
K1, do 23 rokov
C1, do 23 rokov
K1
3x C1
3x K1
C1, do 23 rokov
3x C1
K1
3x C1
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Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Meno

Umiestnenie

Disciplína

VZPIERANIE
MEJ

Priština

1.

Tomáš ROMAŇÁK

3.

Tomáš ROMAŇÁK

trh, do 94 kg
dvojboj, do 94
kg

Zámer roka 2018
Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových
športovcov pre štátnu športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, s
cieľom prípravy na plnenie nominačných kritérií, reprezentácie a
dosahovania popredných umiestnení na ZOH, MS, ME, MSJ, MEJ
a Olympijských hrách mládeže ako aj iných medzinárodných a celoštátnych
súťažiach, v súlade so Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Cieľ roka 2018
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 a
stanovené hlavné úlohy na MS, ME, súťažiach CISM a MSR.
Priority roka 2018:
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 Bystrici,
b) využívaním 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) zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný
majetok (budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym
využitím pre zlepšenie športovej výkonnosti,
e)

vyšpecifikovať kandidátov účasti na OH Tokio 2020,

f) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú
reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach organizovaných
medzinárodnou radou vojenského športu CISM,
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g) dosahovať popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta a
majstrovstvách Európy,
h)
zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v
primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva,
ch) 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
i) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s
možnosťou kontinuálneho prechodu z mládežníckych kategórií do
seniorskej kategórie,
j) vytvárať podmienky na spoluprácu so športovými zväzmi,
športovými klubmi, združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom
poskytnutia profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných
športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného cieľu.
Merateľné ukazovatele roka 2018
Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení
z vrcholných svetových a európskych podujatí – ZOH, MS, ME, MSJ, MEJ
a Olympijské hry mládeže – v roku 2018 je 27.
Porovnanie plnenia merateľných ukazovateľov minulých rokov
s r. 2017 a plánované merateľné ukazovatele r. 2017
Názov
ukazovateľa/rok
Počet
medailových
umiestnení na
vrcholových
podujatiach

Typ

výstup

Merná
jednotka

počet

Hodnota

R-4
2013

R-3
R-2
R-1
R
R+1
2014 2015 2016 2017 2018

Plánov
aná

23

20

23

20

25

Skutoč
ná

29

47

33

37

31

27
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2017
V prvých mesiacoch roka 2017 sa činnosť VŠC DUKLA zamerala
najmä na zabezpečenie prípravy našich športovcov v zimných športoch, ktorí
mali pred sebou svoje vrcholné podujatia sezóny, v predolympijskom roku.
S potešením môžeme konštatovať, že športovci VŠC boli na MS v zjazdovom
lyžovaní (z. Petra VLHOVÁ, z. Veronika VELEZ –ZUZULOVÁ - 2. miesto
v súťaží tímov) či na MS v biatlone (8. miesto z. Anastasija KUZMINA, 10.
miesto z. Pavlína FIALKOVÁ) úspešní. Ich výsledky boli pozitívnym impulzom
pred ZOH 2018. Zároveň sa v súčinnosti so športovými zväzmi zabezpečoval
začiatok prípravy aj ostatných letných športov. Na jarných vrcholoch sezóny
sa nedarilo džudistom na ME, ale ani chodcom na EP v chôdzi. Úspešní boli
vzpierači na ME a najmä vodní slalomári z. Alexander SLAFKOVSKÝ
a z. Michal MARTIKÁN, ktorí na ME získali zlatú resp. bronzovú medailu.
V mesiaci máj VŠC úspešne reprezentovali na kvalitných medzinárodných
cyklistických pretekoch Okolo Slovenska cyklisti strediska.
V druhej polovici roka 2017 sa činnosť VŠC DUKLA zamerala hlavne
na splnenie úlohy zisku stanoveného počtu medailových umiestnení na
vrcholných podujatiach jednotlivých športových disciplín, čo sa ziskom 31
medailí za rok 2017 podarilo splniť. Stanovenú úlohu sa podarilo splniť
vďaka športovcom vodného slalomu, biatlonu, vodného motorizmu,
rýchlostnej kanoistiky, karate, alpského lyžovania a vzpierania. V druhej
polovici roka 2017 najväčšiu radosť urobili športovci vodného slalomu z.
Alexander SLAFKOVSKÝ a z. Michal MARTIKÁN, ktorí na MS získali
opätovne 1. miesto resp. 3. miesto. Veľmi povzbudivým výsledkom do ďalších
sezón olympijského cyklu OH 2020 bol aj zisk striebornej medaily nrtm.
Petra GELLEHO v olympijskej disciplíne K2 1000.
V oblasti
zabezpečenia
prípravy
športovej
reprezentácie
SR
v zaradených športoch sa VŠC DUKLA zameralo na zabezpečenie športovej
prípravy biatlonu, alpského lyžovania, sánkovania a bobov tak, aby športovci
týchto zimných športov mali vytvorené dostatočné podmienky na splnenie
nominačný kritérií na ZOH 2018, kde vo väčšine týchto športov sa
nominačné kritériá plnili v mesiacoch november a december roku 2017.
Zabezpečenie športovej prípravy v zaradených športoch bolo okrem
bežného riadenia tréningového procesu trénermi VŠC zamerané aj na
metodicko - diagnostickú podporu tréningových skupín VŠC zamestnancami
Skupiny metodiky tréningu a diagnostiky / Odbor riadenia športu (ďalej len
„SMaD/ORŠ“) ako aj fyzioterapeutmi VŠC DUKLA Banská Bystrica. Na
základe žiadosti Slovenskej kanoistiky sa zamestnanci SMaD/ORŠ zúčastnili
na náklady slovenskej kanoistiky MSJ a U 23 vo vodnom slalome v Čuňove,
ako aj MS v rýchlostnej kanoistike v českých Račiciach, kde zabezpečovali
diagnostickú podporu reprezentačných družstiev tak v záverečnej príprave,
ako aj počas samotných pretekov. Na základe pozitívnych ohlasov na túto
spoluprácu zo strany vedenia slovenskej kanoistiky sa VŠC rozhodlo
ponúknuť služby SMaD/ORŠ VŠC DUKLA Banská Bystrica aj iným
Národným športovým zväzom (ďalej len „NŠZ“), ktorých športovci sú zaradení
do VŠC DUKLA Banská Bystrica.
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Veríme, že aj takáto pomoc v príprave reprezentačných družstiev bude
viesť k zvýšeniu úspešnosti zaradených športovcov na najvýznamnejších
medzinárodných podujatiach. Športovci a tréneri VŠC sa v r. 2017 mohli
plne spoľahnúť na odbornú spôsobilosť podporného tímu, čo znamenalo
komplexnú zdravotnú, servisnú, logistickú starostlivosť.
V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy sa v mesiacoch
apríl, máj, jún pripravovali kritéria pre zaraďovanie športovcov do
jednotlivých výkonnostných skupín, kritéria na rozdeľovanie financií na
prípravu pre jednotlivé tréningové skupiny na základe výkonnosti športovcov
a spracovala sa nová smernica pre odmeňovanie vrcholových športovcov.
Bola vymenovaná trénerská rada ako poradný orgán riaditeľa VŠC
DUKLA Banská Bystrica. Členovia trénerskej rady odporučili riaditeľovi VŠC
prijať spracované smernice o odmeňovaní športovcov a trénerov VŠC DUKLA
Banská Bystrica, ako aj kritériá na zaraďovanie do VŠC DUKLA Banská
Bystrica a kritériá pre rozdeľovanie finančných prostriedkov VŠC na
zabezpečenie športovej prípravy podľa dosiahnutých výsledkov športovcov
a pridanej hodnoty jednotlivých športov na základe postavenia športu v SR
uverejnenej na stránke MŠVVaŠ SR. Zároveň boli opäť vymenovaní hlavní
tréneri vo vybraných športoch – atletika, rýchlostná kanoistika, vodný
slalom, plávanie a rôzne a to z dôvodu zefektívnenia fungovania
a skoordinovania činnosti športov, kde je viac ako tri tréningové skupiny.
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti
vrcholový športovec, ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky
a umiestnenia na pretekoch a súťažiach doma i v zahraničí. Svojimi
úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom OS SR a Slovenskej
republiky, a teda ich hlavným užívateľom je Slovenská reprezentácia, OS SR,
SOV a jednotlivé športové zväzy.
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Záverečné hodnotenie
V roku 2017 boli pripravovaní pre jednotlivé športové odvetvia
športovci - zamestnanci, profesionálni vojaci a zmluvní športovci, ktorí VŠC
reprezentovali v atletike, biatlone, bedmintone, boboch, cyklistike, džude,
karate, kanoistike, kulturistike, modernom päťboji, plávaní, sánkovaní,
triatlone, športovej streľbe, vodnom motorizme, vodnom slalome, vzpieraní,
zápasení a zjazdovom lyžovaní. Svojimi výsledkami pomáhali Slovenskej
republike a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia v celosvetovom
meradle a tiež dvíhali národnú hrdosť občanov SR. V spolupráci so
slovenskými športovými zväzmi, MO SR, MŠVVaŠ SR, ŠCP, NŠC a SOV bola
zabezpečená príprava športovcov, smerujúca k vrcholným podujatiam roku
2017 na požadovanej úrovni.
Na záver je možné konštatovať, že 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 31 medailí a potvrdili
opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej
športovej reprezentácie Slovenska.
Úlohy roku 2017 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené. Ich najvýznamnejšími nositeľmi
boli Jakub Grigar (vodný slalom), Peter Gelle (kanoistika), Ingrida
Suchánková a Dominika Tatárová (karate), Alexander Slafkovský (vodný
slalom), Michal Martikán ( vodný slalom ), Petra Vlhová ( zjazdové lyžovanie ),
Veronika Velez – Zuzulová ( zjazdové lyžovanie ), Anastasija Kuzmina (
biatlon ), Paulína Fialková (biatlon), Marko Mirgorodský (vodný slalom),
Eliška Mintálová ( vodný slalom ), Marián Jung (vodný motorizmus) a mnohí
ďalší.

V Banskej Bystrici 27. 4. 2018

riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
pplk. Mgr. Roman Benčík
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