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1. Identifikácia organizácie 
 
Názov organizácie:             Vojenské športové centrum DUKLA  

Banská Bystrica 
Sídlo organizácie: Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica 

IČO organizácie: 00 800 520 
DIČ: 2021075309 
Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej  

 republiky 
Kontakt: tel.: +421-48-413 04 57 

 fax: +421-48-413 68 82 

 e-mail: info@dukla.sk  
Forma hospodárenia: samostatná rozpočtová organizácia 

 
 
Členovia manažmentu v roku 2018: 

 

riaditeľ                                                         pplk. Mgr. Roman Benčík  
riaditeľ odboru riadenia športu                           mjr. PaedDr. Pavel Kobela, PhD. 
riaditeľka odboru ekonomiky a správy          JUDr. Monika Maršáleková 

majetku   
náčelník skupiny metodiky tréningu  

a diagnostiky/podporného tímu                   kpt. Mgr. Miloš Bátovský 
vedúca skupiny účtovania a evidencie          Ing. Katarína Videršpanová 
vedúca oddelenia správy majetku                      PhDr. Janette Hroncová  
vedúca finančno-personálneho oddelenia     Ing. Jana Lopitová 

vedúca oddelenia administratívneho  
zabezpečenia športu                                      PaedDr. Jana Nikolajová 
vedúci oddelenia riadenia športovej  
prípravy                                                        kpt. Ing. Karol Džalaj  
vedúci oddelenia zdravotnej starostlivosti     MUDr. Vladimír Vachalík 
 
 
 
 

Hlavná činnosť: 
 

Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská  
Bystrica (ďalej len „VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov – 
vrcholových športovcov individuálnych športových odvetví na podujatia 
výkonnostného a vrcholového športu a na športovú reprezentáciu 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a Slovenskej 
republiky.  

V podmienkach VŠC je poskytnúť vrcholovým športovcom kvalitné 
podmienky na tréningový proces aplikovaním najmodernejších metód a 

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

 
 
 

mailto:info@dukla.sk
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2. Poslanie a strednodobý výhľad 
 

Poslaním VŠC je: 
 
− zabezpečenie profesionálnej starostlivosti a prípravy športovcov na 

športovú reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu s cieľom 
dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, majstrovstvách 
sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných a vrcholových 
celoštátnych 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, materiálno-
technické, 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 s ústredným orgánom VŠC 
nespracúva túto časť výročnej správy. 
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4. Činnosti / produkty organizácie a ich 

náklady 
 

Základné ustanovenia 

(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky 
č. 50050/60 od 1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483. 

(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, VŠC vydalo štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho 
pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho činnosti a vnútornej 
organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti telesnej 

kultúry. 
(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné 

pre vydaný organizačný poriadok VŠC. 

 
Obsah činnosti VŠC: 

Obsahom činnosti VŠC je zabezpečovanie športovej prípravy 
športovcov vo VŠC po stránke: 

 
− personálnej (zamestnávanie kvalifikovaných trénerov a športových 

odborníkov), 
− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov 

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

úkony týkajúce sa športovej prípravy a 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 (M-

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

3. Materiálové zabezpečenie. 
4. Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom. 

5. Poskytovanie ubytovania. 
6. Zabezpečenie dopravy. 
7. Prenájom nehnuteľného majetku. 

8. Zabezpečenie zahraničných služobných ciest a návštev 
9. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií. 

 
 

Dlhodobé činnosti VŠC: 

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

2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športov 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.  

 

V roku 2018 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 2018 na olympijských hrách, 

majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta juniorov, 
majstrovstvách Európy juniorov 33 medailových umiestnení, čím takmer o 
23% prekročilo plánované merateľné ukazovatele (na rok 2018 bolo 
plánovaných 27 medailí). 
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2. Zdravotná starostlivosť 

  
       Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej OZS) bolo od 1.10.2017 
samostatným oddelením riadeným priamo riaditeľom, od 1.8.2018 je 
súčasťou Odboru riadenia športov, riadené riaditeľom odboru. 

 

        V roku 2018 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 splnili. 
Často však s veľkými ťažkosťami, pretože miesto 2 lekárov vo VŠC pracoval 

počas roka na stálo iba 1 lekár, jeden lekár pracoval na dohodu 2 hodiny 
denne. 

  
      V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu roka na OZS VŠC 
boli vykonané požadované vyšetrenia priebežne, podľa požiadaviek vedúcich 

trénerov ŠO. 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). Úlohy splnili v plnom rozsahu. 
 

         Počas roka robili mimo bežnej liečebnej a preventívnej starostlivosti 
preventívne vyšetrenia zamestnancov, ktoré sú 1x za 2 roky. Vykonávali aj 
preventívne prehliadky profesionálnych vojakov, ktoré sa robia každoročne. 

V zdravotnom zabezpečení PrV panuje dvojkolajnosť. Táto je doteraz vo VŠC 
zabezpečená jednak našimi lekármi v Banskej Bystrici, na druhej strane PrV 

v odlúčených častiach, ako Trenčín, Liptovský Mikuláš, ale aj niektorí 
jednotlivci v Banskej Bystrici – keďže je slobodná voľba lekára, sú 
zabezpečovaní všeobecnými praktickými lekármi (ďalej VPL) v mieste 

bydliska.  
 
          Ďalším cieľom bolo udržanie kvality a rozsahu poskytovania 

regeneračných procedúr pre vrcholových športovcov. Aj tieto úlohy splnili 
skoro všetky,  aj keď často s veľkými ťažkosťami. Bolo to spôsobené, tak ako 

vlastne každý rok, najmä veľkým počtom požiadaviek na regeneráciu mimo 
VŠC. Stávalo sa, že  v niektorých prípadoch neboli schopní zabezpečiť všetky 
požiadavky mimo VŠC DUKLA. Zamestnancov OZS, fyzioterapeutov, to stojí 

veľa úsilia, pracujú na úkor svojho osobného voľna a rodín, najmä pri 
dlhodobých sústredeniach mimo Banskej Bystrice,  včítane víkendov.  

Niektorí boli mimo Banskú Bystricu aj viac ako 200 dní za rok!  
 
            V oblasti regenerácie vrcholových športovcov sa mimo zabezpečenia 

pretekov a sústredení počas celého roku zabezpečovala  prevádzka troch 
regeneračných liniek - v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši 
a to aj vo večerných hodinách. Všetko pri upravenej pracovnej dobe stálych 

zamestnancov a profesionálnych vojakov, ako aj pracovníkov na dohodu 
a jedného na živnosť. Tieto činnosti významne prispievali k zvyšovaniu 

športovej výkonnosti našich športovcov. 
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            V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a  športových súťaží 

mimo Banskú Bystricu boli pre športovcov VŠC  a športové zväzy  v roku 
2018 zabezpečené výcvikové tábory a športové súťaže fyzioterapeutmi 

a lekárom v celkovom  počte 1026 dní, včítane sobôt, nedieľ a sviatkov, 
z toho lekár 71 dní (v r. 2009 - 363 dní, 2010 - 533 dní, 2011-  617 dní, 
2012 - 658 dní, 2014 - 602 dní, 2015 - 660 dní, 2016 - 1038 dní, 2017 - 969 

dní). V Trenčíne bolo zabezpečených ďalších 66 dní (v r. 2017 - 30 dní). Od 
roku 2016 prudko stúpol počet zabezpečených dní mimo VŠC, v posledných 

3 rokoch je stav približne rovnaký. Bolo to umožnené prijatím ďalších 2 
fyzioterapeutov od 1.1.2016, resp. 1.3.2016 a 1 fyzioterapeutky v r. 2017. 
Pritom požiadaviek bolo stále ešte viac, ale už ich neboli v niektorých  

obdobiach zabezpečiť z dôvodu kolízie termínov. Z toho dôvodu, keď bolo na 
výjazdoch veľa fyzioterapeutov súbežne, občas trpelo aj zabezpečovanie 
regenerácie v Banskej Bystrici, lebo pre ostatných športovcov v Banskej 

Bystrici bolo málo fyzioterapeutov. 
 

      V roku 2018 boli uzatvorené 2 zmluvy s externými subjektmi, na 
plnenie úloh v zmysle zákona a na zlepšenie činnosti oddelenia. Tieto zmluvy 
sú uzatvárané každoročne. 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.  

 
      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 ZOH, MS, ME, SP.  

       
          Všetci odborní pracovníci OZS si naďalej zvyšovali svoje odborné 

vedomosti samostatným štúdiom  odbornej literatúry, väčšina aj  účasťami 
seminároch a na kongresoch, 2 si dopĺňajú vysokoškolské vzdelanie.  
       Pri zabezpečení športových podujatí, ktoré boli organizované vo VŠC 

DUKLA, v roku 2018 boli  zdravotne zabezpečené všetky športové podujatia, 
mimo 1 súťaže džuda.  
 

            V r. 2018 uskutočnili pravidelné hygienické kontroly objektov. 
Drobné nedostatky boli odstraňované priebežne. 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 do viacerých šatní, ako aj  iných priestorov lodenice, 
plesnivenie stien) zakázal používať najviac postihnuté 3 šatne a odporučil 
riešiť situáciu s nadriadeným orgánom ako haváriu. Bude potrebná oprava 

na zamedzenie zatekania. VŠC oslovilo MO SR so žiadosťou o pomoc, vec je 
stále v štádiu riešenia. 
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            Do nasledujúceho roka 2019 je pre OZS najdôležitejšou úlohou 

obsadenie voľného miesto lekára vo VŠC a ďalej pokračovať v obnove 
a dopĺňaní prístrojového vybavenie OZS na liečbu zdravotného stavu. 

Potrebovali by najmä nový, kvalitný Laser, ktorého zakúpenie je už niekoľko 
rokov v pláne. Na tento rok si pomohli dohodou o zapožičaní veľmi 
kvalitného laseru od firmy Winform (do konca augusta 2019).  

            
           V tomto roku sa podarilo zakúpiť diagnostické EKG so špeciálnym 

softvérom na predchádzanie náhlej smrti športovcov, ďalej ultrasonografický 
prístroj na diagnostiku poranení mäkkých tkanív (svaly, šľachy) a celotelovú 
kryoterapiu na urýchlenie regenerácie pre športovcov. Táto bude využívaná 

od polovice januára r. 2019. Ich využívaním sa opäť skvalitní starostlivosť 
o športovcov. Bez pomoci MO SR by ich zakúpenie bolo nemožné. 
 

            Naďalej je potrebné, a to nielen v zdravotnej oblasti, mapovať nové 
možnosti zvyšovania športovej výkonnosti športovcov, napr. v metodike, 

diagnostike tréningového procesu. Na nové zistenia následne reagovať 
nákupom zariadení, alebo služieb, ktoré by mohli pomôcť našim športovcom 
v raste  športovej výkonnosti. 

 

 

Počty  zamestnancov na oddelení zdravotnej starostlivosti v r. 2018 
 

 
Tabuľkové miesta  v r. 2018 Obsadenie v r. 2018 

Vedúci oddelenia – 

hlavný lekár (z.) 
1 

Vedúci oddelenia – 

hlavný lekár (z.) 
1 

Lekár (PrV) 1 Lekár (PrV) 0 

Zdravotné sestry(z.) 1 Zdravotné sestry (z.) 1 

Starší zdravotník 

(PrV-fyzioterapeut) 6 
Starší zdravotník 

(PrV-fyzioterapeut) 
4 

Fyzioterapeut (z.) 4 Fyzioterapeut (z.) 4 

Odborný RHB 

pracovník (z.) 1 
Odborný RHB 

pracovník (z.) 
1 

Samostatný RHB 

pracovník (z.) 1 
Samostatný RHB 

pracovník (z.) 1 

Celkom 15  12 

 

 

            Od 1.5.2018 boli upravené tabuľky Oddelenia zdravotnej 
starostlivosti. K súčasným počtom bolo pridané 1 miesto odborného 
terapeutického pracovníka (masér), takže od tohto termínu sú dvaja. Celkový 

počet tabuľkových miest je od tohto termínu 16, z toho 13 obsadených. 
 

  Voľná tabuľka lekára – najskôr zamestnanca, neskôr PrV (od 

1.1.2016) nie je dlhodobo obsadená, konkrétne od 1.9.2011. Situácia je 
preto v lekárskom zabezpečení už dlhodobo kritická, lebo HL je 

v dôchodkovom veku a po jeho odchode do dôchodku by vo VŠC nebola 
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žiadna náhrada. Konštatujú to už vyše 6 rokov, 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. 
 

 Dve miesta starších zdravotníkov sú zatiaľ taktiež neobsadené, čo 
znamená preťažovanie ostatného personálu, najmä pri stúpajúcich 
požiadavkách zo strany športov na zabezpečenie mimo VŠC.  

 
      Mimo týchto tabuľkových miest, pracovali v Liptovskom Mikuláši 
a v Trenčíne v tamojších regeneračných centrách 1 masér a 1 fyzioterapeut 

na dohodu  a  1 fyzioterapeut v Banskej Bystrici ako SZČO. Od 1.11.2018 
bola na dohodu v Banskej Bystrici prijatá jedna fyzioterapeutka. Celková 

úroveň poskytovaných služieb v regeneračnej oblasti - predovšetkým 
vzhľadom na prevažne vysoko kvalifikovaný personál, ako aj na nové 
regeneračné priestory v Banskej Bystrici a v  Liptovskom Mikuláši - bola 

veľmi dobrá. 
 

            Od 1.1.2019 budú však zrušené spomínané prvé 3 dohody, čo bude 
znamenať výrazný zásah do doterajšieho systému zabezpečenia, podstatné 
zhoršenie kvality (najmä v Liptovskom Mikuláši, kde nezostala pracovať 

žiadna osoba), preťaženie ostatného personálu a zvyšovanie nákladov na 
cestovanie do Liptovského Mikuláša ku športovcom vodného slalomu, 
ktorým aj doteraz vypomáhali 1x v týždni.  

 
  

            

3. Materiálové zabezpečenie 

Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2018 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 

2018 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. 

 

Pre potreby MO SR bola spracovaná správa o nakladaní s majetkom 
štátu za rok 2018. 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. 
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         V súlade zo zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa raz 
štvrťročne zverejňovali v profile verejného obstarávateľa súhrnné správy o 
zákazkách podľa § 117 ods. 2 s cenami rovnakými alebo vyššími ako 5000,- 
€  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 2019. V II. polroku 2018 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. 

 
Priebežne boli pripravované zoznamy neupotrebiteľného majetku štátu 

a uvedený neupotrebiteľný majetok štátu bol v priebehu mesiaca august 
zlikvidovaný spoločnosťou Robus s.r.o. 

 

 
Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v rozpočtovej organizácii Vojenské športové centrum DUKLA bola vykonaná 
v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2008 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v znení 

Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2015, Metodických 
pokynov na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov na Ministerstve obrany SR a v jeho rozpočtových 

a príspevkových organizáciách č. SEMaI-85-1/2015 a Nariadenia ministra 
obrany Slovenskej republiky č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2018 o inventarizácii 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany 
Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách    

k 31. decembru 2018 zo 17. októbra 2018 a v zmysle Nariadenia riaditeľa 
VŠC DUKLA č. VŠC-175-2/2018 na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo VŠC DUKLA.  
 

 
V roku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie 

športového materiálu vo výške 122 166,76 €, na zabezpečenie všeobecného 
materiálu vo výške 28 698,23 € a na zabezpečenie športového oblečenia vo 
výške 48 763,72 € Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 350 842,75 €. 
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Pre jednotlivé športy boli kapitálové výdavky v celkovej sume 15 

683,99 € nasledovné: 
 

 

  

Športové 
oddelenie 

Atletika Biatlon 
Cyklistika 

cestná 
Džudo Kanoistika Rôzne 

Športová 
streľba 

Vodný slalom Vzpieranie Zápasenie 

Kapitálové 

výdavky v € 
0,00 0,00 0,00 0,00 9 083,99 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atletika

biatlon

cyklistika

džudo

kanoistika

rôzne

šport. streľba

vodný slalom

vzpieranie

zápasenie

Grafické znázornenie kapitálových

výdavkov na nákup

športového materiálu 
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Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli v r. 2018 

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

 

Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v €  

s DPH 

1. 
A.M.I. Slovakia s.r.o., 
Banská Bystrica 

Prenosný ultrazvuk 
19 974,00  

2. 

AABJ, s.r.o.,  
Banská Bystrica 

Vypracovanie projektovej dokumentácie – 

jednostupňového projektu na stavebné úpravy 
v Športovej hale DUKLA Banská Bystrica a 
vypracovanie investičných zámerov 9 996,00  

3. 
adidas Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 

Športová obuv a šiltovky 
6 349,32 

4. 
AGROSERVIS spol.s 
r.o., Komárno 

Komunálny traktor s príslušenstvom 
41 200,00 

5. 
AMG Facility s.r.o., 
Zvolen 

Upratovacie služby za obdobie od 1.1.2018 – 
30.4.2018 22 549,16 

6. 
AMG Security s.r.o., 

Zvolen 

Fyzická ochrana objektov za obdobie od 1.1.2018 

– 30.9.2018 52 797,75  

7. 
AUTO CAR - BB, s.r.o.,  
Banská Bystrica 

Osobné motorové vozidlo 8-miestne a osobné 
motorové vozidlo – 5 miestne 57 010,00 

8. Bc. Ján Blanár, TN Služby fyzioterapeuta 19 184,00  

9. 
BIKEPRO SK, s.r.o., 
Banská Bystrica 

Spotrebný cyklistický materiál 
11 613,30  

10. 
BUILDING TEAM 
s.r.o., Banská Belá 

Oprava vonkajšieho a interiérového schodiska 
v Športovej hale DUKLA 24 205,95  

11. 
Cinema+ spol. s r.o., 
Banská Bystrica 

Počítače, monitory, tonery, obrazové valce, 
spotrebný materiál k VT, propagačný materiál 27 313,69 

12. 
Colonnade Insurance 
S.A., Košice 

Poistenie služobných motorových vozidiel 
5 664,51  

13. Cryomed s.r.o., NZ Kryosauna s príslušenstvom a dewarová nádoba 25 992,00  

14. 
DOXX - Stravné lístky, 
s.r.o. Žilina 

Stravné lístky 
82 303,17  

15. 
ELLESCO, s.r.o., 
Železná Breznica 

Upratovacie služby za obdobie od 1.5.2018 – 
31.12.2018 23 011,66  

16. Energie2, a.s., BA Dodávka elektrickej energie 98 585,56  

17. 
FINAL-CD plus, s.r.o., 
Partizánske 

Osobné motorové vozidlo 9-miestne 
24 911,28  

18. 
Michal Francisty - 
Fitnes Sport, BB 

Špeciálny športový materiál, spinningové bicykle – 
3 ks, výživové doplnky  5 073,10  

19. 
Divoká voda, s.r.o., BA 

Ubytovanie počas pretekov a sústredení vodného 
slalomu 7 206,50  

20. 
Chaban HSU s.r.o., 
Tajov 

Oprava, výmena kanalizačných stupačiek - 
havarijný stav 5 056,80  

21. 

I.S.O.N. spol. s r.o., 
Očová 

Stavebné práce - rekonštrukcia striech na 
ubytovni, Oprava strechy na Športovej hale 
DUKLA - havarijný stav 113 929,98  

22. 
Ing. arch. Rastislav 
Straňák, Bratislava 

Spracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie 
atletického štadióna a 3D vizualizácia  23 460,00  

23. 
Kanoistický klub TTS 
Trenčín 

Prenájom nebytových priestorov v Lodenici TN pre 
potreby rýchlostnej kanoistiky 8 000,00 

24. KOOR, s.r.o. BA Energetická služba 144 974,48  

25. 
Ján Laššák, BB 

Oprava podláh a lepenie kobercov v budove JUGO 
a oprava epoxidovej podlahy  
v Športovej hale DUKLA 24 118,39  

26. 
MAGIC TRAVEL, s.r.o., 
Bratislava 

Zabezpečenie ubytovania pre potreby vodného 
slalomu a nákup leteniek pre potreby plávania 5 715,60  

27. 
Makovník Peter, 
Králiky 

Oprava vstupu, výmena dverí a drevených 
obkladov vo VS Králiky 8 965,00  

28. 
MC Met, s.r.o., 
Šamorín 

Športová obuv a odevy 
42 164,40  

29. Mgr. Michal Straka, TN Služby fyzioterapeuta 6 264,00  

30. 
Miroslav Jahvodka, 
Žilina 

Náboje do športových zbraní, strelecké topánky a 
papierové terče 17 803,56  
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Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v €  

s DPH 

31. 
MP interier s.r.o., 
Králiky 

Nákup nábytku na ubytovňu 
15 246,27  

32. 
mySASY a.s., Třinec 

Diagnostický systém mySASY s licenciami a 
aktiváciou účtov  5 282,16  

33. Pramako s.r.o., BB Pranie a čistenie bielizne 6 103,44  

34. 
Profiklima spol.  
s r.o., Banská Bystrica 

Dodanie a montáž klimatizácie 
7 135,20  

35. 
Peter Nagy – Proflex, 
Bratislava 

Lode, pádla a vodácky materiál pre potreby 
vodného slalomu 14 497,00  

36. 
QR CAR, spol.s.r.o., 
Tajov 

Opravy a údržba služobných motorových vozidiel 
v Banskej Bystrici 13 538,34  

37. 
SIRIS service s.r.o., 
Horovce 

Špeciálny športový materiál pre potreby vzpierania 
5 040,00  

38. 
SJ SPORT o.z. Malacky 

Prenájom lodí, oprava a servis motorov, špeciálny 
športový materiál pre potreby vodného motorizmu 12 920,00  

39. 
Ski Alp Klub Drienica - 
Lysá 

Tréningový pobyt a preteky v zjazdovom lyžovaní - 
M. Falát 8 500,00  

40. 
SKI Team Vlha, s.r.o. 

L. Mikuláš 
Zabezpečenie športovej prípravy P. Vlhovej 

12 533,55  

41. 
Slovenská kanoistika, 
Bratislava 

Zabezpečenie športovej prípravy vodných 
slalomárov 17 463,77  

42. 
Slovenský zväz 
cyklistiky, Bratislava 

Zabezpečenie športovej prípravy cyklistov 
6 123,02  

43. 
Slovenský zväz karate, 
Bratislava 

Zabezpečenie športovej prípravy karate 
5 697,29  

44. Slovnaft, a.s., BA PHM, oleje a diaľničné známky 40 352,80  

45. 
Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s., BA 

Odber plynu 
15 012,97  

46. 
Stredoslovenská 
energetika, a.s., Žilina 

Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 
7 969,13 

47. 
stengl a.s., Bratislava 

Podpora, zabezpečenie hostingu a úprava 
Informačného systému DUKLA 23 907,98  

48. 

Stredoslovenská 
vodárenská 
prevádzková 
spoločnosť, a.s., BB 

Vodné, stočné a zrážková voda Banská Bystrica 

37 985,30  

49. 
Tatry mountain resort 
a.s.,LM 

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov VŠC 
DUKLA 28 117,70  

50. 
Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava 

Hovorné – mobilné telefóny 
6 165,24  

51. 
Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s., TN 

Vodné, stočné Trenčín 
8 012,79  

52. 
VAJDA GROUP s.r.o 
Bratislava 

Nákup lodí K2 a K4, oprava lode, oprava vírivej 
vane a nákup kartušového filtra 10 649,94  

53. 
Veľkoobchod zbrane 
s.r.o. Nitra 

Náboje do športových zbraní 
18 516,96  

54. ZSE Energia a.s., BA Odber elektrickej energie - Trenčín 10 632,26  

55. 
Žampa Ski Club 
Vysoké Tatry 

Zabezpečenie športovej prípravy - Žampovci 
50 000,00 

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 dávka nasledovná: 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 v prípade nedodania 

stravy výplata peňažnej náhrady za nedodanú stravu vo výške 5,84 €. To 
platí na základe predložených výkazov stravovania profesionálnych vojakov - 

vrcholových športovcov. 
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b) Stravovanie ostatných profesionálnych vojakov - bolo 

zabezpečované v prípade nedodania stravy formou stravovacích poukážok 
v hodnote 4,20 €, príspevok od zamestnávateľa je 2,84 € na deň,  t.j. 65 % 
stravného v zmysle zákona 281/2015 Z.z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. Profesionálny vojak si stravovaciu poukážku odkúpi 
za hodnotu 1,36 €. 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 4,20 €, príspevok 
zo sociálneho fondu je v hodnote 1,03 €, príspevok od zamestnávateľa 
v hodnote 2,71 €. Zamestnanec si stravovaciu poukážku odkúpi za hodnotu 

0,46 €.  Stravovacie poukážky sú vydávané na základe predložených výkazov 
stravovania zamestnancov vo verejnom záujme. 

 
 
 

5.  Poskytovanie ubytovania 

V roku 2018 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 532 osôb 
a dlhodobo v priemere 53 osôb (celkom 19 993 L/D), za ktoré bola 
uhradená čiastka vo výške 20 525,00 €. 

  
Zabezpečované bolo ubytovanie pre športovcov - džudo, plávanie, 

zápasenie, biatlon, atletika, vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj, 
lyžovanie, karate, lukostreľba, cestná cyklistika. 

  
Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2018 ubytovaných 

933 osôb (2 397 L/D), športovcov 88 osôb (391 L/D). Za využívanie 
strediska bolo odvedených celkove 8 538,56 €. V priebehu roku 2018 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 2018 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 
2018 bolo zabezpečené povinné zmluvné poistenie automobilov. 

 
V priebehu roka 2018 najazdila automobilová technika VŠC 495 745 

km a ostatná technika odpracovala 982 motohodín. 

 

Automobilová technika spotrebovala 8 396 litrov benzínu a 42 590 
litrov nafty. Ostatná technika 3 080 litrov benzínu a 755 litrov nafty. Spolu 
je to 11 476 litrov benzínu a 43 345 litrov nafty, t.j. 54 821 litrov 
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pohonných látok a 173 litrov motorových olejov. Vo finančnom vyjadrení 

spotrebovala automobilová technika PHM za 64 647,00 €, ostatná technika 
za 5 151,00 €, spolu za 69 798,00 € a oleje a prevádzkové kvapaliny v sume 

1 746,00 €. PHM 14 558 boli uhradené športovými zväzmi. 
 

Spotreba pohonných látok za  rok 2018 

 

 Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom l 
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom € 

v litroch v eurách 

Benzín 8 396 3 080 11 476 
64 647,00 5 151,00 69 798,00 

Nafta 42 590 755 43 345 

Celkom 50 986 3 835 54 821 64 647,00 5 151,00 69 798,00 

 
 

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 Králikoch, 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 2018 bolo uzatvorených 51 nájomných zmlúv, z toho 43 

príjmových, 7 zmlúv o výpožičke a 1 výdavková NZ. Zmluvy sa následne 
zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2018 sa za prenájom 
nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške 
94 029,12 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 
18 183,53 € a za energie a služby spojené s prenájmom (elektrická energia, 
tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) v 
celkovej výške 75 845,59 €. 

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

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

Počas roka 2018 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie 
(strecha Slobodárne VŠC DUKLA BB, strecha telocvične v Trenčíne, strecha 
kuchynsko-jedálenského bloku v Banskej Bystrici, časť strechy vo vzpierárni 
Športovej haly VŠC DUKLA BB), ktoré vznikli nielen dlhodobým využívaním 
objektov ale tiež v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na ich 
priebežné opravy a údržbu. 
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Počas celého roku 2018 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.  
 

8.  Zahraničné služobné cesty  a zahraničné služobné návštevy 

 

V roku 2018 realizoval ORŠ 488 ZSC prevažne z dôvodu zabezpečenia 

športovej prípravy zaradených športovcov s cieľom vytvorenia kvalitných 
podmienok na realizáciu tréningového procesu v klimaticky vhodnom 
prostredí ako aj zabezpečenia účasti na medzinárodných športových 

podujatiach ZOH, MS, ME, SP, EP, MSJ, MEJ, MS CISM a pod.  
 

Oproti roku 2017 došlo k nárastu realizovaných ZSC o 100 ZSC čo 
predstavuje nárast o 25,77 %. 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.  

 
ZSC absolvovali aj príslušníci ORŠ / skupiny podporného tímu 

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 

významnými súťažami roku 2018 realizované z prostriedkov národných 
športových zväzov. 

 

 
9. Organizácia zabezpečenia športovej prípravy 

 
           V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy v prvých 
mesiacoch roka 2018 zabezpečovalo VŠC športovú prípravu zaradených 

športovcov na najvýznamnejšie medzinárodné podujatia, čo v situácii 
problémov s financovaním TOP tímu v prvých troch mesiacoch roka 2018, 

bolo výraznou pomocou aj pre NŠZ.  
 
          Spracovaný a zrealizovaný systém prerozdelenia finančných 

prostriedkov na základe bodového ohodnotenia dosiahnutého výsledku pre 
tréningovú skupinu priniesol rozdelenie finančných prostriedkov na základe 
merateľných ukazovateľov a vedenie VŠC sa tak vyhlo každoročným 

diskusiám o správnosti prerozdelenia finančných prostriedkov na športovú 
prípravu. V druhej polovici roka 2018 sa v oblasti zabezpečenia športovej 

prípravy pracovalo na vyhodnotení RTC 2018 ako aj nastaveniu rozpočtu 
jednotlivých tréningových skupín na rok 2019 podľa dosiahnutých výsledkov 
jednotlivých členov tréningových skupín. 
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10.  Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

Hlavnou úlohou skupiny Marketing a komunikácia bola aj v roku 2018 
propagácia vojenského športu, jeho športových výsledkov, organizovanie a 
spoluorganizovanie domácich a medzinárodných športových, kultúrnych 

a spoločenských podujatí, priebežné aktualizovanie a udržiavanie web 
stránky a FB. Podľa príležitostí boli organizované tlačové konferencie, 
stretnutia s médiami, zabezpečovanie komunikácie s verejnosťou 

a spolupráca s komunikačným a inými oddeleniami 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 2017 
 

Vojenské športové centrum DUKLA na začiatku roka 2018 ocenilo 

v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu obrany za rok 2017. Pri tejto 
príležitosti boli uvedené do Siene slávy DUKLA aj ďalšie významné mená 
z histórie najúspešnejšieho strediska vrcholového športu na Slovensku. 

           Kategória Najúspešnejší mládežnícky športovec patrila vodnému 
slalomu. Najlepším mládežníkom sa stal Marko Mirgorodský, na druhom 

mieste sa umiestnil Jakub Grigar a tretia bola Eliška Mintálová (všetci vodný 
slalom). Najúspešnejším mládežníckym trénerom sa opäť stal Tomáš Mráz.  
Ocenení boli aj najlepší športovci v neolympijských športoch. Na prvom 

mieste sa umiestnil Marián Jung, na druhé miesto sa postavila Paulína 
Fialková a na tretie Tomáš Hasilla. 

           Ďalšou kategóriou bolo ocenenie za mimoriadny prínos pre VŠC 
DUKLA Banská Bystrica, ktoré si odniesol bývalý športovec DUKLA a neskôr 
športový redaktor Slovenského rozhlasu Ivan Kováč. Cenu v tejto kategórii 

získal aj kolektív redakcie časopisu OBRANA, v ktorom sa všetci jeho 
členovia pričinili o prezentáciu DUKLY, jej športovcov a športových 
výsledkov. 

            Vyvrcholením večera bolo vyhlásenie  Najúspešnejších športovcov 
MO SR za rok 2017. Víťazom sa stal vodný slalomár Alexander Slafkovský. 

Nasledovali: 2. Peter Gelle (rýchlostná kanoistika), 3. Michal Martikán (vodný 
slalom), 4. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie), 5. Veronika Velez-Zuzulová 
(zjazdové lyžovanie), 6. Anastasija Kuzmina (biatlon), 7. Richard Nagy 

(plávanie), 8. Dominika Tatárová (karate), 9. Ingrid Suchánková (karate), 10. 
Paulína Fialková (biatlon). Trénerom roka sa stal tréner Alexandra 

Slafkovského, Stanislav Gejdoš. 
            Súčasťou slávnostného večera bolo aj zaradenie ďalších osobností do 
Siene slávy DUKLA. Uvedení do nej boli - Jan Železný, Martin Tešovič, 

Ladislav Mundil a Peter Schlank.  
 

 

Deň detí s MOSR  
 

V júni Ministerstvo obrany SR organizovalo deň detí s MOSR vo 
Svidníku. VŠC DUKLA pripravila pre deti streľbu z laserových pušiek. 
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M-SR v polmaratóne 
 

V rámci Banskobystrického maratónu, v júni 2018, VŠC zorganizovalo 
aj Majstrovstvá Slovenska rezortu MO SR v polmaratóne. Majstrovstiev sa 
zúčastnilo 27 bežcov z rezortu MO SR. Pri detských behoch sa aktívne 

zapojili aj olympionici DUKLY.  
 

 
SIAF  
 

V auguste na leteckých dňoch SIAF 2018 si návštevníci mohli 
vyskúšať športy – biatlon a kanoistiku formou trenažérov.   
 

 
Projekt TV Markíza Hýbsa Slovensko 

 
VŠC DUKLA sa stalo v roku 2018 súčasťou úspešného projektu TV 

Markíza a agentúry BeCool - Hýbsa Slovensko.  

Hlavným cieľom tohto projektu bolo sprístupniť a najmä zábavnou 
formou ukázať, že šport a zdravý životný štýl nie je niečo, čo by človeka v 

živote obmedzovalo, ale naopak, čo môže priniesť množstvo príjemných chvíľ. 
Podujatie sa uskutočnilo v piatich slovenských mestách v termíne od 4/2018 
do 6/2018: Bratislava, Prešov, Zvolen, Poprad, Žilina.  

           Cieľom zapojenia VŠC DUKLA do projektu bolo zvýšiť povedomie 
slovenskej verejnosti o značke VŠC DUKLA Banská Bystrica vo viacerých 
mestách na Slovensku.   

Ako prostriedok pre dosiahnutie tohto zámeru bolo cielene využité 
podujatie s veľkým publikom, ktoré organizovala a finančne zabezpečovala 

TV Markíza, a teda VŠC DUKLA bolo spropagované zatiaľ pred najväčším 
publikom za minimálne náklady. Podľa oficiálnych informácií z TV Markíza 
podujatia celkovo navštívilo vyše 30 000 návštevníkov.  

V propagačnom stánku VŠC DUKLA Banská Bystrica, počas celého 
trvania podujatia, mali návštevníci možnosť vyskúšať si niektoré trenažéry - 

biatlonové laserové pušky, päťbojársku pištoľ, kanoistický trenažér a 
otestovať si frekvenčnú rýchlosť dolných končatín prostredníctvom 
diagnostického prístroja v spolupráci so skupinou podporného tímu VŠV 

DUKLA. 
 
 

Deň otvorených dverí VŠC DUKLA 

            Deň otvorených dverí Vojenského športového centra sa uskutočnil 
v júni v Športovej hale DUKLA na Štiavničkách v spolupráci s Nadáciou BCF. 

Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí mali záujem vyskúšať si rôzne 
športy z portfólia VŠC DUKLA aj mimo neho, a stretnúť sa s úspešnými 
športovcami. Bolo možné vyskúšať si športy: biatlon, rôzne disciplíny z 

atletiky, kanoistiku – trenažér, judo, karate, lukostreľbu, šerm, cyklistický 
trenažér, vzpieranie, thajský box a ďalšie. Na mieste prebehli aj hasičské 

ukážky a ukážka zásahu Vojenskej polície. 
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            Dňa otvorených dverí VŠC DUKLA sa zúčastnili aj športovci 

Anastasija Kuzmina, Paulína Fialková, Martina Hrašnová, Alexandra 
Longová, Dorota Balciarová a ďalší. Podujatie bolo spojené s  autogramiádou 

olympijskej víťazky a medailistky v biatlone Anastasije Kuzminy.  

Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov MO SR za rok 2018 

           Počas roka 2018 bolo zorganizované i druhé slávnostné podujatie 
tohto druhu, tentokrát však za rok 2018. Vojenské športové centrum DUKLA 

ocenilo v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu obrany vo štvrtok, 
15. novembra.  
           O tretiu priečku Najúspešnejší junior sa podelili vodný slalomár 

Jakub Grigar a karatista Tomáš Kósa. Druhé miesto patrí vodnej slalomárke 
Monike Škáchovej a najúspešnejšou juniorkou sa stala rýchlostná kanoistka 

Lucia Valová. Juniorským trénerom roka je Marián Ostrčil. Najlepší 
športovci v kategórii Neolympijské športy a disciplíny - tretí vzpierač Matej 
Kováč, druhý vodný motorista Marián Jung a prvá Paulína Fialková. Novou 

kategóriou bol Objav roka - titul získal rýchlostný kanoista Milan Fraňa. 
           Odovzdané boli i Pamätné medaile ministra obrany SR k 25. výročiu 

vzniku OSSR. Tie boli udelené Matejovi Tóthovi, Matejovi Spišiakovi, Petrovi 
Gellemu, Radovanovi Šimočkovi, Martine Hrašnovej, Igorovi Kováčovi 
a Pavlovi Kobelovi. Za Vojenský športový výkon roka bol ocenený plavec 

Tomáš Klobučník. Najlepším Kolektívnym výkonom roka sa stala ženská 
biatlonová štafeta na zimných Olympijských hrách v Pjongčangu. Boli 
udelené aj Pamätné plakety - Jubilanti v roku 2018 – obdržali: Ivan Čierny, 

Pavol Blažek, Katarína Čechvalová, Pavol Tolany a Jiří Doležel. Ďalšou 
kategóriou bolo ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos pre VŠC DUKLA 

Banská Bystrica, ktoré si odniesli redaktor RTVS Milan Stanko a historik 
DUKLY a žurnalista Jozef Mazár. Nezabudlo sa ani na tých, ktorí sa tento 
rok rozlúčili s profesionálnou kariérou športovca. Im bola odovzdaná 

Ďakovná plaketa. Odniesli si ju Veronika Velez-Zuzulová, Jana Gereková-
Daubnerová, Tomáš Kučera a Ján Bátik. Rok 2018 bol aj rokom výročia 

zisku zlatých olympijských medailí spred 10. a 30. rokov, čo sa pripomenulo 
odovzdaním plakiet Jozefovi Pribilincovi, Michalovi Martikánovi a Elene 
Kaliskej. 

          Hlavnou kategóriu bola kategória Najúspešnejší športovci 
v olympijských disciplínach, v ktorej bolo ocenených 10 najlepších 
športovcov v poradí: na 10. mieste Peter Gelle (rýchlostná kanoistika), 9. 

miesto Karol Samko (vzpieranie), 8. miesto Monika Škáchová (vodný slalom), 
7. miesto Miroslava Kopúňová (karate), 6. miesto Paulína Fialková (biatlon), 

5. miesto Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie), 4. miesto Dorota Balciarová 
(karate), 3. miesto Matej Tóth (atletika), 2. miesto Alexander Slafkovský 
(vodný slalom). Celkovou víťazkou sa stala olympijská víťazka a medailistka 

zo ZOH v Pjongčangu  Anastasija Kuzmina. Trénerom roka 2018 je Daniel 
Kuzmin. 
         Záver slávnostného večera patril uvedeniu ďalších osobností do Siene 

slávy DUKLA. Ich rady rozšírili Vendelín Kvetan (tréner cyklistiky) a Peter 
Benedik (tréner futbalu).  
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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.  

 
 

         Dlhodobé činnosti VŠC: 
 

1) Príprava TOP športovcov na ZOH 2018 
 
V roku 2018 vyvrcholila dlhodobá príprava na ZOH v juhokórejskom 

Pjongčangu. Nakoniec na olympijských hrách VŠC reprezentovalo 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 2018 
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 2018 nasledovne: 
 

 
 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet na rok 

2018  v € 

Upravený  rozpočet    

31.12.2018 v € 

PRÍJMY SPOLU 55 000,00 55 000,00 

VÝDAVKY SPOLU 5 169 144,00 6 087 296,00 

z toho:   

600 5 169 144,00 5 736 446,00 

610 - Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 
2 266 541,00 2 742 038,00 

620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní 
955 560,00 1 003 558,00 

630 - Tovary a služby 1 730 318,00 1 782 293,00 

640 - Bežné transfery 216 725,00 208 557,00 

700 - Kapitálové výdavky  0,00 201 002,00 
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PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV 

VÝDAVKY 

096                              Obrana 
09601                          Riadenie a podpora obrany 
0960104                      Ostatná podpora 

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na 
rok 2018 

Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2018 

Čerpanie 

výdavkov 
k 31.12.2018 

% čerpania 

k schváleného 
rozpočtu 

% čerpania 

k upravenému 
rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 5 169 144,00 5 937 448,00 5 937 382,00 110,97 100,00 

z toho:      

600 5 169 144,00 5 736 446,00 5 736 387,00 110,97 100,00 

- 610 2 266 541,00 2 742 038,00 2 742 038,00 120,98 100,00 

- 620 955 560,00 1 003 558,00 1 003 558,00 105,02 100,00 

- 630 1 730 318,00 1 782 293,00 1 782 236,00 103,00 100,00 

- 640 216 725,00 208 557,00 208 555,00 96,23 100,00 

700 0,00 201 002,00 200 995,00 0,00 100,00 

 
 
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. 
 
Kategória 700 

V kategórii 700 boli finančné prostriedky použité na nákup športových lodí, 
strojov, prístrojov a zariadení ako aj na nákup osobných automobilov 

a traktora. 
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0960104 
 
Podprogram/ 

prvok 
Investičná 

akcia 
Názov komodity Počet 

Schválený 
rozpočet (€) 

Upravený 
rozpočet (€) 

0960104 37820 Loď C1 1 0,00 2 650,00 

0960104 37820 Loď K1 1 0,00 2 250,00  

0960104 37820 Loď K2 1 0,00 3 148,00  

0960104 37820 Loď K4 1 0,00 5 935,99  

0960104 37820 Loď K1 1 0,00 1 700,00  

0960104 
37822 Prerobenie kotvenia Krytého 

oplášteného plávajúceho móla v 
Trenčíne 

1 0,00 1 803,60  

0960104 

37822 Úprava kotvenia lana na vietor 

Krytého oplášteného plávajúceho 
móla v Trenčíne 

1 0,00 391,90  

0960104 38522 Ultrazvuk  1 0,00 19 974,00  

0960104 38522 EKG s príslušenstvom 1 0,00 3 228,00  

0960104 38522 Hypoxický generátor 2 0,00 12 000,00  

0960104 38522 Kryosauna 1 0,00 24 792,00  

0960104 38768 Komunálny traktor s 
príslušenstvom 

1 
0,00 41 200,00 

0960104 38769 Osobný automobil Toyota Auris 1 0,00 20 500,00 

0960104 38769 Osobný automobil Toyota Proace 
Verso 

1 
0,00 36 510,00 

0960104 38769 Osobný automobil Opel Vivaro 
Combi 

1 
0,00 24 911,28 

 

 

VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 
 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2018 
Upravený rozpočet 

k 31.12.2018 
Čerpanie k 
1.12.2018 

111 5 169 144,00 6 087 296,00 6 087 229,00 

CELKOM 5 169 144,00 6 087 296,00 6 087 229,00 

 

 

 

PRÍJMY 
 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet na 
rok 2018 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2018 

Plnenie 

k 31.12.2018 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu 

PRÍJMY SPOLU 55 000,00 55 000,00 26 619,00 48,39 49,39 

z toho: 

200 55 000,00 55 000,00 26 619,00 48,39 49,39 

- 210 38 000,00 38 000,00 23 282,00 61,27 61,27 

- 290 17 000,00 17 000,00 3 337,00 19,63 19,63 
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Zistené 

inventarizačné 

rozdiely  

manká (-)         

prebytky (+)

a b c = b - a d e = c + d

3 325 091,41 3 325 091,41 0,00 420 355,61 3 745 447,02

Dlhodobý nehmotný majetok /DNM/ 443 945,13 443 945,13 0,00 0,00 443 945,13

Softvér  013. 443 945,13 443 945,13 0,00 0,00 443 945,13

Dlhodobý hmotný majetok /DHM/ 24 787 066,75 24 787 066,75 0,00 420 355,61 25 207 422,36

Stavby  021. 21 765 101,21 21 765 101,21 0,00 124 143,98 21 889 245,19

Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí  022. 1 895 635,10 1 895 635,10 0,00 60 973,49 1 956 608,59

Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí - inventár   022.24 8 041,17 8 041,17 0,00 0,00 8 041,17

Dopravné prostriedky  023. 1 071 132,46 1 071 132,46 0,00 223 238,14 1 294 370,60

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028. 47 156,81 47 156,81 0,00 12 000,00 59 156,81

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný 924 456,53 924 456,53 0,00 0,00 924 456,53

Pozemky  031. 924 456,53 924 456,53 0,00 924 456,53

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku -341 920,00 -341 920,00 0,00 0,00 -341 920,00

Oprávky k softvéru  073. -341 920,00 -341 920,00 0,00 -341 920,00

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku -22 488 457,00 -22 488 457,00 0,00 0,00 -22 488 457,00

Oprávky k stavbám 081. -19 885 961,56 -19 885 961,56 0,00 -19 885 961,56

Opráv. k samost.hnut.veciam a súbor.hn.vecí  082. -1 549 334,16 -1 549 334,16 0,00 -1 549 334,16

Opráv. k sam.hn.vec.a súb.hn.vecí-inventár  082.24 -8 041,17 -8 041,17 0,00 -8 041,17

Oprávky k dopravným prostriedkom  083. -985 963,30 -985 963,30 0,00 -985 963,30

Oprávky k drobnému DHM  088. -59 156,81 -59 156,81 0,00 -59 156,81

155 608,44 155 608,44 0,00 113 311,97 268 920,41

Materiál 155 608,44 155 608,44 0,00 113 311,97 268 920,41

Materiál na sklade 112.1 155 608,44 155 608,44 0,00 113 311,97 268 920,41

326 508,30 326 508,30 0,00 0,00 326 508,30

Ceniny 213 67,20 67,20 0,00 0,00 67,20

Ceniny - stravné lístky 213.03 67,20 67,20 0,00 67,20

Účty v bankách 326 441,10 326 441,10 0,00 0,00 326 441,10

Bankové účty 221 326 441,10 326 441,10 0,00 0,00 326 441,10

Účet sociálneho fondu 221.31 18 062,21 18 062,21 0,00 18 062,21

Depozitný účet 221.51 308 378,89 308 378,89 0,00 308 378,89

-292 748,81 -292 748,81 0,00 0,00 -292 748,81

Záväzky 15 630,08 15 630,08 0,00 0,00 15 630,08

Dodávatelia 321. 15 630,08 15 630,08 0,00 15 630,08

Zúčt. so zamestnancami a orgánmi sociálneho a 

zdrav. poistenia
-278 855,03 -278 855,03 0,00 0,00 -278 855,03

Zamestnanci-profesionálni vojaci - mzdy bezhotovostné 331.155 -69 405,91 -69 405,91 0,00 -69 405,91

Zamestnanci-občianski zamestnanci - mzdy bezhotovostné 331.255 -102 937,51 -102 937,51 0,00 -102 937,51

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Všeobecná zdravotná 

poisťovňa
336.111 -10 630,87 -10 630,87 0,00 -10 630,87

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Ostatné zdravotné poisťovne 336.113 -2 245,77 -2 245,77 0,00 -2 245,77

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Všeobecná zdravotná 

poisťovňa
336.121 -15 370,80 -15 370,80 0,00 -15 370,80

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Ostatné zdravotné poisťovne 336.123 -3 725,42 -3 725,42 0,00 -3 725,42

VÚSZ-profesionálni vojaci 336.21 -28 193,84 -28 193,84 0,00 -28 193,84

Sociálna poisťovňa-občianski zamestnanci 336.22 -46 344,91 -46 344,91 0,00 -46 344,91

Zúčtovanie daní a poplatkov -27 125,02 -27 125,02 0,00 0,00 -27 125,02

Ostatné priame dane-profesionálni vojaci 342.1 -10 621,81 -10 621,81 0,00 -10 621,81

Ostatné priame dane-občianski zamestnanci 342.2 -16 503,21 -16 503,21 0,00 -16 503,21

Iné pohľadávky a záväzky -2 398,84 -2 398,84 0,00 0,00 -2 398,84

HR-Iné záväzky-členské príspevky 379.56 -287,36 -287,36 0,00 -287,36

HR-Iné záväzky- doplnkové poistenie 379.58 -2 111,48 -2 111,48 0,00 -2 111,48

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady budúcich období - predplatné 381. 0,00 0,00 0,00 0,00

-18 062,21 -18 062,21 0,00 0,00 -18 062,21

Dlhodobé záväzky -18 062,21 -18 062,21 0,00 0,00 -18 062,21

Fond sociálny - RO 472.1 -18 062,21 -18 062,21 0,00 -18 062,21

1 231 226,57 1 231 226,57 0,00 20 220,16 1 251 446,73

Podsúvahové účty 76-79 1 231 226,57 1 231 226,57 0,00 20 220,16 1 251 446,73

Operatívna evidencia - zásoby 761. 1 231 226,57 1 231 226,57 0,00 20 220,16 1 251 446,73

Súhrnný prehľad  inventarizovaného majetku za  účtovnú jednotku VŠC DUKLA Banská Bystrica

ÚČTOVNÁ TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK

Prírastky a 

úbytky od 

vykonania 

inventúry do 

konca obdobia 

Stav majetku ku 

dňu účtovnej 

závierky                       

(v obstarávacích 

cenách)

Majetok 

(názov a číslo účtu hlavnej knihy)

Účtovný stav ku dňu 

vykonania 

inventarizácie                   

(v obst. cenách)

Skutočný stav 

zistený fyzickou, 

príp.  dokladovou 

inventúrou                    

(v obst. cenách)

ÚČTOVNÁ TRIEDA 7 - Uzávierkové a podsúvahové 

38

01

02

03

33

08

ÚČTOVNÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

11

07

22

ÚČTOVNÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY

37

47

ÚČTOVNÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

ÚČTOVNÁ TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE A 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

34
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Manká Prebytky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 221.31 SK09 8180 0000 0070 0016 6424 € 18 062,21 18 062,21 účet SF

2. 221.51 SK31 8180 0000 0070 0016 6416 € 308 378,89 308 378,89 depozitný účet

x Spolu 326 441,10 326 441,10 x x

x x

P.č.

Inventarizovaný majetok

Doklad overujúci 

skutočný stav (bankový 

výpis č.)

Mena

Cudzia mena prepočítaná na € spolu

Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte ku dňu účtovnej závierky 31.12.2018

Účtovný stav k 

31.12.2018

Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou

Inventarizačné rozdiely

Suma podľa § 25 zák.Účet
Názov majetku                                   

(číslo bankového účtu)

Poznámky

 

 

 

*

Skut. stav je 

vyšší

Skut stav je 

nižší
zvýšenie zníženie

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1. 379.56 iné záväzky - členské príspevky 10.1.2019 287,36 287,36

2. 379.58 iné záväzky - doplnkové 10.1.2019 2 111,48 2 111,48

3. 331.155 zamestnanci-p.v.-mzdy bezhotovostné 10.1.2019 69 405,91 69 405,91

4. 331.255 zamestnanci-o.z.-mzdy bezhotovostné 10.1.2019 102 937,51 102 937,51

5. 336.111 Zdravotná poisťovňa p.v.-VŠZP 10.1.2019 10 630,87 10 630,87

6. 336.113 Zdravotná poisťovňa p.v.- ostat. poistovne 10.1.2019 2 245,77 2 245,77

7. 336.121 Zdravotná poisťovňa - o.z. VŠZP 10.1.2019 15 370,80 15 370,80

8. 336.123 Zdravotná poisťovňa - o.z. ost.poisťovne 10.1.2019 3 725,42 3 725,42

9. 336.21 Vojenský úrad.soc.zabezpečenia  p.v. 10.1.2019 28 193,84 28 193,84

10. 336.22 Sociálna poisťovňa - o.z. 10.1.2019 46 344,91 46 344,91

11. 342.1 Ostatné priame dane - p.v 10.1.2019 10 621,81 10 621,81

12. 342.2 Ostatné priame dane - o.z. 10.1.2019 16 503,21 16 503,21

13. 472.1 Sociálny fond - RO 10.1.2019 18 062,21 18 062,21

14. 321. StVPSBanská Bystrica 1/2019 4.1.2019 1 074,47 1 074,47

15. 321. StVPS Banská Bystrica 2/2019 4.1.2019 1 139,66 1 139,66

16. 321. StVPS Banská Bystrica 3/2019 14.1.2019 275,00 275,00

17. 321. StVPS Banská Bystrica 4/2019 14.1.2019 572,66 572,66

18. 321. Commander Services 5/2019 30.1.2019 99,96 99,96

19. 321. CPO s.r.o. 6/2019 3.2.2019 24,62 24,62

20. 321. CPO s.r.o. 7/2019 3.2.2019 77,63 77,63

21. 321. ELLESCO s.r.o. 8/2019 30.1.2019 3 287,38 3 287,38

22. 321. Tomáš Martikán 9/2019 30.1.2019 600,00 600,00

23. 321. StVPS Banská Bystrica 11/2019 17.1.2019 334,76 334,76

24. 321. Slovnaft, a.s. 12/2019 17.1.2019 270,54 270,54

25. 321. StVPS Banská Bystrica 10/2019 17.1.2019 1 258,36 1 258,36

26. 321. Bc. Ján Blanár 13/2019 8.2.2019 1 243,00 1 243,00

27. 321. Energie2. a.s. 14/2019 22.1.2019 7,65 7,65

28. 321. Energie2. a.s. 15/2019 22.1.2019 139,86 139,86

29. 321. Energie2. a.s. 16/2019 22.1.2019 345,28 345,28

30. 321. Energie2. a.s. 17/2019 22.1.2019 231,28 231,28

31. 321. Energie2. a.s. 18/2019 22.1.2019 121,30 121,30

32. 321. Energie2. a.s. 19/2019 22.1.2019 552,60 552,60

33. 321. ENVICONSULT spol. s.r.o. 29/2019 3.1.2019 14,74 14,74

34. 321. Alpha Medical, s.r.o. 30/2019 22.1.2019 48,80 48,80

35. 321. ZSE Energie, a.s. 31/2019 21.1.2019 2 525,33 2 525,33

36. 321. Mgr. Michal Straka 47/2019 3.2.2019 576,00 576,00

37. 321. Slovak Telekom a.s. 39/2019 31.1.2019 434,62 434,62

38. 321. Slovak Telekom a.s. 27/2019 24.1.2019 343,26 343,26

39. 321. LVS, a.s. L. Mikuláš 35/2019 22.1.2019 31,32 31,32

x Spolu x x 342 071,18 342 071,18 x

x x xCudzia mena prepočítaná na € spolu

Inventúrny súpis záväzkov ku dňu účtovnej závierky 31.12.2018

 v €/v cudzej mene

P.č.

Inventarizovaný majetok Účtovný stav ku dňu 31.12.2018

Názov, sídlo a IČO** dodávateľov, veriteľov, 

atď.
Poznámky

Skutočný stav zistený inventúrou Odporúčanie na úpravu 

ocenenia podľa § 26Inventarizačné rozdiely

Účet

Faktúra 

číslo, zmluva 

číslo, výpl. 

listina, atď.

Dátum 

splatnosti

Suma ( § 25 

zák.)

Suma podľa § 

25 zák.

 

 

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 31.12.2017.     
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Na základe Pokynov k postupu prác pre zostavenie zreálneného 

návrhu rozpočtu na rok 2019 č. ÚSRK-2-27/2018 boli v sprístupnenej verzii 
v IIS SAP zapracované zmeny rozpočtu pre rok 2019. 

Na základe Smerníc ministra obrany SR pre obranné plánovanie na 
roky 2019 až 2024 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 31.12.2018 bolo na 100,00 %.     

    

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-10/2018 boli VŠC DUKLA Banská Bystrica 
stanovené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych vojakov 
a zamestnancov nasledovne:  

 
 

Kategória Limit € 
Priemerný záväzný 

počet 

Priemerný záväzný 

plat € 

z. 1 759 985,42 119,500 1 227,33 

p.v. 982 052,67 55,800 1 466,63 

 

 
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 31.12.2018 

 

Profesionálni vojaci  
 

 

2018 
 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2018 

Limit € 982 052,67 982 052,67 

Priemerný evidenčný počet 55,80 55,80 

Priemerný mesačný plat € 1 227,33 1 227,33 

 

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

priemerného mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu 

p.v. k 31.12.2018bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2018 bol 
55. 
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Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

 
 

 

2018 

 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2018 

Limit 1 759 985,42 1 759 985,42 

Priemerný evidenčný počet 119,50 119,50 

Priemerný mesačný plat 1 227,33 1 227,33 

 

 

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol 
prekročený.  

Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2018 na 100,00 %. 
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2018 bol 119,5. 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 boli upravované, resp. priznávané predovšetkým len 
pre zamestnancov po uplynutí skúšobnej doby na pracovných miestach, 
ktoré bolo nutné obsadiť. 

  
V kategórii 620 bolo k 31.12.2018 vyčerpaných celkom 1 003 557,91 €. 
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6.Personálne otázky 
 

 

    V roku 2018 boli vo Vojenskom športovom centre DUKLA Banská 
Bystrica (ďalej len „VŠC“) realizované dve zmeny v Tabuľkách počtov (ďalej 

len „TP“). Zmeny v TP boli vykonané 30. doplnkom s účinnosťou od 1. 
augusta 2018 a 31. doplnkom s účinnosťou od 1. septembra 2018 z dôvodu 

zrušenia a vytvorenia nových oddelení a odborov.   
 

V roku 2018 boli prijatí do štátnej služby za profesionálneho vojaka 
Ozbrojených síl SR 4 žiadatelia, ktorí po ukončení prípravnej štátnej služby 
boli vyčlenení na plnenie úloh rozpočtovej organizácie v pôsobnosti 
Ministerstva obrany SR pre potreby VŠC. Služobný pomer skončil 1 
profesionálny vojak prepustením. Do pracovného pomeru bolo celkovo 
prijatých v priebehu roka 37 zamestnancov. Pracovný pomer skončilo 19 
zamestnancov na základe uplynutia dohodnutej doby a úmrtia. Z dôvodu 
úpravy pracovných vzťahov bolo vykonaných 90 personálnych pohovorov, 
spracovaných 105 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmluvám a 
220 platových výmerov. 
 

V mesiacoch január a február 2018 boli spracované, plány dovoleniek 
a služobné hodnotenia profesionálnych vojakov. Podľa ročného plánu a v 
súlade s právnymi predpismi boli k 31. marcu 2018 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 1.9.2018 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 
- oblasť marketingu a komunikácie  

 

 Odbor ekonomiky a správy majetku 
- skupina účtovania a evidencie 

  -  oddelenie správy majetku (+ oblasť informatiky)  
    -  finančno-personálne oddelenie 
    -  oblasť právnych služieb 

 

 Odbor riadenia športu 
- oddelenie riadenia športovej prípravy 
- oddelenie administratívneho zabezpečenia športu 

- skupina podporného tímu 
- oddelenie zdravotnej starostlivosti 
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Organizačná štruktúra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2018 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 31.12.2018 bolo v pracovnom pomere 122 zamestnancov a v 

služobnom pomere 58 profesionálnych vojakov.  

 

Riaditeľ VŠC Dukla  

Banská Bystrica 

Riaditeľstvo 
Odbor ekonomiky 
a správy majetku 

Odbor riadenia 
športu 

Finančno-personálne 
oddelenie 

Oddelenie správy 
majetku 

Skupina účtovania 
a evidencie 

Oddelenie riadenia 
športovej prípravy 

Oddelenie zdravotnej 
starostlivosti 

Oddelenie administr. 
zabezpečenia športu 

Skupina podporného  
tímu 

Oblasť právnych 
služieb 
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Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 

31.12.2018 

 

 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci 22 17 

Poddôstojníci 39 23 

Mužstvo 1 18 

Zamestnanci 122 131 

S P O L U  184 188 

 

 
 

 
Veková štruktúra k 31.12.2018 
 

 

Vek 
do 25 

r. 

26-30 

r. 

31-35 

r. 

36-40 

r. 

41-45 

r. 

46-50 

r. 

51-55 

r. 

56-60 

r. 

61-65 

r. 

66-70 

r. 

Počet 34 31 27 27 21 11 12 10 8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf vekovej štruktúry 

do 25

26-30

     31-3536-40

41-45

46-50

   51-55

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

výkone práce vo verejnom záujme k 31.12.2018  
 

Základné Stredné odborné Úplné stredné Vysokoškolské 

12 10 58 108 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 31.12.2018 bol 

nasledovný: 
 

 odbor riadenia športu  

 

 športovci:  29 profesionálnych vojakov 

54 zamestnancov vo verejnom záujme 

 tréneri: 21 prof. vojakov (vrátane riaditeľa OPT – hlavného 

trénera)  

21 zamestnancov vo verejnom záujme 

 vedúci oddelenia:     1 profesionálny vojak 

 referenti športov 6 zamestnancov vo verejnom záujme 
                               1 profesionálny vojak  

 mechanici:  2 zamestnanci vo verejnom záujme  

 metodik:                  1 profesionálny vojak 

 lekári a zdravotníci: 4 profesionálnych vojakov 
10 zamestnancov vo verejnom záujme 

 
spolu odbor riadenia športu 153 osôb 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné

stredné odbor

úplné stredné

vysokoškolské

Graf odboru športu VŠC

športovci

tréneri

referenti

mechanici

zdravotníci

metodik

vedúci oddelenia
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 odbor ekonomiky a správy majetku:   

                               29 zamestnancov vo verejnom    záujme 

                               1 profesionálny vojak       

spolu odbor ekonomiky a správy majetku 30 osôb 

 

 riaditeľstvo:  4 zamestnancov vo verejnom záujme 
                                 1profesionálny vojak 

 
spolu riaditeľstvo 5 osôb 
 

CELKOVÝ POČET 188 OSÔB 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 
 Prijímanie do Ozbrojených síl SR do prípravnej štátnej služby bolo 

v roku 2018 realizované cestou Regrutačných skupín podľa miesta trvalého 
bydliska žiadateľa v podriadenosti Personálneho úradu OS SR. Prepúšťanie 
zo služobného pomeru bolo 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. 

Graf skutočného počtu zamestnancov a profesionálnych vojakov 

VŠC podľa zaradenia

odbor riadenia
športu

odbor ekonomiky
a správy majetku

riaditeľstvo 
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7.Ciele a prehľad ich plnenia 

 
 

Hlavným cieľom VŠC DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „DUKLA“) bolo 
aj v roku 2018 zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, pričom 
merateľným ukazovateľom a kritériom efektívnosti je stanovený počet 
medailí.  

V roku 2018 športovci VŠC získali 33 medailí z vrcholných podujatí 
oproti 27plánovaných. 

 
  

 Atletika 

           -  na ME v Berlíne (zisk 1 medaile), 

           
Biatlon  

                    -  na ZOH v Pjongčangu (zisk 3 medailí), 
           -  na MS v Novom Meste na Morave (zisk 2  medailí), 
  
Karate  

 na MS v Madride (zisk 1 medaily),
 na ME v Novom Sade (zisk 1 medaily),

 na MEJ  v Soči (zisk 1 medaily),
 
Kanoistika  

 na ME v Belehrade (zisk 1 medaily),

 na MSJ v Plovdive (zisk 2 medailí),

 na MEJ v Auronzu (zisk 3 medailí),

 na MEJ v Čunove (zisk 5 medailí),

 

Kickbox 

        -    na ME v Bratislava (zisk 1 medaily), 

 

            Plávanie 

          - na MS CISM v Samare (zisk 2 medailí), 

 

Vodný motorizmus  
 na MS v Boretto (zisk 1 medaily),

 na ME v Zmine (zisk 1 medaily),

 

Vodný slalom  
 na MS v Rio de Janeiro (zisk 1 medaily),

 na ME v Prahe (zisk 1 medaily),
 na MSJ v Ivrei (zisk 1 medaily),

 
Vzpieranie 

  na ME v Kaunase (zisk 4 medailí),

  na ME v Bukurešti (zisk 1 medaily).
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Plnenie úloh na vrcholných podujatiach v r. 2018, najlepšie       

umiestnenie za jednotlivé športy a ich vyhodnotenie 

 

ATLETIKA 
 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER 

1 
nrtm. Mgr. Martina 

HRAŠNOVÁ 
Hod kladivom ME 18. miesto 

Rudolf 

Lukáč 

2 z. Marcel LOMNICKÝ Hod kladivom ME 11. miesto bez trénera 

3 z. Nikola LOMNICKÁ Hod kladivom ME neúčasť 
Andras 

Haklits 

4 npor. Mgr. Matej TÓTH Chôdza – 
50km 

ME 2. miesto 
Matej 

Spišiak 

5 Mgr. Mária CZAKOVÁ Chôdza – 

50km 
ME 6. miesto 

Matej 

Spišiak 

6 čat. Dušan MAJDÁN 
Chôdza – 

50km 
ME 15. miesto 

z. Machník /  

Benčík 

7 voj.2.st. Miroslav ÚRADNÍK 
Chôdza – 

20km 
ME 22. miesto 

z. Machník / 

Benčík 

8 z. Ing. Janka VELĎÁKOVÁ 
Skok do 

diaľky 
ME neúčasť 

Radoslav 

Dubovský 

9 z. Ing. Danka VELĎÁKOVÁ Trojskok ME neúčasť 
Radoslav 

Dubovský 

10 slob. Tomáš VESZELKA Trojskok ME 8. miesto 
Radoslav 

Dubovský 

11 z. Iveta PUTALOVÁ 400m ME 
8. a 33. 

miesto  

Marcel 

Lopuchovsk

ý 

12 z. Matúš BUBENÍK Skok do výšky ME 20. miesto  

Zuzana 

Hlavoňová / 

Ján Cacek 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

1 Monika HORNÁKOVÁ Chôdza –

20km 

ME Berlín 

MS Taicang 
neúčasť 

Matej 

Spišiak 

2 Dominik ČERNÝ Chôdza – 
20km 

MS Tímov neúčasť 
Ľuboš 

Machník 
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3 Ema HAČUNDOVÁ Chôdza – 

10km 
MSJ 28. miesto 

Ľuboš 

Machník 

4 Michal MORVAY Chôdza – 
20km 

ME Berlín neúčasť 
Matej 

Spišiak 

5 Stanislava LAJČÁKOVÁ 7- boj, 100m 

prek. 
ME Berlín neúčasť 

Michal 

Škvarka 

6 Patrícia SLOŠÁROVÁ Vrh guľou Zimné ME 10. miesto  
Jozef 

Párička 

7 Veronika KAŇUCHOVÁ Hod kladivo ME Berlín neúčasť 
Jozef 

Párička 

8 Karol KONČOŠ Hod kladivo M-SR neúčasť 
Jozef 

Párička 

9 Jakub KUBINEC Hod oštepom M-SR 1. miesto 
Jozef 

Hanušovský 

10 Patrik MICHALEC Hod oštepom 
M-SR 

juniorov 
1. miesto 

Jozef 

Hanušovský 

11 Lukáš HRONČEK 
 

800m,1500m 
- - 

Eduard 

Földvári 

12 Eva SLANČÍKOVÁ 1500 m - - 
Dušan 

Valent 

13 Ján KOSTÚR 800, 1500 m - - 
Dušan 

Valent 

14 Lukáš STRAŠKA Diaľka,výška ME dor. neúčasť 
Michal 

Škvarka 

15 Tereza RUDZANOVÁ diaľka MS dor. neúčasť 
Michal 

Škvarka 

16 Tatiana DUNAJSKÁ Výška ME Berlín neúčasť 
Michal 

Škvarka 

17 Alexandra BEZEKOVÁ 100m, 200m ME Berlín 8. miesto 
Rastislav 

Miško 

18 
Lucia SLANÍČKOVÁ - 

VADLEJCH 
Viacboj ME Berlín 

účasť, 

nedokončila 

preteky 

František 

Ptáčnik 

 

Športovci – atléti zaradení do VŠC DUKLA Banská Bystrica sa v roku 

2018 zúčastnili na štyroch vrcholných podujatia (HMS, ME, MSJ, ME – 

zimný pohár vo vrhoch). Bohužiaľ sa nepodarilo pripraviť žiadneho atléta 

na ME dorastu. Spolu na týchto podujatiach štartovalo 16 atlétov. Na HMS 

štartoval  – 1 profesionálny športovec a 1 zmluvný športovec, na ME – 9 

profesionálnych športovcov + 2 zmluvní športovci, MSJ – 1 zmluvný 

športovec a na ME v zimných vrhoch – 1 zmluvný športovec. Musíme 
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konštatovať, že to je veľmi málo. Zlý stav je hlavne v juniorskej 

a dorasteneckej kategórii (naši zmluvní športovci), kde v tabuľke pri plnení 

úloh na podujatiach je vypísaná vo veľa prípadoch neúčasť z dôvodu 

nesplnenia nominačných kritérií. Na vrchol letnej sezóny ME v Berlíne sa 

takisto nepodarilo splniť nominačné kritéria našim 3 atlétom – 

profesionálnym športovcom.  

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov a umiestnení to v sezóne nebolo až 

také zlé, skôr sa dá rok 2018 hodnotiť opäť ako úspešný pre atletiku. 

V halovej sezóne potešili svojimi výkonmi z.  A. Bezeková a z. I. Putalová, keď 

obidve prekonali slovenský rekord na 400 m trati, následne štartovali na 

HMS, kde A. Bezeková obsadila 9. miesto.  

Čo sa týka úspešnosti bola vydarenejšia letná sezóna, kde npor. Matej 

Tóth získal striebornú medailu v chôdzi na 50 km, ďalší  dvaja atléti 

štartovali vo finále a vo finálovej osmičke skončila aj  štafeta 4 x 400 m, 

ktorej členkami boli aj atlétky zaradené do VŠC DUKLA Banská Bystrica.     

Z. Mária Czáková skončila na 6. mieste v chôdzi na 50 km, slob. Tomáš 

Veszelka v trojskoku skončil na 8. mieste, čo bolo milé prekvapenie a Iveta 

Putalová a Alexandra Bezeková so štafetou  4 x 400 m obsadili tiež 8. miesto. 

Trochu nešťastné boli ME v Berlíne pre nášho kladivára Marcela 

Lomnického, ktorý sa kvalifikoval do finálovej súťaže, ale do užšej osmičky 

sa mu už nepodarilo prebojovať.  Počas prípravy aj v tejto sezóne sprevádzali 

zdravotné problémy kladivárku Martinu Hrašnovú, ktorá na začiatku sezóny 

hodila výborný výkon svetovej triedy 73,25 m, no v sezóne a na ME už tento 

výkon nedokázala aj z dôvodu opakujúcich sa zdravotných problémov 

zopakovať.  

 

 

 

BIATLON 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 z. Anastasija KUZMINA biatlon ZOH 1. miesto z. Daniel Kuzmin 

2 z. Paulína FIALKOVÁ biatlon ZOH 5. miesto 
z. Anna Murínová,  

z. Martin Bajčičák 

3 z. Ivona FIALKOVÁ biatlon ZOH 
5. miesto / 

štafeta 

z. Anna Murínová,  

z. Martin Bajčičák 

4 z. Terézia POLIAKOVÁ biatlon ZOH 
5. miesto / 

štafeta 

Milan Gašperčík 

Dušan Śimočko 
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PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

5 rtn. Matej KAZÁR biatlon ZOH 22. miesto 
Milan Gašperčík 

Dušan Śimočko 

6 rtn. Martin OTČENÁŠ biatlon ZOH 27. miesto 
Milan Gašperčík 

Dušan Śimočko 

7 slob. Tomáš HASILLA biatlon ZOH 70. miesto 
Milan Gašperčík 

Dušan Śimočko 

8 z. Šimon BARTKO biatlon ZOH 37. miesto 
Milan Gašperčík 

Dušan Śimočko 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Alžbeta MAJDIŠOVÁ biatlon ME 69. miesto 
Pavel Kobela,  

z. Daniel Kuzmin 

2 Michal ŠIMA biatlon ME 42. miesto Dušan Śimočko 

3 Michal KUBALIAK biatlon ZOH  
Milan Gašperčík 

Dušan Šimočko 

 

Rok 2018 bol pre biatlon olympijský a úspešný. Anastasija Kuzmina 

získala tri medaily na ZOH 2018 (zlato v preteku s hromadným štartom, 

striebro vo vytrvalostných a stíhacích pretekoch) a zaradila sa medzi 

absolútnu svetovú špičku. Počas celej sezóny podávala výborné výkony 

a bojovala o celkové víťazstvo vo SP, ktoré jej uniklo len o pár bodov. Paulína 

Fialková svoju formu na ZOH načasovala správne a 5. a 11. miestom 

potvrdila, že patrí do širšej svetovej špičky. Sezónu ukončila 2. miestom 

v pretekoch s hromadným štartom v Ruskom Ťumene, čo je pre ňu 

kariérnym maximom vo svetovom pohári. Ivone Fialkovej individuálne 

vystúpenia nevyšli podľa predstáv, keď sa o dobré umiestnenie pripravila 

hlavne na strelnici. Po stabilizovaní streľby sa dokázala prepracovať do TOP 

10 vo svetovom pohári v nórskom Osle, čo je pre ňu kariérnym maximom. 

Terézia Poliaková pred sezónou absolvovala operáciu kolena, ktorá ju na 

začiatku obmedzovala v príprave. Na ZOH individuálne nepresvedčila. Svoj 

najlepší výkon v sezóne však podala v pretekoch ženských štafiet, kde spolu 

s Anastazijou Kuzminou, Paulínou Fialkovou a Ivonou Fialkovou  vybojovali 

vynikajúce 5. miesto. 

Mužom ZOH nevyšli podľa predstáv a sklamali hlavne na strelnici. 

Najlepšie výkony podali Matej Kazár v rýchlostných pretekoch, kde skončil 

na 22. mieste a Martin Otčenáš v stíhacích pretekoch, kde sa z 52. miesta 
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prebojoval na konečné 27. miesto. Ostatní pretekári sa o lepšie umiestnenia 

pripravili chybami na strelnici. 

Na ME v talianskom stredisku Ridnaun sa o najlepšie výsledky 

postarali Paulína Fialková 4. miestom v stíhacích pretekoch, Martin Otčenáš 

5. miestom vo vytrvalostných pretekoch a Ivona Fialková 10. miestom 

v rýchlostných pretekoch. 

 

CESTNÁ CYKLISTIKA 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER 

1 čat. Bc. Patrik TYBOR CC-
č.družstiev 

MS 
21. miesto / 

družstvo 
Maroš Kováč 

2 z. Martin MAHĎAR CC-

č.družstiev 
MS 

21. miesto / 

družstvo 
Maroš Kováč 

3 z. Filip TARAGEL DH-scratch MS 18. miesto  Maroš Kováč 

4 z. Bc Martin HARING ME MTB ME 
14.miesto / 

tím štafeta 
z. Martin Frańo 

5 z. Juraj BELLAN CC-

č.družstiev 
MS 

21. miesto / 

družstvo 
z. Martin Frańo 

6 z. Marek ČANECKÝ 
CC-

č.družstiev 
MS 

21. miesto / 

družstvo 
z. Martin Frańo 

7 z. Ján Andrej CULLY 
CC-

č.družstiev 
MS 

21. miesto / 

družstvo  
z. Martin Fraňo 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Jakub VARHAŇOVSKÝ CX- ME ME 37. miesto z. Martin Frańo 

2 Matúš MELIŠ MSR U23 M-SR 5. miesto Maroš Kováč 

3 Adrián FOLTÁN MSR-č.j. M-SR 6. miesto z. Martin Frańo 

4 Martin VLČÁK Akademické 

MS 

Akademické 

MS 
17. miesto z. Martin Frańo 

5 Samuel OROS MS –

č.družstiev 
MS 

21. miesto / 

družstvo 
Maroš Kováč  

 

Športovci cyklistiky po stabilizácii a reorganizácii v roku 2016 

stabilizovali kontinentálny tím, ktorý je jediným na Slovensku a počas 3 
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sezón presunu centrály do Banskej Bystrice dosiahli nasledovné ukazovatele 

a ich vývoj. 

2016 - po ôsmych rokoch malo VŠC  športovca na OH,  

Nárast UCI bodov pre tím medziročne, jasný ukazovateľ výkonnosti 

a zároveň kvalifikačný kľúč na MS: 

2014 - 228 UCI bodov, 2015 - 145 UCI bodov, 2016 - 171 UCI bodov, 2017 - 

342 UCI bodov, 2018 - 394 UCI bodov  

Nárast počtu cyklistov, ktorí získali UCI body. 

2014 – 4 cyklisti VŠC, 2015 – 3 cyklisti VŠC, 2016 – 7 cyklistov VŠC, 2017 – 

7 cyklistov VŠC, 2018 - 10 cyklistov VŠC. 

V tíme Petra Sagana na MS štartoval rekordný počet 4 pretekárov VŠC, 

čo je historické maximum. Absolútne maximum cyklistiky je účasť tímu VŠC 

na majstrovstvách sveta v cyklistike v tímovej časovke proti najväčším 

svetovým tímom, keď v tíme figurovala trojica mladučkých jazdcov do 23 

rokov, čo bola veľmi mladučká zostava. Celá stratégia tímu VŠC je zvyšovať 

povedomie, výsledky na najväčších podujatiach, no zároveň plynule do tímu 

začleňovať mladých jazdcov a zabezpečiť permanentný rast a medziročnú 

kontinuitu. V roku 2018 dokázali športovci VŠC zaznamenať aj veľmi dobré 

individuálne výsledky. Takými je určite zisk zeleného dresu na pretekoch 

Okolo Slovenska, v kat. UCI 2.1 za účasti najlepšieho svetového tímu Quick 

Step, rovnako ako aj účasť tímu na MS v časovke družstiev v poslednom 

ročníku tejto súťaže, keď už v budúcom roku budú v tejto disciplíne súťažiť 

národné tímy, kde opäť naši cyklisti tvoria základnú kostru reprezentácie. 

Športovci VŠC štartovali na 5 podujatiach 1.kategórie, čo zvyšuje možnosti 

tréningovej a súťažnej prípravy najmä mladých cyklistov na vrcholných 

podujatiach. Trojica mladíkov Varhaňovský, Vlčák a Oros je v kat. U23 ešte 

dva, resp. tri roky a tieto skúsenosti sú na nezaplatenie v ich finálnych 

rokoch tejto kategórie. Ťažký tohto sezónny pretekový program mal 

i medziročný cieľ, zvyšovanie základného štandardu a výkonnosti pretekárov 

vzhľadom na blížiacu sa kvalifikáciu na OH na ceste a budúcoročné EH 

v Minsku.  Okrem toho sa medzi dobré individuálne výsledky dajú radiť aj 

podujatia v kalendári UCI druhej kategórie, kde športovci VŠC získali na 

cestných pretekoch UCI  5 víťazstiev a ďalších 9 pódiových umiestnení. Z. 

Haring dosahuje rekordné zápisy v olympijskej disciplíne Cross country 

MTB. Počas sezóny získal 6 víťazstiev, z toho 2 prvej kategórie, a zimovať 

bude na priečke svetového rebríčka, ktorá mu zaručuje účasť na OH. 
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DŽUDO 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER  

1 rtm. Milan RANDL -100kg/ -

90kg 
MS 17.-32.m M. Matuszek 

2 z. Andrea KRIŠANDOVÁ -52kg M-SR 1. miesto M. Matuszek 

3 z. Peter ŽILKA -90kg MS 9.-16.m J. Gregor 

5 z. Matej HAJAS -100kg MS účasť MS, ME J. Gregor 

7 voj. 2. st. Matej POLIAK -66kg MS účasť MS, ME J. Gregor 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

  

1 Martin BECÍK -81kg MSJ neúčasť 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

2 Márius FÍZEL -100kg MSJ 9.miesto 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor  

3 Dalibor ĎURČO -60kg M-SR 1.miesto 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

4 Ján LUPTÁK -73kg M-SR 2.miesto 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

5 Bruno BANSKÝ -60kg EPJ 9.miesto 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

6 Alex BARTO -73kg YOG 5. miesto 
z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

7 Benjamín MAŤAŠEJE 
+90kg/-

90kg 
ME-D 9.miesto 

z. Gregor/ rtm. 

Gregor 

8 Veronika SZABÓOVÁ -48kg MSJ neúčasť 
z. Jantek 

Martin 

 
Hlavným bodom programu v roku 2018 bol začiatok kvalifikácie na OH 

(v máji), kedy sme sa prvého započítavaného turnaja zúčastnili na 

GP Záhrebe v júli. Zatiaľ sa podarilo bodovať všetkým našim pretekárom 

vrátane z. š. Máriusa Fízela. Poliak mal po dlhej pauze po zranení a kurze 

PrV dlhší rozbeh a aj smolu na vrcholných podujatiach ale na 

predposlednom GP v Cancune (MEX) sa opäť zaradil do svetovej špičky. 

Dôležitým bol posun Milana Randla naspäť do váhovej kategórie -90kg, kde 

sa hneď na prvých GP umiestnil na dobrom 7. a 9. mieste, pričom porazil 

veľmi kvalitných súperov. Z. Žilka opäť predviedol svoj rastový potenciál a 9. 
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miestom na MS a 3. miestom na poslednom GP Hague sa vysoko posunul 

v rankingu smerom k OH. Do tímu sa po pauze vrátil Filip Štancel, ktorý sa 

vrátil s veľkou motiváciou dostať sa na najvyššie pozície a na základe svojich 

výsledkov sa mu znova podarilo zaradiť do VŠC. Rovnako ohlásila svoj 

návrat po materskej Andrea Krišandová, ktorá sa od nového roka  znova 

začne pripravovať v B. Bystrici. Mrzia nás niektoré nevyužité šance našich 

seniorských reprezentantov, resp. veľmi tesné prehry – hlavne je dôležité si 

uvedomiť, že výkon sa skladá z malých častí a keď niektorá z nich chýba, 

prichádza k takýmto malým „zakopnutiam“. Dôležité je uvedomiť si to 

a pracovať na týchto drobnostiach. 

Skupina z. š. mala náročný rok, nie len zo súťažného hľadiska ale 

hlavne preto, že prišli o svojho trénera – p. Jána Gregora, st. – ktorý ich 

dlhodobo viedol. Odmenili sa mu dobrými výsledkami (Barto – 5. miesto Yog, 

Maťašeje – 9. miesto Med, Fízel – 2 x 3. miesto EPJ...), aj keď nechýbalo veľa 

k výraznejším úspechom. Napríklad Barto mal veľmi blízko k medaile na Yog 

a Fízel, ktorý ašpiroval na medailové pozície na vrcholných podujatiach ale 

sa zranil počas posledného tréningu pred MEJ. Myslím, že je to však 

skupina s dobrými základmi a vysokou motiváciou, od ktorej môžeme 

očakávať výsledky aj v budúcnosti.  

V momentálnom období je dôležité odborne preklenúť toto obdobie, 

podporiť skupinu mladých pretekárov, ktorých potenciál môže ostať 

nevyužitý pri nedostatočnom vedení a časovom vyťažení trénerov staršími 

pretekármi.  

Významný prínos má organizovanie sústredení a súťaží. V tomto roku 

sme zorganizovali 5. ročník Grand Prix Banská Bystrica, ktorého sa 

zúčastnilo vyše 500 pretekárov zo 14 krajín a už 34. ročník MT SNP spolu s 

8. ročníkom Memoriálu Zoltána Pálkovácsa, ktorý má stále svoju kvalitu. 
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KARATE 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH 
DISCIPLÍ

NA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENI

E 

 

TRÉNER  

1 

voj. 2. stup. Bc. 

Dorota 

BALCIAROVÁ 

Kata ME 3.miesto 

 

Miroslav Sližik,  

 

2 
z. Miroslava 

KOPÚŇOVÁ 

Kumite 

-68 kg 

MS 

ME 

3. miesto 

7.miesto 

 
Pavol Prna 

 

3 
z. Ingrid 

SUCHÁNKOVÁ 

Kumite -

61 kg 
ME 

prehra v 1. 

kole 
Miroslav Ďuďák 

4 

voj. 2. stup. 

Dominika 

TATÁROVÁ 

Kumite 

+68 kg 
ME 

prehra v 3. 

kole 
Jozef Poliak 

5 z. Peter FABIAN Kata ME 
prehra v 4. 

kole 

Miroslav Sližik,  

 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Tomáš KÓSA Kumite + 

76 kg 
MEJ 1. miesto 

Klaudio 

Farmadín 

2 Dávid PODSKLAN Kumite -

75 kg 
MS účasť Klaudio 

Farmadín 

3 Ina MACEJKOVÁ Kumite -
61 kg 

MEJ neúčasť Peter Macko 

4 Matej HOMOLA Kumite -

67 kg 
MS neúčasť Klaudio 

Farmadín 

5 
Dominika 

BOGÁROVÁ 

Kumite -

59 kg 
MS neúčasť Klaudio 

Farmadín 

 
V skupine karate sú zaradení dvaja profesionálni vojaci OSSR. Traja 

zamestnanci vrcholový športovci a piati mládežníci – zmluvní športovci. Traja 

športovci dosiahli svoje životné úspechy. 

V príprave sa striedali výcvikové tábory konané v zahraničí, tak ako aj 

tréningy v domácich podmienkach so svojimi osobnými trénermi. V skupine 

seniorov sme kládli tento rok dôraz v prvom rade na posunutie pretekárov v 

svetovom rankingu a na dôkladnú prípravu na MS v Madride.  Najvýraznejší 

posun zaznamenala Miroslava Kopúňová, ktorá svojimi medailovými 
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umiestneniami na Svetových pohároch K1,  a 7. miestom na ME seniorov 

a 3. miestom na MS v Madride figutovala na konci roka 2018 na 7. mieste 

v Olympijskom rankingu a má tak  najväčšiu šancu sa kvalifikovať na OH 

2020 v Tokiu. Vynikajúci výsledok dosiahla Dorota Balciarová na ME 

seniorov v Novom Sade, kde po 10-tich rokoch priniesla pre SR bronzovú 

medailu. Na MS v Madride, žiaľ neštartovala. 

Počas roka podával výborné výsledky zmluvný športovec Tomáš Kósa, 

ktorý po zisku striebornej medaily na ME juniorov sa ako historicky prvý 

slovenský karatista kvalifikoval na OH mládeže v Buenos Aires. 

MS nevyšli Dominike Tatárovej, ktorá prehrala v 4. kole. Jej výkon bol 

žiaľ ovplyvnený predchádzajúcim zranením. Výkonnosť viacerých bola 

ovplyvnená zraneniami, čo je v úpolových športoch predpokladateľné. 

Niektorí pretekári tento rok zmenili vekové a váhové kategórie (prirodzený 

rast), čo si tiež vyžaduje svoj čas na očakávanú výkonnosť.  Všetci pretekári 

zo skupiny majú  vysokú technickú úroveň. 

 

PLÁVANIE 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 
z. Katarína 

LISTOPADOVÁ 

50/100 

znak 
ME neúčasť Dirk Lange 

2 z. Barbora MIŠENDOVÁ 50/100 

kraul 
ME neúčasť Ľuboš Križko 

3 z. Richard NAGY 200/400 

polohový 
ME 8.miesto Ľuboš Križko 

4 čat. Tomáš KLOBUČNÍK 100/200 

prsia 
ME 18. miesto 

Vladimír 

Železník 

5 voj. 2. st. Tomáš PÚCHLY 100/200 

prsia 
ME neštartoval  

 

 

ZMLUVNÝ ŠPORTOVEC 

 

1 Filip VAJDA 50/100 
kraul 

M-SR neštartoval Ľuboš Križko 

   

V roku 2018 plavci nezaznamenali žiadne medailové umiestnenia 

z vrcholných podujatí, až na Armádne MS v Samare, kde čat. Tomáš 

Klobučník získal jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Uspokojivé je, 

že sa najskúsenejší pretekári vyvarovali zdravotných problémov a tí 

najskúsenejší plávali na úrovni osobných rekordov. Prichádza druhá 

polovica prípravy na OH 2020 a tým si uvedomujú aj väčšiu zodpovednosť 
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a koncentráciu na dané ciele. Neuspokojivé výsledky dosiahol voj. 2. stupňa 

Tomáš Púchly a z. Barbora Mišendová, ktorí sa nenominovali ani na ME 

a ani na MS. Do reprezentačného družstva plávania na rok 2019 boli 

zaradení len s podmienkou splnenia nominačných kritérií do 30.6.2019. 

 

 

Rýchlostná kanoistika 

 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 nrtm. Peter GELLE K2 1000m MS 6.miesto Šimočko 

2 z. Milan DORNER K4 500m MSJ aU23 1.miesto Šimočko/Belovič 

3 z. Martin JANKOVEC K1 1000m MS 0./33 Šimočko/Belovič 

4 z. Bc. Miroslav ZAŤKO K1, 

K2 200m 
MS - Šimočko/Belovič 

5 z. Ing. Ľubomír BEŇO K1, 

K2 200m 
MS neúčasť Šimočko/Belovič 

6 des. Matej RUSNÁK  C1 1000m MS 11.miesto Hagara 

7 z. Vincent FARKAS C1 1000m MS - Kňazovický 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

 Martin VAJDA K1 200m MEJ neúčasť Šimočko/Belovič 

 Michal POLAKOVIČ C1, C2 

1000m 
ME U23 11.miesto Ostrčil 

 Tomáš KLEMAN C1 200, 

500, 1000m 
ME U23 18. miesto Ostrčil 

 Dominik OLEXÍK C1 200, 

500, 1000m 
MSJ 9.miesto Ostrčil 

 Lukáš VALO C1 200, 

500, 1000m 
MEJ 1.miesto Ostrčil 

 Lucia VALOVÁ 

C1 200, 

500m 

C2 500m 

MEJ 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

Ostrčil 

 Hana MIKÉCIOVÁ 

C1 200, 

500m 

C2 200, 

500m 

ME 12.miesto Ostrčil 
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Športovci rýchlostnej kanoistiky v sezóne roku 2018 vybojovali mnohé 

významné umiestnenia na vrcholných medzinárodných podujatiach. Ako 

prvé sa predstavili v medzinárodnej konfrontácii dievčatá z.š. Lucia Valová 

a z.š. Hana Mikéciová na podujatí „Women World Cup“ v maďarskom 

Szegede. Lucia Valová vybojovala dve strieborné medaile. Na I. Svetovom 

pohári v maďarskom Szegede naši športovci – seniori, získali viacero 

perspektívnych umiestnení, najlepšie 4. miesto obsadil nrtm. Peter Gelle 

v OH disciplíne K2 1000m spolu s Adamom Botekom (ŠCP). Následný štart 

na II. Svetovom pohári v nemeckom Duisburgu pretavili do dvoch cenných 

kovov. Zlato v disciplíne K2 500m a striebro v disciplíne K2 1000m, čím 

potvrdili svoju stabilnú vysokú úroveň výkonnosti v tejto posádkovej 

disciplíne.  

Kontinentálny šampionát sa konal v Srbskom Belehrade, kde sa 

podarilo vybojovať striebornú medailu v disciplíne K4 1000m, zásluhou 

mladého talentovaného športovca Milana Dornera. Peter Gelle vo svojej 

disciplíne K2 1000m obsadil 4. miesto, v doposiaľ najrýchlejšom finále na 

tejto trati. Opäť potvrdili to, že patria ku absolútnej svetovej špičke.  

Na medzinárodných juniorských a U23 podujatiach sa tohto roku 

veľmi darilo, najmä vďaka Milanovi Dornerovi a Lucii Valovej. Milan Dorner 

sa stal v tejto sezóne Majstrom Európy U23 a následne aj Majstrom Sveta 

U23 v OH disciplíne K4 500m. Mladá perspektívna kanoistka Lucia Valová si 

vybojovala 1 x zlatú a 1 x striebornú medailu na MEJ a na MSJ dokázala 

opäť predviesť výborný výkon ziskom bronzovej medaily v OH disciplíne 

C1 200m. 

Vrcholom tohtoročnej pretekárskej sezóny boli seniorské Majstrovstvá 

sveta, ktoré sa konali v Portugalskom Montemore. Už pred samotným 

podujatím, panovali obavy z poveternostných podmienok, ktoré na 

športovisku bývajú, organizátor sa snažil technickými úpravami dráhy 

eliminovať negatívne dopady na priebeh šampionátu, žiaľ tieto úpravy len 

zvýraznili rozdiely v dráhach pri nepriaznivých poveternostných 

podmienkach. Aj napriek tomu, športovci predviedli výborné, smerom ku 

budúcej OH kvalifikácii, perspektívne výkony. Peter Gelle 6. miestom v K2 

1000m, Milan Fraňa 7. miestom v K4 500m, mladá športovkyňa Lucia 

Valová 9. miestom v NOH C1 500m a 8. miestom v NOH C1 5000m. Za 

zmienku stojí aj cenné druhé miesto Mateja Rusnáka v B – finále C1 1000m, 

celkovo mu patrí 11. priečka. 
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Sane 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 z. Tomáš VAVERČÁK dvojsedadlové MSJ 4. miesto 
Ján Harniš / 

Walter Marx 

2 z. Matej ZMIJ dvojsedadlove MSJ 4. miesto 
Ján Harniš / 

Walter Marx 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Jakub ŠIMOŇÁK jednosedadlové ZOH 35. miesto 
Ján Harniš / 

Walter Marx 

2 Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ jednosedadlové ZOH 23. miesto 
Ján Harniš / 

Walter Marx 

3 Marek SOLČANSKÝ dvojsedadlové ZOH 17. miesto Walter Marx 

4 Karol STUCHLÁK dvojsedadlové ZOH 17. miesto Walter Marx 

5 Michal LOPANIČ jednosedadlové MSJ neštartoval Walter Marx 

6 Jozef HUŠLA jednosedadlové - zaradený od 7.6.2018 Ján Harniš 

7 Vratislav VARGA jednosedadlové - zaradený od 7.6.2018 Ján Harniš 

8 Marián SKUPEK jednosedadlové - zaradený od 7.6.2018 Ján Harniš 

 

V roku 2018, boli súčasťou seniorského tímu aj športovci patriaci do 

juniorskej kategórie. Sezóna bola zameraná na kvalifikovanie sa na ZOH 

2018 v Pjongčangu. To sa podarilo. Veľká škoda bola, že juniorská dvojka sa 

aj napriek splneniu kvalifikácie nemala možnosť zúčastniť ZOH kvôli 

dosadeniu inej dvojky potrebnej pre družstvá. Celá skupina okrem 

spomínanej juniorskej dvojky absolvovala všetky svetové poháre. Seniorská 

dvojka sa zakaždým prebojovala do finále SP. U dvojky konkurencie chýbal 

schopný materiál. Pred sezónou sa síce na materiáli dosť pracovalo 

a posunuli sa časom na dráhe vpred ale nestačilo to na konkurenciu. 

U Jakuba Šimoňáka sa podarilo trikrát postúpiť do finále a v dvoch 

pretekoch skončil tesne za postupovým miestom. Výrazne sa zlepšil vo 

všetkých parametroch oproti minulej sezóne o čom svedčil aj postup na ZOH 

2018. Chýbajú mu však skúsenosti, ktoré  môže nadobudnúť len jazdením 

a pretekaním. Katke Šimonákovej, okrem ZOH 2018 a ME 2018 vôbec 

sezóna nevyšla. Očakávalo sa, že sa prebojuje do finále jednotlivých SP. To 

sa jej však za celú sezónu nepodarilo, čo veľmi mrzí, pretože sa poctivo 
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pripravovala a všetky jej parametre sa posunuli dopredu. Najväčší problém 

bol asi v nezvládnutí pretekového stresu aj napriek spolupráci s odborníkom 

na športovú psychiku.  

Tréningová skupina juniorov sa v tomto roku skladala z dvojky 

Vaverčák - Zmij, Katky Šimonákovej a Michala Lopaniča. Michal absolvoval 

menej tréningov na ľade pred zimou kvôli štúdiu. To sa okamžite prejavilo na 

prvých dvoch SPJ, kde sa Michal trápil s prejazdom dráhy a nedokázal prejsť 

jazdu bez chýb ani na tréningu. Neskôr počas sezóny mu škola neumožnila 

absolvovať ďalšie preteky a Michal sa rozhodol nepokračovať v sezóne, pokiaľ 

neukončí štúdium maturitnou skúškou. Dvojka Tomáš Vaverčák-Matej Zmij 

sa po absolvovaní kvalifikačných SP vrátila do juniorskej kategórie, kde 

odjazdila svoje dva vrcholné podujatia ME a MSJ plus tri SPJ. Chalani 

ukázali, že vo svojej kategórii patria medzi absolútnu špičku. Hneď na 

druhom SPJ obsadili prvé miesto. Na MEJ sa až do chyby v druhej jazde 

tesne pred cieľom pohybovali na medailovej pozícii. Posledné preteky sezóny 

boli MSJ, kde chlapcom chýbalo trošku športového šťastia a skončili by na 

stupienku pre víťazov. Ich odstup od 3 miesta bol len 0,03 stotiny sekundy. 

Pri pokračovaní v rozbehnutom tréningu a príprave je len otázka času kedy 

sa seniorská aj juniorská skupina prebojuje medzi špičku vo svojich 

kategóriách, tak ako to už dokázala juniorská dvojka.  

 

 

Športová streľba 

 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 nrtm. Juraj TUŽINSKÝ VzPi 60 HME 10. miesto Marko / Pi 

2 z. Matej MEDVEĎ LM 3x40 MS 11. miesto 

Baláž,  

z. Jahvodkova / 

Pu 

3 por. Bc. Peter BALÁŽ VzPi 60 HME 47. miesto Marko / Pi 

4 slob. Patrik JÁNY VzPu 60 MS 43. miesto 

Baláž,  

z. Jahvodkova / 

Pu 

5 slob. Ondrej HOLKO LM60 MS neučasť 

Baláž,  

z. Jahvodkova / 

Pu 
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ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Marek KOSTÚR VzPi mix MSJ 8. miesto z. Kiss / Pi 

2 Štefan ŠULEK LM 3x40 MSJ 8. miesto 

Baláž,  

z. Jahvodkova / 

Pu 

3 Michaela MAZANOVÁ VzPu 60 M-SR 3.miesto 

Baláž,  

z. Jahvodkova / 

Pu 

 

V roku 2018 prišlo v tréningových skupinách športovej streľby 

k stabilizácii trénerského zázemia a úspešnej spolupráci na všetkých 

úrovniach v rámci VŠC DUKLA i Slovenského streleckého zväzu. 

Tohto roku sa konali Majstrovstvá sveta v kórejskom Changwon-e, t.j. 

v streleckom športe podujatie, ktoré sa koná raz za štyri roky a na ktorom už 

bol možný zisk miestenky na OH 2020.  Na MS plnila väčšina športovcov 

hlavné ciele sezóny. 

Skupina puška – puškári sa počas celej sezóny, no najmä na MS predstavili 

v dobrom svetle. Z. Matej Medveď skončil na MS v disciplíne LM 3x40 na 11. 

mieste s osobným a novým slovenským rekordom. Od postupu do finále 

a boja o umiestenku na OH ho delil 1 bod. Z. š. Štefan Šulek sa v kategórii 

juniorov prebojoval do finále a obsadil 8. miesto v disciplíne LM 3x40. Slob. 

Patrik Jány sa predstavil na MS v dobrej forme, no bojoval s časovým 

posunom. V tomto smere treba vyzdvihnúť najmä jeho finálovú účasť 

s konečným 8. miestom na SP v Mníchove. V budúcom roku sa budú 

miestenky na OH udeľovať už aj na svetových pohároch. Slob. Ondrej Holko 

sa predstavil s menej stabilnou výkonnosťou a nakoniec na MS necestoval.  

Puškári sa pripravovali v domácich podmienkach, najmä v Banskej Bystrici, 

Turanoch a Príbelciach. V príprave na MS absolvovali záverečné sústredenie 

a súťaž v srbskom Novom Sade, ktoré sa ukázalo ako veľmi dôležité, pričom 

bolo realizované v spolupráci VŠC DUKLA a Slovenský strelecký zväz. 

Skupina pištoľ – stavala najmä na našom najlepšom športovom strelcovi 

nrtm. Jurajovi Tužinskom, ktorého od splnenia hlavnej úlohy a účasti vo 

finále na HME delil iba 1 bod. Na MS sa nestretol so svojou najlepšou 

formou. Treba však povedať, že pištoliari prechádzajú novým formátom 

vrcholných podujatí, keď strieľajú len jednu disciplínu (VzPi 60) a tu sa treba 

zamyslieť nad procesom aklimatizácie a naplnením času v dejisku daného 

podujatia. Por. Peter Baláž zaostal za svojimi i našimi očakávaniami na MS, 

keďže počas sezóny zaznamenával kvalitné výkony. Z. š. Marek Kostúr 

dosahoval už v priebehu roka viacero úspechov v novej disciplíne VzPi mix, 

kde na MSJ obsadil so svojou kolegyňou výborné 8. miesto. 
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Vodný slalom 

 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 z. Michal MARTIKÁN C1 MS 6.miesto z. J. Martikán 

2 z. Alexander SLAFKOVSKÝ C1 MS 5. miesto z. S. Gejdoš 

3 z. Martin HALČIN K1 MS 18. miesto J. Šajbidor 

4 z. Jakub GRIGAR K1 MS 17. miesto T. Mráz 

5 z. Marko MIRGORODSKÝ C1 ME 7. miesto T. Mráz 

6 z. Monika ŠKÁCHOVÁ C1 ME U23 4. miesto z.P. Mráz/T.Mráz 

7 z. Elena KALISKÁ K1 MS 15. miesto P.Mráz/J.Šajbidor 

8 z. Michaela HAŠŠOVÁ K1 MS 24. miesto D. Muhl 

9 z. Eliška MINTÁLOVÁ K1 ME 20. miesto 
P. Cibák ml/P. 

Cibák 

10 z. Simona GLEJTEKOVÁ C1 ME U23 13. miesto 
P. Cibák ml./T. 

Mráz 

11 z. Simona MACEKOVÁ C1 MS 22. miesto 
P. Cibák ml./T. 

Mráz 

12 z. T. KUČERA – Ján BÁTIK C2 ME 6. miesto z. S. Gejdoš 

 
 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

1 Martin DODOK C1 ME U23 11. miesto R. Vajs/T. Mráz 

2 Adam GONŠENICA K1   
P. Cibák ml/P. 

Cibák 

3 Lucia MURZOVÁ K1 MEJ 9. miesto P. Cibák 

4 Juraj MRÁZ C1 MSJ 18. miesto R. Vajs/T. Mráz 

5 Miroslav KOŘÍNEK C1   R. Vajs/T. Mráz 

6 Matúš ŠTAFFEN K1 MEJ 16. miesto 
M. Cibák/P. 

Cibák 

7 Marko GURECKA C1 ME U23 17. miesto D. Muhl 

8 Silvia BROSOVÁ K1   P. Cibák 

9 Patrik JURÍČEK K1 MSJ 3. miesto 
M. Cibák/P. 

Cibák 
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Rok 2018 sa po jarných prípravných pretekoch naplno rozbehol 

nominačnými pretekmi do reprezentačných družstiev všetkých vekových 

kategórií. Do A tímu SR sa z VŠC na ME prebojovalo 11 lodí z 15 možných, 

čo je o jednu viac ako v minulom roku. Tím doplnili v porovnaní so sezónou 

2017 M. Mirgorodský a M. Haššová, do tímu sa nedostala S. Glejteková, 

ktorá ako prvá náhradníčka spolu s L. Murzovou dostali možnosť štartu na 

dvoch kolách SP. 

Sezóna pre RD sa začala prvý júnový týždeň na ME v Prahe. Na týchto ME 

sme získali štyri finálové umiestnenia (4. A. Slafkovský a M. Škáchová, 6. 

Kučera – Bátik, 7. Mirgorodský) a v súťaži tímov získali kanoisti striebro. 

Ďalej pokračovala sezóna tromi kolami SP, kde sa najviac darilo A. 

Slafkovskému, keď skončil trikrát na druhom mieste. 

 Mládežníci mali svoje vrcholné preteky na MSJ a U23 v talianskej Ivrei, 

kde získali v individuálnych disciplínach dve finálové umiestnenia (7. J. 

Grigar, S. Maceková) čím výrazne zaostali za očakávaniami. V tímových 

pretekoch získali titul majsteriek sveta do 23 rokov kajakárky v zložení E. 

Mintálová, M. Haššová, L. Murzová. 

 Na MEJ a U23 získali 5 medailí, z toho dve v OH disciplínach a ďalších 

5 finálových umiestnení. M. Škáchová sa stala majsterkou Európy do 23 

rokov a J. Grigar skončil na druhom mieste. V súťaži hliadok získali tri 

medaily (0-2-1).  

Po krátkej prestávke sa na konci septembra konali MS v brazílskom 

Rio de Janeiro, ktoré boli vyvrcholením slalomárskej sezóny. Na týchto MS 

vyštartovalo 10 lodí VŠC DUKLA. Svoju extra triedu opäť potvrdili kanoisti 

ziskom dvoch finálových umiestnení (A. Slafkovský 5. m., M. Martikán 6. m.) 

a k tomu pridali zisk ôsmeho titulu majstra sveta bez prerušenia v 

hliadkach. Okrem týchto umiestnení získali ešte tri umiestnenia v prvej 

dvadsiatke (15. E. Kaliská, 17. J. Grigar, 18. M. Halčin) a piate miesto 

v neolympijskej disciplíne C2 mix (J. Bátik). 

 Počas celej sezóny stáli reprezentanti VŠC DUKLA ŠO VS na stupňoch 

víťazov a získali spolu 8 medailí (3-4-1) z vrcholných majstrovských podujatí, 

z toho 2 v individuálnych disciplínach (1-1-0) a 6 z hliadok (2-3-1). 
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Vzpieranie 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 des. Matej KOVÁČ dvojboj MS 8. miesto Rudolf Lukáč 

2 rtn. Richard TKÁČ dvojboj ME 8. miesto Rudolf Lukáč 

3 z. Karol SAMKO dvojboj ME 4. miesto Rudolf Lukáč 

4 z. Radoslav TATARČÍK dvojboj ME 8. miesto Rudolf Lukáč 

5 des. Ondrej KRUŽEL dvojboj MS 30. miesto Rudolf Lukáč 

6 voj. II. st.Peter POLÁČEK trh ME 10. miesto 
Miroslav 

Janíček 

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Ivana HORNÁ trojboj ME 1. miesto Svrček/Lukáč 

2 Sebastián CABALA dvojboj YOG 6. miesto Svrček/Lukáč 

3 Viktor OSTROVSKÝ dvojboj MEU23 12. miesto 
Miroslav 

Janíček 

4 Viktória MALČEKOVÁ dvojboj OH ... Miroslav 

Janíček 

5 Michal BODORIK dvojboj OH -- Miroslav 

Janíček 

6 Eliška FERNÉZOVÁ dvojboj MEJ 6. miesto 
Miroslav 

Janíček 

7 Vladimír ŠKAPEC dvojboj MSJ 13. miesto Kružel/Janíček 

8 Tomáš ROMAŇÁK dvojboj MEJ 8. miesto Kružel/Janíček 

 

Športová príprava vo VŠC zaradených športovcov prebiehala v dvoch 

tréningových skupinách. A to v tréningovej skupine Rudolfa Lukáča 

a v tréningovej skupine Miroslava Janíčka. V tréningovej skupine Rudolfa 

Lukáča  sa pripravujú prevažne zamestnanci VŠC. Na ME dosiahli 2 x 8 

miesto, 1 x štvrté miesto a bronzovú medailu v neolympijskej disciplíne. Na 

MS získali 1 x 8 miesto.  Traja z piatich dosiahli svoje životné úspechy 

v seniorských kategóriách. Príprava na ME bola po prvý krát zabezpečená 

takmer na 100%. Striedali sa VT konané prevažne v Bobrove a Štrbskom 

plese s tréningami v domácich podmienkach, kde bola zväzom hradená 

strava  v reštaurácii Atlét. Začiatok prípravy na MS sprevádzalo napätie 
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v súvislosti s avizovanými zmenami v kvalifikácii na OH 2020 a s tým 

súvisiacimi zmenami hmotnostných kategórii. Nové hmotnostné kategórie sa 

dozvedeli len 4 mesiace pred prvým kvalifikačným štartom na OH, ktorým 

boli MS v Ashgabate. Príprava naň prebehla obdobne kvalitne ako 

predchádzajúca. Zmena hmotnostných kategórii výrazným spôsobom 

zasiahla do rastu výkonnosti reprezentantov.  

Rozvíjanie a zdokonaľovanie tréningového systému vrcholových 

vzpieračov prebiehalo v dvoch rovinách. Na jednej strane sa zamerali na 

objektívne optimalizovanie tréningového zaťaženia. To realizovali sledovaním 

zmeny laktátu a glukózy v krvi počas tréningov na maximálnych 

hmotnostiach. Zmerali VO2max a za pomoci každodenného merania 

variability srdcovej frekvencie dávkovali tréningovú záťaž. Druhá rovina bola 

vzdelávacia, keď na MS absolvovali niekoľko odborných diskusii 

s renomovanými trénermi. Výsledkom bola dohoda o vzájomnej spolupráci 

a následné vzájomné zdieľanie tréningových systémov. Táto oblasť je 

dlhodobá a bude pokračovať aj v roku 2019, kedy by mali absolvovať 

spoločné sústredenie v Uzbekistane za účasti reprezentácii Turkmenistanu, 

Turecka, Uzbekistanu a Gruzínska. 

      V tréningovej skupine Miroslava Janíčka sa v prevažnej miere 

pripravovali zmluvní športovci VŠC DUKLA. Štyria z ôsmich z. š. prechádzali 

do vyššej vekovej kategórie. Vo vzpieraní, ako v rýchlostno – silovom športe je 

vek v dorasteneckých a juniorských kategóriách  jedným z hlavných 

momentov limitujúcich výkonnosť. Napriek tomu sa v silnej konkurencii 

nestratili, čo je prísľub do budúceho roku.  

 

 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 

 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 z. Petra VLHOVÁ kombinácia ZOH 5.miesto Magoni / Gemza 

2 
z. Veronika VELEZ - 

ZUZULOVÁ 
slalom ZOH 17. miesto Timotej Zuzula 

3 z. Adam ŽAMPA slalom ZOH 22.miesto Tomáš Žampa 

4 z. Andreas ŽAMPA slalom ZOH 35.miesto Tomáš Žampa 

5 z. Matej FALÁT obrovský 

slalom 
ZOH 50.miesto  
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ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Terézia JANČOVÁ super G MSJ 19. miesto Boris / Zuzula 

2 Rebeka JANČOVÁ   
zaradený od 

29.6.2018 
Boris / Zuzula 

3 Klaudia NEMCOVÁ   
zaradený od 

14.7..2018 
Boris / Zuzula 

4 Ján SANITRÁR   
zaradený od 

9.6.2018 
Sanitrár Ján 

5 Samuel VIGAŠ   
zaradený od 

14.6.2018 
Vladimír Siran 

6 Miroslav JAROŠČÁK   
zaradený od 

20.6.2018 
M. Kutlík 

7 Adam LASOK   
zaradený od 

9.8.2018 
Sanitrár Ján 

 

Veronika Velez - Zuzulová sa v mesiaci august 2017 počas prípravy na 

sezónu 2017/2018 vážne zranila a musela absolvovať operačný zákrok. 

Napriek snahe fyzioterapeutov a realizačného tímu sa po operácii, po ktorej 

rekonvalescencia trvala dlhšie ako sa predpokladalo nepodarilo naplno 

zaradiť do tréningového procesu a v roku 2018 štartovala len na jednom 

podujatí SP a jedných pretekoch na ZOH 2018, kde aj napriek vážnym 

zdravotným problémom počas prípravy obsadila slušné 17. miesto. Po 

skončení ZOH 2018 sa Veronika rozhodla ukončiť jej úspešnú športovú 

kariéru a od 1.5.2018 ukončila pracovný pomer vo VŠC DUKLA Banská 

Bystrica. 

Petra Vlhová podávala počas celého roka 2018 veľmi vyrovnané výkony 

a prebojovala sa 3. krát na stupne víťazov pričom dvakrát vyhrala, čo 

v celkovom hodnotení SP v slalome jej zabezpečilo vynikajúce umiestnenie 

na 4. mieste. Štart na ZOH 2018 jej bohužiaľ nevyšiel a najlepším výsledkom 

tak zostáva 5. miesto v kombinácii. Piate miesto je však veľmi kvalitný 

výsledok a v slalomovej časti dosiahla druhý najrýchlejší čas.  

Adamovi Žampovi sa v priebehu roka 2018 nedarilo presadiť tak ako 

by si predstavoval a jeho najlepším výsledkom na ZOH 2018 bolo 22. miesto.  

Adam mal veľmi rýchlu jazdu v kombinačnom slalome na ZOH 2018, kde sa 

posunul výrazne o viac ako 30 miest dopredu. V zjazde urobil chybu a tak 

nemal šancu štartovať medzi prvými v slalome. 

V slalome Adamovi forma stúpala a v druhom kole útočil na najlepší čas 

kola, ale bohužiaľ, urobil veľkú chybu, s ktorou aj napriek tomu obsadil 

dobré umiestnenie v top 25. 
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Na ZOH 2018 ukázal Andreas Žampa formu v obráku, kde útočil v 

druhom kole na top 10, ale pár brán pred cieľom spadol. Nakoniec tak 

najlepším výsledkom na ZOH 2018 bolo 35. miesto. V sezóne sa Andreasovi 

podarilo jedenkrát umiestniť do 20. miesta v pretekoch svetového pohára, 

keď v Adelbodene obsadil v obrovskom slalome 18. miesto. 

Matej Falát na ZOH 2018 neukázal svoje kvality a ZOH 2018 

hodnotíme ako nevydarené, keďže napriek dobrej forme a veľmi sľubne 

rozbehnutým pretekom sa Matejovi nepodarilo dosiahnuť vytúžený výsledok. 

Ani v priebehu ďalších pretekoch sa Matejovi nedarilo a ani v jednom jeho 

štarte v pretekoch svetového pohára nebol klasifikovaný. 

Po skončení kariéry V. Velez - Zuzulovej bol oslovený jej tréner Timotej 

Zuzula, aby trénersky zastrešoval prípravu mladých zjazdárov, čo sa podarilo 

hlavne pri dievčatách, ktoré sa pripravovali pravidelne na sústredeniach pod 

trénerským vedením tak pána Borisa ako aj z. Timoteja Zuzulu. 

 

 

RÔZNE 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 

 NOSITEĽ ÚLOH DISCIPLÍNA 

 

PODUJATIE 

 

UMIESTNENIE 

 

TRÉNER  

1 z. Marian JUNG F500 MS 1.miesto  

2 z. Alžbeta BAČÍKOVÁ dráhová 

cyklistika 
ME 16.miesto Peter Bačík 

3 slob. Denis HORVÁTH zápasenie ME U23 7.miesto  Leoš Drmola 

4 z. Alexandar LONGOVÁ lukostreľba ME 33.miesto 
Miškovský / 

Kraváček 

5 z. Igor KOČIŠ kulturistika MS zranený  

 

 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI 

 

1 Monika CHOCHLÍKOVÁ  Kickbox ME 1.miesto Tomáš Tadlánek 

2 Leoš DRMOLA ml. zápasenie MS 10.miesto NOH Leoš Drmola st. 

3 Norbert ŠIPKA zápasenia ME U23 15.miesto Leoš Drmola st. 

4 Tamás SÓOS zápasenie   Leoš Drmola st. 

5 Alica LICHANCOVÁ moderný 
päťboj 

MEJ 27.miesto Dušan Poláček 

6 Filip LICHANEC moderný 

päťboj 
MEJ neúčasť Dušan Poláček 

7 Andrej ANTOŠKA bedminton ME účasť  
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V priebehu roka 2018 došlo pri novovytvorenej skupine zápasníkov k 

určitým pozitívnym, zásadným zmenám, tak na postoch tréner – športovci, 

ale aj na spoločnej motivácii k dosiahnutiu jednotlivých cieľov. Veľký posun 

sa podaril nielen v oblasti fyzickej, ale aj mentálnej pripravenosti. V silovej 

príprave sa začínalo od začiatku tzn. zvládnutie niektorých silových disciplín 

/technika vzpierania/, testovanie a následne pripravené silové plány.  

Všetci športovci zaradení v tejto skupine športovcov vzorne 

reprezentovali VŠC DUKLA, v čom môžu byť príkladom aj pre ostatných 

športovcov VŠC DUKLA. Predovšetkým však Marián Jung opätovným ziskom 

titulu majstra sveta v F 500 a Monika Chochlíková titulom majsterky Európy 

v thajskom boxe. 
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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 2018 
podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, materiálne i technicky. 

Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové  
umiestnenia zmluvných športovcov VŠC na majstrovstvách Európy, 
majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách Európy juniorov: 
 

 

 

Prehľad medailových umiestnení zmluvných športovcov VŠC DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA získaných na ME, MSJ, MEJ v roku 2018 

 

 

 

Šport 
Miesto  

podujatia 
Umiestnenie Meno Disciplína 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 

Kickbox Bratislava 1. Monika CHOCHLÍKOVÁ 
WAKO, K1-Rules, 
do 52 kg 

Silový trojboj Kaunas (LITVA) 1. Ivana HORNÁ do 63 kg 

Silový trojboj Kaunas (LITVA) 1. Ivana HORNÁ 
mŕtvy ťah,  
do 63 kg 

Silový trojboj Kaunas (LITVA) 2. Ivana HORNÁ 
tlak na lavičke, 
do 63 kg 

Silový trojboj Kaunas (LITVA) 3. Ivana HORNÁ drep, do 63 kg 

MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 

Vodný slalom Ivrea (TAL) 1. Lucia MURZOVÁ 
3x K1,  
do 23 rokov 

Rýchlostná 
kanoistika 

Plovdiv (BUL) 3. Lucia VALOVÁ C1, 200 m 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV 

Karate Soči (RUS) 2. Tomáš KÓSA kumite, do 76 kg 

Rýchlostná 
kanoistika 

Auronzo (TAL) 1. Lucia VALOVÁ C1, 500 m 

Rýchlostná 
kanoistika 

Auronzo (TAL) 2. Lucia VALOVÁ C1, 200 m 

Vodný slalom Čunovo (TAL) 2. 
Martin DODOK,  
Marko GURECKA 

3x C1,  
do 23 rokov 
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Stanovené ciele VŠC na r. 2018 

  
 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica prešlo v roku 

2018 zmenou organizačnej štruktúry, vzniklo oddelenie riadenia športovej 
prípravy. Očakáva sa od toho tesnejšie prepojenie vedenia s trénermi, 
previazanosť pri práci. 
 

Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2018 na  zimných 
olympijských hrách, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, 
majstrovstvách sveta CISM, majstrovstvách sveta juniorov a majstrovstvách 
Európy juniorov 33 medailových umiestnení, čím takmer o 23% prekročilo 
predpoklad. 
 

 
 

 
 
 

 

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA v roku 2018 

 

Súťaž Zlato Striebro Bronz Súčet 

ZOH 1 2 - 3 

MS 3 1 1 5 

ME 3 5 3 11 

MSJ 2 - 1 3 

MEJ 3 5 1 6 

MS CISM - 1 1 9 

SPOLU 12 14 7 33 
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Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA Banská 

Bystrica získaných na ZOH, MS, ME, MS CISM, MSJ, MEJ v roku 2018 
 

 

 

Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

BIATLON 

ZOH Pjongčang (KOR) 

1. Anastasija KUZMINA hromadný štart 

2. Anastasija KUZMINA stíhacie preteky 

2. Anastasija KUZMINA 
vytrvalostné 
preteky 

LMS 
Nové Mesto na 
Morave (ČR) 

1. Paulína FIALKOVÁ 
rýchlostné 
preteky 

2. Paulína FIALKOVÁ stíhacie preteky 

VODNÝ SLALOM 

MS 
Rio de Janeiro 

(BRA) 
1. 

Michal MARTIKÁN, 
Alexander SLAFKOVSKÝ 

3x C1 

ME Praha (ČR) 2. 
MARTIKÁN, 
SLAFKOVSKÝ, 
MIRGORODSKÝ 

3x C1 

MSJ Ivrea (TAL) 1. 
Eliška MINTÁLOVÁ, 
Michaela HAŠŠOVÁ, Lucia 
MURZOVÁ 

3x K1,  
do 23 rokov 

MEJ Čunovo 

1. Monika ŠKÁCHOVÁ C1, do 23 rokov 

2. Jakub GRIGAR K1, do 23 rokov 

2. Jakub GRIGAR 
3x K1,  
do 23 rokov 

2. 
MIRGORODSKÝ, DODOK, 
GURECKA 

3x C1,  
do 23 rokov 

3. 
GLAJTEKOVÁ, 
MACEKOVÁ, ŠKÁCHOVÁ 

3x C1,  
do 23 rokov 

KARATE 

MS Madrid (SPA) 3. Miroslava KOPÚŇOVÁ 
kumite, do 68 kg 
 

ME Nový Sad (SRBSKO) 3. Dorota BALCIAROVÁ kata 

MEJ Soči (RUS) 2. Tomáš KÓSA kumite, do 76 kg 

KANOISTIKA 

ME Belehrad (SRBSKO) 2. Milan FRAŇA K4, 1000 m 

MSJ Plovdiv (BUL) 
1. Milan FRAŇA 

K4, 500 m,  
do 23 rokov 

3. Lucia VALOVÁ C1, 200 m 

MEJ Auronzo (TAL) 

1. Lucia VALOVÁ C1, 500 m 

1. Milan FRAŇA 
K4, 500 m,  
do 23 rokov 

2. Lucia VALOVÁ C1, 200 m 

VODNÝ MOTORIZMUS 

MS Boretto (TAL) 1. Marián JUNG F  500 

ME Zmin (POL) 2. Marián JUNG O  700 
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Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

VZPIERANIE 

ME 

Bukurešť (RUM) 3. Matej KOVÁČ 
Nadhod,  
do 105 kg 

Kaunas (LITVA) 

1. Ivana HORNÁ 
Silový trojboj,  
do 63 kg 

1. Ivana HORNÁ 
Silový trojboj, mŕtvy ťah, 

do 63 kg 

2. Ivana HORNÁ 
Silový trojboj, 
tlak na lavičke, 
do 63 kg 

3. Ivana HORNÁ 
Silový trojboj, 
drep, do 63 kg 

ATLETIKA 

ME Berlín (GER) 2. Matej TÓTH 50 km chôdza 

KICKBOX 

ME Bratislava 1. Monika CHOCHLÍKOVÁ 
WAKO, K1-Rules, 
do 52 kg 

PLÁVANIE 

MS CISM Samara (RUS) 2. Tomáš KLOBUČNÍK 200 m prsia 

  3. Tomáš KLOBUČNÍK 100 m prsia 

 

Zámer roka 2019 
 

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 MS, ME, MSJ, MEJ, SVH 
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 2019 
 
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 2019: 

 
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, 
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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, 

 
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)  spoluorganizovať športové podujatia 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 2019 

 

Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení 

z vrcholných svetových a európskych podujatí – MS, ME, MSJ, MEJ, SVH 
a Olympijské hry mládeže – v roku 2019 je 27.  

 

 
Porovnanie plnenia merateľných ukazovateľov minulých rokov 

 s r. 2018 a plánované merateľné ukazovatele r. 2018 

 
Názov 

ukazovateľa/rok 
Typ 

Merná 

jednotka 
Hodnota 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 

medailových 

umiestnení na 

vrcholových 
podujatiach 

výstup počet 

Plánov

aná 
20 23 20 25 27 27 

Skutoč

ná 
47 33 37 31 33  
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2018 
 

V prvých mesiacoch roka 2018 sa činnosť VŠC v spolupráci 

s Národnými športovými zväzmi a SOV zamerala najmä na zabezpečenie 

prípravy a účasti príslušníkov VŠC DUKLA Banská Bystrica na ZOH 2018,  

na ktoré sa nominovali 20 športovci zaradení do VŠC DUKLA Banská 

Bystrica, čo z celkového počtu 31 nominovaných športovcov individuálnych 

športov predstavuje 64,51 % zastúpenie športovcov VŠC vo výprave 

Slovenska na ZOH 2018 a ich absolútny počet tak predstavuje historicky 

najvýraznejšie zastúpenie nominovaných športovcov na ZOH zaradených do 

VŠC DUKLA Banská Bystrica v ére samostatnosti. 

 

Športovci VŠC dosiahli na ZOH 2018 najvýraznejšie výsledky 

z pomedzi všetkých nominovaných športovcov SR, medzi ktorými vyčnieva 

zisk zlatej a dvoch strieborných olympijských medailí z. Anastasiji KUZMINY, 

ktorá tak vytvorila historický zápis do kroniky ZOH, keď na troch po sebe 

nasledujúcich ZOH získala tri zlaté medaily. Medzi ďalšie vynikajúce 

výsledky môžeme zaradiť 5. miesto Paulíny FIALKOVEJ v biatlone 

(vytrvalostné preteky), 5. miesto Petry VLHOVEJ v zjazdovom lyžovaní 

(kombinácia) ako aj 5. miesto ženskej biatlonovej štafety (Fialková P., 

Kuzmina, Fialková I., Poliaková). Ostatní nominovaní športovci podali na 

ZOH 2018 svoje možné maximá no nevyhli  sa aj veľkým zaváhaniam, kde 

medzi najvýraznejšie musíme zaradiť tri umiestnenia na chvoste výsledkovej 

listiny mužov v biatlone (vytrvalostné preteky).  

 

V priebehu prvej polovice roka 2018 dosiahla zo zaradených 

športovcov letných športov najvýraznejší výsledok z. Dorota BALCIAROVÁ, 

ktorá sa na ME 2018 v karate  v disciplíne kata umiestnila na 3. mieste. Na 

MEJ 2018 v karate obsadil zmluvný športovec Tomáš KÓSA 2. miesto. Na 

ME 2018 v rýchlostnej kanoistike sa v disciplíne K4 1000 m umiestnil na 2. 

mieste z. Milan FRAŇA, na ME  2018 vo vzpieraní sa na 3. mieste umiestnil 

des. Matej KOVÁČ a na ME 2018 vo vodnom slalome hliadka C1 (Martikán, 

Slafkovský, Mirgorodský) obsadila  tak isto 3. miesto. Veľmi dobrý výsledok 

dosiahla na ME 2018 vo vodnom slalome v disciplíne C1 ženy z. Monika 

ŠKÁCHOVÁ, ktorá obsadila 4. miesto rovnako ako Alexander SLAFKOVSKÝ 

v disciplíne C1 muži. nrtm. Peter GELLE obsadil na ME 2018 v rýchlostnej 

kanoistike v disciplíne K2 1000 m v posádke tak isto  4. miesto. 

 

V priebehu druhej polovice roka 2018 príslušníci VŠC DUKLA Banská 

Bystrica plnili stanovené úlohy hlavne na MS a na ME. Najvýraznejší 

dosiahnutý výsledok zaznamenala z. Miroslava KOPÚŇOVÁ, ktorá na MS 

2018 v karate v súťaži kumite získala bronzovú medailu. 

 

Výrazné výsledky dosiahla v mládežníckych kategóriách zmluvná 

športovkyňa rýchlostná kanoistka z. š. Lucia VALOVÁ, ktorá v priebehu roka 
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2018 získala tri cenné kovy a stala sa majsterkou Európy v C1 500 m. Aj 

ostatní príslušníci VŠC však počas druhej polovici roka dosahovali veľmi 

dobré výsledky, kde hlavne hliadka kanoistov 3 x C1 (z. Alexander 

SLAFKOVSKÝ, z. Michal MARTIKÁN) opäť získala titul majstrov sveta, 

zamestnanec Marián JUNG sa stal opätovným majstrom sveta vo vodnom 

motorizme v disciplíne F500 a biatlonistka z. Paulína FIALKOVÁ získala titul 

majsterky sveta v biatlone na kolieskových lyžiach a ukázala tak svoj 

potenciál do ďalšieho obdobia. Veľmi dobré výsledky dosiahol na MS CISM 

2018 v plávaní des. Tomáš KLOBUČNÍK, ktorý získal striebornú a bronzovú 

medailu. Novo prijatá zamestnankyňa Monika CHOCHLÍKOVÁ preukázala 

svoje opodstatnenie zaradenia do VŠC DUKLA Banská Bystrica, keď sa stala 

majsterkou Európy pre rok 2018 v Kick-boxe. Napriek ústupu z medailových 

pozícii mládežníckych vodných kanoistov preukázali svoje možnosti v súťaži 

hliadok 3 x C1 v kategórii mužov a žien U23 a junioriek, ktoré získali 

striebornú a bronzovú medialu na MEJ/U23 a v neposlednom rade aj K1 

v kategórii ženy U23, kde v zložení z. Eliška MINTÁLOVÁ, z. Michaela 

HAŠŠOVÁ a z.š. Lucia MURZOVÁ sa stali majsterkami sveta. V závere 

mesiaca november sa na Majstrovstvách európy 2018 v silovom trojboji 

darilo aj z.š. Ivane HORNEJ, ktorá získala 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 1 x 3. 

miesto. 

 

V úplnom závere roka 2018 sa na podujatiach svetového pohára 

v zjazdovom lyžovaní darilo z. Petre VLHOVEJ (obsadila 3 x 2. miesto) ako aj  

z. Paulíne FIALKOVEJ (v pretekoch svetového pohára získala dve druhé a 

jedno tretie miesto) a z. Anastasiji KUZMINE (jedno kolo svetového pohára 

vyhrala. 

 

 Zabezpečenie športovej prípravy v zaradených športoch bolo okrem 

bežného riadenia tréningového procesu trénermi VŠC aj naďalej zamerané 

na metodicko - diagnostickú podporu tréningových skupín VŠC 

zamestnancami Skupiny podporného tímu / Odbor riadenia športu (ďalej len 

„SPT/ORŠ“) ako aj fyzioterapeutmi VŠC DUKLA Banská Bystrica. Pre 

potreby podpory nominovaných športovcov VŠC na ZOH 2018 po stránke 

športovo - diagnostického sledovania v záverečných dňoch pred štartmi 

jednotlivých disciplín, vyslalo VŠC v spolupráci s SOV a NŠZ na ZOH 2018 aj 

podporný tím, ktorý vykonával svoju činnosť hlavne pre športovcov 

zaradených do VŠC DUKLA Banská Bystrica.  

 

Zamestnanci SPT spracovali metodiku testovania všeobecných 

pohybových vlastností ako aj špeciálnych pohybových schopností 

individuálne pre športy zaradené do VŠC DUKLA Banská Bystrica a tieto 

testovacie batérie v priebehu druhej polovici roka 2018 zavádzali do 

tréningovej praxe. 

V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy v prvých 

mesiacoch roka 2018 zabezpečovalo VŠC športovú prípravu zaradených 



 

 65 

športovcov na najvýznamnejšie medzinárodné podujatia, čo v situácii 

problémov s financovaním TOP tímu v prvých troch mesiacoch roka 2018, 

bolo výraznou pomocou aj pre NŠZ. Spracovaný a zrealizovaný systém 

prerozdelenia finančných prostriedkov na základe bodového ohodnotenia 

dosiahnutého výsledku pre tréningovú skupinu priniesol rozdelenie 

finančných prostriedkov na základe merateľných ukazovateľov a vedenie 

VŠC sa tak vyhlo každoročným diskusiám o správnosti prerozdelenia 

finančných prostriedkov na športovú prípravu. V druhej polovici roka 2018 

sa v oblasti zabezpečenia športovej prípravy pracovalo na vyhodnotení RTC 

2018 ako aj nastaveniu rozpočtu jednotlivých tréningových skupín na rok 

2019 podľa dosiahnutých výsledkov jednotlivých členov tréningových 

skupín.  

 

Členovia trénerskej rady na zasadnutí 16. apríla 2018 odporučili 

riaditeľovi VŠC upraviť smernice o odmeňovaní športovcov a trénerov VŠC 

DUKLA Banská Bystrica, ako aj kritériá na zaraďovanie do VŠC DUKLA 

Banská Bystrica, tak aby došlo k zosúladeniu ochranných dôb v jednotlivých 

smerniciach a boli zapracované niektoré pripomienky, ktoré vzišli z praxe 

používania jednotlivých smerníc.  
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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 2018 boli pripravovaní pre jednotlivé športové odvetvia 

športovci - zamestnanci, profesionálni vojaci a zmluvní športovci, ktorí VŠC 
reprezentovali v atletike, biatlone, bedmintone, boboch, cyklistike, džude, 
gymnastike, karate, kanoistike, kickoboxe, kulturistike, modernom päťboji, 
plávaní, sánkovaní, silovom trojboji, 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 2018 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 33 medailí a potvrdili 
opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej 
športovej reprezentácie Slovenska. 
 

         Úlohy roku 2018 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej 
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené. Ich najvýznamnejšími nositeľmi 
boli Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Jakub Grigar, Marko 

Mirgorodský, Monika Škáchová (vodný slalom), Peter Gelle, Milan Fraňa 
Lucia Vallová (kanoistika), Dorota Balciarová, Miroslava Kopúňová, Tomáš 
Kósa (karate), Anastasija Kuzmina, Paulína Fialková (biatlon), Matej Tóth 

(atletika), Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie), Marián Jung (vodný motorizmus) 
Ivana Horná (silový trojboj), Monika Chochlíková (kickbox) a mnohí ďalší. 

 

V Banskej Bystrici 22. 3. 2019 

    

 
      riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

pplk. Mgr. Roman Benčík 


