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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 2019: 

 

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

majetku                                                       Ing. Gabriela Belányiová  
vedúci oddelenia riadenia športovej  
prípravy                                                       kpt. Ing. Karol Džalaj 
vedúca oddelenia administratívneho  
zabezpečenia športu                                     PaedDr. Jana Nikolajová 
vedúci oddelenia zdravotnej starostlivosti     MUDr. Vladimír Vachalík 
náčelník skupiny podporného tímu              kpt. Mgr. Miloš Bátovský    
vedúca oddelenia správy majetku                     PhDr. Janette Hroncová  
vedúci finančno-personálneho oddelenia      Ing. Juraj Korčok 

vedúca skupiny účtovania a evidencie          Ing. Sylvia Rajčanová 
 
 
 
 

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  
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 vojenský 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, SOŠV, ŠCP, 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 SOŠV, ŠCP, 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, ZOH), majstrovstvá sveta (MS), Svetové 
vojenské hry, 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). 



 

 7 

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). 

 

 
Stále činnosti VŠC: 

 

1. Príprava vrcholových športovcov  

 
       Rok 2020 bol špecifický najmä dlhodobou pandemickou situáciou, 
ktorá súvisela s ohrozením zdravia a životov vírusom COVID -19. Výrazne 
tak ovplyvnila, negatívne, športovú prípravu športovcov. Boli sme nútení 
riešiť fungovanie VŠC za prísnych pandemických opatrení. Obmedzenia, 
ktoré platili po celom svete, boli dôvodom, že sme neboli schopní plniť 
hlavné úlohy, nakoľko sa nekonali mnohé medzinárodné súťaže, vrátane 
OH 2020. VŠC v kalendárnom roku 2020 získalo na vrcholných 
medzinárodných podujatiach iba 2 medaily (na rok 2020 bolo plánovaných 
27 medailí).  

 
 

2. Zdravotná starostlivosť 

  

        Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej OZS) je súčasťou Odboru 
riadenia športov, riadené riaditeľom odboru. 

        Úlohy v r. 2020 plnilo OZS v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti 
č. 577/2004 Z. z., ďalej podľa organizačného poriadku. Termínované úlohy 
plnilo podľa ročného plánu činnosti, vytvoreného na konci roka 2019. 

Plnenie úloh v r. 2020 však bolo výrazne ovplyvnené pandémiou COVID-19. 
Neustále sme museli reagovať na meniace sa podmienky zmenou 
hygienických opatrení vo VŠC a na OZS. Zrušilo sa veľa športových podujatí, 

včítane ME, MS a OH, ktoré boli preložené na r 2021 a tým sa zrušilo aj veľa 
plánovaných zabezpečení fyzioterapeutmi a lekárom na týchto podujatiach. 

 
        V roku 2020 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 

Vojenského športového centra (VŠC) v porovnaní s ostatnými útvarmi MO 
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SR. Na tieto oblasti sme sa zamerali preto, lebo dlhé roky pre nedostatok 

lekárov máme problém zabezpečiť všetky požiadavky na preventívne 
prehliadky zamestnancov a diagnostiku tréningového procesu športovcov. 

Od 1.9.2011  je neobsadená voľná tabuľka 1 lekára z 2 tabuľkových miest. 1 
lekár pomáha pri plnení úloh na dohodu, čo pomáha, aj keď občas 
s ťažkosťami, plniť úlohy tak ako je stanovené.  

       Rok 2020 však pre Pandémiu COVID-19 bol veľmi špecifický a veľmi sa 
zmenili podmienky pre vyšetrovanie pacientov, ich liečenie, preventívne 

vyšetrenia. Zo začiatku pandémie bolo odporúčané odložiť preventívne 
prehliadky zamestnancov a športovo-lekárske prehliadky športovcov, ako 
aj spiroergometrické vyšetrenia športovcov. Až v neskoršom období boli 

preventívne prehliadky obnovené a rytmus sa vrátil do predpandemickej 
podoby.  Aj dlhodobá porucha spiroergometrického systému, bez ohľadu na 
pandémiu, znamenala výrazné zníženie počtu diagnostických vyšetrení 

športovcov. 
 

            V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu roka na OZS 
VŠC boli nakoniec zabezpečené všetky požadované preventívne vyšetrenia 
zdravotného stavu športovcov (preventívne športovo-lekárske vyšetrenia, 

funkčné laboratórne a biochemické vyšetrenia, včítane spirometrie 
a záťažového Ekg vyšetrenia) podľa požiadaviek trénerov ŠO. Aj keď 

s obmedzeniami niekoľko mesiacov, ako je vyššie uvedené. Jednalo sa 
o telovýchovno – lekárske a diagnostické vyšetrenia, so zameraním na 
preventívne kontroly zdravotného stavu. Úlohy sme splnili.  

           Pre dlhodobú poruchu na kyslíkovom senzore, ktorú nám dodávateľ 
zariadenia ani po spolupráci s výrobcom nebol schopný opraviť, sme museli 
výrazne obmedziť diagnostiku športovej výkonnosti. Výrobca zariadenia 

vymenil opakovane v tomto systéme pôvodný typ kyslíkového senzora za 
nový typ, ktorý meral odlišné hodnoty ako v predchádzajúcom období. 

Preventívne prehliadky zdravotného stavu športovcov sme splnili, avšak 
počet urobených diagnostických, spiroergometrických vyšetrení výrazne 
poklesol.  

 
         Počas roka sme zabezpečovali mimo bežnej liečebnej starostlivosti aj 

preventívne vyšetrenia zamestnancov, ktoré sú 1x za 2 roky. Zabezpečovali 
sme aj preventívne prehliadky profesionálnych vojakov, ktoré sa robia 
každoročne. Tieto prehliadky sa zabezpečovali jednak našimi lekármi 

v Banskej Bystrici, jednak zmluvnými lekármi pacientov v odlúčených 
častiach VŠC, ako sú Trenčín, Liptovský Mikuláš, Nitra a pod. Pre 
prehliadky PrV platí nariadenie riaditeľa VŠC DUKLA zo začiatku roka 2020 

o povinnej starostlivosti u vojenských lekárov v posádkach Banská Bystrica, 
Trenčín, Liptovský Mikuláš a pod. 

 
          Ďalšou úlohou OZS bolo udržanie kvality a rozsahu poskytovania 
regeneračných procedúr pre vrcholových športovcov. V oblasti regenerácie 

vrcholových športovcov sme zo začiatku roka 2020 zabezpečovali  prevádzka 
troch regeneračných liniek - v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Liptovskom 
Mikuláši a to aj vo večerných hodinách. V Banskej Bystrici je regenerácia 

zabezpečovaná 3x v týždni od 7:00 až do 19:00, resp. 19:30 hod., z toho 1x 
v rozsahu 12 hodín a dvakrát v rozsahu 12 a pol hodiny, v ostatných 

častiach podľa počtu úväzkov a dohôd, tiež aj vo večerných hodinách. Všetko 
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pri upravenej pracovnej dobe stálych zamestnancov a profesionálnych 

vojakov, ako aj pracovníkov na dohodu. Podobne aj v Trenčíne bola 
regenerácia pravidelne zabezpečovaná v upravenom pracovnom čase 9:00 – 

17:00.  
           Rok 2020 však pre Pandémiu COVID-19 bol veľmi špecifický aj v tejto 
oblasti a veľmi sa zmenili podmienky pre poskytovanie regeneračných 

procedúr. Od polovice marca boli služby v oblasti starostlivosti o ľudské telo, 
kam patrí aj poskytovanie regeneračných procedúr, úplne zakázané. Avšak 

už v polovici apríla sa nám po jednaní s VÚHE Bratislava podarilo obnoviť 
aspoň DNS cvičenia, najskôr pre menšiu skupinu športovcov, v máji aj pre 
ostatných. Samozrejme za prísnych hygienických opatrení. Od júna 2020 

sme obnovili aj poskytovanie týchto služieb pre športy na sústredeniach, 
ktoré plníme od tohto termínu skoro v pôvodnom rozsahu ako v minulosti. 
Od júla 2020 sme  mali tak, ako každý rok, problém so zabezpečením 

výcvikových táborov fyzioterapeutmi pre veľký počet požiadaviek mimo VŠC. 
Preto sa stávalo, že v niektorých prípadoch sme ich neboli schopní 

zabezpečiť.  
 
            V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a  športových súťaží 

mimo Banskú Bystricu boli pre športovcov VŠC  a športové zväzy  v roku 
2020 zabezpečené  výcvikové tábory a športové súťaže fyzioterapeutmi 

a lekárom v celkovom  počte  591 dní, včítane sobôt, nedelí a sviatkov, (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 r. 2018 1026 dní, v r. 2019 

921 dní). V Trenčíne bolo zabezpečených ďalších 21 dní (v r. 2017 30 dní, 
v r. 2018 66 dní, v r. 2019 49 dní). Od roku 2016 prudko stúpol počet 
zabezpečených dní mimo VŠC, v predchádzajúcich 3 rokoch bol stav 

približne rovnaký. V roku 2019 počet zabezpečovaných dní klesol o 100. 
Vzostup zabezpečených dní v r. 2016-2018 bol umožnený prijatím ďalších 2 

fyzioterapeutov. Pritom požiadaviek bolo stále ešte viac, ale už ich sme  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 2019 došlo k poklesu 

zabezpečených akcií asi o 100 dní, čo bolo spôsobené tým, že nám bolo od 
1.5.2019 zrušené 1 miesto odborného rehabilitačného pracovníka. Toto 
miesto bolo pridané do cyklistiky a táto osoba popri inej práci zabezpečuje 

oddiel aj masážami na sústredeniach i pretekoch, čím bolo OZS 
odbremenené od zabezpečenia tohto športu. 
 

      Viacerí  zamestnanci OZS, najmä fyzioterapeuti a lekár, trvale a 
aktívne pracovali v realizačných tímoch športových zväzov.  

      Všetci odborní pracovníci OZS si naďalej zvyšovali svoje odborné 
vedomosti samostatným štúdiom  odbornej literatúry, väčšina aj  účasťami 
na seminároch a kongresoch, piati si dopĺňajú vysokoškolské vzdelanie. 

Bohužiaľ sme v uplynulom roku opäť nedostali finančné prostriedky na 
vzdelávacie kurzy, tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, aj keď treba 
povedať, že mnohé vzdelávacie akcie boli pre pandémiu zrušené. 
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Počty  zamestnancov na oddelení zdravotnej starostlivosti v r. 2020 

 
      Tabuľkové počty OZS platili od mája 2019 až do 30.11.2020 

nasledovne: 

    
Tabuľkové miesta  v r. 2019 Obsadenie v r. 2020 

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 

VedúciStarší 

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 1.12.2020 boli tabuľkové počty zmenené a sú nasledovné: 
 

Tabuľkové miesta   od 
1.12.2020 Obsadenie v r. 2020 

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 

Vedúci starší 

fyzioterapeut (PrV-

fyzioterapeut) 
4 

Vedúci starší 

fyzioterapeut (PrV-

fyzioterapeut) 

4 

Starší fyzioterapeut 

(PrV-fyzioterapeut) 1 
Starší fyzioterapeut 

(PrV-fyzioterapeut) 
0 

Fyzioterapeut (PrV-

fyzioterapeut) 1 
Fyzioterapeut (PrV-

fyzioterapeut) 
0 

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 

 

     
             Celkový počet tabuľkových miest bol v poslednom roku 15, z toho 
12 je obsadených.  
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  Voľná tabuľka lekára – PrV, 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 žiadna náhrada. Konštatujeme to už vyše 8 rokov. Obsadiť miesto sa 
stále nedarí. 
Náhrada by mala byť podľa možnosti mladým, perspektívnym lekárom, 

s dlhodobým výhľadom práce vo VŠC. Naviac 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, tak ako aj predchádzajúci rok. 

 Miesta starších zdravotníkov nám boli od 1.12.2021 navýšené o 2 
miesta a zmenené na vedúcich starších fyzioterapeutov (4), staršieho 
fyzioterapeuta (1) a fyzioterapeuta (1). Štyri miesta vedúcich starších 

fyzioterapeutov sú obsadené pôvodnými zdravotníkmi (spĺňajú kvalifikačné 
kritériá). Dve miesta staršieho fyzioterapeuta a fyzioterapeuta  sú 

neobsadené. 
      Mimo týchto tabuľkových miest, pracovali v Liptovskom Mikuláši 
(1), v Trenčíne (1) a v Banskej Bystrici (2) 4 fyzioterapeuti na dohodu 

v regeneračných centrách. Celková úroveň poskytovaných služieb 
v regeneračnej oblasti - predovšetkým vzhľadom na prevažne vysoko 

kvalifikovaný personál, ako aj na relatívne nové regeneračné priestory 
v Banskej Bystrici a v  L. Mikuláši - bola veľmi dobrá. 
        

            V r. 2020 sme uskutočnili pravidelné hygienické kontroly objektov. 
Drobné nedostatky boli odstraňované priebežne. Niektoré objekty sú na 
pokraji havarijného stavu pre zatekanie do objektov, napr. KJB, ktorý je 

dlhodobo odstavený, lodenica v Liptovskom Mikuláši. VÚHE po obhliadke 
lodenice v novembri 2017 (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. Táto nepríjemná situácia je stále v riešení. VŠC oslovilo MO SR so 

žiadosťou o pomoc, vec je stále v štádiu riešenia.  
 

             V roku 2020 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. Druhá zmluva je  nevyhnutnou 
súčasťou pri poskytovaní  zdravotnej starostlivosti (Enviconsult Žilina) - 
likvidácia zdravotníckeho odpadu.  

 
 
            Do nasledujúceho roka 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 (napr. je potrebné 
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vymeniť poruchový masážny bazén, po uplynutí doby jeho životnosti, 

v Trenčíne).  
          

            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. 

 
          

3. Materiálové zabezpečenie 

   Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2020 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  

2020 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 2020. Na základe Smernice NGŠ OS SR č. ŠbPO-30-126/2013 a 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bola 
podľa potreby vykonávaná zdokonaľovacia príprava vodičov PrV a 
zamestnancov. 
                  
         V súlade 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 ISZÚ ÚVO súhrnné správy o zákazkách 
s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 ods. 6, súhrnné správy o zmluvách v 
zmysle § 10 ods. 10 a 11 a súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska 
v zmysle  § 111 ods. 2. 

 

             V priebehu celého roka bolo priebežne zabezpečované verejné 
obstarávanie podľa požiadaviek jednotlivých oddelení. Boli spracované 
podklady do plánu verejného obstarávania na rok 2021. V II. polroku 2020 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 zlikvidovaný 
zazmluvnenou spoločnosťou.  
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          Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v rozpočtovej organizácii Vojenské športové centrum DUKLA 
bola vykonaná v súlade s ustanovením § 6 ods.3, § 29 a 30 zákona 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bola spracovaná 
na základe Nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/2020 
z 23. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany 

Slovenskej republiky č. 58/2020 o inventarizácii majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky 

a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2020 
z 2.júla 2020, v súlade s čl. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky č. 62/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v znení neskorších predpisov, v zmysle 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 na základe 
Nariadenia riaditeľky Úradu správy rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

obrany SR na vykonanie inventarizácie pohľadávok, záväzkov, finančného 
majetku a rozdielu majetku a záväzkov so stavom  k 31.decembru 2020 č. 
ÚSRK-20-6/2020. 

          Na základe uvedených predpisov bolo vydané Nariadenie riaditeľa 
VŠC DUKLA č. VŠC-197-2/2020 na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo VŠC DUKLA. Inventarizácia bola 
vykonaná na základe stanoveného harmonogramu. 

 

Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli v r. 2020 
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. 
AMG Facility s.r.o., 

Zvolen 
Upratovacie služby  59 640,74 

2. 
AMG Security s.r.o., 

Zvolen 
Fyzická ochrana objektov  66 969,00 

3. 
Bc. Ján Blanár, 

Trenčín 

Poskytnutie masérskych služieb pre potreby 

VŠC DUKLA v B. Bystrici a v Bratislave 
15 520,00 

4. 

BIKEPRO SK s.r.o., 

Banská Bystrica 
 

Cyklistický spotrebný materiál a cyklistické 

oblečenie podľa výberu 
24 999,10 

5. 

Bio G, spol. s.r.o., 

Bratislava 
 

Prenosný analyzátor, laktátomer – 2 ks, 

zdravotnícky materiál a laktátové prúžky 
26 222,29 

6. 
Cinema+spol.s.r.o., 

Banská Bystrica 

Výroba propagačného materiálu podľa 

potreby, spotrebný materiál re výpočtovú 

techniku, tonery a valce, polygrafické 

a plánografické služby 

10 769,35 

7. 

MUDr. Juraj 

Sninský - DIXON 

RESORT, Banská 

Bystrica 

Prenájom priestorov, ozvučenie a osvetlenie a 

cateringové služby pri príležitosti  

"Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu 

MOSR za rok 2019". 

10 000,00 
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Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € 

s DPH 

8. 
DOXX - Stravné 

lístky, s.r.o. Žilina 
Stravné lístky 100 261,06 

9. 
Ecohome Services 

spol. s r. o., Trnava 

Čistička vzduchu a povrchov s germicídnym 

UVC svetlom - 8 ks 
17 560,00 

10. Gestal, s.r.o., Košice 
Strelivo určené pre športové účely pre potreby 

biatlonu 
13 480,22 

11. 
Divoká voda, s.r.o., 

Bratislava 

Zabezpečenie sústredenia – ubytovania a 

stravovania pre potreby vodného slalomu 
12 599,25 

12. 

Mgr. Marta 

Ďumbalová – 

Chránená dielňa 

ALFA, Banská 

Bystrica 

Kancelárske a hygienické potreby podľa 

výberu, knihárske práce, skartovacie 

zariadenia, viazač, laminovač 

9 667,77 

13. 
I.S.O.N. spol. s r.o., 

Zvolenská Slatina 

Oprava strechy nad vzpierárňou, šermiarňou a 

očistnou časťou Športovej haly DUKLA 

(havarijný stav) a oprava strešnej konštrukcie 

na Športovej hale DUKLA - havarijný stav 

118 321,30 

14. 

Jaroslav Kříž – 

PROFIT, Banská 

Bystrica 

Vyčistenie strešnej konštrukcie v Športovej 

hale DUKLA Banská Bystrica 
5 448,00 

15. 

Kanoistický klub 

TTS Trenčín, 

Trenčín 

Prenájom nebytových priestorov v Lodenici 

TN pre potreby rýchlostnej kanoistiky 
11 042,66 

16. 
KOOR, s.r.o. 

Bratislava 
Energetická služba 

 

128 351,24 
 

17. 
KOPFF, s.r.o., 

Očová 

Oprava stropu v garážach pri Športovej hale 

DUKLA VŠC DUKLA Banská Bystrica a 

služby spojené s prípravou vypracovania 

podkladov pre verejné obstarávanie - KJB 

24 211,92 

18. 
Ján Laššák, Banská 

Bystrica 

Oprava podlahy a výmena podlahovej krytiny 

v telocvični JUDO a v šatniach v ŠH DUKLA 
11 832,61 

19. 
Tomáš Martikán, 

Liptovský Mikuláš 

Poskytnutie masérskych služieb pre potreby 

VŠC DUKLA v L. Mikuláši 
5 490,00 

20. 
MB TECH BB, s.r.o. 

Banská Bystrica 

Počítače, monitory a notebooky podľa 

potreby 
8 140,07 

21. 
MBB, a.s., Banská 

Bystrica 

Prenájom plaveckých dráh na plavárni v B. 

Bystrici pre potreby plávania 
6 367,16 

22. 
Mgr. Michal Straka, 

Trenčín 

Služby fyzioterapeuta pre potreby VŠC 

DUKLA v Trenčíne 
5 280,00 

23. 
Miroslav Jahvodka, 

Hôrky 

Strelivo určené na športové účely pre potreby 

športovej streľby, špeciálne strelecké 

oblečenie, elektronický terč s príslušenstvom, 

vzduchová pištoľ 

41 556,90 

24. 

MP interier s.r.o., 

Králiky 
 

Výroba nábytku na mieru pre potreby 

ubytovne 
18 398,40 

25. 
OBUV - ŠPECIÁL, 

spol. s r.o., Bardejov 

Súčiastky naturálneho odievania Prv- obuv, 

športová obuv a služby spojené s vývojom 

a výrobou športovej obuvi 

21 064,40 
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Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € 

s DPH 

26. 

PRIMA INVEST 

spol. s r.o., Banská 

Bystrica 

Oprava sociálneho zariadenia v byte v ŠH 

DUKLA a oprava kuchynky pri VIP 

miestnosti v ŠH DUKLA  

22 478,25 

27. 

PROFI RENT 

náradie, s.r.o., 

Trenčianska Turná  

Oprava sociálnych zariadení a oprava  

podlahy v budove logistiky vo VŠC DUKLA 

v Trenčíne 

25 064,40 

28. 
Peter Nagy – 

Proflex, Bratislava 

Špeciálne športové oblečenie na vodu, lode, 

pádla, špeciálny športový materiál pre potreby 

vodného slalomu 

17 685,00 

29. 
SJ SPORT o.z. 

Malacky 

Prenájom motorových člnov a špeciálne 

športové oblečenie na mieru pre potreby 

vodného motorizmu, oprava a servis motorov 

14 314,00 

30. 
Slovenská asociácia 

kondičných trénerov 
Hypoxický generátor – 5 ks 30 000,00 

31. 
Slovenská 

kanoistika, BA 

Zabezpečenie športovej prípravy rýchlostných 

kanoistov, vodných slalomárov  
26 813,83 

32. 
Slovenská atletika 

s.r.o., Bratislava 
Špeciálna športová obuv pre potreby atletiky 7 588,68 

33. 

Slovenský atletický 

zväz, Bratislava 
 

Zabezpečenie športovej prípravy atlétov 8 924,70 

34. 
Slovenský zväz judo, 

Bratislava 
Zabezpečenie športovej prípravy džudistov 10 037,72 

35. 
Slovnaft, a.s., 

Bratislava 
PHM, oleje a diaľničné známky 28 428,46 

36. 
SOFTIP, a.s., 

Bratislava 
Licencie Office 365 podľa potreby 6 879,93 

37. 
SPORT Construction 

a.s., Praha 
Rekonštrukcia atletického štadióna 8 729 458,03 

38. 

Slovenský 

plynárenský 

priemysel, a.s., 

Bratislava 

Odber plynu 20 779,56 

39. 

Stredoslovenská 

energetika a.s., 

Bratislava 

Dodávka elektrickej energie 86 435,64 

40. stengl a.s., Bratislava 
Zabezpečenie hostingu a úprava 

Informačného systému DUKLA 

 

 

5 476,80 

41. 

Stredoslovenská 

vodárenská 

prevádzková 

spoločnosť, a.s., 

Banská Bystrica 

Vodné, stočné a zrážková voda Banská 

Bystrica 
30 278,09 

42. 
Šport C2 s.r.o., 

Banská Bystrica 

Veslársky a lyžiarsky trenažér, stacionárny 

bicykel a nekonečné lano 
5 909,00 

43. 

Tatry mountain 

resort a.s., 

Liptovský Mikuláš 

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov 

VŠC DUKLA – ubytovanie, stravovanie, 

prenájom športovísk, regenerácia 

11 391,30 

44. Travelfun, s.r.o.  Zabezpečenie športovej prípravy športovcov 5 136,00 
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Por. 

č. 
Dodávateľ 

Účel na ktorý boli finančné 

prostriedky poskytnuté 

Suma v € 

s DPH 

L. Mikuláš VŠC DUKLA 

45. 
Trenčianske vodárne 

a kanalizácie a.s.,  
Vodné a stočné Trenčín 7 702,65 

46. 
Slovak Telekom, 

a.s., Bratislava 
Hovorné a služby za mobilné telefóny 5 031,99 

47. 
Techtronik s.r.o., 

Levice 

Oprava elektrických rozvodov vrátane 

potrebných revízií v objekte JUGO 250 VŠC 

DUKLA Banská Bystrica, vypracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu el. 

inštalácie kancelárskych a ubytovacích 

priestorov v objekte JUGO B. Bystrica, 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

hlavnú rozvodňu objektu JUGO 250 B. 

Bystrica a služba spojená so zriadením 

staveniskovej prípojky s podružným meraním 

vrátane revízie 

57 402,35 

48. 
Trenčianske vodárne 

a kanalizácie a.s.TN 
Vodné a stočné – VŠC DUKLA v Trenčíne 7 971,25 

49. 

TRIDE INVEST, 

s.r.o., Banská 

Bystrica 

Prvá/jednorázová aplikácia profesionálnej 

polymérovej dezinfekcie v kombinácii s 

elektrostatickou technológiou v 

Administratívnej budove JUGO z dôvodu 

zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, 

jesenná  a represívna deratizácia objektov 

VŠC DUKLA Banská Bystrica a likvidácia 

opustených vtáčich hniezd a následné 

odpudzovanie vtáctva 

9 013,54 

50. 
WESTech, spol. 

s.r.o., Bratislava 

Materiál k výpočtovej technike, telefóny a 

tonery 
7 182,09 

51. 
woodhouse company 

s.r.o., Banská Belá 

Oprava dreveného obkladu chát Orava 1 a 

Orava 2 vo Výcvikovom stredisku Králiky 

VŠC DUKLA Banská Bystrica (havarijný 

stav) 

22 962,71 

52. 
ZEKON a.s., 

Michalovce 

Súčiastky naturálneho odievania PrV – Poľné 

rovnošaty s DP LES 
7 174,50 

4. Poskytovanie stravovania  

            a) Stravovanie profesionálnych vojakov - vrcholových 
športovcov - v súlade so  Služobným predpisom hlavného služobného úradu 
č. 05/2020 o poskytovaní  proviantných náležitostí je dávka nasledovná: 

celodenná stravná dávka 4,40 € (raňajky 1,32 €, obed 1,76 € , večera 1,32 €) 
- Príloha č. 2 k služobnému predpisu č. 14/2016 a prídavok F 1,85 € - 
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 

6,25 €. 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 2020 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 207 osôb 
a dlhodobo v priemere 37 osôb (celkom 13 941 L/D), za ktoré bola 
uhradená čiastka vo výške 14 879,67 €. Vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu v SR sme zaznamenali pokles  poskytnutia ubytovania takmer 
o polovicu celkového počtu v porovnaní s minulým rokom. Súvisí to 
s nariadenými protipandemickými opatreniami.  

   
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 2020 ubytovaných 
345 osôb (1 477 L/D), športovcov 20 osôb (235 L/D). Za využívanie 
strediska bolo odvedených celkove 2 730,22 €. V priebehu roku 2020 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, úprava areálu na biatlonovej strelnici opravy a 
údržba zimnej techniky – ratrak, skútre. 
 

 

6. Dopravné zabezpečenie 

 
Hlavnou úlohou automobilovej služby v roku 2020 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 
2020 bolo zabezpečené povinné zmluvné poistenie automobilov. 

 
V priebehu roka 2020 najazdila automobilová technika VŠC 310 337 

km a ostatná technika odpracovala 686 motohodín. 
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Automobilová technika spotrebovala 5 152 litrov benzínu a 26 091  

litrov nafty. Ostatná technika 2083 litrov benzínu a 465 litrov nafty. Spolu 
je to 7235 litrov benzínu a 26 556 litrov nafty, t.j. 33 791 litrov pohonných 

látok a 175 litrov motorových olejov. Vo finančnom vyjadrení spotrebovala 
automobilová technika PHM za 35 085,- €, ostatná technika za 3 194,- €, 
spolu za 38 279,- € a oleje a prevádzkové kvapaliny v sume 2 074,- €.  

 

Spotreba pohonných látok za  rok 2020 

 

 Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom l 
Automobil. 
technika 

Ostatná 
technika 

Celkom € 

v litroch v eurách 

Benzín 5 152 2 083 7 235 
35 085,00 3 194,00 38 279,00 

Nafta 26 091 465 26 556 

Celkom 31 243 2 548 33 791 35 085,00 3 194,00 38 279,00 

 
 
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 2020 bolo uzatvorených 32 nájomných zmlúv, z toho 28 

príjmových, 2 zmluvy o výpožičke a 2 výdavkové NZ. Zmluvy sa následne 
zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2020 sa za prenájom 
nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške 
29 060,11 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 
16 713,31 € a za energie a služby spojené s prenájmom (elektrická energia, 
tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) v 
celkovej výške 12 346,80 €. 

 
Športová hala DUKLA v správe VŠC slúži 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. 

Na Štadióne SNP v súčasnej dobe prebieha komplexná rekonštrukcia 
celého objektu, ako i pomocných plôch. 
 

Počas roka 2020 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie 
(strecha na ŠH-očistná časť v Banskej Bystrici, oprava elektrických rozvodov 
na zdravotnom stredisku na administratívnej budove, zateplenie stien 
a striech na 2 objektoch vo VS Králiky, oprava časti sociálnych zariadení na 
VS Králikách, oprava stropu v garážach VŠC DUKLA), ktoré vznikli nielen 
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dlhodobým využívaním objektov, ale tiež v súvislosti s nedostatkom 
finančných prostriedkov na ich priebežné opravy a údržbu. 

 
Počas celého roku 2020 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, pričom sa dodržiavali protipandemické opatrenia nariadené 
v súvislosti s epidemiologickou situáciou. 
 

 

8. Oblasť informatiky  

 
Hlavnou úlohou v oblasti informatiky v roku 2020 bolo zabezpečiť 

bezchybnú prevádzku, aplikovanie používateľských vylepšení na základe 
požiadaviek a udržiavanie bezchybnej internetovej, intranetovej siete 
a prevádzky schopnej softwarovej a hardwarovej počítačovej techniky VŠC  
DUKLA. Taktiež sa zabezpečovala rutinná prevádzka kamerového, 
dochádzkového, bezpečnostného systému, telefónnej ústredne, 
informačného systému i realizácia implementácie Office 365.    
 
 

9.  Zahraničné služobné cesty  a zahraničné služobné návštevy 

 

V roku 2020 realizoval ORŠ 415 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 MS, ME, SP, EP, MSJ, MEJ, SVH a pod.  

 
Oproti roku 2019 došlo k poklesu realizovaných ZSC o 108 ZSC čo 

predstavuje pokles o 20,65 %. Pokles ZSC bol spôsobený hlavne 
celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 a následného obmedzenia 
realizovania tréningovej činnosti v zahraničí. 

 
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 2020 realizovaných z prostriedkov národných 
športových zväzov. 
 

 
10. Organizácia zabezpečenia športovej prípravy 

 
           V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy sme sa 

museli vysporiadať hlavne s náhlym znížením rozpočtu VŠC na rok  2020 

o 715 000,00 €. Náhle zníženie rozpočtu VŠC malo dosah aj na rozpočet ORŠ 
na zabezpečenie športovej prípravy vo výške 167 000,00 €. Zníženie rozpočtu 
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ORŠ sa nám podarilo dosiahnuť hlavne  rozpustením rezerv ORŠ 

alokovaných na pomoc pri zabezpečení športovej prípravy vo VŠC 
zaradených športovcov, ktorým sa podarilo splniť nominačné kritériá na OH 

2020, no presunutím OH 2020 na rok 2021 sa tieto zdroje stali voľnými. 
Rozpustením týchto rezerv sme neboli nútení znížiť financovania 
zabezpečenia športovej prípravy jednotlivých tréningových skupín zo zdrojov 

VŠC a športová príprava mohla naďalej prebiehať podľa pridelených 
rozpočtov tréningových skupín na rok 2020 schválených R-VŠC 20. 12. 

2019. Zároveň však musíme konštatovať, že na základe celosvetovej 
pandémie ochorenia COVID – 19 sa schválené harmonogramy športovej 
prípravy na rok 2020 museli prehodnotiť a dňom 14.5.2020 bol spustený 

proces opätovného plánovania a schvaľovania Harmonogramov športovej 
prípravy 2020 vo výške celkových rozpočtov tréningových skupín z 20. 12. 
2019, ktorý však mal dosah na použitie finančných prostriedkov jednotlivých 

rozpočtových položiek rozpočtu VŠC a bolo tak nutné realizovať vnútorné 
rozpočtové opatrenia vo zvýšenej miere. 

 

11. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií 

             
             Hlavnou úlohou v oblasti marketingu a komunikácie bola aj v roku 

2020 propagácia vojenského športu, športových výsledkov a propagačné a 
prezentačné aktivity.  

 
             Všetky významné podujatia, ktoré malo VŠC DUKLA organizovať 
prípadne sa podieľať na organizovaní, boli z dôvodu pandémie zrušené, 

niektoré posunuté na rok 2021. V súvislosti so vzniknutou situáciou bola 
činnosť vykonávaná v online priestore. Nakrúcané a spracovávané boli videá 

o športoch v portfóliu VŠC DUKLA za účelom priblíženia daného športu 
verejnosti a spropagovania činnosti VŠC DUKLA,  videá v rámci nového 
seriálu „Fyzioterapeutické cviky a tipy“ a tiež cviky a výzvy od našich 

športovcov na vyskúšanie pre verejnosť. 
 
 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov MO SR za rok 2019.  
 

Pri tejto príležitosti bolo uvedené do Siene slávy DUKLA aj ďalšie 
významné meno z histórie najúspešnejšieho strediska vrcholového športu na 

Slovensku. Stal sa ním lekár VŠC DUKLA Banská Bystrica MUDr. Ján 
Benda. 

Kategória Najúspešnejší mládežnícky športovec patrí džudu. Najlepším 

mládežníkom sa stal Márius Fízeľ. Ocenená bola aj najlepšia športovkyňa v 
neolympijských športoch. Najviac hlasov získala thajská boxerka Monika 
Chochlíková. 

Vyvrcholením večera bolo vyhlásenie Najúspešnejších športovcov MO 
SR za rok 2019. Očakávanie sa víťazkou stala zjazdárka Petra Vlhová. 

Nasledovali: 2. Ivona Fialková (biatlon), 3. Boris Makoev (zápasenie), 4. Juraj 
Tužinský (streľba), 5. Matej Tóth (atletika). Trénerským tímom roka sa stal 
tím Petry Vlhovej.  

 
          K 1.12.2020 bola oblasť „Marketingu a komunikácie“ zmenená na 

„Skupinu propagácie a komunikácie s verejnosťou“ (skrátene SPK). 
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         Dlhodobé činnosti VŠC: 
 
1. Príprava TOP športovcov jednotlivých športových odvetví na 

Olympijské hry 2020 (OH) a Zimné olympijské hry 2022 (ZOH). 
 

V priebehu roka 2019 sa naplno rozbehol kvalifikačný proces na OH 

2020 v japonskom Tokiu, v ktorom sa vo VŠC zaradení športovci snažia 
splniť kvalifikačné limity stanovené MOV a SOV pre účasť na OH 2020. 

Prvými kvalifikovanými športovcami VŠC na OH 2020 sú rýchlostný kanoista 
nrtm. Peter GELLE a športoví strelci des. Patrik JÁNY a rtm. Juraj 
TUŽINSKÝ. Veľmi dobre rozbehnutú kvalifikáciu majú aj zaradení športovci 

vodného slalomu z ktorých má splnené kritériá pre účasť na OH 2020 aj z. 
Jakub GRIGAR. Z dôvodu zrušenia veľkej časti významných súťaží 

a presunu OH TOKIO 2020 na rok 2021 ako následok celosvetovej pandémie 
ochorenia COVID - 19, bol kvalifikačný proces na OH TOKIO 2020 zmrazený 
a jeho ďalšie spustenie bolo v mnohých športoch podľa rozhodnutí 

jednotlivých medzinárodných športových federácií stanovené na mesiac 
december 2020. 

 

Z dôvodu celosvetovej pandémie ochorenia COVID – 19 vyhlásenej dňa 
11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj 

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky 
vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky (zo dňa 
11.3.2020) boli riaditeľom VŠC prijaté opatrenia, na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID – 19 medzi zamestnancami VŠC a dňom 11.3.2020 boli na 
základe nariadenia Ministra obrany SR zo dňa 10.3.2020 zrušené všetky 

plánované zahraničné služobné / pracovné cesty zamestnancov a PrV VŠC 
a športovci sa po návrate zo zahraničných tréningových kempov povinne 
podrobili 14 dňovej izolácii v domácom prostredí. V  zmysle nariadenia ÚVZ 

SR boli dňom 16.3.2020 uzatvorené všetky športoviská v správe VŠC. Na 
základe zverejnených opatrení ÚVZ SR a v úzkej spolupráci s Vojenským  
ústavom hygieny a epidemiológie, sme v priebehu mesiacov apríl - máj 

postupne podľa nariadení povoľovali jednotlivé činnosti umožňujúce 
zabezpečovanie tréningového procesu pre vo VŠC zaradených športovcov 

v objektoch v správe VŠC. Priebežné zlepšenie epidemiologickej situácie v SR 
v letných mesiacoch umožnilo realizovať tréningový proces zaradených 
športovcov doma, ale aj v zahraničí. Vo VŠC zaradení športovci sa však ani 

v tomto období nezúčastnili významných súťaži, nakoľko boli národnými 
športovými zväzmi zrušené účasti športových reprezentantov SR (vodný 

slalom) alebo boli významné súťaže plánované na mesiace júl - október  
zrušené medzinárodnými športovými federáciami. 
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5.Rozpočet organizácie 
 

Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 

na rok 2020 nasledovne: 
 

 
 

Ukazovateľ 
Schválený rozpočet na rok 

2020  v € 

Upravený  rozpočet    

31.12.2020 v € 

PRÍJMY SPOLU 52 000,00 29 000,00 

VÝDAVKY SPOLU 7 324 845,00 14 768 266,00 

z toho:   

EK600 7 324 845,00 6 951 554,00 

610 - Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 
3 083 530,00 3 303 569,00 

620 - Poistné a príspevok do 
poisťovní 

1 212 051,00 1 232 301,00 

630 - Tovary a služby 2 693 683,00 2 139 684,00 

640 - Bežné transfery 335 581,00 276 000,00 

EK700  0,00 7 816 712,00 

710 – Kapitálové aktíva 0,00 7 816 712,00 

 

 
 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpanie k

31.12.2020

Grafické znázornenie čerpania 

finančných prostriedkov v r. 2020

610

620

630

640

710



 

 23 

 
 
PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRA-
MOV 

VÝDAVKY 
096                              Obrana 

09601                          Riadenie a podpora obrany 
0960104                      Ostatná podpora 
 

 
 

 

 
 
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. 

 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na rok 
2020 
 (€) 

Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2020 

(€) 

Čerpanie 

výdavkov 
k 31.12.2020 (€) 

% čerpania 

k schválené
mu rozpočtu 

(€) 

% čerpania 

k upravenému 
rozpočtu 

(€) 

VÝDAVKY 

SPOLU 
7 295 845,00 14 768 265,98 14 739 289,83 202,02 99,80 

z toho:      

600 7 324 845,00 6 951 554,00 6 942 128,57 94,78 99,86 

  - 610 3 083 530,00 3 303 569,00 3 303 567,80 107,14 100,00 

  - 620 
1 212 051,00 

1 232 301,00 
 

1 232 293,75 101,67 100,00 

  - 630 2 693 683,00 2 139 684,00 2 130 268,66 79,08 99,56 

  - 640 335 581,00 276 000,00 275 998,36 82,24 100,00 

700 0,00 7 816 711,98 7 797 161,26  99,74 

  - 712 0,00 1,00 1,00  100,00 

  - 713 0,00 67 811,00 67 360,28  99,33 

  - 716 0,00 68 560,00 49 460,00  72,14 

  - 717 0,00 7 680 339,98 7 680 339,98  100,00 
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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  prenosného 
analyzátora pre zabezpečenie diagnostiky zdravotného stavu športovcov pri 
športovej príprave, nákup hypoxických generátorov, nákup čističiek vzduchu 

na zabezpečenie dezinfekcie kontaminovaných priestorov potrebných 
priestorov pre kvalitnú prípravu športovcov z dôvodu celosvetovej pandémie 
COVID-19.  Z dôvodu zabezpečenia údržby  biatlonových tratí  a okolia vo  

VS Králiky pre zabezpečenie športovej prípravy športovcov bol VŠC DUKLA 
darovaný multifunkčný traktor. 
 
 
0960104 
 

Podprogram/ 
prvok 

Investičná 
akcia 

Názov komodity Počet 
Schválený 
rozpočet (€) 

Upravený 
rozpočet (€) 

0960104 42139 
Nákup objektu - osvetľovacie 

stožiare 
4 0,00 1,00 

0960104 43036 
Nákup prenosného analyzátora 

pre zdravotné stredisko 
1 0,00 23 214,28 

0960104 43036 
Nákup hypoxických generátorov 

pre odbor športovej prípravy  
5 0,00 30 000,00 

0960104 

43036 Nákup čističky 
kontaminovaných priestorov 

a povrchov pre telovýchovné 

objekty 

4 0,00 11 600,00 

0960104 43036 Tanierové rozmetadlo 1 0,00 2 546,00 

 

09504 

Podprogram/ 
prvok 

Investičná 
akcia 

Názov komodity Počet 
Schválený 
rozpočet (€) 

Upravený 
rozpočet (€) 

09504 35222 
Rekonštrukcia Štadióna SNP 

Banská Bystrica 
1 0,00 7 726 439,98 

09504 33657 
Rekonštrukcia a modernizácia 

ubytovne 
1 0,00 3 360,00 

 

 
 
VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 
 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2020 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2020 

Čerpanie 

k 31.12.2020 

111 7 295 845,00 9 584 726,93 9 555 750,78 

131 I  0,00  46 100,00 46 100,00 

131 J 0,00 5 137 439,05 5 137 439,05 

CELKOM 7 295 845,00 14 768 265,98 14 739 289,83 
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VÝDAVKY  
095                          Rozvoj obrany 

09504                        Rozvoj infraštruktúry síl 
 

 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2020 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2020 

Čerpanie 
výdavkov 
k 31.12.2020 

% plnenia 

k 

schválenému 
rozpočtu 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

VÝDAVKY SPOLU 0,00 7 748 899,98 7 729 799,98 0,00 99,75 

z toho: 

700 0,00 7 748 899,98 7 729 799,98 0,00 99,75 

- 710 0,00 7 748 899,98 7 729 799,98 0,00 99,75 

 
 

V kategórii 700 v programe 095 boli finančné prostriedky použité na 
investičnú akciu  VŠC DUKLA – Modernizácia a rekonštrukcia Štadióna SNP 
a na akciu VŠC DUKLA – Rekonštrukcia ubytovne v Banskej Bystrici. 

V programe 09604104 bol z tejto rozpočtovej kategórie hradený nákup 
strojov, prístrojov a zariadení a nákup objektu – osvetľovacích stožiarov 

počte 4 ks z dôvodu vysporiadania majetku VŠC DUKLA Banská Bystrica. 

 

 

 

PRÍJMY VŠC DUKLA  PODĽA EKONOMICKEJ  KLASIFIKÁCIE 
 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 

na rok 

2020 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2020 

Čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2020 

% čerpania 

k schváleného 

rozpočtu 

% čerpania 

k upraveném

u rozpočtu 

 

PRÍJMY 

SPOLU 
29 000,00 29 000,00 21 817,04 75,23 75,23 

z toho:      

200 29 000,00 29 000,00 21 817,04 75,23 75,23 

- 210 25 000,00 25 000,00 18 222,81 72,89 72,89 

- 290 4 000,00 4 000 3594,23 89,86 89,86 
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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 

2020 
 (€) 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2020 

(€) 

Čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2020 
(€) 

% čerpania 

k schválené

ho rozpočtu 
(€) 

% čerpania 

k upraveném

u rozpočtu 
(€) 

VÝDAVKY 

SPOLU 
7 324 845,00 7 019 366,00 7 009 489,85 95,69 99,86 

z toho:      

600 7 324 845,00 6 951 554,00 6 942 128,57 94,78 99,86 

- 610 3 083 530,00 3 303 569,00 3 303 567,95 107,14 100,00 

- 620 1 212 051,00 1 232 301,00 1 232 293,68 101,67 100,00 

- 630 
2 693 683,00 2 139 684,00 2 130 268,55 79,08 99,56 

- 640 
335 581,00 276 000,00 275 998,39 82,24 100,00 

700 0,00 67 811,00 67 360,28 0,00 99,34 

-713 0,00 67 811,00 67 360,28 0,00 99,34 

 

 

 

 

VÝDAVKY  
095                          Rozvoj obrany 
09504                        Rozvoj infraštruktúry síl 
0950412                    Zvýšenie kvality života personálu 
 

 

Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet 

na rok 

2020 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2020 

Čerpanie 
výdavkov 

k 31.12.2020 

% čerpania 
k schválenéh

o rozpočtu 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

 

VÝDAVKY 

SPOLU 

EK 700 

0,00 7 748 900,00 7 729 799,98 0,00 99,75 

z toho:      

- 716  0,00 68 560,00 49 460,00 0,00 72,14 

- 717  7 680 340,00 7 680 339,98 0,00 100,00 
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VÝDAVKY  PODĽA KÓDOV 

Program 096 a 095 
 
 

Kód zdroja 
Schválený rozpočet 

k 1. 1. 2020 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2020 
Čerpanie k 31.12.2020 

111 

111 

 

7 324 845,00 9 584 727,00 9 555 750,78 

 131 I 0,00  46 100,00 46 100,00 

  131 J 0,00  5 137 439,00 5 137 439,05 

CELKOM 7 324 845,00 14 468 266,00 14 739 289,83 

 

 

 

 

PRÍJMY VŠC DUKLA  PODĽA EKONOMICKEJ  KLASIFIKÁCIE 

 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet na rok 

2020 

Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2020 

Čerpanie 

výdavkov 
k 31.12.2020 

% čerpania 

k schválené

ho 

rozpočtu 

% čerpania 

k upraveném

u rozpočtu 

 

PRÍJMY 

SPOLU 

EK 200 

29 000,00 29 000,00 21 817,04 75,23 75,23 

z  toho:      

- 210 25 000,00 25 000,00 18 22,81 72,89 72,89 

- 290 4 000,00 4 000,00 3 594,23 89,86 89,86 
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Zistené 

inventarizač

né rozdiely  

manká (-)         

prebytky (+)

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

7 867 162,60 7 867 162,60 0,00 2 942 077,83 10 809 240,43

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/ 25 149 158,41 25 149 158,41 0,00 131 548,28 25 280 706,69

Stavby  021. 21 894 225,19 21 894 225,19 0,00 0,00 21 894 225,19

Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí  022. 1 824 965,64 1 824 965,64 0,00 85 880,28 1 910 845,92

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. 1 362 769,60 1 362 769,60 0,00 4 068,00 1 366 837,60

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028. 59 156,81 59 156,81 0,00 41 600,00 100 756,81

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 5 006 510,43 5 006 510,43 0,00 2 810 529,55 7 817 039,98

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042. 5 006 510,43 5 006 510,43 0,00 2 810 529,55 7 817 039,98

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku -443 365,53 -443 365,53 0,00 0,00 -443 365,53

Oprávky k softvéru  073. -443 365,53 -443 365,53 0,00 -443 365,53

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku -23 213 542,37 -23 213 542,37 0,00 0,00 -23 213 542,37

Oprávky k stavbám 081. -20 532 105,76 -20 532 105,76 0,00 -20 532 105,76

Opráv. k samost.hnut.veciam a súbor.hn.vecí  082. -1 547 695,44 -1 547 695,44 0,00 -1 547 695,44

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. -1 024 943,19 -1 024 943,19 0,00 -1 024 943,19

Oprávky k drobnému DHM  088. -100 756,81 -100 756,81 0,00 -100 756,81

142 854,86 142 854,86 0,00 89 087,16 231 942,02

Materiál 142 854,86 142 854,86 0,00 89 087,16 231 942,02

Materiál na sklade 112.1 142 854,86 142 854,86 0,00 89 087,16 231 942,02

509 663,56 509 663,56 0,00 0,00 509 663,56

Ceniny 213 10 374,00 10 374,00 0,00 0,00 10 374,00

Ceniny - stravné lístky 213.03 10 374,00 10 374,00 0,00 10 374,00

Účty v bankách 499 289,56 499 289,56 0,00 0,00 499 289,56

Bankové účty 221 499 289,56 499 289,56 0,00 0,00 499 289,56

Účet sociálneho fondu 221.31 21 110,62 21 110,62 0,00 21 110,62

Depozitný účet 221.51 478 178,94 478 178,94 0,00 478 178,94

-440 214,49 -440 214,49 0,00 0,00 -440 214,49

Záväzky 34 429,91 34 429,91 0,00 0,00 34 429,91

Dodávatelia 321. 34 429,91 34 429,91 0,00 34 429,91

Zúčt. so zamestnancami a orgánmi sociálneho a 

zdrav. poistenia
-424 315,45 -424 315,45 0,00 0,00 -424 315,45

Zamestnanci-profesionálni vojaci - mzdy bezhotovostné 331.155 -117 163,55 -117 163,55 0,00 -117 163,55

Zamestnanci-občianski zamestnanci - mzdy bezhotovostné 331.255 -148 603,32 -148 603,32 0,00 -148 603,32

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Všeobecná zdravotná 

poisťovňa
336.111 -17 385,87 -17 385,87 0,00 -17 385,87

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Ostatné zdravotné poisťovne 336.113 -4 486,66 -4 486,66 0,00 -4 486,66

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Všeobecná zdravotná 

poisťovňa
336.121 -21 230,86 -21 230,86 0,00 -21 230,86

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Ostatné zdravotné poisťovne 336.123 -6 601,36 -6 601,36 0,00 -6 601,36

VÚSZ-profesionálni vojaci 336.21 -41 134,36 -41 134,36 0,00 -41 134,36

Sociálna poisťovňa-občianski zamestnanci 336.22 -67 709,47 -67 709,47 0,00 -67 709,47

Zúčtovanie daní a poplatkov -46 906,85 -46 906,85 0,00 0,00 -46 906,85

Ostatné priame dane-profesionálni vojaci 342.1 -21 183,71 -21 183,71 0,00 -21 183,71

Ostatné priame dane-občianski zamestnanci 342.2 -25 723,14 -25 723,14 0,00 -25 723,14

DPH - výstup- prenesená daňová povinnosť 343.28

Zúčtovanie DPH 343.30 0,00 0,00

Iné pohľadávky a záväzky -3 422,10 -3 422,10 0,00 0,00 -3 422,10

HR-Iné záväzky-členské príspevky 379.56 -389,16 -389,16 0,00 -389,16

HR-Iné záväzky- doplnkové poistenie 379.58 -3 032,94 -3 032,94 0,00 -3 032,94

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

-21 110,62 -21 110,62 0,00 0,00 -21 110,62

Dlhodobé záväzky -21 110,62 -21 110,62 0,00 0,00 -21 110,62

Fond sociálny - RO 472.1 -21 110,62 -21 110,62 0,00 -21 110,62

1 371 864,22 1 371 864,22 0,00 38 299,65 1 410 163,87

Podsúvahové účty 76-79 1 371 864,22 1 371 864,22 0,00 38 299,65 1 410 163,87

Operatívna evidencia - zásoby 761. 1 337 014,22 1 337 014,22 0,00 38 299,65 1 375 313,87

Drobný nehmotný majetok 762. 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00

DM- zápožička 764. 34 460,00 34 460,00 0,00 0,00 34 460,00

37

47

ÚČTOVNÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

ÚČTOVNÁ TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE A 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

34

02

33

08

ÚČTOVNÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

11

07

22

ÚČTOVNÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY

04

Prírastky a 

úbytky od 

vykonania 

inventúry do 

konca obdobia 

76

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 účty

38

01

Stav majetku ku 

dňu účtovnej 

závierky                       

(v obstarávacích 

cenách)

03

Súhrnný prehľad  inventarizovaného majetku za  účtovnú jednotku VŠC DUKLA Banská Bystrica

ÚČTOVNÁ TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK
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Schodok Prebytok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

221.31 SK09 8180 0000 0070 0016 6424 € 21 100,62 21 100,62 účet SF

221.51 SK31 8180 0000 0070 0016 6416 € 478 178,94 478 178,94 depozitný účet

x Spolu x x

x x

Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte ku 31.12.2020 

Miesto uloženia majetku:

Poznámky
Účet

Názov majetku                                   

(číslo bankového účtu)
Mena Suma podľa § 25 zák.

Doklad overujúci skutočný 

stav (bankový výpis č.)

Cudzia mena prepočítaná na € spolu

P.

č.

Inventarizovaný majetok

Účtovný stav

Skutočný stav zistený inventúrou

Inventarizačné rozdiely

 

 

 

*

Schodok Prebytok zvýšenie zníženie

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1 379.56 iné záväzky - členské príspevky 8.1.2021 389,16 389,16

379.58 iné záväzky - doplnkové 8.1.2021 3 032,94 3 032,94

331.155 zamestnanci -p.v. mzdy bezhotov 8.1.2021 117 163,55 117 163,55

331.255 zamestnanci -o.z.. mzdy bezhotov 8.1.2021 148 603,32 148 603,32

336.111 zdravotná poisťovňa p.v.-VŠZP 8.1.2021 17 385,87 17 385,87

336.113 zdravotná poisť. p.v. Ost.poisť 8.1.2021 4 486,66 4 486,66

336.121 Zdravotná poisťovňa-o.z. VŠZP 8.1.2021 21 230,86 21 230,86

336.123 Zdravotná poisť. o.z. Ost.poisť 8.1.2021 6 601,36 6 601,36

336.21 Vojenský úrad.soc. Zabezp. P.v. 8.1.2021 41 134,36 41 134,36

336.22 Sociálna poisťovňa -o.z. 8.1.2021 67 709,47 67 709,47

342.1 Ostatné priame dane - p.v 8.1.2021 21 183,71 21 183,71

342.2 Ostatné priame dane - o.z. 8.1.2021 25 723,14 25 723,14

321. XEROX LIMITED 1990109472 5.2.2021 154,58 154,58

321. AMG Facility 2012105 30.1.2021 4 891,62 4 891,62

321. AMG Security 20120397 30.1.2021 19 994,50 19 994,50

321. Commander Services 747312020 30.1.2021 171,36 171,36

321. SOFTIP 320304757 6.2.2021 792,07 792,07

321. Slovnaft 4591428725 19.1.2021 581,89 581,89

321. Stengel 200483 1.2.2021 890,40 890,40

321. SSE 1208250022 10.2.2021 44,18 44,18

321. SSE 1306447022 10.2.2021 169,21 169,21

321. SSE 4500356021 10.2.2021 1 928,70 1 928,70

321. SSE 1306104022 10.2.2021 168,46 168,46

321. SSE 9102465099 10.2.2021 164,12 164,12

321. SSE 4914317001 8.2.2021 372,11 372,11

321. TUCHYŇA VÝŤAHY 20242696 30.1.2021 168,87 168,87

321. TVaK 221000690 26.1.2021 689,30 689,30

321. Slovak Telecom 8275208543 1.2.2021 437,84 437,84

321. Slovak Telecom 8275052065 25.1.2021 342,49 342,49

321. StVS 2201306674 3.2.2021 683,23 683,23

321. StVS 2201307104 3.2.2021 240,98 240,98

321. StVS 2201307103 3.2.2021 345,86 345,86

321. StVS 2201318814 4.2.2021 1 198,14 1 198,14

472.1 SF 21 110,62 21 110,62

x Spolu 530 184,93 x

Inventúrny súpis záväzkov ku 31.12.2020 účtovnej závierky

 v €/v cudzej mene

P.

č.

Inventarizovaný majetok Odporúčanie na úpravu 

ocenenia podľa § 26

Skutočný stav zistený inventúrou

Suma podľa § 

25 zák.

Inventarizačné rozdiely

Poznámky

Účtovný stav

Cudzia mena prepočítaná na € spolu

Účet
Názov, sídlo a IČO** dodávateľov, 

veriteľov, atď.

Faktúra 

číslo, zmluva 

číslo, výpl. 

listina, atď.

Dátum 

splatnosti

Suma ( § 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 31.12.2020.     

Na základe Smerníc ministra obrany SR pre obranné plánovanie na 
roky 2022 až 2027 bol spracovaný zoznam požiadaviek na rozvoj investičnej 
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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 31.12.2020 bolo na 99,71 %.     
 

 

 

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

Prílohou č. 1 k č.p. ÚSRK-1-11/2020 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. 
 

1 934 425,64 

 

122 

 

1 321,3290 

p.v.  

1 369 142,31 

 

62 

 

1 840,2450 

 

 
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 2020 k 31.12.2020 

 

Profesionálni vojaci  
 

 

2020 
 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2020 

Limit € 1 369 142,31 1 369 142,31 

Priemerný evidenčný počet 62,00 57,5830 

Priemerný mesačný plat € 1 840,2450 1 981,4041 

 

Tabuľková disciplína bola dodržaná.  

 
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený. Plnenie 

priemerného mesačného platu bolo na 107,67 %. Plnenie stanoveného limitu 
p.v. k 31.12.2020 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2020 bol 
56. 

 
 



 

 31 

Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

 
 

 

2020 

 

Stanovené ukazovatele Plnenie za 1-12/2020 

Limit 1 934 425,64 1 934 425,64 

Priemerný evidenčný počet 122 118,6500 

Priemerný mesačný plat 1 321,3290  1 358,6358 

 

 

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol 
prekročený.  

 
Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2020 na 100,00 %. 

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 119. Stanovený priemerný 
plat bol plnený na 102,82 %. 

 
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 31.12.2020 vyčerpaných celkom 1 232 293,68 €. 
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6.Personálne otázky 
 

 

    V roku 2020 boli prijatí do štátnej služby za profesionálneho vojaka 
Ozbrojených síl SR 3 žiadatelia, ktorí po ukončení prípravnej štátnej služby 

boli vyčlenení na plnenie úloh rozpočtovej organizácie v pôsobnosti 
Ministerstva obrany SR pre potreby VŠC. Služobný pomer prepustením 

neskončil ani jeden profesionálny vojak a 3 profesionálni vojaci boli na 
vlastnú žiadosť premiestnení k iným vojenským útvarom. Z dôvodu 
vykonaných zmien počas výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov bolo 

spracovaných 51 návrhov na personálne opatrenie. Do pracovného pomeru 
bolo v priebehu roka celkovo prijatých 14 zamestnancov. Pracovný pomer 
skončilo 14 zamestnancov na základe uplynutia dohodnutej doby a dohody 

o skončení pracovného pomeru. Z dôvodu úpravy pracovných vzťahov bolo 
vykonaných 73 personálnych pohovorov, spracovaných 136 pracovných 

zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám a 358 platových výmerov. 
 

V mesiacoch január a február 2020 boli spracované, plány dovoleniek 
a služobné hodnotenia profesionálnych vojakov. Podľa ročného plánu           
a v súlade s právnymi predpismi boli k 31. marcu 2020 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 
 

     Táto organizačná štruktúra bola platná do 1.12.2020, kedy vstúpila v 

platnosť nová. Tá bude zohľadnená vo Výročnej správe za rok 2021. 

 

• 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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2.Organizačná štruktúra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2020 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 31.12.2020 bolo v pracovnom pomere 128 zamestnancov a v 
služobnom pomere 56 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 
31.12.2020 

 

 

 plán skutočnosť 

Dôstojníci 28 18 

Poddôstojníci 33 22 

Mužstvo 1 16 

Zamestnanci 122 128 

S P O L U  184 184 

 
 

 
 
Veková štruktúra k 31.12.2020 

 
 

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 33 23 21 25 13 13 8  8 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 31.12.2020  
 

Základné Stredné odborné Úplné stredné Vysokoškolské 

13 10 52 109 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 31.12.2020 bol 
nasledovný: 

 

• odbor riadenia športu  
 

• športovci:  28 profesionálnych vojakov 
53 zamestnancov vo verejnom záujme 

• tréneri: 18 prof. vojakov (vrátane riaditeľa ORŠ – hlavného 
trénera) 
o zamestnancov vo verejnom záujme 

 

• vedúci oddelenia: 2 profesionálni vojaci 
2 zamestnanci vo verejnom záujme 
 

• odborný referent-špecialista: 1 zamestnanec vo verejnom záujme     
 

• referenti športov: 5 zamestnancov vo verejnom záujme 
1 profesionálny vojak  

• mechanici:  3 zamestnanci vo verejnom záujme  

• lekári a zdravotníci: 4 profesionálni vojaci 
7 zamestnancov vo verejnom záujme 

 
spolu odbor riadenia športu 146 osôb 

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné

stredné odbor

úplné stredné

vysokoškolské
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° 

 
 
 

 
ekonomiky a správy majetku:   

                               28 zamestnancov vo verejnom záujme 
                               1 profesionálny vojak       

spolu odbor ekonomiky a správy majetku 29 osôb 

 

skupina propagácie a komunikácie s verejnosťou: 

    3 zamestnanci vo verejnom záujme 
    1 profesionálny vojak 

spolu skupina propagácie a komunikácie s verejnosťou 4 osoby 

 

riaditeľstvo:  4 zamestnanci vo verejnom záujme 
 1 profesionálny vojak 

 
spolu riaditeľstvo 5 osôb 

 
CELKOVÝ POČET 184 OSÔB 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Graf odboru športu VŠC

športovci

tréneri

referenti

mechanici

zdravotníci

vedúci oddelenia

Graf skutočného počtu zamestnancov a profesionálnych vojakov 

VŠC podľa zaradenia

odbor riadenia
športu

odbor ekonomiky
a správy majetku

riaditeľstvo 
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3.Rozvoj ľudských zdrojov 

 
          Prijímanie do Ozbrojených síl SR do prípravnej štátnej služby bolo 
v roku 2020 realizované cestou Regrutačných skupín podľa miesta trvalého 
bydliska žiadateľa v podriadenosti Personálneho úradu OS SR. Prepúšťanie 
zo služobného pomeru je realizované podľa ustanovení zákona č. 281/2015 
Z. z.. Zaradenie profesionálnych vojakov do platových tried bolo vykonávané 
podľa dosiahnutých vojenských hodností na základe prílohy 3 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. 
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7.Ciele a prehľad ich plnenia 
 
 

 Hlavným cieľom VŠC DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „DUKLA“) 
bolo aj v roku 2020 zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, pričom 
merateľným ukazovateľom a kritériom efektívnosti je stanovený počet 
medailí.  

V roku 2020 športovci VŠC získali 2 medailové umiestnenia z 
vrcholných podujatí oproti 27 plánovaných. Nesplnenie úlohy bolo 
spôsobené celosvetovou pandémiou ochorenie COVID-19 a následným 
zrušením významných súťaží medzinárodných športových federácií. 
 

 

 

 Zápasenie 
 

           -  na ME  (zisk 1 medaily), 
           

Fitnes 
            
           - na MS (zisk 1 medaily). 
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Plnenie úloh na vrcholných podujatiach v r. 2020, najlepšie       

umiestnenie za jednotlivé športy a ich vyhodnotenie 

 

 

ATLETIKA: 
 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A 

PRIEZVISKO 
DISCIPLÍNA 

NAJLEPŠÍ 

VÝKON 

SVETOVÝ 

REBRÍČEK 

SVETOVÝ 

RANKING 

EURÓPSKY 

REBRÍČEK 
TRÉNER 

1 
nrtm. Mgr. 

Martina 

HRAŠNOVÁ 

Hod 

kladivom 

70,71 m 20. 9. 14. 
kpt. Ing. Rudolf 

Lukáč 

2 npor. Mgr. Matej 

TÓTH 

50 km 
chôdza 

3:41:15 1. limit 1. kpt. PaedDr. 
Matej Spišiak, 

PhD. 

3 
Mgr. Mária 

Katerinka 
CZAKOVÁ 

20 km 

chôdza 

1:33:48 54. 44. 17. 
 kpt. PaedDr. 
Matej Spišiak, 

PhD. 

4 des. Miroslav 

ÚRADNÍK 

20 km 

chôdza 

1:22:30 46. 49. 17. kpt. PaedDr. 
Matej Spišiak, 

PhD. 

5 z. Marcel 
LOMNICKÝ 

Hod 
kladivom 

76,47 m 14. 20. 11. 
 

 Libor Chaifreitag 

6 des. Tomáš 

VESZELKA 

Trojskok 

Skok do 

diaľky 

16,69 m 

736 cm 

23. 

- 

22. 

- 

9. 

- 
por. Michal 

Škvarka 

7 z. Stanislava 

ŠKVARKOVÁ 

60 m prek. 

100 m prek 

8,09 s 

12,90 s 

45. 

12. 

- 

42. 

18. 

9. 
por. Michal 

Škvarka 

8 z. Iveta 
PUTALOVÁ 

800 m 

400 m  
200 m 

2:04,91 

52,51 s 
24,09 s 

145. 

53. 
- 

- 

83. 
- 

76. 

29. 
- 

z. Mgr. Marcel 
Lopuchovský 

9 z. Matúš 

BUBENÍK 

Skok do 

výšky 

224 cm 40. 

33. H 

50. 21. 

14. H 
Josef Karas 

10 z. Lucia 

VADLEJCH 

5-boj 

7-boj 

4.488 b. 

- 

4. 

- 

- 

57. 

3. 

- 
Josef Karas 

11 slob. Alexandra 

BEZEKOVÁ 

400 m  

200 m 

100 m 

- 

- 

12,15 s 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mgr. Rastislav 
Miško 

 
 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A 

PRIEZVISKO 
DISCIPLÍNA 

NAJLEPŠÍ 

VÝKON 

SVETOVÝ 

REBRÍČEK 

SVETOVÝ 

RANKING 

EURÓPSKY 

REBRÍČEK 
TRÉNER 

1 Michal MORVAY 

50 km 

chôdza 

20 km 
chôdza 

4:00:55 

1:25:51 

28. 

137. 

47. 

- 

16. 

38. 
Matej Spišiak 

2 Ľubomír KUBIŠ 
10 km 

chôdza 

42:53 74./U20 - 6./U20 
Matej Spišiak 

3 Dominik ČERNÝ 
50 km 

chôdza 

zranený - - - 
Ľuboš Machník 

4 Ema 

HAČUNDOVÁ 

20 km 

chôdza 

10 km 

chôdza 

1:47:39.4 

53:52 

- 

- 

91. 

- 

15./U23 

- 
Ľuboš Machník 
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5 Klaudia ŽÁRSKA 

20 km 

chôdza 

10 km 

chôdza 

3 km chôdza 

- 

50:57 

13:55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10./U23 

- Ľuboš Machník 

6 Hana 

BURZALOVÁ 

20 km 

chôdza 
10 km 

chôdza 

3 km chôdza 

- 

51:27 
14:24 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

12./U23 
- Ľuboš Machník 

7 Patrik NEMČOK 

10 km 

chôdza 

5 km chôdza 
3 km chôdza 

46:18 

21:20,46 

12:07,86 

52./U18 

2./U18 

- 

- 

- 

- 

17./U18 

- 

- 
Ľuboš Machník 

8 Jakub KUBINEC 
Hod 

oštepom 

73,06 m 153. - 24./U23 Jozef 

Hanušovský 

9 Maximilián 

SLEZÁK 

Hod 

oštepom 

72,85 m 160. - 98.. Jozef 

Hanušovský 

10 Patrik 

MICHALEC 

Hod 

oštepom 

72,10 m 193. - 31./U23 Jozef 

Hanušovský 

11 Šimon BUJNA 

400 m 

200 m 

100 m 
60 m 

46,44 s 

20,94 s 

10,52 s 
6,78 s 

83. 

- 

- 
- 

122. 

- 

- 
- 

36. 

39. 

- 
- 

Radoslav Ivan 

12 Natália 

VÁLEKOVÁ 

Vrh guľou 13,42 m 105. - 44. 
Jozef Párička 

13 Filip REVAJ 
800 m 

1500 m 

1:52,42 

3:58,85 

151./U20 

- 

- 

- 

74./U20 

- 

Eduard 

Földváry 

14 Oliver HRUDKAY 

400 m 

200 m 

100 m 

50,10 s 

22,72 s 

11,52 s 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kamil Nosian 

15 Simona 

MALATINCOVÁ 

400 m prek. 
400 m 

200m 

- 
55,74 

s hala 

25,06 s 

hala 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- Kamil Nosian 

16 Veronika 

KAŇUCHOVÁ 

Hod 

kladivom 

65,53 m 61. - 42. Libor 

Charfreitag 

17 Matej BALUCH 

400 m prek., 
110 m prek. 

200 m 

100 m 

50,74 s 
14,36 s 

21,00 s 

10,51 s 

78. 
- 

- 

- 

87. 
- 

- 

- 

15./U23 
42./U23 

16./U23 

44./U23 

Edmund Kováč 

/ Igor Kováč 

18 Elena DUŠKOVÁ 

800 m 

1500 m 

3000 m 

5000 m 

2:12,36 

4:25,03 

9:38,43 

17:03,3 

- 

52./U20 

- 

106./U20 

- 

- 

- 

- 

- 

21./U20 

16./U20 

21./U20 

Marcel 

Lopuchovský 

19 Adam HRIŇ 

Skok do 

diaľky 

Trojskok 

733 cm 

14,45 m 

83./U20 

- 

- 

- 

28./U20 

- 
Radoslav 

Dubovský 

20 Lujza 

PALIDEROVÁ 

Skok o žrdi 350 cm - - 158. 
Ján Zmoray 

21 Veronika 

ZRASTÁKOVÁ 

Dlhé behy - - - - 
Marcel Matanin 

 
 
 

Atletická sezóna 2020 bola poznačená COVID-19 krízou, ktorá 

ovplyvnila akékoľvek športové dianie. V období začiatkom marca došlo 
k zrušeniu HMS v Nanjingu, chodeckých pretekov v Dudinciach, následne 
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boli ovplyvnené všetky účasti našich atlétov na plánovaných sústredeniach 

v teple a postupne v priebehu ďalších týždňov sa zrušili všetky vrcholné 
podujatia európskeho alebo svetového rangu, vrátane OH v Tokiu. Bol stop 

stav v plnení kritérií na OH. Na Slovensku bol úplný zákaz športovania na 
športoviskách. Boli zrušené hromadné podujatia a reálne hrozilo, že sa letná 
atletická sezóna ani neuskutoční. V tejto atmosfére väčšina atlétov strácala 

pre aktuálnu sezónu motiváciu. Každý sa vybral do prírody a približne 2 
mesiace absolvoval improvizovaný tréning v neatletických podmienkach. 

Napriek nedokonalej príprave v jarných mesiacoch preukázali v sezóne 
vysokú výkonnosť, s ktorou by sa nestratili ani na vrcholných podujatiach 
niektorí vo VŠC zaradení atléti. 

Absolutórium si zaslúži výkon Mateja Tótha, ktorý v Dudinciach na 50 
km zašliapal svetový výkon roka 3:41:15, čím s prehľadom splnil limit na OH 
v Tokiu. Za tento výsledok si vyslúžil v ankete Európskej atletiky (EA) aj titul 

Atléta mesiaca október. Potvrdil, že stále, aj vo veku 37 rokov, patrí 
k absolútnej svetovej špičke. Svojou húževnatosťou môže byť príkladom pre 

všetkých atlétov VŠC DUKLA. 
Výbornú sezónu absolvovala aj Stanislava Škvarková. Už v halovej 

sezóne osobným rekordom na 60 m prek. 8,09 s pokorila nielen limit na 

HME, ale aj na HMS. Progres výkonnosti potvrdila aj v letnej sezóne, keď na 
100 m prek. osobným rekordom 12,90 s prekonala slovenský rekord. Škoda 

len, že bol stop stav pre ranking na OH. Tento výkon, plus minimálne ďalšie 
dva výkony (13,02 a 13,03 s), by ju určite posunuli v rankingu vyššie. 

 

 

BIATLON: 
 

 
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Ivona FIALKOVÁ 
Biatlon 

Stíhacie 

preteky 

MS 6/60 

z. Mgr. Anna 

Murínová, PhD. 

z. Mgr. Martin 

Bajčičák 

2 z. Paulína FIALKOVÁ Biatlon 

Mass štart 
MS 15/30 

z. Mgr. Anna 

Murínová, PhD. 

z. Mgr. Martin 

Bajčičák 

3 z. Terézia POLIAKOVÁ  do 

30.4.2020 
ME 29/104 

z. Daniel 

Kuzmin, Manfred 

Geyer 

4 čat. Martin OTČENÁŠ  do 

31.8.2020 
MS 13/107 

Natalia 

Otchenash 

5 des. Tomáš HASILLA  Biatlon 

Rýchlostné 
ME 74/120 z. Daniel 
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PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

preteky Kuzmin, Tomáš 

Kos 

6 z. Michal ŠÍMA 
Biatlon 

Rýchlostné 

preteky 

ME 13/120 

z. Daniel 

Kuzmin, Tomáš 

Kos 

7 z. Šimon BARTKO 

Biatlon 

Rýchlostné 

preteky 

ME 21/120 

z. Daniel 

Kuzmin, Tomáš 

Kos 

 
 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Matej BALOGA  
Biatlon 

Rýchlostné 

preteky 

ME 66/120 

z. Daniel 

Kuzmin, Tomáš 

Kos 

2 Veronika MACHYNIAKOVÁ 
Biatlon 

Vytrvalostné 

preteky 

MS 63/100 
z. Mgr. Lukáš 

Daubner 

3 Aneta SMERČIAKOVÁ  do 
30.4.2020 

ME 89/105 
z. Mgr. Lukáš 

Daubner 

4 Ema KAPUSTOVÁ  od 

14.7.2020 
  Peter Kazár 

5 Zuzana REMEŇOVÁ od 

14.7.2020 
  Peter Kazár 

6 Lukáš OTTINGER od 

14.7.2020 
  Peter Kazár 

7 Mária REMEŇOVÁ od 

14.7.2020 
  Peter Kazár 

8 Henrieta HORVÁTOVÁ od      
9.7.2020 

  
Jaroslav 

Kamenský 

9 Júlia MACHYNIAKOVÁ 
od      

9.7.2020 

  z. Mgr. Lukáš 

Daubner 

10 Sára PACEROVÁ od 

14.7.2020 

  Peter Kazár 

11 Matej GREGOR 
od      

9.7.2020 
  z. Mgr. Lukáš 

Daubner 

12 Lucia MICHALIČKOVÁ 
od      

9.7.2020 

  z. Mgr. Lukáš 

Daubner 

13 Damián CESNEK od 

14.7.2020 

  Peter Kazár 

14 Viktória VOZÁROVÁ od      

25.6.2020 

  Daniel Kuzmin 
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Po ukončení profesionálne športovej kariéry Anastasije Kuzminy, ktorú 

nebude jednoduché nahradiť a Mateja Kazára sa kládli najväčšie výsledkové 
očakávania na Paulínu Fialkovú.  Pre Paulínu sa sezóna nezačala podľa 

predstáv, kde si pred prvým štartom v sezóne zranila koleno a musela 
odcestovať na vyšetrenie na Slovensko. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou 
našťastie nepotvrdilo vážnejšie  poškodenie kolena. Jej zranenie zapríčinil aj 

fakt, že sme nedokázali zložiť ženskú štafetu na svetových pohároch 
v Ostersunde a Hochfilzene, čo nám nakoniec chýbalo v celkovom hodnotení 

národov.  
Paulíne sa na MS nedarilo podľa predstáv, nesplnila hlavný cieľ sezóny 

(10.miesto) ale počas sezóny zaznamenala osem umiestnení v Top 10. 

Najlepšie umiestnenia žien na MS zaznamenala Ivona Fialková 6.miesto 
v stíhacích pretekoch a 9.miesto v rýchlostných pretekoch. Sezóna 
2019/2020 priniesla opäť zmenu na poste reprezentačného trénera mužov 

a rozdelenie reprezentačného družstva na dve skupiny. Martin Otčenáš sa 
pripravoval pod vedením svojej manželky samostatne. Táto spolupráca mu 

priniesla druhé mužské najlepšie umiestnenie v histórii na MS. 
V rýchlostných pretekoch skončil na 13.mieste a absolvoval všetky 
individuálne štarty na MS. Ako jediný z družstva mužov dokázal v sezóne 

bodovať. Sezónu ukončil predčasne pre problémy s chrbtom. 
 

 

 
CESTNÁ CYKLISTIKA: 

 
 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA OH / NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 čat. Bc. Patrik TYBOR 
CC-p.j. ME/OH 

MS/OH 

35/130 

nedokončil 

nrtm. Maroš 

Kováč 

2 z. Lukáš KUBIŠ 

DC-

omnium 

ME/OH 

Sv.ranking 

U23/OH 

16/19- 

18/500 
z. Mgr. Martin 

Fraňo 

3 z. Ján Andrej CULLY CC-č.j. 
ME/OH 

MS/OH 

24/27 

48/57 

z. Mgr. Martin 

Fraňo 

4 z. Bc. Martin HARING 
MTB xc MS/OH 25/92 z. Mgr. Martin 

Fraňo 

5 z. Juraj BELLAN 
CC-p.j.. MS/OH Účasť/nedokončil z. Mgr. Martin 

Fraňo 

6 z. Marek ČANECKÝ 
CC-p.j. 

CC-pj. 

ME/OH 

MS/OH 

68/130 

nedokončil 

z. Mgr. Martin 

Fraňo 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA OH / NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Jakub VARHAŇOVSKÝ 
MTB  MS/NOH 28/45 z. Mgr. Martin 

Fraňo 

2 Martin CHREN 

MSR U23 Stíhačka/NOH 2/13 

nrtm. Maroš Kováč 

3 Pavol ROVDER 
ME U23 scratch/NOH 18/19  z. Mgr. Martin 

Fraňo 

4 Martin VLČÁK 
ME  U23 ME/OH 61/133 z. Mgr. Martin 

Fraňo 

 

V tomto náročnom pandemickom období, ktoré kládlo obrovské 
prekážky, s ktorými sa veľmi ťažko zápasilo sa ukázalo, že dokážeme byť 

paradoxne konkurencieschopnejší, ako iné štáty, čo je dané najmä celkovo 
náročnejšími podmienkami na prípravu. Navyše okrem navyšovania 

cestných parametrov obsadzujeme pravidelne i dráhové a MTB ME a MS, kde 
takmer každoročne posunieme slovenské maximum. Pomaly nastala 
kulminácia formy pri starších čat. Tybor, z. Čanecký a z. Haring vzhľadom 

na OH a MS 2021 a tím je okrem spomenutej trojice jedným z najmladších 
zoskupení v Európe, čím sa medziročne pracuje na nahradení novou 

generáciou. Najmä z. Kubiš sa ukazuje ako nová nastupujúca generácia, 
ktorá má nahradiť pomaličky odchádzajúcu Saganovu. Postupne sa 
v družstve zmluvných športovcov vyprofiloval základ reprezentácie U23, keď 

práve roky 2021-2022 budú ťažiskom pre výsledky v tejto kategórii okolo z. 
Kubiša. Práve v zlepšení techniky u mladých a najmä mentálnej odolnosti 
v prípade neúspechu vidím možnosť ďalšieho zlepšenia. Práve COVID-19 

obdobie ukazuje silu najmä mentálnej odolnosti.  
 

 
 

DŽUDO: 
 
 

 
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 rtm. Milan RANDL 90kg OH 
ME 2020 

účasť 
kpt. Matuszek 

2 z. Andrea KRIŠANDOVÁ -52kg OH  kpt. Matuszek 

3 z. Peter ŽILKA -90kg OH 

ME 2020 

9.-16.miesto/ 

30 

nrtm. Gregor 
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PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

5 z. Matej HAJAS -100kg OH 
SP 2020 

7.miesto/ 24 
nrtm. Gregor 

6 slob. Matej POLIAK -66kg OH 

ME 2020 

9.-16.miesto/ 

32 

nrtm. Gregor 

7 z. Filip ŠTANCEL -81kg OH  nrtm. Gregor 

 8  
voj. II. Stupňa Márius 

FÍZEĽ 
+100kg OH 

ME23 2020 

5.miesto/ 14 
nrtm. Gregor 

 

 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Dalibor ĎURČO -60kg OH 
ME23 2020 

9. – 16./ 
nrtm. Gregor 

2 Bruno BANSKÝ -66kg OH 

MEJ, ME23 

2020 

Účasť 

nrtm. Gregor 

3 Alex BARTO -73kg OH 

MEJ, ME23, 

ME 2020 

Účasť 

nrtm. Gregor 

4 Benjamín MAŤAŠEJE -90kg OH 

Svetový 

ranking IJF 

2020 2.miesto 

nrtm. Gregor 

5 Alex MARUŠKA -81kg OH 
Účasť MEJ 

2020 
nrtm. Gregor 

6 Viktor ÁDÁM -100kg OH Bez nrtm. Gregor 

7 Samuel RET -81kg OH Bez nrtm. Gregor 

8 Miloš KRAJČI -66kg OH Bez nrtm. Gregor 

9 Patrícia BOKOROVÁ -57kg OH Bez kpt. Matuszek 

 
 

 Aj pre džudo bol rok 2020 veľmi špecifický a museli sme sa 

prispôsobiť situácii ako sa najlepšie dalo. Jarné obdobie karantény 
absolvovala väčšina z pretekárov spoločnou kondičnou prípravou a niektorí 

pretekári v domácich podmienkach. V júni sa vrátili v dobrej kondičnej forme 
a viacerí doliečili zranenia. Počas letnej prípravy sme absolvovali viacero 
sústredení a prípravných turnajov prevažne s českou a poľskou 

reprezentáciou. Koncom leta a na jeseň sa začali znova tréningové 
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obmedzenia, ktoré veľmi ovplyvnili obdobie prípravy na vrcholné podujatia. 

Zvlášť pre mladých pretekárov (BARTO, BANSKÝ, MARUŠKA, MAŤAŠEJE) 
mali tieto obmedzenia veľmi negatívny vplyv – potrebujú sa veľa venovať 

špeciálnej príprave a to im nebolo umožnené. Tesné prehry na MEJ a ME23 
boli toho výsledkom. Všetci pretekári mali dobré zápasy a žiaden sa nemusí 
hanbiť za svoj výkon. Ďalším negatívnym opatrením bolo zrušenie 

vrcholných podujatí kategórie dorastencov (U18 – MAŤAŠEJE, MARUŠKA), 
ktorí potom štartovali na MEJ. V skupine z.š. sme mali pritom ambície po 

minuloročných výsledkoch oveľa väčšie.  
 
Výborné výkony na ME23 podali FÍZEĽ – 5. miesto, pre ktorého to bol 

prvý štart v ťažkej hmotnostnej kategórii a ĎURČO, ktorému výrazne 
poškodili rozhodcovia v dôležitom zápase o švrťfinále. V senioroch sa 
prerušila kvalifikácia na OH a tesne pred jej začiatkom (GS Budapest a ME 

Praha) ochoreli na covid-19 prakticky všetci. POLIAK sa najdlhšie trápil s 
„návratom“ do normálu a ŽILKA a RANDL skončili karanténu dva týždne 

pred ME. Príprava na ME tak nebola ideálna. Je to škoda, pretože po jarnej 
kondičnej príprave a letných sústredeniach boli všetci veľmi dobre 
pripravení. Na ME podali najlepšie výkony ŽILKA a POLIAK, ktorí prehrali 

o postup do štvrťfinále s veľmi kvalitnými súpermi vo vyrovnaných zápasoch. 
 
 
 

KARATE: 
 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

1 

 

z. Ingrida 

SUCHÁNKOVÁ 
 

KUMITE 

Seniorky -
61kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 
 

Miroslav Ďuďák 
 

2 

 

slob. Dominika 

TATÁROVÁ 

 

KUMITE 

Seniorky 

+68kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 
 

Jozef Poliak 

3 

 

slob. Dorota 

BALCIAROVÁ 

 

KATA ženy ME / MS neuskutočnilo sa 
PhDr.Mgr. Miroslav 

Sližik, PhD. 

4 

 

z. Miroslava 

KOPÚŇOVÁ 

 

KUMITE 
Seniorky -

68kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 

 

Pavol Prna 

 

5 z. Peter FABIAN KATA muži ME / MS neuskutočnilo sa 

 

PhDr. Mgr.Miroslav 

Sližik, PhD. 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Laura PALINKÁŠOVÁ 

 
KUMITE 

  Seniorky -

61 kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 

 
Mgr. Peter Macko 

 

 

2 David PODSKLAN 

KUMITE 

U21 -75kg 

Seniori -75 

kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 

 

npor. Mgr. 

Klaudio Farmadín 

 

3 Matej HOMOLA 
KUMITE 

Muži -67 kg 
ME / MS neuskutočnilo sa 

 

npor. Mgr. 

Klaudio Farmadín 

 

4 Tomáš KÓSA 

KUMITE 

Juniori +76 

kg 

U21 -84 kg 

Seniori -84 

kg 

ME / MS neuskutočnilo sa 

 

npor. Mgr. 

Klaudio Farmadín 

 
 
 

 V tejto skupine sa nachádzajú dvaja profesionálni vojaci OSSR. Traja 
zamestnanci Inštruktori športu a štyria mládežníci – zmluvní športovci. 

Z dôvodu COVID-19 a zrušenia vrcholných podujatí ME a MS si žiadny 
z našich športovcov nesplnil svoj osobný cieľ. 
          V príprave sa striedali výcvikové tábory konané v zahraničí, 

reprezentačné sústredenia pod vedením reprezentačných trénerov a taktiež 
tréningy v domácich podmienkach so svojimi osobnými trénermi. 

V skupine seniorov sme kládli tento rok dôraz na cieľavedomú 
prípravu na ME seniorov v Baku a kvalifikačný turnaj OH v Paríži, ktoré ale 
WKF a organizátorské krajiny pre pandémiu koronavírusu zrušili. O priamy 

postup  z OH rankingu, sa ešte pokúšala Miroslava Kopúňová , účasťou na 
SP série A v Chile, no do prvej štvorky sa jej dostať nepodarilo.  Najvýraznejší 

výsledok v tomto roku zaznamenala Ingrida Suchánková, ktorá na SP K1 
v Dubaji obsadila 5.miesto. Výraznejšie ako v minulom roku sa začala 
presadzovať Dorora Balciarová 9-tym miestom na K1 v Dubaji a 13-tym 

miestom a na K1 v Paríži. Domika Tatárová získala 9.miesto na K1 v Paríži, 
Miroslava Kopúňová 7.miesto na K1 v Salzburgu. Po zranení získala 
mládežníčka Laura Pálinkášová 9.miesto v Dubaji. 
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PLÁVANIE: 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Richard NAGY 400PP,200M __ __ 

Mike Taylor 

Vladimír 

Železník 

2 čat.Tomáš KLOBUČNÍK 100P,200P __ __ 

Vladimír 

Železník 

Matej Kuchár 

 

 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 

UMIESTNE

NIE 
TRÉNER 

1 Lukáš KALNÍK 
200Vsp,100

P 
__ __ Vladimír 

Železník 

2 Zuzana PAVLÍKOVSKÁ 
50Vsp,100V

sp 

200Vsp 

__ __ Vladimír 

Železník 

3 Robin REINDL 
200Z,200PP __ __ Vladimír 

Železník 

4 Barbora MIKUŠKOVÁ 
50Vsp,100V

sp 

200Vsp 

__ __ Vladimír 

Železník 

5 Adam HALAS 50M,100M __ __ Rastislav Hlavatý 

6 
Samuel Alexander 

KAZIMÍR 
100P,200P 

__ __ Vladimír 

Železník 

7 Tamara POTOCKÁ 
50M,50Z,10

0Z 

__ __     Miroslav Čmeľ 

8 Nina HODOŇOVÁ 
200Vsp,400

Vsp 

__ __ Vladimír 

Železník 

9 Sabína KUPČOVÁ 
200Vsp,400

Vsp 

__ __ 
Petr Vodák 

10 Andrej SIKLENKA 100P,200P 
__ __ Vladimír 

Železník 

11 Andrea PODMANÍKOVÁ 
50P,100P,20

0P 

__ __ Vladimír 

Železník 
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Sezónu 2020 hodnotíme z objektívnych príčin ako veľmi špecifickú 

a v novodobej histórii plávania jedinečnú svojím charakterom: 
          Pandemická situácia (COVID19) spôsobila, že nám štátne orgány 

dvakrát počas roka 2020 zatvorili bazén. V prvej časti výluky (marec – jún) 
bol tréningový proces veľmi obmedzený, plavci sa museli pripravovať 
individuálne na suchu. V druhej časti výluky (október – november) sme sa už 

dopredu aktívne pripravili na uzavretie bazénov a podarilo sa nám dopredu 
vybaviť spoločnú prípravu na suchu v uzavretom zariadení v karanténnych 

podmienkach. Naši plavci tak prišli o 16 týždňov tréningu vo vode 
a o väčšinu pretekov v tomto roku. Suchá príprava pre plavcov nie je 
ideálna. No i napriek tomu sa nám podarilo po zhruba mesačnej príprave vo 

vode vyhrať SR pohár družstiev (október 2020). 
          Reštart plaveckého tímu VŠC. Po dlhom čase sa podarilo zoskupiť vo 
VŠC väčšinu slovenskej plaveckej reprezentácie – plavcov vo veku 16-19 

rokov a vyskladať perspektívny plavecký tím. To, že sme na správnej ceste 
výberu športovcov do VŠC, sme potvrdili spomínaným víťazstvom 

v slovenskom pohári družstiev 2020 (zisk 5000,- eur).  
          V doplnení tímu chceme aktívne pokračovať. Rodičia, talentovaní 
plavci i samotní tréneri v malých kluboch vidia perspektívu svojich detí 

v kvalitnom stredisku. To musí okrem dobrého a rešpektovaného trénera 
ponúknuť aj dobré tréningové podmienky, školu, kvalitné ubytovanie 

a stravu. Máme víziu, že VŠC bude strediskovým lídrom vo výchove starších 
juniorov, poprípade seniorských reprezentantov. 
           Čo sa týka vrcholných súťaží (OH, ME, MS, armádne svetové hry 

CISM), tak hodnotenie si musím nechať na budúci rok, pretože všetky boli 
preložené na rok 2021. 
 
 
 
 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: 
 
 
 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA OH / NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 nrtm. Peter GELLE 
K1 1000m 

K1 500m 

KP SEN/OH 

KPSEN/NOH 

3./12. 

2./14. 
Šimočko 

2 z. Milan DÖRNER K1 1000m MSR KT/OH 4./16. Šimočko 

3 z. Marko UJVÁRI  K1 1000m MSR KT/OH 6./16. Belovič 

4 z. Martin HVOJNIK - - - Belovič 

5 z. Zsolt LIBAI K1 200m 

 

MSR KT/OH 7./21. Belovič 

6 čat. Matej RUSNÁK  C1 1000m MSR KT/OH 1./8. Hagara 

 7  z. Vincent FARKAS C1 1000m MSR KT/OH 3./8. Ostrčil 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Michal POLAKOVIČ 
C2 1000m MSR 

KT/OH 

1./3. 
Hagara 

2 Peter STOLÁRIK 
C1 1000m MSR 

KT/OH 

1./6. 
Hagara 

3 Hana MIKÉCIOVÁ 
C1 200m MSR 

KT/OH 

1./4. 
Hagara 

4   Andrej MAZÁNIK - - - Hagara 

 
 
 

Úvod športovej prípravy rýchlostnej kanoistiky v roku 2020 prebiehal 

podľa stanoveného plánu. Absolvovali sme zahraničné výcvikové tábory 
s cieľom podávania čo najlepších športových výkonov našich zverencov na 

významných medzinárodných podujatiach s hlavným cieľom úspešnej účasti 
a prezentácie našich členov na vrcholnom športovom podujatí, Olympijských 
hrách TOKIO 2020.  

          Žiaľ, všetky detailné plánovania a ciele boli zastavené pandémiou 
COVID-19.  

          Vzhľadom ku celosvetovej nepriaznivej situácii naša športová príprava 
prebiehala prevažne v domácich podmienkach odlúčeného pracoviska VŠC 
DUKLA v Trenčíne. Špecifická súťažná sezóna pozostávala iba z domácich 

súťaží, ktoré vyvrcholili domácimi podujatiami Majstrovstvami Slovenskej 
republiky na krátke a dlhé trate. Z týchto podujatí sme si domov priniesli 
spolu 7 zlatých, 3 strieborné a 5 bronzových cenných kovov v seniorských 

disciplínach.  
           V najbližšom období nás čaká veľa náročných úloh spojených hlavne 

s vybudovaním vlastného priestorového zázemia pre realizáciu 
najpodstatnejšej súčasti športovej prípravy na vode. V tomto smere budeme 
potrebovať maximálnu súčinnosť a podporu VŠC DUKLA Banská Bystrica, 

nakoľko sa jedná o nový projekt, ktorého realizáciu sťažuje už spomínaná 
pandémia. V štádiu riešenia sú všetky súčasti nového projektu vlastnej 

lodenice s bezprostredným prístupom na vodnú hladinu, ako aj náročné 
technické úpravy pred presunom plávajúceho pontónu VŠC DUKLA v 
Trenčíne. Dielo vykazuje značné technické nedostatky od samotného 

uvedenia do užívania, na ktoré sme poukazovali a žiaľ sa aj ukázali v praxi, 
kedy sa náš športovec v dôsledku týchto nedostatkov zranil. Nejedná sa o 
jediný prípad, ktorý sme zaznamenali. 
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SANE: 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Tomáš VAVERČÁK Dvojsedadlové 

sane 
OH MS 17./19. Bc. Ján Harniš 

2 z. Matej  ZMIJ Dvojsedadlové 

sane 
OH MS 17./19. Bc. Ján Harniš 

3 
z. Katarína 

ŠIMOŇÁKOVÁ 

Jednosedadlov

é sane 
OH 

MS Družstvo 

6./11.. 
Bc. Ján Harniš 

 

  

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH / 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Vratislav VARGA Dvojsedadlové 

sane 
OH YOG 5./11 Bc. Ján Harniš 

2 Jozef HUŠLA Jednosedadlové 
sane 

OH MEJ 7. / 15. Bc. Ján Harniš 

3 Marián SKUPEK Jednosedadlové 

sane 
OH MEJ 6. /15. Bc. Ján Harniš 

4 Jakub ŠIMOŇÁK Jednosedadlové 

sane 
OH MS 26 Bc. Ján Harniš 

5 Metod MAJERČÁK od 5.8.2020   Bc. Ján Harniš 

6 Dávid LIHOŇ od 5.8.2020   Bc. Ján Harniš 

7 Bianka PETRÍKOVÁ od 5.8.2020   Bc. Ján Harniš 

8 Nikola TREMBOŠOVÁ od 5.8.2020   Bc. Ján Harniš 

 

     Letnú prípravu športovci absolvovali podľa HŠP, ktorých sa zúčastnili 

takmer všetci športovci zaradení vo VŠC. Špeciálna príprava v RTC sa 
uskutočnila v plnom rozsahu, ako už nácvik štartov na štartovacom 

trenažéri, letné sústredenia zamerané na rozvoj jazdných schopností na 
kolieskových sánkach a samozrejme najdôležitejšie predsezónne sústredenia 
na ľade na rozvoj zlepšenia techniky, jazdného prejavu a skúške materiálu.  

          Túto sezónu mali seniori dva vrcholné podujatia a to MS v ruskom 
Sochi a ME  v nórskom Lillehammeri. Na MS sa zúčastnili všetci inštruktori, 
ale aj zaradení športovci vo VŠC. Najlepší výsledok z MS si vybojovala dvojica 

Vaverčák – Zmij, ktorí v silnej konkurencii po kvalitných jazdách obsadili 
konečné 17.miesto. V súťaži družstiev obsadili 6.miesto. V rámci MS sa 

konali aj MS do 23 rokov, kde dvojica obsadila 4.miesto. Jakub Šimoňák  
obsadil na MS 26.priečku z konkurencie 34.saní na štarte. Šimoňák 
absolvoval na MS iba jednu finálovú jazdu, kvôli pravidlám FIL- 

medzinárodná sánkarská federácia sa musí pretekár umiestniť do 25.miesta 
aby  postúpil do druhej finálovej jazdy.       
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V seniorskej kategórii sme mali zastúpenie aj pri ženách a to Katarínu 

Šimoňakovú. Katarína počas tréningov absolvovala kvalitné jazdy 
a predpoklad na dobre umiestnenie bol veľký. Žiaľ, Kataríne sa v preteku 

nepodarilo nadviazať na kvalitné jazdy z tréningov a po chybe spadla 
a pretek nedokončila. Šimoňáková sa zúčastnila preteku družstiev, kde si 
spoločne s posádkou Vaverčák – Zmij vybojovali kvalitné 6.miesto. Druhým 

vrcholovým podujatím boli ME. Tieto ME sa našim športovcom vôbec 
nevydarili. Šimoňáková po prvej jazde figurovala na 12.miestie, ale v druhej 

jazde po chybe spadla a pretek nedokončila. Pri dvojici to bolo rovnaké 
počínanie, keď pretek nedokončili po chybe v druhej jazde. Ako družstvo 
spoločne zo Šimoňákovou v preteku predviedli kvalitné jazdy a obsadili 

6.miesto. Jakub Šimoňák si na ME počínal zo športovcov najlepšie a obsadil 
23.miesto.  

 

V juniorskej kategórii boli taktiež dve vrcholové podujatia a to MSJ 
v nemeckom Oberhofe a MEJ v nemeckom Winterbergu. MSJ sa zúčastnili 

všetci športovci zaradený vo VŠC. Najlepší výsledok dosiahol Varga vo 
dvojkách s Majerčákom  v podobe 13.miesta. Táto perspektívna dvojica 
štartovala ako mladší juniori v silnej konkurencii a podali sympatický 

výsledok. Menej sa darilo Skupekovi, ktorý v tejto sezóne prvý krát štartoval 
pri starších juniorov a obsadil 16.miesto v konkurencii 33 saní. Od Skupeka 

sme očakávali omnoho lepši výsledok v podobe 10. miesta, ale v prvej 
finálovej jazde urobil chybu a stratený čas už nebol schopný minimalizovať. 
Jozef Hušla ako ďalší člen VŠC skončil po druhej pokazenej jazde na 

20.mieste.  
 
Medzi najdôležitejšie vrcholové podujatie pri mladších junioroch boli 

zimné olympijské hry mládeže YOG vo švajčiarskom Lausanne. Tu sa 
predstavila dvojica Varga Majerčák a obsadili vynikajúce 5.miesto. Na YOGu 

bola po prvý krát predstavená nová disciplína a to pretek v dievčenských 
dvojsedadlových saniach, kde sme mali zastúpenie v podobe dvojice 
Petríková - Trembošová. Dievčatá si v tomto premiérovom preteku vyjazdili 

kvalitné 7.miesto.  
 

 

ŠPORTOVÁ STREĽBA: 
 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1 nrtm. Juraj TUŽINSKÝ VzPi 60 OH ME 4. / 83.  kpt. Marko / Pi 

2 čat. Patrik JÁNY VzPu 60 OH ME 23./75. čat. Baláž, / Pu 

3 des. Ondrej HOLKO LM 60 OH MSR 2. / 30. čat. Baláž, / Pu 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA 
OH/ 

NOH 
UMIESTNENIE TRÉNER 

1   Štefan ŠULEK LM 60 OH MSR 1. / 30. čat. Baláž, / Pu  

2   Beáta ŠÁLYOVÁ LM 60 OH MSRJ 1. / 30. čat. Baláž, / Pu  

3 Marek KOSTÚR VzPi OH 
VC Mníchov 

21./99. 
z. Kiss / Pi 

 

Sezóna 2019/2020 sa niesla v duchu prípravy na vrcholné podujatia 
s cieľom zisku miestenky na OH. Z vrcholných podujatí sa konali tento rok 
iba majstrovstvá Európy vo Wroclave. Zrušené boli ME - Osijek, SP aj 

európska kvalifikácia na OH.  
          Skupina pištoľ – pištoliari sa taktiež pripravovali v domácich 
podmienkach. Všetko úsilie bolo smerované k zisku miestenky na OH. nrtm. 

Juraj Tužinský opäť potvrdil že patrí do úzkej európskej špičky a zúročil 
prípravu na ME 4. miestom a zároveň aj ziskom miestenky. Marek Kostúr si 

vybral svoju nováčikovskú daň na ME v seniorskej kategórii kde psychicky 
nezvládol začiatok preteku a to ho pripravilo o lepšie umiestnenie na ME.  
          Skupina puška – puškári sa počas sezóny pripravovali v Banskej 

Bystrici a na strelnici v Príbelciach. Sezóna bola po ME poznačená 
pandémiou a príprava ako aj preteky boli obmedzené na domáce podmienky. 

Najlepšie umiestnenie  na ME dosiahol čat. Patrik Jány kde sa umiestnil na 
23. mieste. Zo zvyšných výsledkov stojí potom za zmienku vytvorenie nového 
osobného  rekordu a zároveň aj nového domáceho rekordu v disciplíne 

LM3x40 v hodnote 1182. S ďalších výsledkov možno spomenúť vystúpenie 
na MSR, kde naši strelci obsadili všetky umiestnenia – Šulek 2x1.miesto, 
Šályová 2x1.miesto, Holko 2x2.miesto.  

 
 

 

VODNÝ SLALOM: 

 

PROFESONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO 
DÁTUM 

NARODENIA 
DISCIPLÍNA OH/NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Michal MARTIKÁN 18.5. 1979 C1   z. J. Martikán 

2 z. Alexander SLAFKOVSKÝ 11.3. 1983 C1   z. S. Gejdoš 

3 čat. Martin HALČIN 22.5. 1991 K1   Rtm. J. Šajbidor 

4 z. Jakub GRIGAR 27.4. 1997 K1   S. Gejdoš 

5 z. Marko MIRGORODSKÝ 4.11. 1998 C1   Npor. T. Mráz 

6 z. Monika ŠKÁCHOVÁ 22.11.1999 C1   Npor. T. Mráz 
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PROFESONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO 
DÁTUM 

NARODENIA 
DISCIPLÍNA OH/NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

7 z. Elena KALISKÁ 19.1. 1972 K1    P. Mráz 

8 z. Michaela HAŠŠOVÁ 16.8. 1998 K1   D. Muhl 

9 z. Eliška MINTÁLOVÁ 1999 K1   P. Cibák ml. 

10 z. Martin DODOK 1999 C1   R. Vajs/T. Mráz 

11 z. Simona MACEKOVÁ 1998 C1   P.Cibák ml. 

 

 

 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO 
DÁTUM 

NARODENIA 
DISCIPLÍNA OH/NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Simona GLEJTEKOVÁ 2.4. 1999 C1   J. Martikán 

2 Adam GONŠENICA 21.10.1999 K1   P. Cibák ml. 

3 Peter MRÁZ 27.5. 2002 K1   P. Cibák 

4 Juraj MRÁZ 27.5. 2002 C1   R. Vajs/T. Mráz 

5 Matej BLAŠČÍK 3.7. 2002 C1   P. Cibák st. 

6 Matúš ŠTAFFEN 3.7. 2002 K1   P. Cibák 

7 Ivana CHLEBOVÁ 22.6.2003 C1, K1   P. Mráz 

8 Juraj DIEŠKA 11.9. 2002 K1   Npor. T. Mráz 

9 Ľudovít MACÚŠ 21.8. 2009 C1   R. Vajs/T. Mráz 

 

 

 

Sezóna 2020 sa po zimných kondičných sústredeniach začala pre 
väčšinu tímov sústredeniami v teple (Al Ain, Penrith). Tieto pobyty však 
takmer nikto nedotiahol až do konca a postupne sme sa museli z dôvodu 

pandémie stiahnuť čo najskôr domov a medzinárodná preteková sezóna sa 
v podstate skončila. Všetci sme sa po absolvovaní 14 dňovej karantény 

pripravovali v domácich podmienkach v špeciálnom režime a časom po 
uvoľnení opatrení sme pridali aj sústredenia v Čunove. Postupne bola 
väčšina pretekov zrušená alebo presunutá. Rozhodnutím SKA o ukončení 

medzinárodnej sezóny prišli naši športovci o štart na ME, MEJ aj SP. Okrem 
série slovenských pohárov vyštartovala väčšina z nich len na domácej sérii 
šiestich pretekov National cup. 

Vzhľadom k tomu čo sa tento rok udialo a športovci boli nútení 
trénovať takmer počas celej letnej sezóny na Slovensku mali šťastie, že po 

uvoľnení prvotných opatrení mohli trénovať neobmedzene a pracovať na 
svojich slabých stránkach, na ktoré nie je počas nabitej sezóny čas. Tento 
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rok nám prialo aj počasie a vody v kanáli bolo celý rok pomerne dosť. 

Nevýhodou u niektorých (hlavne mladších) bolo, že pri stereotypnom 
tréningu na tej istej domácej vode strácali schopnosť adaptácie na iný typ 

vody a trvalo im podstatne dlhšie kým si na novú vodu zvykli. 
          Čo sa týka personálneho obsadenia, v každej kategórii máme 
športovcov, ktorí by sa pri maximálnom nasadení pre šport mohli 

v najbližšom OH cykle 2021-2024 presadiť vo svetovej špičke a nadviazať na 
úspechy ich predchodcov. Momentálne máme najväčšie rezervy v kategórii 

C1Ž v ktorej najviac zaostávame za svetovou špičkou. Dievčatá sú schopné 
podať výkon, ktorý by stačil na finále SP alebo MS, ale sú to skôr ojedinelé 
jazdy a musia pracovať na stabilite svojich výkonov aby kvalitnú jazdu vedeli 

zopakovať. 
          Medzi juniormi prechádzame generačnou výmenou, keď nám až na I. 
Chlebovú celý juniorský tím odchádza do 23 rokov. Aj toto je jeden 

z dôvodov, prečo sme dali žiadosť o zaradenie do VŠC piatich juniorov, od 
ktorých predpokladáme zaradenie do RDJ 2021. 

         Aktuálne je najväčšou starosťou stav našej lodenice. Je obrovská 
škoda akým spôsobom prebehla realizácia výstavby. Momentálne je 
podstatná časť priestorov, v ktorých sa pohybujú športovci v katastrofálnom 

zdravie poškodzujúcom stave a situácia sa neustále zhoršuje. Väčšina šatní 
aj priestory na regeneráciu sú zaplesnené a po každom daždi voda tečie 

dovnútra. 

  

 

 

VZPIERANIE: 

 

 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO 
DÁTUM 

NARODENIA 
DISCIPLÍNA OH/NOH SÚŤAŽ TRÉNER 

1 čat. Matej KOVÁČ 1.6.1992 dvojboj OH 
M-SR/ 

291 
Lukáč/Lukáč 

2 rtn. Richard TKÁČ 24.5.1985 dvojboj OH 
GP 

Malta/ 

313 

Lukáč/Lukáč 

3 z. Karol SAMKO 9.3.1990 dvojboj OH 
M-SR/ 

322 

Lukáč/Lukáč 

4 slob. Radoslav TATARČÍK 8.3.1992 dvojboj OH 

GP 

Malta/ 

349 

Lukáč/Lukáč 

5 slob. Peter POLÁČEK 5.12.1994 dvojboj OH 
Extraliga/ 

315 
Janíček/Janíček 

6 
voj. II. stupňa Ivana 

HORNÁ 
31.8.1990 dvojboj OH 

M-SR/ 

197 
Horný/Janíček 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO 
DÁTUM 
NARODENIA 

DISCIPLÍNA 
OH 
/ 

NOH 

SÚŤAŽ 
TRÉNER 

1 Samuel PAULUS 15.3.1999 dvojboj OH CWO/ 292 Janíček/Janíček 

2 Sebastián CABALA 7.10.2002 dvojboj OH M-SR/ 293 Lukáč/Lukáč 

3 
Ján Marek 
TREBICHAVSKÝ 

15.1.1999 dvojboj OH 
Extraliga/ 

297 
Lukáč/Lukáč 

4 Viktória MALČEKOVÁ 6.1.1966 dvojboj OH neštartovala Janíček/Janíček 

5 Nina RONDZIKOVÁ 22.1.1995 dvojboj OH ŽL/ 190 Janíček/Janíček 

6 Vladimír ŠKAPEC 17.9.2000 dvojboj OH 
1.kolo 

extraliga/294 
Kružel/Janíček 

7 Nikola SENIČOVÁ  27.5.2000 dvojboj OH 
GP Košice/ 

207 
Korpa/ Janíček 

8 Tomáš ROMAŇÁK 18.12..2000 dvojboj OH 
Extraliga/ 

312 
Kružel/Janíček 

 
 

Tak ako všetci, aj športovci zápasenia bojovali s  nepredvídateľnými 

podmienkami. Viackrát museli modifikovať prípravu k aktuálnym zmenám 
a novým potrebám. Patrí sa vysloviť poďakovanie  vedeniu VŠC za promptné 
prispôsobeniu sa našim požiadavkám, čo sa odzrkadlilo na  

niekoľkonásobnej úprave HŠP. V kvalifikácii na OH máme 2 pretekárov 
(Tkáč a Samko). Kováč sa po ročnom liečení opäť plnohodnotne vrátil do 

tréningového procesu. 
Pokračujeme vo vzdelávaní sa a vytváraní novej tréningovej koncepcie. 

Na základe nových poznatok sme začali pracovať na  zdokonaľovaní techniky 

a pracujeme na ucelenej metodike výučby vzpierania určenej pre ostatné 
športy. 

         Neustále nás trápi stravovanie, ktoré pre náš druh športu je takmer 
určujúcou zložkou výkonnosti. V seniorskej kategórii sa nám tento problém 
z časti podarilo vyriešiť formou sústredení v podmienkach VŠC, kde SZV 

hradí časť potrebnej stravy. V juniorskej kategórii tento problém nemáme 
vyriešený. V tejto výnimočnej a tým pádom aj kritickej situácii cítime potrebu 
zlepšenia podmienok zo strany SZV pre juniorskú reprezentáciu. 

 
 
 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
 
 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA OH/ NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Petra VLHOVÁ OS MS - 

z. Matej 

Gemza 

Livio Magoni 
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PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA OH/ NOH UMIESTNENIE TRÉNER 

2 z. Adam ŽAMPA slalom MS - 

z. Tomáš 

Žampa 

Romain 

Velez 

3 z. Matej FALÁT slalom MS - 
Marian 

Malek 

4 z. Andreas ŽAMPA OS MS - 

z. Tomáš 

Žampa 

Romain 

Velez 

 

 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Rebeka JANČOVÁ Obrovský 
slalom 

EOWF 1. miesto 

z. Boris 

Anton        

z. Zuzula 

Timotej 

2 Sophia POLAK slalom MS - 

z. Boris 

Anton        

z. Zuzula 

Timotej 

3 Ella HRBÁŇOVÁ slalom MS - 

z. Boris 

Anton        

z. Zuzula 

Timotej 

4 Ján SANITRÁR slalom MS - Sanitrár Ján 

5 Adam LASOK slalom MS - Sanitrár Ján 

6 Dávid MAŽGÚT slalom MS - Sanitrár Ján 

 

 

Vo VŠC zaradení športovci zjazdového lyžovania sa presadili na 
pretekoch svetového pohára a to hlavne zásluhou z. Petry VLHOVEJ, ktorá 
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obsadila vynikajúce 3. miesto v celkovom hodnotení svetového pohára 

a získala aj dva malé krištáľové glóbusy. Začínajúca celosvetová pandémia 
ochorenia COVID-19 sa však podpísala aj na záverečných podujatiach SP 

v zjazdovom lyžovaní a viaceré podujatia plánované na marec 2020 boli 
zrušené.  
           Veľmi dobrý výkon podala podporovaná športovkyňa Rebeka 

JANČOVÁ na ZOHM 2020, kde obsadila vynikajúce 4. miesto v obrovskom 
slalome a len o vlások jej ušlo umiestnenie na stupni víťazov. 

 
 

RÔZNE: 
 

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

1 z. Marian JUNG F500 MS -  

2 z. Monika CHOCHLÍKOVÁ 
majstrovstvá 

sveta v 

kickboxe 

MS - 
Bc. Tomáš 

Tadlánek 

3 z. Alžbeta BAČÍKOVÁ scratch. MS 10. miesto Peter Bačík 

4 des. Denis HORVÁTH zápasenie ME - Oliver Oláh  

5 z. Boris MAKOEV zápasenie ME 3. miesto Erik Cap 

6 z. Akhsarbek GULAEV zápasenie ME - Erik Cap 

7 z. Taimuraz SALKAZANOV zápasenie ME  Erik Cap 

8 z. Alexandra LONGOVÁ lukostreľba MS - Matej Miškovský 

 

 

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

1 Alica LICHANCOVÁ moderný 

päťboj 
ME štafety - z. Dušan Poláček 

2 Jessica TRIEBEĽOVÁ box MSJ - Peter Triebeľ 

3 Marek PAVÚK Triatlon ME - Tibor Lacko 

4 Michal BARBIER Fitnes MS 1. miesto  

5 Alexandra FILIPOVÁ KICK-BOX MS - Lucia CMÁROVÁ 

6 Dominika SAKÁČOVÁ KICK-BOX MS - 
Rastislav 

BABINČÁK 
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI 

 MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE TRÉNER 

7 Barbora MAYEROVÁ KICK-BOX MS - Pavol GARAY 

8 Marek KARLÍK KICK-BOX MS - 
Jozef KOLOZSY  

 

 
 

RTC  2020 bol výrazne znehodnotený pandémiou COVID 19. Zrušená 
bola väčšina  sústredení a súťaží  na Slovensku ako aj v zahraničí. Napriek 

tomu sa vo VŠC zaradeným športovcom podarilo získať dve medaily a to 
zásluhou z. Borisa MAKOEVA, ktorý ešte pred vypuknutím celosvetovej 

pandémie obsadil 3. miesto na ME v zápasení a len o vlások mu ušlo 
splnenie kvalifikačných kritérií na OH 2021 TOKIO. Na MS sa v dobrom 
svetle predstavil podporovaní športovec Michal BARBIER, ktorý na MS 

obsadil 2. miesto. 

 
 

 
 
 

 
 

ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI VŠC DUKLA 
 

V súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. (Zákon o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) a na základe zmlúv o zabezpečení športovej 

prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica uzavretých podľa § 51 
Občianskeho zákonníka bolo povoľované vykonávanie športovej činnosti za 
VŠC športovo talentovanej mládeži (zmluvní športovci, ďalej len „z. š.“), 

ktorých VŠC v roku 2020 podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, 
materiálne i technicky. 

V dôsledku celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 bola športová 
príprava, ako aj účasť zmluvných športovcov na významných súťažiach do 
veľkej miery obmedzená, nakoľko sa takýto športovci nepovažujú za 

profesionálnych športovcov. 
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Stanovené ciele VŠC na r. 2020 

 
Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2020 (vzhľadom na situáciu 

okolo COVIDU-19) na OH, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, 
svetových vojenských hrách, svetovej univerziády, akademických európskych 
hrách bojových športov, majstrovstvách sveta juniorov a majstrovstvách 
Európy juniorov 2 medailové umiestnenia, čím samozrejme nemohlo splniť 
stanovené ciele na rok 2020. 

 
 

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA v roku 2020 

 

 

Súťaž Zlato Striebro Bronz Súčet 

MS - 1 - 1 

ME - - 1 1 

SVH - - - - 

SU - - -- - 

AEH - - - - 

MSJ - - - - 

MEJ - - - - 

SPOLU - 1 1 2 

 
 

 

Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA Banská 
Bystrica získaných na MS, ME, SVH, SU, AEH, MSJ, MEJ v roku 2020 

 

 

 

 

Názov  
podujatia 

Miesto  
podujatia 

Umiestnenie Meno Disciplína 

FITNES 

MS 
Santa Susana 

(ESP) 
2. Michal BARBIER 

 

fitnes 

 

VZPIERANIE 

ME Rím (ITA) 3. Boris MAKOEV 
zápasenie voľný, 

štýl, do 86 kg 
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Zámer roka 2021 

 
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 OH, MS, ME, MSJ, MEJ, MS CISM 
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 2021 
 
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 
SOŠV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť nominačné ciele a 
stanovené hlavné úlohy na OH MS, ME, súťaže CISM. 
 
Priority roka 2021 

 
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 Atletického štadióna  SNP v Banskej Bystrici, 
 

b) využívaním HŠP (harmonogramov športovej prípravy) vo VŠC 
optimalizovať finančné prostriedky pre jednotlivcov, ale aj realizačné tímy s 
neustálou individuálnou kontrolou tréningového procesu športovcov a 
kontrolou metodiky riadenia tréningového procesu u trénerov, 
 

c) rozšíriť kvalitnejšiu spoluprácu so športovými zväzmi pri výbere 
športových odborníkov a športovcov v súlade s jasnými kritériami VŠC 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 a ZOH Peking 
2022 

 
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 Olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy, 

 

h) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v 
primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva, 
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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 2021 
 

Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení 
z vrcholných svetových a európskych podujatí – OH, MS, ME, MSJ, MEJ, MS 
CISM – v roku 2020 je 27.  

 
 

 
 

Porovnanie plnenia merateľných ukazovateľov minulých rokov 

 s r. 2020 a plánované merateľné ukazovatele r. 2021 
 

 

Názov 

ukazovateľa/rok 
Typ 

Merná 
jednotka 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

medailových 
umiestnení na 

vrcholových 

podujatiach 

výstup počet 

Plánov

aná 
20 25 27 27 27 27 

Skutoč
ná 

37 31 33 36 2  
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2020 
 

        V prvých mesiacoch roka 2020 sa činnosť VŠC DUKLA Banská 
Bystrica (ďalej len „VŠC“) v spolupráci s Národnými športovými zväzmi 

zamerala na zabezpečenie prípravy a účasti vo VŠC zaradených športovcov 
na významných súťažiach zimných športov (alpské lyžovanie, biatlon, 

sánkovanie). 
 

 Najvýraznejšie výsledky zo športovcov zimných športov dosiahla z. 

Petra VLHOVÁ, ktorá obsadila 3. miesto v celkovom hodnotení svetového 
pohára 2019/2020 v alpskom lyžovaní. Stala sa víťazkou celkového poradia 
svetového pohára v slalome a malý krištáľový glóbus získala tiež aj za 

víťazstvo v paralelnom slalome. Z. Petra VLHOVÁ svojimi výkonmi počas 
celej zimnej sezóny 2019/2020 preukázala vysokú výkonnosť a v súčasnosti 

patrí medzi najväčšie svetové športové hviezdy zjazdového lyžovania. 
 
 Po ukončení športovej kariéry z. Anastasiji KUZMINY boli počas MS 

2020 v biatlone vkladané najväčšie nádeje na plnenie stanovených úloh v z. 
Paulínu FIALKOVÚ a z. Ivonu FIALKOVÚ. Stanovené úlohy sa podarilo splniť 

hlavne z. Ivone FIALKOVEJ, ktorá v rýchlostných pretekoch obsadila veľmi 
dobré 6. miesto a po rokoch istej výsledkovej stagnácie potvrdila jej veľký 
výkonnostný potenciál. Na MS 2020 sa už menej darilo z. Paulíne 

FIALKOVEJ, ktorej sa nepodarilo splniť stanovené úlohy. Jej výkonnosť však 
bola počas celého pretekového obdobia na dobrej úrovni, o čom presvedčila 
v pretekoch svetového pohára, kde sa jej podarilo osemkrát dosiahnuť 

umiestnenie v TOP 10 a jedenkrát umiestnenie na 3. mieste. 
 

Na významnej súťaži ME 2020 v zápasení podal vynikajúci výkon z. 
Boris MAKOEV, ktorý v disciplíne voľný štýl v kategórii do 86 kg získal pre 
VŠC prvú tohtoročnú medailu z významnej súťaži (MS, ME a pod.), keď 

obsadil 3. miesto. Len o vlások mu ušlo splnenie nominačných kritérií pre 
účasť na OH 2020 no presunom OH na rok 2021 bude mať ešte ďalšie 
príležitosti na splnenie nominačných kritérií na OH. Vynikajúce umiestnenie 

dosiahol v priebehu prvej polovice roka 2020 aj nrtm. Juraj TUŽINSKÝ, 
ktorému sa umiestnením na 4. mieste na ME 2020 podarilo splniť 

nominačné kritériá pre účasť na OH 2021. 
 

 Z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 vyhlásenej 11.3.2020 

generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj z dôvodu 
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou 

Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 
11.3.2020, boli riaditeľom VŠC prijaté opatrenia, na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID – 19 medzi zamestnancami VŠC a dňom 11.3.2020 boli na 

základe nariadenia Ministra obrany SR zo dňa 10.3.2020 zrušené všetky 
plánované zahraničné služobné / pracovné cesty zamestnancov a PrV VŠC 
a športovci sa po návrate zo zahraničných tréningových kempov povinne 

podrobili 14 dňovej izolácii v domácom prostredí. V  zmysle nariadenia ÚVZ 
SR boli dňom 16.3.2020 uzatvorené všetky športoviská v správe VŠC. Na 

základe zverejnených opatrení ÚVZ SR a v úzkej spolupráci s Vojenským  
ústavom hygieny a epidemiológie, sme v priebehu mesiacov apríl - máj 
postupne podľa nariadení povoľovali jednotlivé činnosti umožňujúce 



 

 64 

zabezpečovanie tréningového procesu pre vo VŠC zaradených športovcov 

v objektoch v správe VŠC. Priebežné zlepšenie epidemiologickej situácie v SR 
v letných mesiacoch umožnilo realizovať tréningový proces zaradených 

športovcov doma, ale aj v zahraničí. Vo VŠC zaradení športovci sa však ani 
v tomto období nezúčastnili významných súťaži, nakoľko boli národnými 
športovými zväzmi zrušené účasti športových reprezentantov SR (vodný 

slalom) alebo boli významné súťaže plánované na mesiace júl - október  
zrušené medzinárodnými športovými federáciami. Jednou z mála súťaží však 

bola súťaž MS 2020 vo fitness, kde vo VŠC zaradený športovec Michal 
BARBIER získal striebornú medailu.  
 

V závere roka 2020 sa v pretekoch SP 2020/2021 darilo z. Petre 
VLHOVEJ, ktorá sa v prvých troch slalomoch SP 2020/2021 umiestnila na 
1. mieste a pridala aj ďalšie umiestnenia v top 3. K 31.12.2020 viedla 

s náskokom celkové poradie Svetového pohára sezóny 2020/2021. 
 

Musíme konštatovať, že celosvetová pandémia ochorenia COVID – 19 
mala z dôvodu zrušenia veľkej časti významných súťaží vo VŠC zaradených 
športov závažné dopady na plnenie stanovených úloh VŠC na rok 2020 

a splnenie úlohy zisku 27 medailových umiestnení na významných súťažiach 
sa tak stalo nerealizovateľným. Z dôvodu zrušenia veľkej časti významných 

súťaží a presunu OH 2020 na rok 2021, bol kvalifikačný proces na OH 2021 
zmrazený a jeho ďalšie spustenie bolo v mnohých športoch podľa rozhodnutí 
jednotlivých medzinárodných športových federácií stanovené na mesiac 

december 2020. 
 
V personálnej oblasti sme vykonali rad personálnych pohovorov so 

zamestnancami a PrV, ktorí neplnili stanovené úlohy. Na základe neplnenia 
stanovených úloh nebola predĺžená pracovná zmluva s vrcholovou 

športovkyňou - biatlon z. Teréziou POLIAKOVOU, ktorá tak ukončila 
športovú kariéru. Podobne z dôvodu dlhodobého neplnenia stanovených úloh 
sme ukončili pracovnú zmluvu so z. Matejom FALÁTOM, z. Vincentom 

FARKASOM a z. Slavomírom MICHŇÁKOM. Realizovali sme personálny 
pohovor s inštruktormi športu – športová streľba slob. Ondrejom HOLKOM 

a por. Petrom BALÁŽOM. Por. Peter BALÁŽ požiadal o skončenie vyčlenenia 
pre plnenie úloh VŠC. Na voľné tabuľkové miesta vrcholových športovcov boli 
v priebehu roka prijatí vrcholoví športovci z. Michal ŠÍMA za 13. miesto na 

ME 2020 v biatlone, z. Michal BARBIER za 1. miesto na MS 2019 vo fitnes, 
z.  Michal MORVAY za 28. miesto v celosvetovom rebríčku chôdze na 50 km 
v roku 2020. Na základe dlhodobého neplnenia stanovených úloh vo VŠC 

zaradenými športovcami plávania, ktorých tréningový proces bol priamo 
riadený rtm. Ľubošom KRIŽKOM, bolo ukončené vyčlenenie rtm. Ľuboša 

KRIŽKA pre plnenie úloh VŠC DUKLA Banská Bystrica. 
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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, 
SOŠV a jednotlivé športové zväzy. 
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Záverečné hodnotenie 

 
Napriek zložitej pandemickej situácií sa nám v roku 2020 darilo 

v ťažkých podmienkach zabezpečovať športovú prípravu pre jednotlivé 
športové odvetvia a ich športovcov v atletike, biatlone, boxe, cyklistike, 

džude, gymnastike, karate, kickboxe, modernom päťboji, motocyklistike, 
plávaní, sánkovaní, silovom trojboji a fitnes, športovej streľbe, rýchlostnej 
kanoistike, thajskom boxe, vodnom motorizme, vodnom slalome, vzpieraní, 

zápasení a zjazdovom lyžovaní. V spolupráci so slovenskými športovými 
zväzmi, MO SR, MŠVVaŠ SR, ŠCP, NŠC a SOŠV bola zabezpečená príprava 

športovcov, smerujúca k vrcholným podujatiam na požadovanej úrovni. 
 

Na záver je možné konštatovať, že z pohľadu športovej prípravy sa  
športovcom VŠC podarilo udržiavať svoju športovú výkonnosť na potrebnej 
úrovni a sú pripravení v ďalšom období plniť stanovené úlohy a nadviazať na 
veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí predchádzajúcich 
rokov a potvrdiť opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre 
zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. 

 

V Banskej Bystrici 26. 3. 2021 

    

 
      riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

pplk. Mgr. Roman Benčík 


