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

Forma hospodárenia:
Riaditeľ:

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

Členovia manažmentu:
riaditeľ odboru ekonomiky
vedúci odd. hnuteľného majetku odboru ekonomiky
vedúci odd. nehnuteľného majetku odboru ekonomiky

vedúci odd. evidencie a účtovania odboru ekonomiky
vedúci finančnej skupiny
vedúci právno-personálnej skupiny
náčelník odboru riadenia športu

vedúci oddelenia VŠC dospelých odb. riadenia športu

vedúci oddelenia VŠC mládeže odb. riadenia športu
hlavný lekár VŠC

Ing. Ján Šaling (od 1.6.2013)
Ing. Jaroslav Rišiaň (do 31.3.2013)
Ing. Ján Bačko (od 15.4.2013)
Ing. Vladimíra WEISSOVÁ
(do 31.7.2013)
PhDr. Janette Hroncová
(od 1.8.2013)
Ing. Katarína Videršpanová
Ing. Jana Lopitová
JUDr. Eva Piarová
mjr. PaedDr. Ľubomír Roško
(do 30.11.2013)
por. Ing. Ján Gregor (od 3.12.2013
poverený riadením)
kpt. Mgr. Igor Kováč
(do 31.10.2013)
nrtm. Mgr. Miloš Bátovský
(od 1.11.2013)
Dušan Poláček
MUDr. Vladimír Vachalík

Hlavná činnosť:
Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica (ďalej len
„VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov - inštruktorov športu (ďalej len „IŠ“)
individuálnych športových odvetví na podujatia výkonnostného a vrcholového športu a na
športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a
Slovenskej republiky. V podmienkach VŠC im poskytnúť:
 podmienky na tréningový proces,
 zdravotné zabezpečenie,
 finančné zabezpečenie,
 materiálové zabezpečenie,
 ubytovanie,
 stravovanie,
 dopravu.
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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 maximálnym využitím pre zlepšenie športovej
výkonnosti,
− spolupráca 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 vrcholu.
Strednodobý výhľad
Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO
SR“) priestor na zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, reprezentantov OS SR a
štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie obdobie.
Zámerom je 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. VŠC zabezpečuje z rozpočtu finančné prostriedky na prípravu,
materiálno-technické, zdravotné a personálne zabezpečenie, psychologickú prípravu,
diagnostiku, dopingovú kontrolu a oponentúru tréningových plánov centrálnym
manažmentom. Vybraným talentovaným športovcom spoluvytvára podmienky a zosúladenie
športovej prípravy, či vzdelávania, športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu
perspektívu vo vrcholovom športe.
Športovci VŠC získali v roku 2013 na vrcholných majstrovských súťažiach spolu 29
medailí, čo je oproti minulému roku nárast. Plánovaných 23 medailí sme vysoko prekročili.
Športová príprava športovcov zimných odvetví v roku 2013 bola zameraná na XXII. Zimné
olympijské hry 2014 v Soči, na Olympijské hry mládeže v Nanjingu a ostatní športovci VŠC
predovšetkým na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta,
majstrovstvách Európy a ďalších významných svetových, či európskych podujatiach, a tiež
vo vybraných športoch a disciplínach aj na majstrovstvách sveta CISM.
Po úspešnom dobudovaní a dozariaďovaní LODENICE v Liptovskom Mikuláši
plánuje VŠC v roku 2104 riešiť projekty biatlonovej strelnice na Králikoch a úpolovej
telocvične.
VŠC vyhodnocuje športovú úspešnosť jednotlivých oddielov a na základe toho svoju
podporu a stratégiu smeruje na skvalitňovanie prípravy dlhodobo úspešným športom
a športovcom hlavne v olympijských disciplínach.
Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je, okrem zlepšovania
materiálno-technického zabezpečenia, sociálneho, organizačného, zdravotného a finančného
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zabezpečenia športovej prípravy našich športovcov i rozvoj strediska mládeže a jeho
legislatívne a finančné zabezpečenie. V oblasti štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport
sa týmto zachovajú záujmy štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky a
reprezentácie OS SR. Naďalej bude VŠC v rámci našich možností zabezpečovať športovú
prípravu vybraným mladým športovcom v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi,
športovými klubmi, ÚTM, COP, SOV s MŠVV a Š SR.

3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie
Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC nespracúva túto časť
výročnej správy.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Základné ustanovenia
(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50050/60 od
1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.
(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VŠC vydalo
štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho
činnosti a vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti
telesnej kultúry.
(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné pre vydaný
organizačný poriadok VŠC.
Obsah činnosti VŠC:
Obsahom činnosti VŠC je zabezpečovanie športovej prípravy športovcov vo VŠC po
stránke:
− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov),
− organizačnej (organizovanie a zabezpečovanie pretekov i sústredení),
− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenie, diagnostika funkčnej zdatnosti
organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia, rehabilitácia),
− finančnej (mzdy, cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady pri pretekoch
a sústredeniach doma i v zahraničí),
− materiálovej (zabezpečovanie všeobecného a špeciálneho športového materiálu),
− stravovacej (zabezpečenie stravovania pre športovcov, zamestnancov VŠC),
− ubytovacej (poskytovanie ubytovania pre športovcov, trénerov i ďalších členov
realizačných tímov),
− dopravnej (poskytovanie dopravy na preteky a sústredenia doma i v zahraničí).
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových oddelení (ďalej len „ŠO“) na
Olympijské hry (OH), Majstrovstvá sveta (MS), Majstrovstvá sveta organizované
Medzinárodnou radou vojenského športu „Council international du sport militaire“ (SVH,
MS CISM), Majstrovstvá Európy (ME), Svetové poháre (SP), Európske poháre (EP),
majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR).
2. Zdravotná starostlivosť.
3. Materiálové zabezpečenie.
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4. Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom.
5. Poskytovanie ubytovania.
6. Zabezpečenie dopravy.
7. Prenájom nehnuteľného majetku.
8. Zabezpečenie zahraničných služobných ciest.
9. Zabezpečenie zahraničných služobných návštev.
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií.
Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov jednotlivých ŠO na Zimné olympijské hry 2014 a 2018 (ZOH) a
Olympijské hry 2016 a 2020 (OH).
2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých ŠO na Svetové vojenské hry 2015 a 2019
(SVH).
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov
V súčinnosti s jednotlivými športovými zväzmi, so Slovenským olympijským
výborom (ďalej len „SOV“) a v príprave na SVH v koordinácii s Ministerstvom obrany SR
(ďalej len „MO SR“) VŠC prednostne zabezpečovalo prípravu a dôstojnú reprezentáciu
nominovaných športovcov a trénerov na MS, MSJ, MS CISM, ME, MEJ, SU a vrcholiacu
prípravu účastníkov na ZOH 2014. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r. 2013
vytvoriť spolu s jednotlivými športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie hlavných
úloh jednotlivých ŠO pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i jednotlivcov.
Len vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na vrcholné podujatia na
náklady VŠC.
Za VŠC plnili ŠO v roku 2013 hlavné úlohy na MS, ME, MSJ, MEJ, MS CISM a SU
so ziskom 29 medailí nasledovne: ŠO biatlon na MS v letnom biatlone v talianskom Forni
Avoltri, na SU v talianskom Trentino, ŠO cestná cyklistika na MS CISM v belgickom
Leopoldsburg, ŠO džudo na MS v alyshi v poľskom Bialystoku a na MS CISM
v kazachstanskej Astane, ŠO kanoistika na SU v ruskej Kazani, ŠO rôzne na MS vo vodnom
motorizme v Berlíne, na ME vo vodnom motorizme v poľskom Mysliborz a v talianskom
Viverone, na MS v karate v juhoafrickom Cape Town, na ME v karate v rakúskom Grazi, na
MS v kulturistike v ukrajinskom Kyjeve, na SU v lyžovaní v talianskom Trentino, na ME
v modernom päťboji v portugalskom Setúbal, na ME v zjazde na divokej vode v slovinskom
Bovci, ŠO vodný slalom na MS v Prahe, na MSJ v Liptovskom Mikuláši, na ME v poľskom
Krakowe, na MEJ vo francúzskom Bourg Saint Maurice, ŠO vzpieranie na MEJ v estónskom
Taline, ŠO zápasenie na ME v gruzínskom Tbilisi. Materiálne a ekonomické zabezpečenie
športovej prípravy bolo v predolympijskom roku na požadovanej úrovni. Za finančnej
podpory MO SR k príprave na ZOH 2014 sa VŠC podarilo zrealizovať všetky výcvikové
tábory, ako aj ďalšie nominačné a športové podujatia.
2. Zdravotná starostlivosť
Oddelenie zdravotnej, diagnostickej a regeneračnej starostlivosti, ďalej OZDRS, ako
súčasť servisného zabezpečenia VŠC DUKLA Banská Bystrica v roku 2013, tak ako
v predchádzajúcich rokoch, plnila úlohy podľa vopred stanoveného činnosti a predložených
požiadaviek.
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Hlavným cieľom bolo udržať odbornú úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Túto úlohu sa nám podarilo splniť.
V rámci špecializovanej zdravotníckej starostlivosti o vrcholových športovcov sme
mali za cieľ realizovať naďalej diagnostiku tréningového procesu spolu s komplexným
zabezpečením športovej prípravy a úrovne poskytovanej komplexnej regenerácie, s cieľom
vytvorenia podmienok na splnenie úloh na ZOH 2014. Túto úlohu sme splnili.
V materiálnej a technickej základni (ďalej MTZ) sme mali za cieľ postupne obmieňať
zastaranú diagnostickú a liečebnú zdravotnícku techniku, avšak v priebehu roka z finančných
dôvodov sme urobili iba drobné nákupy, ktoré nezlepšili naše materiálne vybavenie. Náš
analyzátor plynov na spiroergometriu je starý už 18 rokov, dokonca sa prestali do neho
vyrábať náhradné diely, takže i drobná porucha, môže celé zariadenie znefunkčniť. Je preto
potrebné kúpiť nový analyzátor pre udržanie minimálne súčasnej úrovne poskytovaných
služieb.
V priebehu roka 2013 nedošlo ku zmenám v počte tabuľkových miest na tomto
oddelení, ani v ich obsadení. Na oddelení pracujú dvaja lekári, z toho jeden na polovičný
úväzok, jedna zdravotná sestra, štyria špičkoví fyzioterapeuti, jedna rehabilitačná
pracovníčka, čo prispelo k udržaniu úrovne preventívnej, liečebnej a diagnostickej
starostlivosti, ako aj starostlivosti o športové oddiely (ŠO) na sústredeniach a pretekoch mimo
Banskej Bystrice. Obaja lekári majú atestácie zo všeobecného, vnútorného a telovýchovného
lekárstva, čo zaručuje vysokú odbornú úroveň. Naďalej však treba perspektívne hľadať
mladého lekára na plný úväzok, avšak minimálne s atestáciou zo všeobecného lekárstva.
V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2013 OZDRS vykonávalo podľa
požiadaviek a aktuálnych potrieb telovýchovné – lekárske a diagnostické vyšetrenia (športové
– lekárske prehliadky, funkčné laboratórne a terénne vyšetrenia), so zameraním na udržanie
dobrého zdravotného stavu a kontrolu trénovanosti. Úroveň poskytovaných služieb
v diagnostickej oblasti pre športové oddiely trvalo poklesla zrušením tabuľky odborného
pracovníka pre diagnostickú oblasť v roku 2012.
Boli zabezpečené všetky športové podujatia, organizované VŠC. Mimo Banskej
Bystrice sme v roku 2013 zabezpečili výcvikové tábory a športové súťaže VŠC a športových
zväzov v počte 670 dní (v roku 2009 - 363 dní, 2010 - 533 dní, v r. 2011 - 617 dní, v r. 2012 658 dní), vrátane OH, MS, ME a SP. Každý rok má toto číslo vzostupný trend, napriek
nezvyšujúcemu sa počtu personálu, ktorý sa na tom podieľa a je na hranici možností
súčasného personálneho obsadenia.
V oblasti regenerácie vrcholových športovcov v regeneračnom centre VŠC v Banskej
Bystrici poskytujeme vysoko profesionálne služby vďaka kvalitným podmienkam, ako i
odborne kvalifikovanému a už aj dostatočne skúsenému personálu. Po kolaudácii lodenice
v Liptovskom Mikuláši a sprevádzkovaní tamojšieho Relax centra, čím stúpol počet našich
regeneračných pracovísk, po Banskej Bystrici a Trenčíne, na tri. Stúpla tým aj úroveň
poskytovaných služieb pre našich vodných slalomárov.
Odborní zamestnanci oddelenia si v priebehu roka 2013 naďalej zvyšovali odborné
vedomosti účasťami na kurzoch, kongresoch a samostatným štúdiom odbornej literatúry.
Traja zo štyroch fyzioterapeutov v roku 2013 ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa
vo svojom odbore. Posledný zo stálych zamestnancov je v poslednom ročníku štúdia.
V roku 2013 OZDRS čerpalo finančné prostriedky vo výške 2 436,05 Eur na nákupy,
na opravy 1433,77 Eur, celkovo 3869,82 Eur, čo bolo v porovnaní s r. 2012 menej o 81,78%,
bez kapitálových výdavkov.
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3. Materiálové zabezpečenie
Materiálové vybavenie vo VŠC zabezpečuje oddelenie hnuteľného majetku, ktoré plní
úlohy spojené s materiálnym hospodárením, dodržiavaním zásad evidencie, kontrolou,
zabezpečovaním služieb podľa platných právnych predpisov s cieľom efektívneho využívania
finančných prostriedkov.
V I. štvrťroku 2013 plnilo oddelenie úlohy spojené s vyhodnotením vykonanej
inventarizácie majetku vo VŠC v predchádzajúcom roku. V priebehu mesiaca január bola
spracovaná a predložená správa o stravovaní a stave automobilovej techniky vo VŠC. Na
základe Metodických pokynov NŠ LOG na vykonanie zdokonaľovacej odbornej prípravy
vodičov, profesionálnych vojakov a zamestnancov bolo v mesiaci február a apríl 2013
vykonané školenie a zároveň preskúšanie referentov motorových vozidiel z pravidiel cestnej
premávky. Zabezpečil sa materiál potrebný pre vystrojenie športovcov a bol doplnený sklad
potrebným materiálom s novou kolekciou športového materiálu. Realizoval sa výdaj
výstrojových poukážok pre profesionálnych vojakov. V mesiacoch október a november 2013
bola vykonaná inventarizácia majetku vo VŠC.
V priebehu roka 2013 bol zabezpečený športový materiál pre jednotlivé športové
oddelenia nasledovne:
ŠO

Atletika

Biatlon

Cyklistika
cestná

Bežné
výdavky

1 643,39

12 997,86

3 639,04

Kapitál.
výdavky

0,00

0,00

0,00

Kanoistika

Rôzne

Športová
streľba

296,58

7 710,70

5 941,71

12 770,84

0,00

3 986,00

0,00

0,00

Džudo

Vodný
slalom

Vzpieranie

Zápasenie

3 998,59

2 220,28

1 347,33

6 013,92

0,00

0,00

Na nákup športového materiálu a zabezpečenie všeobecného materiálu bolo spolu
vyčerpaných 148 015,61 €.
Grafické znázornenie bežných výdavkov na nákup
šport. materiálu

atletika
biatlon
cyklistika
džudo
kanoistika
rôzne
šport. streľba
vodný slalom
vzpieranie
zápasenie
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4. Poskytovanie stravovania
VŠC prostredníctvom proviantnej služby poskytovala stravovanie pre profesionálnych
vojakov a zamestnancov VŠC a na základe predložených žiadostí aj stravovanie osôb z iných
organizácií a dôchodcov, ktorí pred odchodom do dôchodku boli zamestnancami OS SR.
Zamestnancom, ktorým z prevádzkových dôvodov nebolo možné zabezpečiť stravovanie boli
vydávané stravovacie poukážky.
Dňom 31.10.2013 bola ukončená prevádzka kuchynsko-jedálenského bloku z dôvodu
nehospodárnosti a nevyhovujúcemu stavu budovy KJB.
Od tohto dňa boli všetkým zamestnancom dočasne vydávané stravovacie poukážky
a profesionálnym vojakom bola poskytnutá peňažitá náhrada za neposkytnutú stravu.
Za nákup potravín bolo z rozpočtovej položky potraviny vyčerpaných 17 608,46 €.
5. Poskytovanie ubytovania
V roku 2013 bolo v Ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných v priemere 367 osôb
(14 882 L/D), za ktoré bola uhradená čiastka vo výške 39 317,29 €. Z toho 23 134,23 € na
obnovu položky 632001- energie a do štátneho rozpočtu poplatok za ubytovanie 16 183,06 €.
Zabezpečovali sme ubytovanie pre športovcov - džudo, plávanie, zápasenie, biatlon, atletika,
vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj, futbal mládež. Oddelenie cudzineckej polície
vykonávalo kontrolu ubytovania na Ubytovni VŠC podľa § 50 zákona č.48/2002 Z. z. - bez
nedostatkov.
Poplatky za užívanie ubytovne VŠC za rok 2013
TRVALÉ

MESIAC
JANUÁR 2013
FEBRUÁR 2013
MAREC 2013
APRÍL 2013
MÁJ 2013
JÚN 2013
JÚL 2013
AUGUST 2013
SEPTEMBER 2013
OKTÓBER 2013
NOVEMBER 2013
DECEMBER 2013
CELKOM:

KRÁTKODOBÉ

UBYTOVANIE UBYTOVANIE
počet L/D
počet L/D

988
966
1 020
720
1132
672
708
1 300
1 149
937
605
1451
11 648

124
179
311
208
159
332
262
320
357
322
211
449
3 234

POPLATKY

POPLATKY

Celkom L/D
L/D
ZA UBYTOVANIE ZA ENERGIE

1 112
1 145
1 331
928
1 291
1 004
970
1 620
1 506
1 259
816
1 900
14 882

776,48
883,72
1143,80
686,96
1001,02
1151,96
855,00
1537,36
1118,98
1038,42
618,36
5371,00
16 183,06

2472,77
2520,20
2963,86
1851,95
1889,42
1438,74
1366,42
2232,87
1986,78
2721,02
1690,20
––
23 134,23

CELKOM
€

3249,25
3403,92
4107,66
2538,91
2890,44
2590,70
2221,42
3770,23
3105,76
3759,44
2308,56
5371,00
39 317,29

V roku 2013 bolo trvalo ubytovaných v priemere 32 osôb. Vojenské športové centrum
disponuje dvoma bytmi a šiestimi vybavenými bytovými priestormi, ktoré užívajú
profesionálni vojaci a zamestnanci VŠC. Platby sú uskutočňované mesačne na základe
evidenčného listu pre výpočet úhrady za používanie bytového priestoru a bytu.
Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2013 ubytovaných 877 osôb (1988
L/D), športovcov 164 osôb (963 L/D). Za využívanie strediska bolo odvedených celkove
7 506,20 €. V priebehu roku 2013 bolo vo VS Králiky zabezpečované ubytovanie
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nahlásených hostí a športovcov VŠC a služby s tým spojené. V zimnom období bola
vykonávaná údržba a úprava bežeckých tratí, opravy a údržba zimnej techniky – ratrak,
skútre.
6. Dopravné zabezpečenie
Hlavnou úlohou automobilovej služby v roku 2013 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.
V priebehu roka najazdila automobilová technika celkom 438 000 kilometrov
a ostatná technika odpracovala 1 008 motohodín.
Spotreba pohonných látok za rok 2013
Automobil.
Ostatná
technika
technika
v litroch
Benzín
9 777
2 992
Nafta
33 349
1 891
Celkom
43 726
4 883

Celkom
12 769
35 840
48 609

Automobil.
technika
14 005
45 088
59 093

Ostatná
technika
v eurách
4 286
2 511
6 797

Celkom
18 291
47 599
65 890

Z rozpočtovej položky na PHM bolo uhradených 49 060,- € za benzín a naftu, ktoré
boli do techniky odobraté na platobné karty Slovnaft a.s., 5 190,- € zo zahraničných
služobných ciest a 2 170,- € za motorové oleje a prevádzkové kvapaliny. To je celkom
56 420,- €. Príjmy za PHM boli 1 716,- €,
8 800 litrov benzínu a nafty uhradili športové zväzy, usporiadatelia pretekov, alebo
sponzori.
Motorová technika v priebehu roka vykázala oproti normám úsporu 2 800 litrov, t.j.
cca 3 860,- €.
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, kuchynsko-jedálenský blok, hlavná budova JUGO a slobodáreň (ubytovňa) v Banskej
Bystrici, výcvikové stredisko Králiky, budova logistiky a budova telocvične 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. Na základe úlohového listu ministra obrany SR boli formou
informačných správ priebežne zasielané žiadosti o udelenie súhlasu s uzatváraním nájomných
zmlúv a zmlúv o výpožičke k nebytovým priestorom v B. Bystrici a v Trenčíne. V roku 2013
bolo uzatvorených 59 nájomných zmlúv, z toho 58 príjmových a 1 zmluva o výpožičke.
Zmluvy sa následne zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2013 sme za
prenájom nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške
190 020,80 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 73 623,47 € a za
energie a služby spojené s prenájmom (elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika,
voda, vodné stočné, komunálny odpad) v celkovej výške 116 397,33 €.
Športová hala DUKLA a Štadión SNP v správe VŠC slúžia hlavne na zabezpečenie
tréningového procesu našich športovcov a na organizovanie podujatí a pretekov VŠC.
V spolupráci s Mestom Banská Bystrica boli zabezpečené tréningy a športové akcie iných
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klubov a organizácií. Okrem našich športovcov v našich priestoroch celoročne trénovali:
futbalisti FK Dukla, a.s., B. Bystrica, basketbalisti ŠKP B. Bystrica a džudisti UMB
B. Bystrica.
V priebehu roka 2013 bol hlavnou úlohou oddelenia nehnuteľného majetku odpredaj
prebytočného majetku štátu v správe VŠC v Trenčíne. Prebytočný nehnuteľný majetok bol
ďalej ponúknutý štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám, ktorým by
slúžil na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti. Štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie však o uvedený majetok neprejavili záujem. Následne na to boli znalcami
vypracované znalecké posudky. V priebehu I. polroku 2013 bolo vyhlásené osobitné
ponukové konanie na odpredaj vyššie uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku štátu,
v zmysle zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov. Avšak
nehnuteľný majetok sa nepodarilo odpredať. V nadväznosti na zákon bol tento nehnuteľný
majetok ponúknutý obci. Ďalej s ním nakladáme v zmysle zákona.
Bola vyhlásená ponuka na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu
v správe VŠC DUKLA B. Bystrica. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená nájomná
zmluva schválená MF SR v rámci schvaľovacieho procesu.
Počas celého roku 2013 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo požiadavky na základe
predložených a schválených žiadostí, v spolupráci so správcom telovýchovných objektov sa
pripravoval plán využitia telovýchovných objektov podľa požiadaviek jednotlivých
športových oddelení a nájomcov.

8. Zahraničné služobné cesty
V roku 2013 VŠC realizovalo 264 zahraničných služobných ciest (ďalej len „ZSC“),
z toho 117 bolo plánovaných a 147 neplánovaných. Z počtu 264 ciest boli 4 aktivity
realizované ako účasť na MS, 12 ako účasť na ME, 4 ako účasť na MS CISM, 8 ako účasť na
SP, 105 ako účasť na medzinárodných pretekoch, 14 ako účasť na medzinárodných turnajoch,
81 ako účasť na výcvikových táboroch, 18 ako dovoz a odvoz športovcov na letisko, 9 ako
účasť na fakultatívnych zájazdoch a 4 ako účasť na medzinárodných kongresoch. Z dôvodu
skvalitnenia športovej prípravy a dodatočného pridelenia finančných prostriedkov u
vybraných ŠO pred ZOH 2014, došlo oproti roku 2012 k nárastu neplánovaných zahraničných
aktivít.
Spoločným znakom neplánovaných zahraničných služobných ciest boli okrem dotácií
aj početné personálne zmeny u jednotlivých ŠO v čase športovej prípravy, kedy sa operatívne
v rámci individuálnych potrieb a možností menia zahraničné aktivity pre zabezpečenie
optimálnej športovej prípravy. Opodstatnenosť realizácie zahraničných aktivít potvrdilo
prekročenie plánovaných úloh na vrcholných podujatiach ziskom 29 medailí (11–9–9) na
Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta juniorov, Majstrovstvách
Európy juniorov, Majstrovstvách sveta CISM a Svetovej univerziáde.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 251 044,67 €. Z hľadiska plnenia
hlavných úloh športovej prípravy v roku 2013 môžeme konštatovať, že prostriedky na
zahraničné aktivity vo VŠC boli vynaložené účelne a adekvátne vzhľadom k dosiahnutým
výsledkom a splnenej hlavnej úlohy zisku 23 medailí. Zahraničné aktivity v roku 2014 sú
plánované smerom k plneniu výkonnostných cieľov a k plneniu hlavných úloh na ZOH, MS,
ME a MS CISM-u.
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9. Zahraničné služobné návštevy
V roku 2013 VŠC organizovalo 7 podujatí s medzinárodnou účasťou, realizovaných
ako zahraničné služobné návštevy (ďalej len „ZSN“). Z nich boli 3 plánované a 4
neplánované. Boli to podujatia „Európa SC high jump“, medzinárodný turnaj „Dukla Cup“
v džude, medzinárodný „Turnaj SNP“ v džude, návšteva medzinárodnej atletickej komisie
pred Majstrovstvami Európy družstiev, medzinárodné cyklistické preteky „Okolo Slovenska“,
návšteva cyklistických reklamných partnerov z Českej republiky a „Vyhodnotenie najlepšieho
športovca RMO SR 2012“ s pozvanými hosťami ASC Dukla Praha.
Náklady na tieto činnosti predstavovali sumu 7 032,34 €.

10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
V priebehu roka 2013 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo športové a kultúrne
podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia športu, športových výsledkov, športovcov
a samotného VŠC.
20. ročník Banskobystrická latka
Jednou z každoročných športovo-spoločenských udalostí sú medzinárodný preteky
v skoku do výšky Banskobystrická latka. VŠC organizovalo 6.2.2013 už 20. ročník tohto
výškarského mítingu. K pretekom sa uskutočnili 2 tlačové konferencie. V deň konania
mítingu prebiehala sprievodná súťaž „Latka 5-ich miest“, ktorej finalisti sa zúčastnili hlavnej
súťaže. Tradične o preteky prejavil záujem veľký počet divákov, ktorí vo vypredanom
hľadisku vytvárali výbornú atmosféru počas celého podujatia. Tú ocenili hlavne súťažiaci.
Míting bol mimoriadne úspešný po stránke organizačnej aj športovej. Z podujatia vysielali
vstupy televízie TA3 a STV.
IDET 2013
V súčinnosti s ASC DUKLA Praha sme 23.5.2013 usporiadali besedu so športovcami
na medzinárodnej výstave vojenskej techniky IDET v Brne. Návštevníkom veľtrhu sa
predstavili českí cyklisti, víťaz slávneho Závodu mieru Jan Smolík, olympijský víťaz z roku
1964 Jiří Daler a mladí dráhari z Dukla Brno. Zo slovenskej strany sa zúčastnil Milan
Dvorščík, medailista z majstrovstiev sveta a medzinárodný cyklistický rozhodca, v tom čase
hlavný tréner ŠO cyklistiky Vendelín Kvetan, tiež majster Európy v chôdzi Pavol Blažek.
Besedujúci zaspomínali na tréningové metódy, pokorené limity či osobne rekordy. Nechýbali
ani úsmevne historky. Hodinku otázok a odpovedí ukončili autogramiádou.
Deň otvorených dverí DUKLY
7.6.2013 VŠC DUKLA Banská Bystrica v spolupráci s ministerstvom obrany
Slovenskej republiky zorganizovalo prvý ročník dňa otvorených dverí. Základným cieľom
podujatia bolo priblížiť armádny šport širokej verejnosti, no najmä tým najmenším - budúcim
slovenským olympionikom, s cieľom vyvolať ich záujem o šport. Ukázať deťom, alebo ich
rodičom, že existujú aj iné, nemenej zaujímavé športy ako hokej, či futbal.
Deti pod vedením našich trénerov zvládli aj technicky náročné disciplíny, ako hod
oštepom, či skok do diaľky. Nechýbalo ani vzpieranie a moderný päťboj s ukážkami
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olympijského šermu. Športovú streľbu sme predstavili pomocou laserovej strelnice SCAT,
upevnenej na „ostrú“ súťažnú pištoľ. Táto atrakcia zožala veľký úspech v radoch rodičov.
Pozoruhodnou muškou sa prezentovali, ako býva zvykom, najmä ženy. Deti z materských
škôl so zatajeným dychom sledovali ukážky našich mladých džudistov. Prizvali sme aj
tvrdých chlapcov z vojenskej polície, ktorí deťom ochotne a s veľkým zápalom predviedli
výstroj, svoje schopnosti aj technické zázemie v podobne dvoch zásahových vozidiel.
Hladkanie psa, trénovaného na hľadanie výbušnín, sa stalo samostatnou disciplínou. Najväčší
úspech však zožala vysielačka opancierovaného „aligátora“.
SIAF
Na prelome augusta a septembra sme prezentovali VŠC DUKLA na medzinárodných
leteckých dňoch SIAF. Prezentovali sme nielen športové úspechy, ale návštevníci si mohli
vyskúšať streľbu z laserovej strelnice SCAT, zajazdiť si na cyklistickom trenažéri a pozrieť si
loď vodného motorizmu. Veľký záujem bol pri autogramiáde o olympijskú víťazku v biatlone
Anastasiu Kuzminovú.
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2013
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2013 sa konalo 17.12.2013
v priestoroch klubu Ministry of Fun v ESC v Banskej Bystrici. Nominácie v jednotlivých
kategóriách boli predstavené v prezentácii na veľkoplošnej obrazovke. Okrem vyhlásenia
víťazov v kategóriách najúspešnejší junior, neolympijské a olympijské športy, boli ocenení
športovci a zamestnanci VŠC pri príležitosti 20. výročia OS SR. Vyhodnotenia sa zúčastnili
hostia z rezortu MO SR, priatelia z partnerskej DUKLY Praha ako aj zástupcovia miestnej
samosprávy, zväzov, sponzori, obchodní partneri a tiež samotní športovci a zamestnanci VŠC.
Časopis Šport v DUKLE
VŠC v roku 2013 vydalo tri čísla časopisu o športovom dianí vo VŠC pod názvom
Šport v DUKLE, ktorý je publikovaný ako občasník. Jeho obsahom sú športové výsledky
športovcov VŠC, propagácia podujatí, dianie v športovom centre, história DUKLY. Svoj
priestor majú kluby s DUKLOU v názve, pravidelne FK DUKLA Banská Bystrica a Armádní
sportovní centrum DUKLA Praha. Časopis je distribuovaný športovým zväzom, Ministerstvu
obrany SR, SOV, ako povinný výtlačok vybraným knižniciam a UMB v Banskej Bystrici,
ďalej športovým priaznivcom, spolupracujúcim organizáciám, partnerom športových podujatí
a novinárom.
Propagácia športových podujatí a športových výsledkov
VŠC sa v roku 2013 organizačne spolupodieľalo na regionálnych športových
podujatiach: chodecká Dudinská 50, Majstrovstvách Európy v atletike družstiev 3. liga,
Kritérium SNP a Horehronské hry v atletike, Olympiáda materských škôl, Medzinárodný
turnaj SNP v džude, Banskobystrický maratón a na organizovaní športových a osvetových
akcií Olympijského klubu Banská Bystrica.
VŠC udržiavalo a dopĺňalo webovú stránku www.dukla.sk a facebook.
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Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov na ZOH 2014
V roku 2013 vyvrcholila dlhodobá príprava na ZOH 2014 Soči s nomináciou 12
športovcov - 7 biatlonistov, 2 alpskí lyžiari, 3 bobisti. Letné športy v roku 2013 pokračovali
v dlhodobej príprave a pripravovali sa na plnenie nominačných kritérií na XXXI. Letné
olympijské hry 2016 v brazílskom Rio de Janeiro.
2. Príprava vrcholových športovcov na SVH
Príprava športovcov profesionálnych vojakov je dlhodobo zameraná aj na plnenie
výkonnostných cieľov na svetových vojenských hrách (SVH), ktoré sa konajú každé 4 roky.
V roku 2013 pokračovala dlhodobá príprava na 6. SVH, ktoré sa konajú v roku 2015
v kórejskom Mungyeong. V roku 2013 vyvrcholila príprava biatlonistov na II. zimné svetové
vojenské hry vo francúzskom Annecy, kde nás vzorne reprezentovali 4 biatlonisti,
profesionálni vojaci.

5. Rozpočet organizácie
Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2013
nasledovne:

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

Schválený
Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu
rozpočet na rok
k 31.12.2013
k 31.12.2013
2013 v €
v €
v€
100 615
153 124
141 031
4 032 926
4 931 017
4 911 155
1 911 010

1 880 182

1 868 470

681 081
1 223 489
207 346
10 000

695 863
1 490 185
249 429
615 358

695 607
1 487 426
244 295
615 357
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Grafické znázornenie čerpania finančných
prostriedkov v r. 2013
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640
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Schválený rozpočetUpravený rozpočet

Čerpanie k
31.12.2013

1. PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV PODĽA PROGRAMOV
VÝDAVKY
096
09601
0960104
Ukazovateľ

Obrana
Riadenie a podpora obrany
Ostatná podpora
Schválený
rozpočet na
rok 2013
4 032 926

Upravený
rozpočet
k 31.12.2013
4 315 659

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2013
4 305 798

% čerpania
k schváleného
rozpočtu
106,77

% čerpania
k upraveném
u rozpočtu
99,57

4 295 798

106,78

99,54

1 868 470
695 607
1 487 426
244 295
10 000

97,77
102,13
121,57
117,82
100,00

99,38
99,96
99,81
97,94
100,00

z toho:
600

4 022 926

- 610
- 620
- 630
- 640
700

1 911 010
681 081
1 223 489
207 346
10 000

VÝDAVKY
SPOLU
1 880 182
695 863
1 476 675
249 429
10 000

Z toho kapitálové výdavky

Ukazovateľ

VÝDAVKY SPOLU (kapitálové)
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
- 713 0004-86 Prevádzkové
stroje...

%
% čerpania
čerpania
k schválené
k upravené
mu
mu
rozpočtu
rozpočtu
100,00
100,00

Schválený
rozpočet na rok
2013
v €

Upravený
rozpočet
k 31.12.2013
v €

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.3013
v €

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

100,00

10 000

10 000

10 000

100,00

100,00
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Program 095 – Rozvoj obrany
Podprogram 09504 – Rozvoj infraštruktúry
Projekt 0950412 – Zvýšenie kvality života
Schválený
rozpočet na
rok 2013
v €

Upravený
rozpočet
k 31.12.2013
v €

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2013
v €

% čerpania
k upravenému
rozpočtu

VÝDAVKY SPOLU (fond 131B+ 131C+111)
z toho:
700 – Kapitálové výdavky
- 717 001-54 (Fond 131B) Lodenica
Liptovský Mikuláš
VÝDAVKY SPOLU (fond 131C)
- 717 001 – 54 (Fond 111) Lodenica Liptovský
Mikuláš

0

497 595

497 595

100,00

0

497 595

497 595

100,00

0
0

86 000

86 000

100,00

0

392 274

500 000

100,00

CELKOVE

0

586 000

586 000

100,00

Ukazovateľ

VÝDAVKY PODĽA KÓDOV
Kód zdroja

Schválený rozpočet
k 1. 1. 2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

Čerpanie k 31.12.2013

111
111c
72

3 899 031
0
0
0
0
3 899 031

4 331 507
1 380
12 130
86 000
500 000
4 931 017

4 311 645
1 380
12 130
86 000
500 000
4 911 155

72 f
131 b
131 c
CELKOVE

PRÍJMY
Schválený
rozpočet na rok
2013
100 615
PRÍJMY SPOLU
z toho:
200
100 615
- 210
65 115
- 220
34 500
- 290
1 000
300 (dotácie)
0
Ukazovateľ

Upravený
rozpočet
k 31.12.2013
153 125

Plnenie
k 31.12.2013
141 031

% plnenia
k schválenému
rozpočtu
140,17

% plnenia
k upravenému
rozpočtu
92,10

151 745
65 115
46 630
40 000
1 380

139 651
69 785
29 795
40 071
1 380

150,82
100,00
135,16
400,00
0

138,80
107,17
86,36
100,00
100,00
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Zhodnotenie zamestnanosti
Prílohou č. 1 k č. SEFIM-2-26/2012-ORPTR nám boli stanovené záväzné ukazovatele
pre kategóriu platov p.v. a zamestnancov a rozpočtovým opatrením nám boli upravené
a stanovené nové záväzné ukazovatele nasledovne:
Kategória
zamestnanci

Limit
1 093 287

Priemerný záväzný počet
116,221

Priemerný záväzný plat
784

profesionálni vojaci

778 984

61,296

1 059

Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych vojakov v
zmysle zákona č. 346/2005 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.
A. Profesionálni vojaci
2013
Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
762 993
59,255
1 073

Plnenie za 1-12/2013
759 969
59,022
1 073

Tabuľková disciplína bola dodržaná.
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený. Plnenie priemerného
mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu p.v. k 31.12.2013 bolo na
99,61 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2013 bol 55.
B. Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
2013

Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
1 117 189
118,338
787

Plnenie za 1-12/2013
1 108 501
118,162
782

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol prekročený. Plnenie
stanoveného limitu bolo k 31.12.2013 na 99,22 %. Evidenčný počet zamestnancov
k 31.12.2013 bol 118,5. Stanovený priemerný plat bol plnený na 99,37 %.
Boli zavedené opatrenia na zníženie výdavkov na prácu nadčas. Vedúci zamestnanci
prehodnocujú rozsah práce nadčas a pracovnej pohotovosti a za výkon takýchto činností
prednostne udeľujú náhradné voľno.
Osobné príplatky neboli upravované, priznané budú len pre zamestnancov po uplynutí
skúšobnej doby na pracovných miestach, ktoré bolo nutné obsadiť.
V kategórii 620 bolo k 31.12.2013 vyčerpaných celkom € 695 608.
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6. Personálne otázky
V roku 2013 boli realizované personálne zmeny na základe potrieb VŠC, v tejto
súvislosti bolo vydaných 7 doplnkov k tabuľkám počtov, v ktorých sa realizovali zmeny vo
funkciách hlavne športových oddelení potrebné na plnenie hlavných úloh VŠC. Pre riaditeľa
Kancelárie ministra obrany SR a GR SEEK bolo spracovaných 12 informačných správ alebo
žiadostí o posúdenie organizačných zmien k prijatiu zamestnancov a profesionálnych
vojakov do služobného pomeru.
V roku 2013 boli prijatí do služobného pomeru 4 profesionálni vojaci, služobný pomer
skončili 10 profesionálni vojaci.
Do pracovného pomeru bolo celkovo prijatých v priebehu roka 19 zamestnancov.
Prepustených z pracovného pomeru bolo 26 zamestnancov. Prepúšťania boli realizované na
základe organizačných zmien, vlastných žiadostí, uplynutím dohodnutej doby. Z dôvodu
úpravy pracovných vzťahov bolo vykonávaných 80 personálnych pohovorov (o 26 viac ako
v roku 2012), spracovaných 101 pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmluvám a105
platových výmerov.
V mesiaci január a február 2013 boli spracované funkčné prehľady zaradenia všetkých
zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC, plány dovoleniek a plán hodnotení
profesionálnych vojakov. Hodnotenia profesionálnych vojakov boli spracované v plnom
rozsahu do 15.2.2013. Podľa ročného plánu a v súlade s právnymi predpismi boli k 31.3.2013
spracované majetkové priznania profesionálnych vojakov a vedúcich zamestnancov.
Pravidelne boli spracovávané hlásenky osobných zmien zamestnancov
a profesionálnych vojakov. Všetky požadované evidenčné hlásenia boli spracovávané včas.
Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných plánov
a požiadaviek vedenia.
1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC
VŠC sa v roku 2013 organizačne členilo na odbory, oddelenia a skupiny, ktoré boli
riadené vedúcimi, resp. náčelníkmi, v priamej podriadenosti riaditeľovi VŠC. Základné
členenie k 1.1.2013 bolo nasledovné:
• Riaditeľstvo
- organizačno-propagačná skupina,
- právno-personálna skupina,
• Odbor riadenia športu
- oddelenie VŠC dospelých,
- športové oddelenie atletika,
--športové oddelenie vodný slalom,
- športové oddelenie športová streľba,
- športové oddelenie biatlon,
- športové oddelenie džudo,
- športové oddelenie rôzne,
- športové oddelenie kanoistika,
- športové oddelenie vzpieranie,
- športové oddelenie zápasenie,
- športové oddelenie cyklistika cestná,
- oddelenie VŠC mládeže,
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- oddelenie zdravotnej, diagnosticko-regeneračnej starostlivosti
• Odbor ekonomiky
- finančné skupina,
- oddelenie hnuteľného majetku,
- oddelenie nehnuteľného majetku,
- oddelenie evidencie a účtovania.
VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je štatutárnym orgánom
VŠC. Riaditeľ 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 pôsobia zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah
upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a profesionálni vojaci, u ktorých sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej
službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2013 116 zamestnancov, z toho 41 športovcov a 20
trénerov, 60 profesionálnych vojakov, z toho 42 športovcov a 14 trénerov.
K 31.12.2013 bolo v pracovnom pomere 119 zamestnancov a v služobnom pomere 55
profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí športovo talentovaná mládež, ktorých
pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva o vykonávaní športovej činnosti uzatvorená na základe
Občianskeho zákonníka, ktorých nazývame zmluvní športovci.
Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k 1.1.2013
plán

skutočnosť

Dôstojníci

13

10

Práporčíci

1

1

Poddôstojníci

46

35

Mužstvo

2

14

Zamestnanci

121

116

SPOLU

183

176

Veková štruktúra k 1.1.2013
do 25 26-30 31-35
Vek
r.
r.
r.
24
37
18
Počet

36-40
r.
26

41-45
r.
12

46-50
r.
11

51-55
r.
14

56-60 61-65 66-70
r.
r.
r.
14
16
2

19

66-70

61-65

do 25

56-60
51-55

26-30

46-50
41-45
36-40

31-35

Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme k 1.1.2013
Základné
Stredné odborné Vyššie odborné Úplné stredné Vysokoškolské
7
16
4
75
74
Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné

stredné odborné

úplné stredné

vysokoškolské

vyššie odborné

Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 1.1.2013 bol nasledovný:
odbor športu
• športovci:
41 profesionálnych vojakov
42 zamestnancov vo verejnom záujme
• tréneri:
12 prof. vojakov + 2 (náčelník odboru riad. športu a vedúci
oddelenia VŠC dospelých)
20 zamestnancov vo verejnom záujme
• tajomníci športov
5 zamestnancov vo verejnom záujme
• mechanici:
3 zamestnanci vo verejnom záujme
• lekári a zdravotníci:
3 profesionálni vojaci
5 zamestnanci vo verejnom záujme

spolu odb. športu

133 osôb
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Graf odboru športu VŠC

športovci

•

tréneri

tajomníci

mechanici

zdravotníci

odbor ekonomiky:
1 profesionálny vojak
36 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odb. ekon.

37 osôb

• riaditeľstvo:
spolu riaditeľstvo

6 zamestnancov vo verejnom záujme
6 osôb

CELKOVÝ POČET

176 OSÔB
Graf skutočného počtu zamestnancov a
profesionálnych vojakov VŠC podľa
zaradenia

športovci

tréneri

tajomníci

mechanici

zdravotníci

odbor ekonomiky

riaditeľstvo

2. Rozvoj ľudských zdrojov
Prijímanie do dočasnej štátnej služby je realizované cestou regrutačných skupín podľa
miesta trvalého bydliska žiadateľa, v podriadenosti PÚ OS SR a prepúšťanie zo služobného
pomeru je realizované podľa ustanovení zákona č. 346/2005 Z. z. Zaradenie profesionálnych
vojakov do platových tried bolo vykonávané podľa dosiahnutých vojenských hodností na
základe prílohy 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z. a zaradenie zamestnancov do platových tried je
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.
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VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a profesionálnych
vojakov štúdiom na vysokých školách. Počas celého roka sa zamestnanci VŠC zúčastňovali
školení a kurzov, ktoré boli zamerané na získanie nových informácií. Profesionálni vojaci
v súlade s potrebami VŠC absolvovali odborné kurzy v Prápore výcviku Martin. V rámci MO
SR bolo organizované školenie k návrhu rozpočtu MO SR na roky 2014 až 2016 a školenie
technikov požiarnej ochrany. Zamestnanci sa tiež zúčastnili školenia k práci s IS JÚŠ –
spracovanie výstupov, k legislatívnym zmenám v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti,
obsluhe stavebných strojov, k získaniu odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie,
školenia k ochrane osobných údajov, školenia a preskúšania referentov služobných
motorových vozidiel a ročne previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
VŠC plnilo ciele a hlavné úlohy roku 2013 v súlade s predmetom činnosti súvisiacim
s plnením základných verejnoprospešných činností rozpočtovej organizácie, ktorým je
profesionálna starostlivosť a príprava športovcov na športovú reprezentáciu OS SR a štátnu
športovú reprezentáciu s cieľom dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a Európy, svetových vojenských hrách a majstrovstvách sveta CISM ako
i na iných medzinárodných a vrcholových celoštátnych podujatiach.
Základným cieľom VŠC bolo v súčinnosti MO SR a jednotlivými športovými zväzmi
prednostne zabezpečiť kvalitnú prípravu nominovaných športovcov na ZOH Soči 2014
a zabezpečiť v roku 2013 prípravu športovcov na MS, ME, MSJ, MEJ, MS CISM, SU a SP. V
jednotlivých športoch vytvoriť spolu s príslušnými športovými zväzmi optimálne podmienky
pre plnenie hlavných úloh pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO i
jednotlivcov. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov nie je možne suplovať jednotlivé
športové zväzy v zabezpečení reprezentácie slovenskej republiky na vrcholných podujatiach.
V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2013 plnili ŠO hlavné úlohy na
MS, ME, MSJ, MEJ, MS CISM a SU s nasledovným ziskom medailí:
ŠO biatlon
− na ME v letnom biatlone vo Forni Avoltri (zisk 1 medaily),
− na SU v Trentino (zisk 1 medaily).
ŠO cestná cyklistika
− na MS CISM v Leopoldsburgu (zisk 1 medaily).
ŠO džudo
− na MS v džude v alysh v Bialystoku (zisk 1 medaily),
− na MS CISM v džude v Astane (zisk 1 medaily).
ŠO rôzne
−
−
−
−
−
−
−
−

na MS vo vodnom motorizme v Berlíne (zisk 1 medaily),
na MS v karate goju-ryu v Cape Town (zisk 1 medaily),
na MS v kulturistike v Kyjeve (zisk 1 medaily),
na ME v karate goju-ryu v Grazi (zisk 1 medaily),
na ME v modernom päťboji v Setúbal (zisk 1 medaily),
na ME vo vodnom motorizme v Mysliborz a vo Viverone (zisk 2 medailí),
na ME v zjazde na divokej vode v Bovci (zisk 1 medaily),
na SU v alpskom lyžovaní v Trentino (zisk 1 medaily).
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ŠO kanoistika
− na SU v Kazani (zisk 1 medaily),
ŠO vodný slalom
− na MS v Prahe (zisk 3 medailí),
− na ME v Krakowe (zisk 1 medaily),
− na MSJ v Liptovskom Mikuláši (zisk 6 medailí),
− na MEJ v Bourg Saint Maurice (zisk 2 medailí),
ŠO vzpieranie
− na MEJ v Taline (zisk 1 medaily),
ŠO zápasenie
− na ME v Tbilisi (zisk 1 medaily).

Ciele a ich plnenie za jednotlivé ŠO:
ŠO ATLETIKA
Ciele
MS
MS 17
HME
ME 23
MEJ
ME družstiev
EP chôdza
M-SR

1x do 8.m.
2x do 12.m.
účasť 1 pretekára
1x do 6.m.
1x do 12.m.
1x do 12.m.
1x do 12.m.
družstvo do 2.m.
postup do 2. ligy
účasť 10 pretekárov
družstvo do 6.m.
25x titul

Plnenie
1x5.m.
1x11.m./1x19.m.
zúčastnili 2 pretekári
1x10.m./1x12.m.
1x18.m.
1x17.m.
družstvo 1.m.
postúpili do 2. ligy
zúčastnili 11 pretekári
družstvo 7. m.
33x titul

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

Atletickú sezónu 2013 VŠC hodnotí ako vydarenú. Na MS v Moskve sa zaskvel Matej
Tóth 5. miestom a do finále postúpila Danu Velďáková (11. miesto) v trojskoku. Celkovo
VŠC na MS vyslalo 8 atlétov z 11 členov reprezentácie SR. Na HME v Göteborgu atléti
zaostali za očakávaniami (Dana Velďáková 10. miesto, Renáta Medgyesová 12. miesto)
i napriek ochote SAZ umožniť štartovanie trom našim atlétom na vlastné náklady.
Vo všetkých stanovených úlohách ŠO atletika dokázalo naplniť kvantitatívny počet
vyslaných pretekárov na vrcholné podujatia, no nedarilo sa im dosahovať ďalšie naplánované
finálové umiestnenia. Rezervy sú už dlhodobo v načasovaní formy väčšiny atlétov na
vrcholné podujatie. V prípade, že by atléti dosiahli na šampionátoch výkon na hranici
sezónneho maxima, dalo by sa uvažovať o umiesteniach v prvej desiatke a lepšie, v prípade
osobného maxima i medailové.
Práca s mládežou sa odzrkadlila v účasti na juniorských a dorasteneckých
šampionátoch - celkovo 9 účastníkov (ME 23 - 2, MEJ - 5, MS 17 - 2). Vďaka projektu
„Atletická akadémia“, ktorý beží od jesene 2013 pod záštitou profesionálnych atletických
trénerov VŠC, sa v súčasnosti venuje atletike na športoviskách Dukly 40 nových
detí, ktorých prvé výsledky očakávame v najbližších 2-3 rokoch.
23

Za ideálny stav do nasledujúcej sezóny považujem zachovanie súčasného atletického
kádra a rozšíriť ho v dohľadnej dobe o dvoch úspešných a perspektívnych atlétov - Kučera a
Lomnický.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO atletika k 31.12.2013
Názov RP

RP

pridelené

čerpané

zostatok

Čerpanie %

služobné cesty

631 001

8 803,00 €

8 795,50 €

7,50 €

99,91

športová príprava

637 002

4 347,00 €

4 470,15 €

-123,15 €

102,83

ZSC

631 002

18 916,00 €

18 984,22 €

-68,22 €

100,36

ZSN

633 016

1 200,00 €

0,00 €

1 200,00 €

0,00

strava

637 014

3 236,00 €

3 506,36 €

-270,36 €

108,35

634 001

3 500,00 €

422,73 €

87,92

športový materiál

633 006

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00

doplnky výživy

633 006

680,00 €

810,44 €

-130,44 €

119,18

41 682,00 €

39 643,94 €

2 038,06 €

95,11

PHM ZSC
PHM

Celkové čerpanie

0,00 €
3 077,27 €

ŠO BIATLON
Ciele

MS

ME do 26

1x do 8.m. M
1x do 15.m. M
1x do 25.m. M
1x do 10.m. štafety M
1x do 10.m. mix
1x do 3.m. Ž
1x do 15.m. Ž
1x do 30.m. Ž
1x do 10.m. štafety Ž
1x do 15.m. M
1x do 25.m. Ž

MSJ

1x do 30.m. J/K

MEJ

1x do 30.m. J

CISM
MS letný biatlon
SZU

neplánované
neplánované
neplánované

Plnenie

1x29. m.
1x10. m.
1x7. m.
1x4. m.
10., 11. m
14.,15.,17.,18. m.
1x8. m.
1x13. m.
9.,21.,22.,24. m.
1x17.m./1x18. m.
.
1x29. m.

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

2x 5. m.
1x3. m. mix
1x 1. miesto

Na II. zimných svetových vojenských hrách v Annecy bolo najlepším umiestnením 5.
miesto čat. Dušana Šimočka v rýchlostných pretekoch na 10 km a 5. miesto v rýchlostných
pretekoch družstiev na 10 km v zložení čat. Dušan Šimočko, čat. Matej Kazár, rtn. Miroslav
Matiaško, des. Martin Otčenáš.
V letnom období roku 2013 sa čat. Matej Kazár a rtn. Miroslav Matiaško podieľali na
zisku bronzovej medaily v miešanej štafete na MS v letnom biatlone na kolieskových lyžiach
vo Forni Avoltri. Napriek tomu, že na MS v Novom Meste na Morave ŠO biatlon nezískal
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vzácny kov, dosiahol veľmi dobré výsledky. Anastasiya Kuzmina v pretekoch jednotlivcoch
obsadila 4., 14., 15. a 17.miesto a Jana Gereková 10., 11. a 18 miesto. Miešaná štafeta
dobehla na 7. mieste, štafeta žien na 8. mieste a štafeta mužov na 10. mieste. Tieto výsledky
sa počítali do nominácie na ZOH 2014. Znamenalo to, že na ZOH 2014 mohla štartovať ako
mužská, tak aj ženská štafeta.
ZOH 2014 v Soči sa za ŠO biatlon nominovalo 8 športovcov.
Na SZU v Trentine získala zmluvná športovkyňa Natália Prekopová zlatú medailu vo
vytrvalostných pretekoch.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO biatlon k 31.12.2013
Názov RP

RP

služobné cesty

631 001

3 500,00 €

2 695,32 €

804,68 €

77,01

športová príprava

637 002

900,00 €

626,00 €

274,00 €

69,56

ZSC

631 002

64 600,00 € 65 502,93 €

-902,93 €

101,40

ZSN

633 016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

strava

637 014

2 000,00 €

2 010,08 €

-10,08 €

100,50

634 001

1 300,00 €

-469,24 €

136,10

športový materiál

633 006

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

100,00

doplnky výživy

633 006

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

80 300,00 € 80 603,57 €

-303,57 €

PHM ZSC
PHM

Celkom

pridelené

čerpané

1 045,75 €
723,49 €

zostatok

Čerpanie %

0,00

100,38

ŠO DŽUDO
Ciele
MS
ME
MS CISM
MS Alysh
MSJ
MEJ
MED
SU
EYOF
M-SR
M-SR juniorov
M-SR dorastencov

1x do 7.m.
1x do 5.m.
1x do 9.m.
1x do 3.m.
1x do 5.m.
1x do 7.m.
neplánovaná
1x do 9.m.
2x do 7.m.
1x do 9.m.
1x do 7.m.
1x do 7.m.
1x do 9.m.
4x titul
3x2.m.
4x do 3.m.
3x titul
3x do 3.m.
1x titul
1x2.m.

Plnenie
vyradený 1.kolo
vyradený 2.kolo
1x9.m.
1x1.m.
1x5.m.
bez účasti
1x3.m.
1x9.m.
vyradený 2.kolo
1x9.m.
vyradený 1.kolo
vyradený 1.kolo
1x7.m.
3x titul
4x2.m.
2x3.m.
4x titul
2x2.m.
1x titul
1x2.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
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ŠO džudo sa v roku 2013 nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Čat. Marián
Benkóczky aj napriek tomu, že štartoval na ME na vlastné náklady, bol vyradený v 2. kole
a nepodarilo sa mu splniť svoje predsavzatie umiestniť sa do 9. miesta. Neskoršie zranenia ho
vyradili z účasti na ďalších turnajoch a bez ďalšej motivácie sa rozhodol ukončiť svoje
pôsobenie vo VŠC.
Des. Matúš Milichovský ukázal v tejto sezóne veľmi dobrý zápasový prejav, pričom
vybojoval bronz na MS v alyshi a na MS CISM sa tešil z piateho miesta. Na ME sa mu
nepodarilo prejsť cez druhé kolo. Začal sa dobre umiestňovať aj na SP čo mu dáva nominačnú
šancu na OH 2016. V budúcom roku je potrebné zamerať sa hlavne na mladých džudistov,
aby mohli výsledkami nahradiť starších, ktorý sa rozhodli ukončiť pôsobenie vo vrcholovom
športe.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO džudo k 31.12.2013
Názov RP

RP

pridelené

služobné cesty

631 001

športová príprava

čerpané

zostatok

Čerpanie %

4 000,00 €

3 489,57 €

510,43 €

87,24

637 002

1 110,00 €

1 120,27 €

-10,27 €

100,93

ZSC

631 002

14 600,00 €

14 647,19 €

-47,19 €

100,32

ZSN

637 036

1 800,00 €

1 785,30 €

14,70 €

99,18

strava

637 014

286,00 €

279,44 €

6,56 €

97,71

634 001

3 000,00 €

97,30 €

96,76

športový materiál

633 006

0,00 €

0,00 €

0,00

doplnky výživy

633 006

0,00 €

300,00 €

0,00

871,53 €

96,53

PHM ZSC
PHM

Celkom

dotácie

769,97 €
2 132,73 €
300,00 €

0,00 €

24 796,00 € 300,00 € 24 224,47 €

ŠO ŠPORTOVÁ STREĽBA
Ciele
HME

ME
SP
MEJ

1x do 3.m.
1x finále.
1x do 20.m.
1x do 3.m.
1x do 15.m.
1x do 20.m.
2x do 15.m.
2x do 30.m.
2x do 20.m.
1x do 30.m.

Plnenie
1x6.m./1x8.m./1x16.m.

1x5.m./1x15.m./1x16.m.
1x12.m./1x17.m.
1x22.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
splnené

Rok 2013 bol rokom poolympijským a zároveň prvým rokom nového OH cyklu 20132016.
Hlavné úlohy boli orientované na dva šampionáty (HME a ME), podujatia SP a AMS.
Úlohy športovci ŠO športová streľba zvládli so striedavými výsledkami.
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Na tradičné medailové úspechy nenadviazala skupina bežiaci terč, čo sa to odzrkadlilo
najmä v súťaži družstiev, kde sme sa v minulosti opierali o medaily tejto skupiny. Nesmieme
však zabudnúť na nositeľa hlavných úloh v uplynulom období Jozefa Gönciho, na ktorého
boli pravidelne kladené najvyššie úlohy nielen v ŠO ale aj VŠC a ktorý sa vydal na trénerskú
dráhu.
V personálnej oblasti sa vytvorili predpoklady na podporu perspektívnych
mládežníkov, ktorí by mali dostať zelenú a doplnili tabuľkové miesta na únosný stav v ŠO. V
tomto smere sa urobili potrebné kroky prijatím nových mládežníkov, ktorí už ukázali svoj
talent. V budúcej sezóne chceme svoje úsilie zamerať na MS a HME 2014.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO športová streľba k 31.12.2013
Názov RP

RP

pridelené

čerpané

zostatok

Čerpanie %

služobné cesty

631 001

6 000,00 €

8 468,99 €

-2 468,99 €

141,15

športová príprava

637 002

2 500,00 €

2 457,67 €

42,33 €

98,31

ZSC

631 002

15 000,00 € 13 896,94 €

1 103,06 €

92,65

ZSN

637 036

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

826,00 €

694,88 €

131,12 €

84,13

634 001

3 000,00 €

12,98 €

99,57

športový materiál

633 006

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00

doplnky výživy

633 006

0,00 €

0,00 €

0,00

8 820,50 €

76,37

PHM ZSC
PHM

1 037,18 €
1 949,84 €

37 326,00 € 28 505,50 €

Celkom

ŠO VODNÝ SLALOM
Ciele

MS

ME

MSJ U23

MEJ U23

SP

1x do 3. m.
1x do 6. m.
1x do 8. m.
hliadky 2x do 3. m.
1x do 3. m.
1x do 6. m.
1x do 8. m.
2x do 3. m. hliadky
1x do3. m.
2x do 6 .m.
3x do 8. m.
hliadky 2x do 3. m.
1x do 3. m.
2x do 6. m.
3x do 8. m.
hliadky 2x do3. m.
3x do 3. m.
4x do 6. m.

Plnenie

Vyhodnotenie

1x 2. m.
1x 9. m.
1x 14. m.
1x 1. m., 1x 2. m.
1x16. m.
1x20. m
1x21. m.
1x1. m., 3x 4. m.
2x1. m.
3x 4. m.,2x 5. m.
2x 7. m.
2x 1.m.,1x 2.m., 1x 3.m.
2x1. m.
2x 5. m.
1x 9. m.
1x 4. m., 1x 5. m.
2x1. m., 1x 2. m.
1x4. m.,4x 5. m.

splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
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ŠO vodný slalom plnilo hlavné úlohy v roku 2013 na Majstrovstvách sveta v Prahe,
Majstrovstvách Európy v Krakove, Majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v
Liptovskom Mikuláši, Majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov a vo Svetovom pohári.
Hneď v úvode sezóny sa v poľskom Krakove konali ME, kde sa športovcom v
individuálnych disciplínach až tak nedarilo a najlepším umiestnením bolo 16. miesto Kučeru s
Bátikom v C2. V súťaži hliadok 3xC1 nesklamal Alexander Slafkovský a spolu s kolegami z
reprezentácie zvíťazili. V ostatných disciplínach zhodne skončili na 4. mieste, z ktorých treba
vyzdvihnúť najmä výkon kajakárov. Na MSJ a do 23 r. v Liptovskom Mikuláši dosiahli
najvýraznejší úspech Patrik Gajarský, keď zvíťazil v C1 do 23 r. a Jakub Grigar sa stal
juniorským Majstrom sveta v K1. Aj v kategórii hliadok potvrdili znalosť domácej trate a
získali 2x titul Majstrov sveta, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Na MEJ a do 23. r.
vo francúzskom Bourg. St. Maurice sa podarilo v individuálnych disciplínach získať dva
tituly Majstrov Európy, keď des. Martin Halčin obhájil titul z minulého roka a Jakub Grigar
po MSJ zvíťazil aj na MEJ. Vyvrcholením celej sezóny boli Majstrovstvá sveta v Prahe, kde
Alexander Slafkovský po piatich individuálnych medailách z ME získal aj svoju prvú
striebornú medailu z MS. Výborne sa kanoistom darilo aj v súťaži hliadok, keď získali štvrtý
titul Majstrov sveta v rade.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vodný slalom k 31.12.2013
Názov RP

RP

pridelené

služobné cesty

631 001

športová príprava

637 002

ZSC

631 002

ZSN

633 016

0,00 €

strava

637 014

3 000,00 €

634 001

3 000,00 €

športový materiál

633 006

4 000,00 €

doplnky výživy

633 006

PHM ZSC
PHM

Celkom

čerpané

zostatok

Čerpanie %

11 000,00 €

9 042,13 €

1 957,87 €

82,20

6 000,00 €

6 588,84 €

-588,84 €

109,81

21 500,00 € 21 497,81 €

2,19 €

99,99

0,00 €

0,00 €

0,00

2 870,40 €

129,60 €

95,68

804,09 €

73,20

3 998,59 €

1,41 €

99,96

0,00 €

0,00 €

0,00

48 500,00 € 46 193,68 €

2 306,32 €

95,24

2 195,91 €

ŠO RÔZNE
Ciele
MS karate
ME karate
MS vod. motorizmus
ME vod. motorizmus
MS ZNDV
ME ZNDV
ME biathle

1x do 3.m.
1x do 3.m.
1x do 3.m.
1x do 3.m.
1x do 3.m.
1x do 3.m.
neplánovaná

ME gymnastika

1x do finále

MS kulturistika M
MS kulturistika Ž
MSJ plávanie
MEJ plávanie

1x do 3.m.
1x do 3.m.
neplánovaná
neplánovaná

Plnenie
1x2.m.
1x1.m.
1x2.m./1x5.m.
1x2.m./1x3.m.
1x 6.m./1x11.m.
1x 3.m./2x4.m.
1x 3.m.
1x33.m. bradlá
1x23.m. hrazda
1x5.m.
1x2.m.
1x9.m.
1x6.m.

Vyhodnotenie
splnené
splnené
splnené
splnené
nesplnené
splnené
nesplnené
nesplnené
splnené
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Ciele

Plnenie

ME plávanie (25)

2x do semifinále

M-SR

10x titul

Vyhodnotenie

1x4.m./1x6.m./1x8.m.
1x16.m.
41x titul

splnené
splnené

V roku 2013 prevažná väčšina športovcov ŠO rôzne splnila hlavné úlohy roku na
veľmi vysokej úrovni. Naši športovci získali na MS a ME spolu 9 medailí, čo je mierny
vzostup oproti minulému roku (8 medailí). Tieto medaily VŠC získalo zásluhou športovcov,
ako sú kulturisti Janka Purdjaková, Igor Kočiš, vodných motoristov Mariána Junga a z.š.
Michala Košúta, karatistu nrtm. Klaudia Farmadína a rtn. Jána Šuteka, des. Štefana Gregu.
Za zmienku stojí vyzdvihnúť umiestnenie rtm. Štefana Havlíka, ktorý po prechode medzi
profesionálov prvým rokom skončil na GP Chicago vo finále do100kg na 7. mieste. V tomto
roku sa nedarilo skupine zjazd na divokej vode, ktorá v minulosti pravidelne nosila medaile.
Smolou boli aj dve 4. miesta na ME v Bovci. Nedarilo sa ani skupine športová gymnastika.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO rôzne k 31.12.2013

Názov RP

RP

pridelené

čerpané

zostatok

Čerpanie %

služobné cesty

631 001

7 000,00 €

5 630,30 €

1 369,70 €

80,43

športová príprava

637 002

13 800,00 €

14 260,10 €

-460,10 €

103,33

ZSC

631 002

16 500,00 €

16 510,34 €

-10,34 €

100,06

ZSN

633 016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

634 001

4 500,00 €

1 873,33 €

58,37

športový materiál

633 006

7 000,00 €

7 000,00 €

0,00

doplnky výživy

633 006

3 600,00 €

3 365,21 €

234,79 €

93,48

52 400,00 €

42 392,62 €

10 007,38 €

80,90

PHM ZSC
PHM

Celkové čerpanie

0,00 €
2 626,67 €

ŠO VZPIERANIE
Ciele
MS
ME
MEJ 23
SU
M-SR

1x do 12.m.
1x do 12.m.
1x do 3.m.
2x do 6.m.
1x do 6.m.
3x titul

Plnenie

Vyhodnotenie

2x7.m./1x8.m.
1x9.m.

splnené
splnené

1x3.m./2x4.m./3x5.m.

splnené

3x6.m./3x9.m.
3x titul/2x2.m./1x3.m.

splnené
splnené

Hlavné úlohy roku 2013 ŠO vzpieranie splnilo. Väčšina pretekárov naplnila aj svoje
osobné ciele.
Po dvoch medailách z roku 2011 od Richarda Tkáča bol rok 2013 opäť medailový
i keď len jednou medailou.
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Stále pokračuje etapa budovania mladého kádra. Priemerný vek vzpieračského
družstva, zložený z pretekárov, ktorí všetci štartovali na medzinárodných súťažiach, je len
21,4 roku. Tento trend budovania mladého kádra by mal pokračovať aj v budúcom roku, keď
by mali byť voľné pozície obsadené mladými talentovanými pretekármi. Členovia ŠO
vzpierania sú vo výkonných funkciách zväzu, čo zabezpečuje dobrú spoluprácu medzi
vedením VŠC a SZV. Tá sa preukázala vo viacerých rovinách.
V roku 2013 boli v Banskej Bystrici usporiadané už druhé M-SR. Úroveň s akou boli
usporiadané ako i veľkosťou svedčí o tom, že to boli jedny z najkvalitnejších M-SR v histórii.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO vzpieranie k 31.12.2013
Názov RP

RP

pridelené

čerpané

zostatok

Čerpanie %

služobné cesty

631 001

4 775,00 €

4 694,60 €

80,40 €

98,32

športová príprava

637 002

2 100,00 €

1 913,40 €

186,60 €

91,11

ZSC

631 002

4 500,00 €

4 546,76 €

-46,76 €

101,04

ZSN

633 016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

1 320,00 €

2 140,08 €

-820,08 €

162,13

634 001

1 000,00 €

400,57 €

59,94

športový materiál

633 006

0,00 €

0,00 €

0,00

doplnky výživy

633 006

2 000,00 €

1 983,21 €

16,79 €

99,16

15 695,00 €

15 877,48 €

-182,48 €

101,16

PHM ZSC
PHM

Celkové čerpanie

33,76 €
565,67 €

ŠO ZÁPASENIE

MS
ME

Ciele

Plnenie

Vyhodnotenie

1x do 8. m.
1x do 10. m.
1x do 5. m.
1x do 8. m.
1x do 12. m.
Ciele

1x 14. m.
1x 25. m.
1x 3. m.
1x 7. m.
1x 18. m.
Plnenie

nesplnené
nesplnené
splnené
splnené
nesplnené
Vyhodnotenie

ŠO zápasenie v roku 2013 splnilo hlavné úlohy čiastočne, nakoľko zápasníci na MS
nedokázali splniť plánované umiestnenia. István Lévai sa stal bronzovým medailistom na ME
a David Lengyel obsadil 7. miesto. ŠO zápasenie je omladené športovcami od 21 do 23 rokov.
Očakáva sa, že výkonnosť tohto ŠO bude narastať a nominujú sa na OH 2016.
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Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO zápasenie k 31.12.2013
Názov RP

RP

služobné cesty

631 001

5 500,00 €

5 499,64 €

0,36 €

99,99

športová príprava

637 002

1 800,00 €

1 799,70 €

0,30 €

99,98

ZSC

631 002

8 500,00 €

8 421,00 €

79,00 €

99,07

ZSN

633 016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

2 280,00 €

2 279,48 €

0,52 €

99,98

634 001

1 000,00 €

-20,12 €

102,01

347,50 €

-347,50 €

0,00

999,83 €

0,17 €

99,98

20 080,00 € 20 367,27 €

-287,27 €

101,43

PHM ZSC
PHM

pridelené

športový materiál

633 006

doplnky výživy

633 006

1 000,00 €

Celkom

čerpané

zostatok

1 020,12 €

Čerpanie %

ŠO KANOISTIKA
Ciele

MS

MS 23
ME
ME 23
MEJ
SP

1x do 3.m.
1x do 6.m.
1x do 8.m.
1x do 12 .m.
1x do 8.m.
1x do 12 .m.
2x do 3.m.
1x do 6.m.
2x do 8.m.
1x do 4.m.
1x do 8.m.
1x do 18.m.
2x do 3.m.
2x do 6.m.
2x do 8.m.

Plnenie
1x4.m./2x7.m./1x8.m.
1x9.m./1x11.m./1x12.m.
1x6.m.
1x4.m./1x8.m./1x18.m.
1x4.m./1x13.m./1x16.m.
1x13.m.
1x2.m./2x3.m.
2x4.m./1x5.m./1x6.m.
4x7.m./4x8.m.

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

Pretekárskej sezóne 2013 ŠO kanoistika prikladalo menšiu dôležitosť vzhľadom na to,
že išlo o poolympijskú sezónu. Úsilie bolo smerované najmä k personálnej stabilizácii
družstva, rozvoju tréningových skupín prípravka a juniori.
Na medzinárodné podujatia bohatá sezóna 2013 bola pre ŠO kanoistika úspešná, ale
zároveň vytvorila v pretekároch pozitívny hlad po úspechu. Na majstrovstvách sveta šesť
pretekárov dosiahlo päť finálových umiestnení. Majstrovstvá Európy boli sklamaním, keď
pretekári ŠO kanoistika VŠC zasiahli do bojov o medaily len v dvoch disciplínach.
V pretekoch v kategórii do 23 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy jedno štvrté miesto
a na majstrovstvách sveta v tejto kategórii jedno šieste miesto. Pretekári – študenti úspešne
reprezentovali VŠC aj na svetovej letnej univerziáde, kde mali zastúpenie troch pretekárov
a dosiahli päť finálových umiestnení z toho jedno druhé miesto. V sérii pretekov svetového
pohára štartovalo osem pretekárov a dosiahli spolu pätnásť finálových umiestnení, z čoho
v troch prípadoch získali medailové umiestnenie. Účasť na veľkých svetových podujatiach
ŠO kanoistika zavŕšilo štvrtým a piatym miestom v maratóne na Svetových hrách
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neolympijských športov.
Z krátkej sumarizácie najdôležitejších výsledkov, ktoré ŠO kanoistika dosiahlo
v uplynulej sezóne vyplýva, že pokračuje v trende plošného nárastu výkonnosti pretekárov,
čo vytvára dobru klímu v dlhodobej príprave smerom k OH 2016.
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO kanoistika k 31.12.2013
pridelené

čerpané

Čerpanie %

Názov RP

RP

služobné cesty

631 001

5 800,00 €

5 823,84 €

-23,84 €

100,41

športová príprava

637 002

4 840,00 €

4 263,66 €

576,34 €

88,09

ZSC

631 002

17 500,00 € 17 539,63 €

-39,63 €

100,23

ZSN

637 036

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

2 100,00 €

2 099,50 €

0,50 €

99,98

PHM ZSC

634 001

PHM

634 001

-198,23 €

102,83

športový materiál

633 006

5 700,00 €

5 700,00 €

0,00 €

100,00

doplnky výživy

633 006

1 660,00 €

1 660,00 €

0,00 €

100,00

7 000,00 €

Celkom

44 600,00 €

582,23 €
6 616,00 €

44 284,86 €

zostatok

315,14 €

99,29

ŠO CYKLISTIKA CESTNÁ
Ciele
MS

1x 1/3 poľa elite
1x 1/3 poľa U23

ME U23

3x 1/3 poľa

M-SR

2x do 3.m.

UCI

1x do 3.m.
4x do 10.m.

Plnenie
1x47.m./1x80.m.
1x47.m./1x53.m.
1x61.m.
2x1.m./3x2.m./1x3.m.
2x1.m./2x2.m/2x3.m.
1x4.m./1x5.m./1x6.m.
2x7.m./1x8.m./1x9.m.

Vyhodnotenie
nesplnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Najlepšie výsledky za rok 2013 dosiahlo ŠO na pretekoch UCI, na ktorých v celkovom
hodnotení zo 158 kontinentálnych tímov skončilo na 23. mieste, so ziskom 297 bodov a 43.
mieste zo 178 profesionálnych kontinentálnych tímov.
V priebehu roka príslušníci absolvovali 102 štartov, získali 37 pódiových umiestnení,
z toho 14 víťazstiev. Tieto výsledky prispeli k štartu pretekárov voj .2. st. Tybora, z. Jurča
v kategórii Elite a z. Michaela Kolářa a z. š. Erika Bašku, Ľuboša Malovca v kategórii U-23
na MS, ktoré sa konali v Taliansku. Úlohu, ktorú mali stanovenú v peletóne, pomoc
vedúcemu pretekárovi Petrovi Saganovi splnili.
Medzi vrcholy minuloročnej sezóny patrili Armádne majstrovstvá sveta CISM
v Belgicku, kde príslušníci ŠO CC VŠC potvrdili vysokú výkonnosť umiestnením dvoch
pretekárov v prvej desiatke a to nrtm. Kováča na výbornom 4. mieste a z. Jurča na 5.mieste,
čo v konečnom dôsledku viedlo k získaniu vynikajúceho 2.miesta medzi družstvami.
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Čerpanie pridelených finančných prostriedkov ŠO cestná cyklistika k 31.12.2013

Názov RP

RP

služobné cesty

631 001

1 628,00 €

2 160,08 €

-532,08 €

132,68

športová príprava

637 002

694,00 €

654,00 €

40,00 €

94,24

ZSC

631 002

9 000,00 €

8 228,96 €

771,04 €

91,43

ZSN

637 036

700,00 €

700,00 €

0,00 €

0,00

strava

637 014

378,00 €

378,00 €

0,00 €

100,00

PHM ZSC

634 001

PHM

634 001

-1 213,25 €

117,33

športový materiál

633 006

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

100,00

doplnky výživy

633 006

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

pridelené

1 444,74 €

7 000,00 €

21 400,00 €

Celkom

zostatok

čerpané

6 768,51 €

22 334,29 €

Čerpanie %

-934,29 €

104,37

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC v roku 2013
Súťaž

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Súčet

MS
MSJ
ME
MEJ
M-SR
SU

1
4
2
2
140
1

4
1
1
82
2

3
1
4
1
46
-

8
6
7
3
268
3

MS CISM

1

1

-

2
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Prehľad medailových umiestnení na MS, MSJ, ME, MEJ, MS CISM a SU v roku 2013
Názov
podujatia
MS leto
SU

MS CISM

MS alysh
MS CISM
MS Goju-ryu
ME Goju-ryu
MS
SU
ME
MS
ME

ME

SU

MS

MSJ

Miesto
podujatia

Umiestnenie

Meno

BIATLON
rtn. Miroslav Matiaško
Forni Avoltri/ITA
3. miesto
čat. Matej Kazár
Trentino/ITA
1. miesto
p.š. Natália Prekopová
CESTNÁ CYKLISTIKA
nrtm. Maroš Kováč
voj.2.st. Patrik Tybor
Leopoldsburg/BEL
2. miesto
z. Matej Jurčo
z. Michael Kolář
DŽUDO
Bialystok/POL
3. miesto
des. Matúš Milichovský
Astana/KAZ
1. miesto
rtm. Milan Randl
RÔZNE (karate)
Cope Town/JAR
2. miesto
nrtm. Klaudio Farmadín
Graz/AUT
1. miesto
nrtm. Klaudio Farmadín
RÔZNE (kulturistika)
Kyjev/UKR
2. miesto
z. Jana Purdjaková
RÔZNE (lyžovanie)
Trentino/ITA
2. miesto
z. Adam Žampa
RÔZNE (moderný päťboj)
Setúbal/POR
3. miesto
p.š. Lucia Kršňáková
RÔZNE (vodný motorizmus)
Berlín/DEU
3. miesto
z. Marián Jung
Mysliborz/POL
2. miesto
z. Marián Jung
Viverone/ITA
3. miesto
p.š. Michal Košút
RÔZNE (zjazd na divokej vode)
p.š. Štefan Grega
Bovec/SLO
3. miesto
p.š. Ján Šutek
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
z. Miroslav Zaťko
Kazaň/RUS
2. miesto
z. Ľubomír Beňo
VODNÝ SLALOM
z. Michal Martikán
1. miesto
z. Alexander Slafkovský
Praha/CZE
2. miesto
z. Alexander Slafkovský
z. Ján Bátik
2. miesto
z. Tomáš Kučera
Liptovský Mikuláš
1. miesto
p.š. Jakub Grigar
1. miesto
p.š. Patrik Gajarský
p.š. Marko Gurecka
1. miesto
p.š. Tomáš Džurný
p.š. Martin Mračna
p.š. Martin Šimičák
p.š. Jakub Skubík
1. miesto
p.š. Igor Michalovič
p.š. Jakub Tomko

Disciplína

mix štafeta
15km individuál
celkové
hodnotenie
družstva
do 81kg
do 90kg
do 84kg
do 84kg
absolutka
slalom
biathle
F-500
O-700
F-350
zjazd C2

K2 200 m

3xC1
C1
3xC2
K1
C1
3xC1

3xC2
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Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Umiestnenie

p.š. Jakub Grigar
p.š. Peter Blasbalg
des. Martin Halčin
3. miesto
p.š. Miroslav Urban
1. miesto
z. Alexander Slafkovský
1. miesto
p.š. Jakub Grigar
1. miesto
des. Martin Halčin
VZPIERANIE
3. miesto
z. Matej Kováč
ZÁPASENIE
3. miesto
z. István Lévai
2. miesto

ME

Krakow/POL

MEJ

Bourg S.M./FRA

MEJ

Talin/EST

ME

Tbilisi/GRU

Meno

Disciplína
3xK1
3xK1
3xC1
K1 U23
K1 juniori
trh do 105kg
gr.š. do 60kg

Stanovené ciele VŠC na r. 2014
Zámer výcvikového roka 2014
Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových športovcov pre štátnu
športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR, s cieľom prípravy i plnenia nominačných
kritérií na ZOH 2014 v Soči, úspešne reprezentovať a dosahovať popredné umiestnenia na
MS, ME a MS CISM ako aj iných medzinárodných a celoštátnych súťažiach, v súlade so
zákonom č. 228/1997 Z. z. o telesnej kultúre a zákonom č. 300/2008 Z. z o organizácii
a podpore športu.
Cieľ výcvikového roka 2014
Cieľom VŠC je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných športových
odvetviach. V spolupráci s národnými športovými zväzmi, ministerstvom školstva SR a SOV
zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť nominačné ciele na ZOH 2014
a stanovené hlavné úlohy MS, ME, M-SR a súťažiach CISM.
Priority výcvikového roka 2014:
a) vo VŠC 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,
b) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú reprezentáciu OS SR na
medzinárodných podujatiach organizovaných medzinárodnou radou vojenského športu,
c) dosahovať popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy,
d) vynaložiť maximálne úsilie pri plnení nominačných kritérií na ZOH 2014 v Soči,
e) zabezpečiť podmienky pre úspešnú reprezentáciu SR a OS SR na ZOH 2014 v Soči,
f) zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnej a špecializovanej
oblasti telovýchovného lekárstva,
g) zabezpečiť a podieľať sa na organizovaní športovo-spoločenských a prezentačných akcií,
h) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s možnosťou kontinuálneho
prechodu z mládežníckych kategórií do seniorskej kategórie,
i) 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.
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Merateľné ukazovatele výcvikového roka 2014
- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových
a európskych podujatí v roku 2014 je 20,
- počet účastníkov úloh, ktorí splnili nominačné kritériá pre účasť na ZOH 2014 je 12
a plánovaný počet tých, ktorí sú nositeľmi hlavných úloh a budú plniť nominačné kritériá pre
MS, ME, MS CISM v roku 2014 je 140 (vrátane 54 zmluvných športovcov).

8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2013
Uplynulé obdobie roku 2013 je hodnotené z pohľadu účinkovania športovcov VŠC na
svetových a európskych podujatiach pozitívne. Vrcholoví športovci sa v rámci reprezentácie
SR a OS SR v jednotlivých odvetviach zúčastnili na vrcholných súťažiach, z ktorých si
priviezli celkom 29 medailí a množstvo výborných finálových umiestnení. V spolupráci so
Slovenským olympijským výborom, Ministerstvom obrany SR a športovými zväzmi bola v
roku 2013 zabezpečená finálna príprava nominovaných športovcov VŠC na ZOH 2014
v Soči. Príprava ostatných športovcov bola zabezpečená v spolupráci s jednotlivými
športovými zväzmi a taktiež SOV. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy
bolo na požadovanej úrovni.
Hlavné úlohy v roku 2013 športovci VŠC plnili na MS, MSJ, ME, MEJ, MS CISM a
SU. Úspešná bilancia športových výsledkov dosiahnutých v roku 2013 zahŕňa zisk 8 medailí
z majstrovstiev sveta, 6 medailí z majstrovstiev sveta juniorov, 7 medailí z majstrovstiev
Európy, 3 medailí z majstrovstiev Európy juniorov, 3 medailí zo svetovej univerziády a 2
medaily z majstrovstiev sveta CISM.
V roku 2013 sa podarilo, vďaka navŕšeniu finančných prostriedkov na športovú
prípravu, pre nominovaných olympionikov zabezpečiť a realizovať športovú prípravu celého
VŠC na zodpovedajúcej úrovni. Dôkladnými analýzami potrebnej kvality športovej prípravy
sa dospelo k zisteniu, že ak nebudú rásť ročné finančné prostriedky paralelne s mierou
inflácie, tak sa bude musieť v budúcnosti siahať k personálnym opatreniam u jednotlivých
ŠO, čo výrazne môže ovplyvniť individuálny šport v Slovenskej republike.
Z dlhodobých cieľov vyvrcholila v roku 2013 dlhodobá príprava športovcov zameraná
na úspešnú reprezentáciu na ZOH 2014 v Soči. Z VŠC splnilo nominačné kritériá 12
športovcov - 7 športovci zo ŠO biatlon, 2 zo ŠO lyžovanie a 3 zo ŠO rôzne (skupina boby).
Ďalej v roku 2013 pokračovala dlhodobá príprava športovcov smerovaná k plneniu
každoročných hlavných úloh VŠC na svetových podujatiach v súčinnosti s jednotlivými
športovými zväzmi a štábom SOV.
Výcvikové tábory boli realizované v rámci plánu dlhodobej športovej prípravy
zameranej na využitie priaznivých klimatických a sparingových podmienok a ako príprava
pred ZOH, MS, ME, s cieľom zvyšovania športovej výkonnosti, oboznámenia sa s
podmienkami a miestom konania jednotlivých športových súťaží a plnenia hlavných úloh
na ZOH 2014. Oproti výcvikovému roku 2012 sme v priemere zaznamenali vyšší počet
neplánovaných akcií, na základe pridelenia účelových dotácií v štvrtom štvrťroku, ktoré boli
vyčlenené na prípravu nominovaných športovcov na ZOH 2014.
Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v hodnotenom roku boli pravidelne analyticky
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vyhodnocované. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a
to rovnako v oblasti plnenia hlavných športových úloh, ako aj v oblasti ekonomického a
finančného zabezpečenia.
Na záver je možné konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa našim
športovcom podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí
predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem ostatných výborných finálových umiestnení
získali 29 medailí a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre
zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2013 z pohľadu
zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a prekročené.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti vrcholový športovec,
ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky a umiestnenia na pretekoch
a súťažiach doma i v zahraničí. Svojimi úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom
OS SR a Slovenskej republiky, a teda ich hlavným užívateľom je slovenská reprezentácia, OS
SR, SOV a jednotlivé športové zväzy.

Záverečné hodnotenie
V roku 2013 bolo pripravených pre jednotlivé športové odvetvia 84 športovcov, ktorí
nás reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, džude, modernom
päťboji, gymnastike, plávaní, lyžovaní, kulturistike, zjazde na divokej vode, vodnom
motorizme, v karate, zápasení, vzpieraní, rýchlostnej kanoistike a v cestnej cyklistike. Svojimi
výsledkami pomáhajú našej krajine a jej občanom dostať sa hlbšie do povedomia
v celosvetovom meradle a tiež dvíhajú národnú hrdosť občanov Slovenskej republiky.
Ďalším dôležitým momentom je popularizácia športu najmä medzi mládežou, ktorá sa
realizuje formou propagácie výborných výsledkov našich športovcov takmer denne v masovo
šírených médiách. Organizujeme športové podujatia domácej i zahraničnej úrovne.
Usporadúvame tlačové konferencie a besedy s najlepšími športovcami.
Centrum mládeže pri VŠC DUKLA v roku 2013
podporovalo organizačne,
materiálne i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili výkonnostné úlohy na
domácich a medzinárodných juniorských športových podujatiach.
V Centre mládeže bolo v roku 2013 zaradených 107 mladých športovcov, z toho 17 do
ŠO atletika, 10 do ŠO biatlon, 15 do ŠO vodný slalom, 10 do ŠO džudo, 16 do ŠO rôzne (9
plávanie, 5 moderný päťboj, 1 vodný motorizmus, 1 vodný zjazd), 4 do ŠO športová streľba,
5 do ŠO cestná cyklistika, 26 do ŠO kanoistika a 4 do ŠO zápasenie.
Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové umiestnenia
našich zmluvných športovcov. Na MS juniorov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši,
vybojovali tituly Jakub Grigar, Patrik Gajarský, Martin Šimičák, Jakub Skubík, Igor
Michalovič, Jakub Tomko, Martin Mračna, Marko Gurecka, Tomáš Džurný, Peter Blasbalg,
Martin Halčin, Miroslav Urban. Na ME juniorov vo Francúzsku získali tituly šampiónov
Jakub Grigar a Martin Halčin. Na ME v BIATHLE v Portugalsku dosiahla Lucia Kršňáková
3. miesto. Na ME juniorov vo vzpieraní v Estónsku Matej Kováč 3. miesto. Biatlonistka
Natália Prekopová zvíťazila na Svetovej zimnej univerziáde v Taliansku.
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Zmluvní športovci v roku 2013 získali na majstrovstvách SR celkove 112 medailí,
z toho 40 titulov majstra SR, 37 strieborných a 31 bronzových medailí. Ziskom 112 medailí si
udržujeme významné postavenie športovcov v slovenskom mládežníckom športe.
Medailová bilancia z majstrovstiev Slovenska v priebehu rokov 2006 – 2013:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

24 zlatých, 16 strieborných, 15 bronzových medailí, celkom
29 zlatých, 18 strieborných, 8 bronzových medailí, celkom
37 zlatých, 23 strieborných, 18 bronzových medailí, celkom
59 zlatých, 24 strieborných, 29 bronzových medailí, celkom
38 zlatých, 30 strieborných, 36 bronzových medailí, celkom
36 zlatých, 32 strieborných, 35 bronzových medailí, celkom
41 zlatých, 35 strieborných, 31 bronzových medailí, celkom
40 zlatých, 37 strieborných, 35 bronzových medailí, celkom

55 medailí
57 medailí
78 medailí
112 medailí
104 medailí
103 medailí
107 medailí
112 medailí

Na jeseň v roku 2013 sa pod záštitou VŠC rozbehol projekt "ATLETICKÁ
AKADÉMIA", pod vedením profesionálnych trénerov zo ŠO atletika. Tréningového procesu,
ktorý je zameraný na pohybové základy atletiky a určený pre mládež od 8-14 rokov, sa v
priemere zúčastňuje 35 - 45 detí. Na tréning sa využívajú výlučne podmienky a objekty VŠC.
Po niekoľkých mesiacoch je zrejmé, že aj takouto formou je možné nájsť talenty pre rozvoj
športov v našom centre.
Naďalej tak plníme jeden z bodov uznesenia vlády SR o rozvoji športu v širokej
verejnosti a vychovávame nasledovníkov našich súčasných šampiónov.
Aj v uplynulom roku sme pokračovali v našej snahe o otvorenie dverí VŠC športujúcej
mládeži z Banskej Bystrice a okolia. Štadión SNP, športovú halu, strelnicu, tréningové ihriská
a posilňovňu poskytujeme v rámci rozvoja športu mládeži, ale i ďalším záujemcom o
športovú činnosť.

V Banskej Bystrici 30.4.2014

riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
Ing. Mgr. Róbert KURČÍK

38

