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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  
 
Názov: Národné športové centrum 
Sídlo: Bratislava 
IČO: 308 539 23 
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Skorka – riaditeľ NŠC 
Kontakt: Trnavská 39, 83104 Bratislava, tel. +421 / 2 / 4920 0326, 
fax: +421 / 2 / 4437 2164, e–mail: office@sportcenter.sk 
Právna forma: priamo riadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky 
Vznik: k 1. januáru 2004 (na dobu neurčitú) 
Základné dokumenty: Zriaďovacia listina, Štatút, Organizačný poriadok. 
Ďalší vedúci pracovníci: 
Ing. Milan Gavlák : zástupca riaditeľa pre šport 
Ing. Bohuslav Gomola: zástupca riaditeľa pre ekonomické a servisné činnosti  

 
Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) je priamo riadenou rozpočtovou 

organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“), ktorá vznikla 
zlúčením dvoch bývalých rozpočtových organizácií MŠ SR, Národného inštitútu športu a 
Centra akademického športu k 1.1.2004. 
 

Hlavné činnosti: zabezpečovanie starostlivosti o športovo talentovanú mládež 
a športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, metodické, riadiace a koordinačné činnosti 
útvarov športovo talentovanej mládeže, usmerňovanie týchto útvarov a procesu prípravy 
športovo talentovanej mládeže, kontrolovanie a pravidelné hodnotenie činnosti jednotlivých 
útvarov a trénerov pôsobiacich v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 
spolupráca s národnými športovými zväzmi pri stanovovaní kritérií pre zaraďovanie 
športovcov do útvarov športovo talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne v súlade 
s materiálom Návrh systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, príprava 
systému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a diagnostikovania trénovanosti  a výkonnosti 
športovcov a koordinácia tohto systému v rámci Slovenskej republiky, príprava výskumných 
projektov, organizácia a uskutočňovanie výskumných aktivít pre potreby športu v Slovenskej 
republike, príprava projektov, organizácia a uskutočňovanie vzdelávacích aktivít v súlade 
s Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe, vrátane Jednotného systému vzdelávania 
odborníkov v športe Slovenskej republiky, budovanie a prevádzka jednotného informačného 
systému v športe v Slovenskej republike.    
 
 
1.1.  Úlohy organizácie  
 
 Úlohy organizácie sú definované v jej základnych dokumentoch a v Kontrakte 
uzavretom so zriaďovateľom pre rok 2008. 
 
 1.2. Zriaďovacia listina a Štatút:  
 

a) zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov 
Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov: 

a. zabezpečovanie materiálno – technických podmienok pre tréningovú činnosť, 
b. prevádzka a údržba materiálno – technickej základne, 
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c. spolupráca s národnými športovými federáciami pri zabezpečovaní prípravy 
športovcov, 

d. vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC, 
b) zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných a 

odborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike, 
c) uplatňovanie metodiky lekársko-pedagogického sledovania športovcov a metodiky 

diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti športovcov, 
d) vypracovanie jednotného vzdelávacieho systému v oblasti športu a pôsobenie v rámci 
e) tohto systému, 
f) vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu vrátane 

knižničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe. 
 

1.3. Kontrakt so zriaďovateľom pre rok 2008 

Predmetom kontraktu je stanovenie, záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu 
činnosti riešiteľa a  spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu.  

Predmet činnosti riešiteľa je určený platnou legislatívou Slovenskej republiky, 
zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými dokumentmi riešiteľa  a povereniami 
zadávateľa.  

V roku 2008 sa riešiteľ zaväzuje, v súlade s predmetom svojej činnosti, zabezpečovať 
nasledovné úlohy: 

a) zabezpečovanie všestrannej starostlivosti v príprave vybraných športovcov, za účelom 
reprezentácie Slovenskej republiky, 

b) zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 
c) zabezpečovanie materiálno-technickej základne, potrebnej pre vytvorenie podmienok  

pre športovú prípravu vybraných športovcov počas ich pôsobenia u riešiteľa, 
d) zabezpečovanie prevádzky a údržby tejto materiálno-technickej základne a vytváranie 

sociálnych podmienok pre športovcov počas ich pôsobenia u riešiteľa v dohodnutom  
rozsahu so zadávateľom,  

e) spolupráca so športovými zväzmi a  športovými organizáciami pri výbere športovcov 
do organizácie riešiteľa a zabezpečovaní ich športovej prípravy, 

f) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, uplatňovanie metodík zdravotnej kontroly 
športovcov ako aj metodík diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti  
športovcov,  

g) zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a vývoj 
v oblasti športu,  

h) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh 
celoživotného vzdelávania v oblasti športu, 

i) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh 
celoživotného poradenstva v oblasti športu, 

j) dobudovanie a prevádzka jednotného informačného systému v oblasti športu, 
k) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na získavanie podpory  

plnenia predmetu činnosti z prostriedkov Európskych spoločenstiev a z  ďalších 
mimorozpočtových zdrojov. 
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2.   POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STEDNODOBÝ VÝH ĽAD 

 
2.1. Poslanie organizácie 
 

V zmysle schváleného štatútu Národného športového centra (ďalej len „ NŠC“) je jeho 
hlavným poslaním komplexná starostlivosť o prípravu vrcholných športovcov na vrcholné 
športové podujatia, podpora športu v oblasti vzdelávania, informácií a lekárskeho 
zabezpečenia športovcov. 

Významné aktuálne úlohy organizácie vyplynuli z hodnotenia účinnosti jej činnosti 
v jednotlivých oblastiach  vedením organizácie,  na základe záverov Národnej konferencie 
o športe s názvom „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“ uskutočnenej v dňoch 5. až 7. 
novembra 2008 v Starom Smokovci, zmenou platného právneho poriadku Slovenskej 
republiky, najmä účinnosťou zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosťou Vyhlášky č. 444/2008 Z. z. 
o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme 
odborníkov v športe Slovenskej republiky, zabezpečením uložených úloh vyplývajúcich zo 
schváleného koncepčného materiálu zriaďovateľa s názvom „Systém starostlivosti o športovo 
talentovanú mládež v Slovenskej republike“ a požiadavkami zriaďovateľa na rozsah podpory 
konkrétnych vrcholových športovcov smerom k príprave na Olympijské hry 2012 v Londýne.    

V rámci plnenia hlavných, ťažiskových činností, organizácia plní nasledovné 
významné aktuálne úlohy: 
a) zabezpečenie činností súvisiacich s projektom budovania verejného informačného 

systému o športe v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky a 
programových dokumentov prijatých Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky pre oblasť informatizácie, 

b) implementácia stratégie ďalšieho vzdelávania v oblasti športu  v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákon NR SR č. 300/2008 Z. z. 
o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úplné znenie 
zákona č. 28/2009 Z. z. /Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov/ a Vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii 
pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe 
Slovenskej republiky), dopracovanie vzdelávacieho projektu zameraného na využívanie 
možností podpory vzdelávacích aktivít z Európskych Spoločenstiev, organizácia 
vzdelávacích aktivít so zmluvnými  partnermi pri zachovaní viaczdrojovosti ich 
financovania,  

c) dokončenie prebudovania oddelenia diagnostiky na celoslovenské vedecké a výskumné 
pracovisko, ktoré bude trvalo plniť požadované podmienky. Činnosť prebudovaného 
pracoviska orientovať na získavanie podpory v oblasti vedy a výskumu prostredníctvom 
funkčných grantových schém, vrátane podpory z Európskych Spoločenstiev,  

d) vytvorenie a koordinácia celoslovenského systému zdravotného zabezpečenia 
a diagnostiky trénovanosti v športe, 

e) zabezpečenie spracovania nových odborných kritérií a odborného postupu zaraďovania 
športovcov do systému starostlivosti o talentovaných športovcov a implementovať ich 
v praxi útvarov talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne v spolupráci s národnými 
športovými zväzmi, 

f) pokračovanie v budovaní inštitucionálnych  a personálnych podmienok pre skvalitnenie 
činnosti organizácie v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež,  
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g) skvalitňovanie systému projektového riadenia úloh organizácie, zabezpečenie plnenia 
Programu rozvoja organizácie na rok 2009 prostredníctvom riadenia projektov 
v jednotlivých oblastiach jej činnosti, 

h) dopracovanie projektov v oblasti vzdelávania a výskumu a vývoja, ktoré sú zamerané na 
využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev, 

i) zabezpečenie efektívneho čerpania rozpočtu na plnenie úloh a zabezpečenie koncepčnej a 
systémovej činnosti a riadenia v jednotlivých oblastiach, na skvalitnenie plnenia úloh 
v podmienkach realizovaných, resp. očakávaných rozpočtových opatrení zriaďovateľa 
vyplývajúcich z aktuálneho vývoja verejných financií, 

j) zabezpečenie inštitucionálnych a finančných predpokladov pre plnenie nových úloh 
definovaných zriaďovateľom, resp. aktuálnych významných úloh organizácie v roku 
2009, 

k) podpora zavádzania princípov a zásad riadenia kvality v organizácii a jej samohodnotenia 
v súlade s prebiehajúcim projektom zriaďovateľa v tejto oblasti, 

l) vyvíjanie aktivít pre začlenenie organizácie do funkčných a obojstranne výhodných 
partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni v jednotlivých oblastiach činnosti 
organizácie, 

m) zníženie čerpania rozpočtu v oblasti zahraničných cestovných náhrad. 
 
2.2. Strednodobý výhľad organizácie 
 

Organizácia bude i v blízkej budúcnosti pripravovať  projekty a zabezpečovať úlohy 
jedinečného charakteru s celoslovenským významom v oblasti športu a v ďalších 
prierezových činnostiach. 

V oblasti zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie  NŠC bude: 
a) rezortným strediskom športovej prípravy reprezentantov Slovenska, 
b) gestorom tvorby kritérií zaraďovania športovcov do stredísk prípravy a do útvarov 

športovo talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne,  
c) metodickým centrom zameraným na usmerňovanie a riadenie útvarov športovo 

talentovanej mládeže a procesu športovej prípravy mládeže v nich, 
d) kontrolným a monitorovacím pracoviskom kvality činnosti jednotlivých útvarov 

športovo talentovanej mládeže v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú 
mládež, 

e) celoslovenským špecializovaným pracoviskom zameraným na tvorbu a realizáciu 
jednotného systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti v športe 
a koordinátorom tohto systému, 

f) centrom informácií diagnostického sledovania športových reprezentantov a športových 
talentov s celoslovenskou pôsobnosťou, 

g) výskumným pracoviskom pripravujúcim a realizujúcim výskumné projekty pre 
potreby športu v Slovenskej republike, 

h) metodickým a školiacim pracoviskom pre pracoviská zabezpečujúce zdravotnú 
starostlivosť a diagnostiku trénovanosti v Slovenskej republike, pre potreby riadiacich  
a rozhodovacích procesov v rámci štátnej starostlivosti o šport.   

 
  V oblasti ďalšieho vzdelávania v športe bude zabezpečovať: 

a) úlohy Jednotného systému vzdelávania odborníkov v športe Slovenskej republiky 
v súlade s Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe, 

b) koordináciu celoživotného vzdelávania v oblasti športu v Slovenskej republike 
a činnosť akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry, v súlade s poverením 
Ministerstva školstva SR, 
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c) špecializované pracovisko celoživotného poradenstva a kariérneho zabezpečenia 
športovcov, 

d) centrum podpory informálneho učenia sa v oblasti športu. 
 
V oblasti informatiky v športe NŠC bude: 
a) prevádzkovateľom rezortného  informačného systému v športe, vrátane koordinácie 

informačných povinností subjektov podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii 
a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) národným centrom informačnej podpory pre jednotlivé oblasti športu a pre prierezové 
činnosti v športe. 

 
 
3. KONTRAKT NŠC S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 

Národné športové centrum podľa uzavretého kontraktu s MŠ SR pre rok 2008 plnilo 
kontrahované úlohy nasledovne: 
 
3.1.Zabezpečovanie všestrannej starostlivosti v príprave vybraných športovcov, za  
      účelom reprezentácie Slovenskej republiky. 
 

Za plnenie uvedenej úlohy v podmienkach NŠC bolo zodpovedné oddelenie športovej 
prípravy reprezentantov. V sledovanom období bolo do systému podpory športovej prípravy 
v NŠC zaradených 140 športovcov v 15 športových odvetviach. Športovci zaradení v NŠC sa 
pripravovali na významné športové podujatia na základe odsúhlasených harmonogramov 
športovej prípravy pri ich oponentúrach, za prítomnosti delegovaných zástupcov národných 
športových zväzov.   
Stanovené výkonnostné ciele splnili nasledovní športovci: 
      -    zápasník Dávid Musuľbes obsadil 3. miesto na Olympijských hrách ( OH) v Pekingu, 
       -   bežkyňa na 800m Lucia Klocová obsadila 11. miesto na OH v Pekingu, 

- kladivár Libor Charfreitag  obsadil 6. miesto na OH v Pekingu, 
- bežec na 800m Jozef Repčík obsadil 46. miesto na OH v Pekingu,  
- diaľkárka Dana Velďáková nemala platný pokus na OH v Pekingu, 
- trojskokanka Jana Velďáková nemala platný pokus na OH v Pekingu, 
- trojskokan Dimitrij Vaľjukievič obsadil 14. miesto na OH v Pekingu, 
- triatloniosta Pavol Šimko bol zranený počas plaveckej časti tiatlonu na OH v Pekingu,  
- rýchlostné kanoistky Martina Kohlová a Ivana Kmeťová obsadili 13. miesto na OH 

v Pekingu,  
- rýchlostný kanoista Marián Ostrčil obsadil 12. a 17. miesto na OH v Pekingu,  
- orientačná cyklistka Hana Bajtošová obsadila 1. miesto ma Majstrovstvách sveta  

v orientačnej cyklistike, 
- karatistka Eva Tulejová (Medveďová) obsadila na Majstrovstvách Európy (ME) 1. 

miesto, 
- rýchlostné kanoistky Martina Kohlová a Ivana Kmeťová obsadili na ME 1. miesto,  
- zápasník Dávid Musuľbes obsadil 1. miesto na ME, 
- cyklista Peter Sagan obsadil 1. miesto na MS  a 1. miesto na ME v cross country 

juniorov. 
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3.2. Zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež 
 

Za plnenie uvedenej úlohy v podmienkach Národného športového centra je 
zodpovedné  oddelenie starostlivosti o športovo talentovanú mládež. Uvedené oddelenie bolo 
zriadené, personálne a materiálovo zabezpečené k 1. novembru 2008,  a to na základe 
opatrenia č. 6 schváleného materiálu „Návrh systému starostlivosti o športovo talentovanú 
mládež“. Úlohou oddelenia je v spolupráci so sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠ SR 
a národnými športovými zväzmi usmerňovať útvary starostlivosti o športovo talentovanú 
mládež, proces športovej prípravy mládeže, zároveň kontrolovať a pravidelne vyhodnocovať 
činnosť jednotlivých útvarov a trénerov zaradených v systéme. V spolupráci s národnými 
športovými zväzmi bude vytvárať kritériá pre zaraďovanie mladých talentovaných športovcov 
do útvarov športovo talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne. Pre potreby 
objektivizácie stanovovania týchto kritérií sa oddelenie zameria na vypracovanie profilov 
športového talentu pre jednotlivé športové odvetvia a ich disciplíny v jednotlivých vekových 
obdobiach vývoja človeka v spolupráci s národnými športovými zväzmi a odborníkmi z tejto 
oblasti. Za krátky čas svojej činnosti oddelenie zhromaždilo základné údaje potrebné pre 
plnenie svojich úloh. Oddelenie v blízkej budúcnosti preberie i úlohy spojené so sledovaním 
mladých talentovaných športovcov – adeptov na zaradenie do systému podpory prípravy 
v NŠC. Pri zriaďovaní a plnení úloh nového oddelenia nebolo realizované finančné 
zabezpečenie týchto nových úloh uložených zriaďovateľom, NŠC ho zabezpečilo vnútornou 
úpravou rozpočtu a korekciou rozsahu plnenia iných úloh organizácie. 
    
3.3. Zabezpečovanie materiálno-technickej základne, potrebnej pre vytvorenie 
podmienok pre športovú prípravu, zabezpečenie prevádzky a údržby materiálno-
technickej základne a vytváranie sociálnych podmienok vybraných športovcov počas ich 
zaradenia do systému podpory NŠC 
 

V rámci plnenia tejto kontrahovanej úlohy organizácia zabezpečila športoviská,  
športové objekty a regeneračné zariadenia, slúžiace tréningovému procesu športovcov 
zaradených do NŠC v zmysle schválených harmonogramov športovej prípravy. Organizácia 
sa v sledovanom období zamerala najmä na efektivitu využívania uvedených priestorov a 
zariadení. V sledovanom období organizácia ďalej obstarala športový materiál pre potreby 
športovej prípravy zaradených športovcov. NŠC malo k 31. 12. 2008 uzavretý pracovný 
pomer s 15 športovcami (z toho 8 na plný pracovný úväzok a 7 na čiastočné pracovné 
úväzky). Zamestnaní športovci boli odmeňovaní na základe zmluvných platov. Mesačný 
objem mzdových prostriedkov použitý na platy zamestnaných športovcov sa pohyboval do 
maximálnej výšky 298 000 Sk. Športovcom, okrem zmluvných platov zabezpečovala 
organizácia úhradu nákladov spojených s ich športovou prípravou v tuzemských a 
zahraničných zariadeniach a to v súlade so schválenými plánmi športovej prípravy. V sídle 
organizácie NŠC prenajímala posilňovňu, telocvične a regeneračnú linku. Pre športovcov 
vykonávajúcich vodné športy organizácia prenajala osobitnú miestnosť vybavenú 
kanoistickými a veslárskymi trenažérmi. V rámci podpísanej kolektívnej zmluvy a v súlade s 
plnením úloh spojených so zlepšovaním sociálnych podmienok pre športovcov, majú 
zamestnaní športovci možnosť sporenia formou doplnkového dôchodkového poistenia. 
V oblasti sociálneho zabezpečenia športovcov je pretrvávajúcim problémom začlenenie 
väčšiny športovcov, ktorí boli zaradení v NŠC, do života spoločnosti po ukončení aktívnej 
športovej kariéry. NŠC v rámci svojich možností vytvára predpoklady na využitie skúseností 
týchto športovcov pre potreby športu v Slovenskej republike. Túto oblasť nie je možné 
v podmienkach NŠC riešiť systémovo, nakoľko neexistujú reálne možnosti zaraďovania 
týchto športovcov na pracovné pozície v rezorte. Efektívnym spôsobom riešenia na úrovni 
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NŠC by mohlo byť v budúcnosti uzatváranie pracovných zmlúv so zaradenými športovcami 
po dovŕšení ich 18 roku života na dobu určitú do veku 23 rokov. V tomto období dochádza 
k najväčším sociálnym problémom mladých športovcov a z dôvodov zabezpečenia svojej 
budúcnosti často uprednostnia inú ako športovú kariéru. V tomto vekovom období je 
zaznamenaný i najväčší úbytok talentovaných športovcov, čím sa znižuje celková účinnosť 
poskytnutej štátnej podpory. NŠC v roku 2009 zabezpečí potrebné vstupy a na ich základe   
pripraví analytický materiál, ktorý podrobne opíše tento problémový jav a možnosti jeho 
riešenia.     
 
 
 
3.4.  Spolupráca so športovými zväzmi a  športovými organizáciami pri výbere        
športovcov do NŠC a pri zabezpečovaní ich športovej prípravy 
 

NŠC spolupracuje s jednotlivými národnými športovými zväzmi v potrebnom rozsahu  
pri výbere športovcov do centra a pri zabezpečovaní ich športovej prípravy. Spolupráca 
pozostáva najmä v spracovaní návrhov pre zaradenie športovcov do NŠC športovými zväzmi, 
z aktívnej účasti zástupcov športových zväzov pri oponentúrach plánov športovej prípravy, v 
komunikácii a spoločnom sledovaní talentovaných športovcov, s perspektívou zaradenia do 
NŠC a plnení úloh pri zabezpečovaní účasti športovcov na vrcholných podujatiach. 
Vzhľadom na niektoré vyskytujúce sa problémy, resp. nejasnosti pri koordinácii finančného 
zabezpečenia športovej prípravy a pri stanovení povinností prijímateľa podpory, pripravilo 
NŠC pre rok 2009 návrh viacstrannej zmluvy, ktorou sa športovec a všetky subjekty, ktoré sa 
podieľajú na finančnom zabezpečení plnenia harmonogramu športovej prípravy športovca, 
zaväzujú k zmluvným povinnostiam. Toto opatrenie má význam i pre dosiahnutie 
optimálneho stavu pre prípravu športovcov reprezentantov ako i pre oblasť kontroly 
poskytovaných finančných prostriedkov z verejných zdrojov na športovú prípravu, resp. 
športovú činnosť reprezentantov (eliminácia existujúcej možností krížového financovania 
rovnakých aktivít viacerými subjektmi zo zdrojov štátneho rozpočtu). NŠC začne podporovať 
prípravu vybraných športovcov na základe uvedeného zmluvného vzťahu po úprave rozpočtu 
pre rok 2009.    
 
3.5. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavedenie a uplatňovanie metodík         
zdravotnej kontroly a metodík diagnostického sledovania funkčných zmien a úrovne        
trénovanosti športovcov  
  
 V sledovanom období boli skvalitnené podmienky pre diagnostické sledovanie 
športovej prípravy športovcov zaradených do NŠC. Prioritne sa organizácia zameriavala na 
športovcov s perspektívou dosiahnutia kvalitného výsledku na OH 2008 v Pekingu. Oddelenie 
športovej prípravy úzko spolupracovalo pri diagnostikovaní a lekárskom sledovaní športových 
reprezentantov a na základe získaných výsledkov pri koordinácii športovej prípravy. 
Uskutočnilo sa i diagnostikovanie športovcov v externom prostredí, pri tréningu, resp. priamo 
v rámci športových súťaží, čo prispelo k zvýšeniu objektivity sledovaných parametrov. 
Cieľovú skupinu činnosti diagnostického oddelenia tvorilo 140 športovcov, ktorí boli 
rozdelení do štyroch skupín podľa plnenia kritérií a dosiahnutej výkonnosti. Odborné 
diagnostické vyšetrenia boli vykonávané v pravidelných 4-6 týždňových intervaloch. 
Zdravotnú starostlivosť a diagnostické vyšetrenia organizácia aktuálne zabezpečuje 
prostredníctvom telovýchovného lekára – zamestnanca organizácie. Niektoré špecializované 
vyšetrenia, resp. diagnostiku organizácia zabezpečuje externým spôsobom v spolupráci so 
špecializovanými subjektmi. Oddelenie diagnostiky v súčasnosti poskytuje služby aj 



 9

športovcom – mladým talentom, ktorí sú zaradení v systéme sledovania športovcov NŠC. 
Činnosť v tejto oblasti bola v minulosti v NŠC orientovaná na vytváranie ponuky služieb  pre 
športovcov a ich využívanie na báze dobrovoľnosti. Cieľom činnosti NŠC v tejto oblasti však 
nie je vytváranie konkurenčného prostredia, ale zabezpečenie jednotných porovnateľných 
vstupov pre potreby hodnotenia účinnosti tréningového procesu  a prognózovania možnej 
výkonnosti športovca, na základe čoho je následne alokovaná verejná podpora prípravy 
jednotlivých športovcov. Jedným z negatívnych dôsledkov tohto prístupu je, že neexistujú 
komplexné údaje o športovcovi v tejto oblasti a i porovnateľnosť dostupných údajov je 
problematická, nakoľko pochádzajú z rôznych zdrojov a sú získané a interpretované rôznymi 
postupmi, na rôznych prístrojoch, v rôznych podmienkach a s rôznou frekvenciou. NŠC 
pripraví návrh jednotnej metodiky, ktorá zabezpečí systémový prístup v tejto oblasti  a na 
koordináciu navrhovaného systému, ktorý zabezpečí minimálny povinný štandard 
získavaných údajov o športovcoch a ich porovnateľnosť. Očakávaným dopadom uplatňovania 
koordinovaného systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti by mala byť 
zvýšená účinnosť alokovanej podpory športovcov z verejných prostriedkov štátneho rozpočtu. 
Riešenie uvedenej úlohy vyplýva pre NŠC aj zo záverov Národnej konferencie o športe, ktorá 
sa uskutočnila v dňoch 5. až 7. novembra 2008 v Starom Smokovci. 
 
3.6.  Zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a          
vývoj v oblasti športu 
  

V oblasti výskumu je prioritou budovanie špecializovaného vedecko-výskumného 
pracoviska pre potreby športu a telovýchovy v Slovenskej republike. Hlavnou úlohou 
odborného pracoviska NŠC bolo navrhovať okruhy problémov pre výskumnú činnosť 
z vlastnej praktickej činnosti, najmä v oblasti diagnostiky trénovanosti športovcov. V roku 
2008 NŠC pokračovalo v aktivitách v oblasti výskumu vplyvu hypoxického prostredia na 
zvyšovanie výkonnosti športovcov, určovanie hladiny laktátu športovcov zo slín a využívanie 
kinematickej analýzy pohybu. NŠC koncom roku 2008 začalo pripravovať celoslovenský 
výskumný projekt zameraný na zistenie aktuálnych charakteristík funkčnej a pohybovej 
výkonnosti širokej populácie detí a mládeže, s cieľom vedeckej identifikácie športových 
talentov a určenia možností efektívnej prevencie civilizačných chorôb prostredníctvom 
športových aktivít. V tomto období NŠC začalo pripravovať projekty základného výskumu 
zamerané na získanie vstupných údajov s dlhodobým systémovým sledovaním vybraných 
športovcov. Údaje získané základným výskumom budú tvoriť základ pre nové projekty 
aplikovaného výskumu v oblasti športu. Odborní zamestnanci NŠC v sledovanom období 
publikovali odborné príspevky o porovnaní diagnostikovania trénovanosti a športového 
výkonu v laboratóriu a v terénnych podmienkach. V roku 2009 bude činnosť NŠC v oblasti 
výskumu a vývoja riadená tak, aby pracovisko plnilo predpoklady výskumného pracoviska 
podľa pripravovanej novej právnej úpravy v tejto oblasti. 
 
3.7.  Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh  
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v oblasti športu 

 
Úlohy v tejto oblasti zabezpečuje NŠC v súlade s Koncepciou vzdelávania odborníkov 

v športe, ktorá bola vypracovaná a schválená MŠ SR v roku 2005. Organizácia v sledovanom 
období realizovala organizačné, servisné, finančné a odborné zabezpečenie podľa uplatnených 
požiadaviek jednotlivých subjektov pôsobiacich v oblasti vzdelávania v športe na základe 
dohodnutých podmienok. Uvedeným spôsobom bolo v roku 2008 uskutočnených 35 
vzdelávacích aktivít najmä v spolupráci s národnými športovými zväzmi, ktorých sa  
zúčastnilo celkom 1 127 osôb. V roku 2009 organizácia pripraví návrh zmluvy 
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o spoluorganizácii vzdelávacích aktivít, ktorou sa upravia povinnosti smerujúce 
k zabezpečeniu viaczdrojovosti financovania vzdelávacích aktivít, v súlade s platnou 
Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe.  Príprava návrhu stratégie činnosti organizácie 
v oblasti ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva bola premietnutá do prípravy 
celoslovenského projektu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov, trénerov a ďalších 
vybraných odborníkov v športe v súlade so závermi Národnej konferencie o športe, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 5. až 7. novembra 2008 v Starom Smokovci. Realizované boli projekty 
zamerané na vytváranie a skvalitnenie podmienok pre informálne učenie sa v oblasti športu. 
Efekt realizácie týchto projektov je možné posilniť umožnením priechodnosti medzi 
formálnym, neformálnym a informálnym vzdelávaním sa v sektore športu. NŠC v uvedenom 
období zabezpečovalo poradenstvo pre vzdelávacie subjekty pri získavaní akreditácie 
vzdelávacích programov. Cieľom tohto odborného poradenstva bolo predovšetkým odborné 
usmerňovanie zodpovedných osôb v športových zväzoch pri vypracovaní žiadosti o udelenie 
akreditácie príslušného vzdelávacieho programu a ostatných požadovaných náležitostí 
v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Od 1 .decembra nadobudla 
platnosť Vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 
a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, ktorá 
zásadným spôsobom zmenila systém vzdelávania trénerov a niektorých ďalších odborníkov  
v športe. V súlade s vyhláškou je potrebná nová akreditácia subjektov, najmä národných 
športových zväzov, na ktoré NŠC svoju poradenskú činnosť v danej oblasti zameralo.    
 
3.8. Dobudovanie a prevádzka jednotného informačného systému v oblasti športu 
 

NŠC v roku 2008 zabezpečilo všetky úlohy požadované zriaďovateľom v uvedenej 
oblasti. Zabezpečilo spracovanie štúdie informačného systému v športe, ktorá vytvorila základ  
ďalšieho postupu. V priebehu roku boli splnené všetky požadované úlohy v rozsahu, ktorý 
umožnil začať prípravu verejného obstarávania zákazky s predmetom „ Informačný systém 
v športe“. Realizácia 1. etapy sa predpokladá v roku 2009, jej podmienkou je finančné 
zabezpečenie. NŠC súčasne zabezpečuje, i v rámci projektov informálneho vzdelávania, zber 
údajov a informácií, ktoré budú tvoriť obsah informačného systému v športe, v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup pri riešení tejto úlohy NŠC koordinuje so 
sekciou informatiky a odborom  verejného obstarávania zriaďovateľa.    
 
3.9. Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na získavanie 
podpory činnosti z prostriedkov Európskych spoločenstiev a z ďalších 
mimorozpočtových zdrojov   

 
NŠC v roku 2008 začalo pripravovať národný projekt v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie zameraný na ďalšie vzdelávanie učiteľov, trénerov a ďalších odborníkov  
v športe, ktorý by mal uľahčiť implementáciu novelizovaného právneho poriadku v tejto 
oblasti. Projekt s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci Operačného programu Výskum 
a vývoj, začalo NŠC pripravovať so zameraním na posilnenie výskumných kapacít 
a integráciu výskumných projektov v sektore športu v Slovenskej republike. Predloženie 
uvedených projektov je plánované v priebehu roku 2009. 
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4. ROZPOČET NŠC A JEHO PLNENIE 
 

4.1. Plnenie príjmov 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky organizácii na rok 2008 nerozpísalo  
príjmy. V príjmovej časti naša organizácia nezaevidovala žiadne príjmy. 

                                                                                                                            

4.2. Čerpanie výdavkov  z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

Rozpočet organizácie bol na rok 2008 rozpísaný sumou 39 036 000 Sk. Príjmy 
organizácii  neboli rozpísané.  Z celkového objemu rozpočtu  tvorili bežné  výdavky  sumu  
37 036 000 Sk a kapitálové výdavky sumu 2 000 000 Sk. Rozpočet bol rozpísaný na 
jednotlivé podpoložky. Rozpočtovými  opatreniami  sa pôvodný rozpočet organizácie upravil 
v sledovanom období na 43 373 000 Sk. Organizácia v priebehu rozpočtového roka v rámci  
jednotlivých podpoložiek rozpočtu, uskutočnila vnútorné úpravy rozpočtu z dôvodu   
zabezpečenia nových úloh a operatívnych úloh organizácie a pri zabezpečovaní 
kontrahovaných úloh v jednotlivých oblastiach činnosti.  

V sledovanom období došlo k nerovnomernému čerpaniu bežných výdavkov 
organizácie z dôvodu zabezpečenia prípravy vrcholových športovcov na OH v Pekingu. 
Snahou vedenia organizácie bolo zabezpečiť kvalitnú prípravu športovcov najmä v prvých 
siedmich mesiacoch roka, potom čerpanie kleslo v dôsledku úsporných opatrení a v dôsledku 
rozpočtového opatrenia zriaďovateľa z júna 2008. Kapitálové výdavky boli čerpané v 
sledovanom období najmä v poslednom štvrťroku 2008.                                                                                                    

Celkové čerpanie výdavkov v sledovanom období v pomere k celoročnému   
plánovanému objemu bolo takmer  na 100 % (99,9 %) a to v rámci bežných i kapitálových 
výdavkov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa kapitálové výdavky zvýšili 
celkove o 2 190 000 Sk. Zvýšenie bolo použité na obstaranie štúdie informačného systému 
v športe. Rozsah čerpania bežných výdavkov sa v porovnaní s minulým rokom znížil takmer o 
7 %. 
            
4.3 Bežné výdavky 
 

Schválený  rozpočet  bežných  výdavkov bol pre rok 2008  37 036 000 Sk, ktorý sa 
uskutočnenými rozpočtovými opatreniami zvýšil na 39 183 000 Sk. Čerpanie k upravenému 
rozpočtu predstavovalo 99,9 %. Nižšie čerpanie v porovnaní so schváleným rozpočtom sme  
zaznamenali hlavne v oblasti výskumu a vývoja, čo súvisí s plánovaným posilnením tejto 
oblasti prostredníctvom pripravovaného celoslovenského projektu v oblasti výskumu a vývoja 
a v oblasti vzdelávacích aktivít, čo súviselo s pripravovanou a uskutočnenou zmenou 
právneho poriadku (Vyhláška č. 444/2008 Z. z.). K zvýšeným výdavkom došlo v oblasti 
všeobecných a špeciálnych služieb, materiálových výdavkov a športových prenájmov. 
Zvýšené výdavky v uvedených položkách súviseli so zabezpečovaním kvalitnej športovej 
prípravy.  

Plánované úlohy organizácie boli zabezpečené väčšinou bez problémov, všetky 
faktúry boli riadne a včas uhradené. V poslednom štvrťroku sledovaného obdobia organizácia 
zabezpečila opatrenia súvisiace s koordináciou vytvárania záväzkov organizácie, najmä v 
oblasti zabezpečovania športovej prípravy reprezentantov.      

Mimorozpočtové prostriedky organizácia v priebehu sledovaného obdobia 
neevidovala.                        
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4.3.1. Čerpanie výdavkov kategórie  610 – mzdy, platy 
 
 V tejto oblasti rozpočtu bolo rovnomerné plnenie rozpočtu od začiatku roka. 
Organizácia čerpala mzdové prostriedky takmer na 100%. Plnenie úloh v uvedenej oblasti 
bolo náročné hlavne v prvých mesiacoch  sledovaného obdobia, pretože organizácia v tomto 
období na základe schválených limitov mzdových prostriedkov musela pristúpiť k úpravám 
pohyblivých zložiek mzdy u všetkých zamestnancov organizácie. Po úpravách rozpočtu 
mzdových prostriedkov na základe žiadosti organizácie došlo k úprave miezd  zamestnancov  
organizácie. 
 V sledovanom období bolo v rámci mzdových výdavkov vyplatených celkom            
10 542 000 Sk, čo predstavovalo 100 %-né plnenie z celoročného rozpočtu. Z celkového 
objemu mzdových prostriedkov tvorili tarifné platy 8 860 000 Sk, príplatky 1 585 000 Sk  
a vyplatené odmeny 97 000 Sk.  
 Priemerný plat všetkých zamestnancov v sledovanom období bol 23 489 Sk, u  
športovcov bol priemerný plat 24 032 Sk a u ostatných zamestnancov 23 127 Sk. Mesačný 
plánovaný objem zmluvných platov športovcov v roku 2008 bol 289 000 Sk. Priemerný 
prepočítaný evidenčný stav zamestnancov NŠC k  31.12.2008 bol 37,4 zamestnancov, vo 
fyzickom vyjadrení 42. Oproti plánovanému stavu organizácia v priebehu celého roku 
zaznamenala šetrenie 0,6 zamestnanca. 

Organizácia, okrem mzdových prostriedkov, v sledovanom období vyplatila aj 
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a ich prehľad 
ukazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené hlavne na 
zabezpečenie činností, na ktoré naša organizácia nemala vytvorené personálne podmienky 
v rámci evidenčného stavu zamestnancov, ktorý bol v roku 2007 znížený o 31%. Boli to 
odborné  práce  na oddelení vzdelávania a práce na zabezpečení činnosti oddelenia 
informatiky. Okrem toho boli vyplatené aj odmeny členom a posudzovateľom akreditačnej 
komisie.   
                                        
4.3.2. Čerpanie výdavkov kategórie  620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do                
poisťovní     
              

Čerpanie  v  tejto oblasti  rozpočtu  bolo rovnomerné. Vedenie organizácie na základe 
dohody so zástupcom  odborovej organizácie schválilo poskytnutie príspevkov do výšky 4 % 
z platu do doplnkových dôchodkových poisťovní. Zdrojom krytia týchto príspevkov bolo 
šetrenie v oblasti výdavkov na cestovné náhrady.  

Dohody o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru za 
rok 2008 

Počet osôb         Počet hodín  
     odpracovaných        
          osobami 

Vyplatené odmeny   
 
      v    tis. Sk 
 

Organizácia:               
        87 

          
           2 541 

                
           854 
 

Z toho vlastní zam.org.                  
          0 

              
                 0 

               
              0 
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V tejto časti bol rozpočet splnený  na  100 %  v  porovnaní  s  upraveným rozpočtom. Celkove 
bolo zamestnancom organizácie vyplatené 140 200 Sk ako príspevok na doplnkové 
dôchodkové poistenie v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy na rok 2008.   
                                                                                                                                         
 
4.3.3. Čerpanie výdavkov kategórie  630 – tovary a služby 

 
Celkové čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo v priebehu roka rôzne, zvýšené čerpanie  

bolo zaznamenané v druhom a štvrtom štvrťroku roku 2008. Plnenie za rok 2008 
predstavovalo  99,9 % k upravenému rozpočtu.  

   
Športové oddelenie v priebehu celého roka zabezpečilo 113 tréningových táborov  

doma aj  v  zahraničí, ktorých výdavky predstavovali 5 355 736,37 Sk. Z objemu celkových 
výdavkov predstavovali  v  percentuálnom  vyjadrení pobytové  náklady 43,1 %,  diéty 26,7 
%, vreckové 12,4 %,  cestovné 13 %  a ostatné vedľajšie výdavky 4,8 %. Pri zabezpečení 
zahraničných tréningových táborov boli využité aj tri  mikrobusy organizácie.  

Prenájmy zaznamenali oproti schválenému rozpočtu mierne zvýšenie (o  7 %), čo bolo 
spôsobené hlavne zabezpečením športových prenájmov nad rámec plánovaných úloh. 

                   
 V oblasti  prenájmov boli realizované nasledovné výdavky: 
            -  prenájmy kancelárií, skladových priestorov, garáží a ostatné  
                predstavovali celkovú sumu                                                            2 961 159,76 Sk  
            -  športové prenájmy v hale Elán                                                            496 051,50 Sk  
            -  športové prenájmy v ŠH Mladosť, posilňovňa, regeneračná linka 
                hala úpolových športov a telocvične                                                1 601 383 Sk  
            -  iné športové prenájmy, plavárne pre vodné športy,  
                atletické prenájmy mimo Bratislavy                                                  468 757 Sk 
            -  prenájmy trenažérov /kanoistika, veslovanie, iné/                             448 800 Sk 
            -  prenájmy športová gymnastika                                                          115 200 Sk 
                                                                                                   Celkom:       6 091 351,76 Sk 
     

V  sledovanom období uskutočnili zamestnanci organizácie 153 pracovných ciest, 
celkové náklady na ich uskutočnenie činili 408 528 Sk. Z uvedených pracovných ciest bolo 
uskutočnených 59 do zahraničia s finančným  objemom 336 608 Sk a 94 tuzemských 
pracovných ciest v celkovej sume 71 920 Sk.               

Z 59 zahraničných pracovných ciest sa 32 výjazdov týkalo diagnostického sledovania 
vrcholových športovcov v tréningových podmienkach v Rakúsku, Českej republike, 
Maďarsku a Chorvátsku. Dve pracovné cesty sa týkali školenia fyzioterapeuta organizácie v 
Českej republike. Jedna pracovná cesta bola uskutočnená do Francúzska v rámci činnosti 
oddelenia vzdelávania. Ostatných  24  výjazdov  sa  týkalo  účasti   vrcholových športovcov, v 
pracovnom pomere s organizáciou, na športovej príprave v Rakúsku, Chorvátsku a Maďarsku. 
Išlo najmä o rýchlostných kanoistov a vodných slalomárov. Zahraničné pracovné cesty boli 
uskutočnené v súvislosti s doladením prípravy vrcholových športovcov na letné olympijské 
hry v Pekingu.    

V oblasti výskumu a vývoja sa začali viaceré projekty v oblasti sledovania  športového  
výkonu a boli financované z prevádzkových a kapitálových prostriedkov organizácie.  
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4.3.4. Čerpanie výdavkov kategórie  640 - transfery 
       

V sledovanom období došlo v tejto časti rozpočtu k vnútornej úprave schváleného 
rozpočtu o 80 tis. Sk,  čo bolo spôsobené vyplatením  nemocenských dávok zamestnancovi v  
celkovej výške 3 206 Sk a vyplatením odstupného jednému zamestnancovi  v celkovej sume  
76 347 Sk.                        
  

4.4.   Kapitálové výdavky  

Kapitálové  výdavky  boli MŠ  SR rozpísané v celkovej výške 2 000 000 Sk.  
Rozpočtovým opatrením boli zvýšené na celkových 4 189 000 Sk. Ťažisko čerpania 
kapitálových výdavkov bolo v poslednom štvrťroku 2008.  
 
Celková suma kapitálových výdavkov bola rozpísaná na nasledovné položky rozpočtu: 
 
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív                        2 654 000 Sk 
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení a náradia           1 536 000  Sk                                                                                             
 
V rámci jednotlivých rozpočtových položiek sa realizovali: 
 

a) v položke 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív sa realizovali výdavky na 
zakúpenie licencie na používanie databázových štruktúr v sume 464 200 Sk      
a softvéru v rámci realizácie projektu informačného systému v športe v sume  
2 189 600 Sk      

b) v položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia boli zakúpené 
nasledovné komodity: (celkom za 1 535 715 Sk, čo predstavuje 99,9 %-né  plnenie k 
upravenému rozpočtu):                               

       - nákup troch lodí pre potreby vodákov športového oddelenia v sume           301 300 Sk                                                                                               
       - nákup diagnostického prístroja pre potreby oddelenia diagnostiky v sume  552 160 Sk                       
       - dve posilňovacie zariadenia pre potreby športového oddelenia v sume        460 375 Sk                
       - jeden notebook pre potreby diagnostického oddelenia v sume                       49 990  Sk   
       - jednu kameru pre športové oddelenie  v sume                                                 89 990 Sk 
       - jedno špeciálne puzdro na kameru pre práce pod vodou       
          pre potreby športového oddelenia v sume                                                       42 900 Sk 
       - jeden LCD televízor s DVD prehrávačom pre potreby vzdelávania v sume   39 000 Sk                            
 

Celkom sa preinvestovalo  4 189 515 Sk, čo predstavuje takmer 100 %-né  plnenie rozpočtu. 
V rámci tejto časti rozpočtu sa výrazne zlepšili podmienky športovému oddeleniu  a oddeleniu 
výskumu a vývoja, ktoré plnia dôležité úlohy organizácie.   
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  Prehľad čerpania výdavkov celkom (bežné + kapitálové) podľa kategórií k 31.12.2008:             

Kat. Text Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.12.08 

% plnenie 

k upr.roz. 

Skutočnosť 
k 31.12.07 

  Index 

  08/07 

610 Mzdy, platy, služ. 

príjmy a OOV 

    9470   10542   10542       100,0   12974   0,81 

620 Poist. a prispevky 

zam. do poist. a NÚP 

    3310     3802     3802     100,0     4675   0,81 

630 Tovary a ďalšie 

Služby 

  24251   24759   24758       99,9   23590   1,05 

640 Bežné transfery 

 

          5         80         80      100,0       705      0,11 

BEŽNÉ  VÝDAVKY 

SPOLU   /600/ 

  37036   39183   39182       99,9   41944   0,93 

710 Obstarávanie kap. 

aktív 

    2000     4190     4189       99,9     2000     2,09  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

SPOLU  /700/ 

    2000     4190     4189       99,9     2000   2,09  

VÝDAVKY   SPOLU 

            /600 + 700/             

  39036    43373   43371        99,9   43944   0,99 

 

5. PERSONÁLNA OBLASŤ 

Organizácia z dôvodu nariadeného zníženia počtu zamestnancov uvedeného v roku 
2007 naďalej zabezpečuje vo zvýšenej miere niektoré úlohy na základe dohôd o vykonaní 
prác, resp. formou dodávateľských zmlúv a iných zmluvných vzťahov. Zníženie počtu 
zamestnancov organizácie sa kompenzuje projektmi zameranými na efektívne využívanie 
informačných technológií. Ku koncu hodnoteného obdobia bolo v organizácii zamestnaných 
37,40 zamestnancov. 

6. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA NŠC V ROKU 2008 

Činnosť organizácie v sledovanom období bola negatívne ovplyvnená najmä časovým  
nesúladom finančného zabezpečenia nových úloh organizácie, ktoré jej vyplynuli zo zmeny 
právneho poriadku Slovenskej republiky, schválených koncepčných a programových 
dokumentov najmä v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež a požiadaviek 
zriaďovateľa najmä v oblasti starostlivosti o športovú reprezentáciu. Finančné zabezpečenie 
bolo uskutočnené rozpočtovými opatreniami v poslednom štvrťroku rozpočtového roka, čo 
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významne ovplyvnilo reguláciu záväzkov organizácie najmä v oblasti zabezpečenia športovej 
prípravy reprezentantov. Išlo najmä o neuskutočnené finančné zabezpečenie oddelenia 
starostlivosti o športovo talentovanú mládež a finančné zabezpečenie požiadavky sekcie 
štátnej starostlivosti o šport MŠ SR, ktoré sa týkalo alokovania finančnej podpory na športovú 
prípravu reprezentanta SR Dávida Musuľbesa. Táto skutočnosť sa negatívne prejavila na 
plnení výdavkov rozpočtu v období od augusta 2009 do novembra 2009, keď organizácia 
musela pristúpiť na základe uvedených skutočností ku krízovému režimu financovania. Pri 
tejto skutočnosti bolo identifikované nedostatočne koordinované vstupovanie do záväzkov 
organizácie, najmä oddelením športovej prípravy reprezentantov, ktoré boli následnými 
opatreniami organizácie korigované. V tejto oblasti boli zároveň identifikované významné 
rezervy vo frekvencii a forme uskutočňovania zmien pri vstupovaní do záväzkov  oproti 
plánovanej skutočnosti príslušne zodpovedným organizačným úsekom a následným 
vytváraním neopodstatneného tlaku na schvaľovanie týchto zmien. Okrem operatívnych 
opatrení vykoná organizácia systémovú nápravu v tejto oblasti po schválení rozpočtu 
organizácie na rok 2009 zriaďovateľom organizácie.      

Na základe časového nesúladu finančného zabezpečenia objemu mzdových 
prostriedkov  organizácie, vyplývajúcich  z platného právneho poriadku Slovenskej republiky 
a zaradenia organizácie do registra organizácií výskumu a vývoja, vedenie organizácie bolo 
nútené vykonať nepopulárne opatrenia aj v oblasti odmeňovania zamestnancov, ktoré vyvolali 
negatívne reakcie zo strany dotknutých zamestnancov, najmä na začiatku rozpočtového roka. 

Zavádzanie systémového prístupu a zvyšovania miery koordinácie pri zabezpečovaní  
úloh v jednotlivých oblastiach činnosti organizácie bolo komplikované najmä zníženou 
mierou akceptácie zmien zo strany niektorých dlhoročných zamestnancov organizácie,  ako aj 
ich odbornými schopnosťami plniť svoje pracovné povinnosti a ich neochotou ďalšieho 
vzdelávania sa, najmä v oblasti zavádzania procesov a princípov projektového riadenia 
činnosti organizácie v jednotlivých oblastiach. V sledovanom období bola zaznamenaná 
prejavená snaha vedúceho zamestnanca oddelenia diagnostiky využívať štátny majetok 
v správe organizácie na súkromné podnikateľské účely a jeho znížená schopnosť komunikácie 
pri systémovom riešení úloh spojených s inštitucionálnym rozdelením pracoviska tak, aby 
boli kvalitne zabezpečované aj úlohy výskumu a vývoja a odstránila sa kompetenčná 
závislosť zdravotného sledovania a diagnostiky trénovanosti. Problém bol vyriešený 
odchodom uvedeného zamestnanca do podnikateľského sektoru na základe akceptácie jeho 
žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru organizáciou.  

Ďalším identifikovaným problémom v sledovanom období bola efektivita využívania 
vozového parku organizácie a starostlivosti o tento vozový park. Na základe prehodnotenia  
efektivity a účinnosti vynakladaných verejných prostriedkov na túto oblasť organizácia 
rozhodla o prijatí účinných opatrení na dôsledné monitorovanie pohybu a využívania vozidiel 
v správe organizácie v nasledovnom rozpočtovom období.    

Ako problémová oblasť bola pri zabezpečovaní a uskutočňovaní operatívnych   
opatrení organizácie v poslednom štvrťroku 2008, vyvolaných vyššie uvedeným časovým 
nesúladom plnenia jej rozpočtu, vyhodnotená aj oblasť efektívneho využívania pracovného 
fondu niektorými zamestnancami organizácie. Z tohto dôvodu organizácia v nasledovnom 
rozpočtovom roku zabezpečí opatrenia na monitorovanie efektívneho využívania pracovného 
fondu zamestnancami organizácie v súlade so zavádzaním princípov a zásad riadenia kvality 
v organizácii.                     
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V sledovanom období boli v organizácii zaznamenané aj nekorektné interpersonálne  
vzťahy uplatňované niektorými zamestnancami ako i nekorektný spôsob informovania 
vedenia organizácie o potrebách a činnostiach niektorých organizačných útvarov organizácie.          

Ako problémový vyhodnocuje organizácia i vysoký percentuálny podiel čerpania  
rozpočtu v položke zahraničné pracovné cesty, čo súvisí s preferenciou miesta športovej 
prípravy zo strany zaradených  a podporovaných športových reprezentantov. 

V sídle organizácie sa nachádza diagnostické centrum, posilňovne, telocvične, 
regeneračná linka so saunou a malým bazénom, veslárske a kanoistické. trenažéry, miestnosti 
na masáže a regeneračné cvičenia. V blízkosti sídla je k dispozícii špeciálna bežecká hala  
Elán, tartanová dráha na štadióne Interu a špecializovaná. gymnastická hala na Pasienkoch. 

Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 31.12.2008. Na základe inventarizácie 
bol zistený a odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému termínu 
predstavoval:                                                                                       

 Dlhodobý nehmotný majetok  - software                                   9 067 133,10 Sk 

 Dlhodobý nehmotný majetok - oceniteľné práva, licencie        1 059 200 Sk 

 Stroje, prístroje a zariadenia                                                    24 239 313,20 Sk 

 Dopravné prostriedky                                                                 7 822 676,70 Sk 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok                                               420 349,10 Sk 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                            9 377 593,35 Sk 

 Zásoby z operatívnej evidencie                                                  8 920 963,48 Sk 

 

V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila žiadne závažnejšie nedostatky, 
posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami na vyradenie a 
odporučila vyradiť nasledovný majetok NŠC: 

-  stroje, prístroje a zariadenia celkom                    332 784 Sk 

- drobný dlhodobý hmotný majetok celkom           108 057,40 Sk                                             

-  majetok z operatívnej evidencie                        1 121 519,14 Sk 

Vo všetkých  prípadoch išlo o odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôže slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu, je morálne opotrebený, zničený a nefunkčný. V sledovanom období naša 
organizácia neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom, všetky faktúry 
boli uhradené v lehotách splatnosti (všetky do 31.12.2008).          
                                                                                                          

7. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

Hlavnými užívateľmi výstupov organizácie sú: 
a) v oblasti starostlivosti o šport - vrcholoví športovci, reprezentanti Slovenska, športovo 

talentovaná mládež, športové zväzy, 
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b) v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež útvary športovo talentovanej 
mládeže vyššej a najvyššej úrovne, 

c) v oblasti zdravotnej starostlivosti vrcholoví športovci, reprezentanti Slovenska, 
športovo talentovaná mládež, 

d) v oblasti diagnostiky športového výkonu vrcholoví športovci, reprezentanti Slovenska, 
športovo talentovaná mládež, výkonnostní športovci, 

e) v oblasti výskumu v športe výskumní pracovníci, vysoké školy, tréneri a športovci, 
f) v oblasti vzdelávania v športe športoví odborníci, záujemcovia o športovú 

problematiku z radov športovcov a bývalých športovcov ako i širokej verejnosti, 
g) v oblasti informatiky orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, 

organizácie záujmovej športovej samosprávy, odborná športová i laická verejnosť. 
 
 
Príloha č. 1: Prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov zaradených v NŠC v roku 2008  
 
                                                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                   

 

Dosiahnuté 
umiestnenia v roku 
2008      OH,MS,ME,MSJ,MEJ,AMS  

um. Meno a priezvisko   šport disciplína sú ťaž 
počet 
štart. 

  OH Peking           

3. Musulbes David Zápasenie 90 kg OH Peking 20 

6. Charfreitag  Libor Atletika kladivo OH Peking 39 

11. Klocová  Lucia Atletika 800 m OH Peking 42 

12. Cibák  Peter Vodný slalom K1 OH Peking 21 

12. Ostrčil  Marián Kanoistika C1 1000 OH Peking 22 

13. Kohlová  Martina Kanoistika K2 OH Peking 17 

13. Kmeťová  Ivana Kanoistika K2 OH Peking 17 

14. Valukievič  Dmitrij Atletika trojskok OH Peking 33 

17. Ostrčil  Marián Kanoistika C1  500 OH Peking 22 

23. Moravcová  Martina Plávanie 100 m VSP OH Peking 48 

25. Moravcová  Martina Plávanie 100 m M OH Peking 49 

27. Moravcová  Martina Plávanie 50m VSP OH Peking 90 
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30. Pollák   Patrik Windsurfing RS:X OH Peking 35 

31. Smolenová   Denisa Plávanie 20 m M OH Peking 34 

32. Malíková   Zuzana Atletika chôdza 20 km OH Peking 48 

37. Bobková    Miriam Atletika 100 m pr. OH Peking 40 

46. Repčík   Jozef Atletika 800 m  OH Peking 58 

80. Kováčová   Ivana Gymnastika bradlá, kladina OH Peking 98 

82. Kováčová   Ivana Gymnastika bradlá, kladina OH Peking 98 

NF Velďáková   Jana Atletika diaľka OH Peking 42 

NF Velďáková   Dana Atletika trojskok OH Peking 36 

NF Šimko   Pavol Triatlon   OH Peking 56 

  Majstrovstvá sveta           

1. Bajtošová   Hana Orient. cyklistika šprint MS  Ostroda, POL, 24.-31.8. 53 

3. 
Tulejová - 
Medveďová Eva Karate kumite open 

MS  Tokio/JAP 11.-
17.11.2008   

4. Barták   Lukáš Orientačný beh šprint 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 110 

5. Valjukevič   Dmitrij Atletika trojskok HMS Valencia ESP 7.-9.3.08     

6. Dávidík   Marian Orientačný beh long 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 115 

6. Bajtošová   Hana Orient. cyklistika štafeta MS  Ostroda, POL, 24.-31.8. 20 

9. Hurajt Pavol Biatlon štafeta muži 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 24 

9. Švikruhová Eliška Biatlon štafeta ženy 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 16 

9. 
Dávidík, Barták, 
Bukovác   Orientačný beh štafeta 

MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 36 

9. Bajtošová   Hana Orient. cyklistika middle MS  Ostroda, POL, 24.-31.8. 58 

12. Repčík   Jozef Atletika 800 m HMS Valencia ESP 7.-9.3.08     

14. Bobková   Miriam Atletika 60m pre. HMS Valencia ESP 7.-9.3.08     

14. Hurajt Pavol Biatlon šprint 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 114 

14. Hurajt Pavol Biatlon štafeta mix 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
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 20

2008 

14. Lachkovič Marián Kanoistika maratón MS   

15. Smolenová Denisa Plávanie 200m M 
MS 25m Manchester  8.-
14.4.2008 22 

18. Smolenová Denisa Plávanie 100m M 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 47 

19. Smolenová Denisa Plávanie 50 m M 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 58 

19. Hurajt Pavol Biatlon mass start 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 110 

25. Trudman Norbert Plávanie 200m M 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 39 

26. Barták   Lukáš Orientačný beh long 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 113 

28. Dávidík   Marian Orientačný beh middle 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 113 

30. Trudman Norbert Plávanie 50m M 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 80 

31. Trudman Norbert Plávanie 100m M 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 73 

34. Krajčík  Michal Orientačný beh middle 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 113 

46. Hurajt Pavol Biatlon 20km 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 110 

48. Trudman Norbert Plávanie 100m Vsp 
MS 25m Manchester 8.-
14.4.2008 100 

67. Švikruhová Eliška Biatlon šprint 
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 94 

76. Švikruhová Eliška Biatlon 15 km  
MS Ostersund SWE  8.-17.2. 
2008 93 

Q20 Piják  Ondrej Orientačný beh šprint, middle 
MS Olomouc CZE,12.-
20.7.2008 110 

  

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá 
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Európy 

1. 
Tulejová - 
Medveďová Eva karate kumite open ME Talin/EST,29.4.-4.5. 31 

1. Kmeťová, Kohlová   kanoistika K2 200m ME Miláno, ITA, 14.5.-18.5.08 11 

1. Musulbes   David zápasenie VS 120kg ME Tampere/FIN, 1.4.-6.4.   

2. Babač Lukáš veslovanie skif M1x ME Maraton GRE 19.-20.9.08 16 

3. Macko Peter karate kumite 65 ME Talin/EST,29.4.-4.5. 36 

3. Csonka  Peter vodný slalom freestyle ME Spanielsko 23.-30.7. 47 

4. Kmeťová, Kohlová   kanoistika K2 500m ME Miláno, ITA, 14.5.-18.5.08 20 

5. Hurajt Pavol biatlon 20 km 
ME  Nové mesto na Mor.  18.-
24.2.08 81 

6. Moravcová Martina plávanie 100m M 
ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 65 

6. Šimko Pavol triatlon triatlon Elit ME  Lisabon POR 7.-11.5. 99 

6. Bajtošová Hana orient cyklistika štafeta 
ME Or cyklistika Nida  LIT, 
22.-27.9. 10 

6. Dukátova  Jana vodný slalom K1 slalom ME Krakow POL, 7.5.-11.5.   

8. Harničár Andrej karate   ME Talin/EST,29.4.-4.5. 34 

9. Piasecký Samuel gymnastika bradlá 
ME ŠG Muži Lausane SUI 
18.-11.5.08 99 

9. Moravcová Martina plávanie 100m Vsp 
ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 65 

10. Ostrčil Marian kanoistika C1 500m ME Miláno, ITA, 14.5.-18.5.08 21 

10. Bajtošová Hana orient. cyklistika middle 
ME Or cyklistika Nida  LIT, 
22.-27.9. 41 

10. 
Q Moravcová Martina plávanie 50m M 

ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 42 

11. Hurajt Pavol biatlon štafeta muži 
ME  Nové mesto na Mor.  18.-
24.2.08 16 

11. Dzureková Mária plávanie Akvab. solo 
ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 18 

13. 
Dzureková, 
Spišeková   plávanie Akvab. duo 

ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 18 

14. Smolenová Denisa plávanie 200m M 
ME 50m Eidhoven HOL18.-

28 
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25.3. 

14. Lachkovič Marian kanoistika   
ME maratón,Týn nad Vltavou, 
CZ, 19.-21.9.   

16. Bajtošová Hana orient.cyklistika šprint 
ME Or cyklistika Nida  LIT, 
22.-27.9. 44 

17. Bajtošová Hana orient. cyklistika long 
ME Or cyklistika Nida  LIT, 
22.-27.9. 42 

18. Smolenová Denisa plávanie 100m M 
ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 40 

18. Ostrčil Marian kanoistika C1 1000m ME Miláno, ITA, 14.5.-18.5.08 20 

19. Smolenová Denisa plávanie 200mM 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

19. Trudman Norbert plávanie 200mM 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

19. Klobučník   Tomáš plávanie 200m P 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

20. Hurajt Pavol biatlon pursuit 
ME  Nové mesto na Mor.  18.-
24.2.08 81 

22. Smolenová Denisa plávanie 50m M 
ME 50m Eidhoven HOL18.-
25.3. 42 

24. Hurajt Pavol biatlon šprint 
ME  Nové mesto na Mor.  18.-
24.2.08 81 

26. Smolenová Denisa plávanie 100mM 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

26. Klobučník   Tomáš plávanie 100m P 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

27. Listopadová   Katarína plávanie 200pp 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

30. Klobučník   Tomáš plávanie 100mPP 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

33. Trudman Norbert plávanie 100m M 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

35. Listopadová   Katarína plávanie 100mM 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

36. Smolenová Denisa plávanie 50m M 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

36. Listopadová   Katarína plávanie 200m VS 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
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14.12. 

38. Klobučník   Tomáš plávanie 50m P 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

39. Trudman Norbert plávanie 50mM 
ME (25) Rijeka CRO 11.-
14.12.   

50. Érsék Attila   kord ME Kijev UKR 6.-11.7.2008  103 

53. Joniak Jakub   fleuret ME Kijev UKR 6.-11.7.2008  71 

bez Krnáč  Jozef judo do 66 kg ME Lisabon, 10.4.-11.4. 29 

NS Cibák   Peter vodný slalom K1 slalom ME Krakow POL, 7.5.-11.5.   

       

       

 
Majstrovstvá sveta 
juniorov      

1. Sagan Peter cyklistika cross country MSJ Val di Soll ITA 19.6. 104 

2. Sagan Peter cyklistika cyklokros  
MSJ aMS23 Tarvisio ITA  22.-
26.1. 08 62 

2. Semaníková   Viktória karate kumite 
MSJ a K, 15.-17.2., Terste, 
ITA   

05. Matejova   Lenka zápasenie do 48kg  G-R MSJ Istambul/TUR, 29.7.-.3.8. 19 

07. Olle   Robert zápasenie do 60kg  V-Š MSJ Istambul/TUR, 29.7.-.3.8. 28 

07. Jaloviar   Jozef zápasenie do 96kg  V-Š MSJ Istambul/TUR, 29.7.-.3.8. 22 

11. Chrapanová Martina biatlon pursuit 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

11. Lengyel  David zápasenie do 96kg  G-R MSJ Istambul/TUR, 29.7.-.3.8. 22 

12. Poliaková Tereza biatlon štafeta 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

13. Listopadová   Katarína plávanie 50 M 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 53 

15. Trudman Norbert plávanie 50 M 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 74 

16. Chrapanová Martina biatlon individ. 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

16. Trudman Norbert plávanie 100M 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 61 
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16. Trudman Norbert plávanie 200m M 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 40 

18. Sagan Peter cyklistika cesta MSJ cesta  JAR 20.7. 161 

18. Listopadová   Katarína plávanie 100M 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 47 

18. Listopadová   Katarína plávanie 200PP 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 43 

19. Listopadová   Katarína plávanie 100Z 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 52 

19. Garajová Katarína lyžovanie šprint 
MSJ a MS U23 Males Val 
Ventosa  47 

20. Palkovičová Kristína plávanie 100P 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 38 

21. Palkovičová Kristína plávanie 50 P 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 38 

27. Robert Gavenda Robert cyklistika cyklokros U23 
MSJ aMS23 Tarvisio ITA  22.-
26.1. 08 62 

28. Palkovičová Kristína plávanie 200 P 
MSJ Monterrey MEX 28.-
31.7.08 43 

30. Poliaková Tereza biatlon sprint 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

37. Poliaková Tereza biatlon individ. 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

42. Darmová Martina biatlon sprint 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

49. Garajová Katarína lyžovanie 
15 km free 
mass 

MSJ a MS U23 Males Val 
Ventosa  47 

50. Darmová Martina biatlon pursuit 
MSJ Ruhpolding GER 26.1.-
2.2.2008   

51. Baranyiková Dagmar šerm kord MSJ  Acireale  ITA14.4.2008 102 

83. Joniak Jakub šerm fleuret MSJ  Acireale  ITA14.4.2008 116 

              

 

Majstrovstvá 
Európy 

juniorov      

01. Sagan Peter cyklistika cross country 
MEJ XCSt Wendel GER 16.-

92 
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18.5.08 

02. Olle   Robert zápasenie do 60kg  V-Š MEJ Košice, 13.7.-18.7. 18 

02. Palinkas   Dan zápasenie do 74kg  V-Š MEJ Košice, 13.7.-18.7. 23 

03. Sagan Peter cyklistika cyklokros JUN MEJ Hitnau SUI 4.11.  58 

04. Oršula Juraj kanoistika C1 500m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08   

05. Listopadová   Katarína plávanie 50m M 
MEJ Belehrad SRB30.7.-
3.8.08 51 

05. Matejova   Lenka zápasenie do 48kg MEJ Košice, 13.7.-18.7. 15 

06. Poliaková Tereza biatlon štafeta juniorky 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08   

06. Chrapanová Martina biatlon štafeta 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08   

06. Oršula Juraj kanoistika C1 1000m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 19 

06. Potočný Marcel vodný slalom slalom ME 23 Solka SLO 11.-13.7. 59 

07. Oršula, Zaťko   kanoistika C2 1000m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 15 

07. Gavenda Robert cyklistika cyklokros U23 ME 23 Lievin FRA 2.11.   

08. Oršula, Zaťko   kanoistika C2 500m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 16 

08. Sagan Peter cyklistika cesta 
MEJ cesta Arona, Varen ITA 
5.7. 144 

09. Baranek, Mičo   kanoistika K4 500m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 22 

11. Listopadová   Katarína plávanie 200m PP 
MEJ Belehrad SRB30.7.-
3.8.08   

13. Trudman Norbert plávanie 100m M 
MEJ Belehrad SRB30.7.-
3.8.08 48 

13. Majorošová Barbora kanoistika K2 500m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 21 

15. Zatko  Miroslav kanoistika K1 500m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 28 

22. Poliaková Tereza biatlon individ.15 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 
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24. Schonová Michaela biatlon individ. 15 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

27. Chrapanová Martina biatlon sprint 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

28. Chrapanová Martina biatlon pursuit 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

29. Švikruhová Eliška biatlon 15 km 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

32. Chrapanová Martina biatlon individ. 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

34. Poliaková Tereza biatlon pursuit 
MEJ  Nové mesto na Mor.  
18.-24.2.08 58 

40. Hubáček Martin triatlon triatlon juniori MEJ Lisabon  POR 7.-11.5.  73 

64. Varga Richard triatlon triatlon juniori MEJ Lisabon  POR 7.-11.5.  73 

SF Divinec  Andrej kanoistika K1 1000m 
MEJ 23 Szeged, HUN, 17.-
20.7. 08 29 

  
Akademické 
majstrovstvá sveta            

1. Potočný Marcel vodný slalom šprint AMS Cunovo, 20.9.-21.9. 29 

2. Povalačová Lucia kumite  open kumite  open AMS, 11.7.-13.7.     

2. Dukátová Jana vodný slalom slalom AMS Cunovo, 20.9.-21.9. 21 

3. Harničár Andrej kumite 80 kg kumite 80 kg AMS, 11.7.-13.7.     

4. Macko Peter kumite 65 kumite 65 AMS, 11.7.-13.7.     

7. Potočný Marcel vodný slalom slalom AMS Cunovo, 20.9.-21.9. 37 

13. Krajčík Michal orient beh long  AMS EST Polva, 28.7.-3.8. 75 

18. Barták Lukáš orient beh šprint AMS EST Polva, 28.7.-3.8. 75 

29. Piják Ondrej orient beh middle AMS EST Polva, 28.7.-3.8. 75 

 

 


