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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov
Sídlo
IČO
Štatutárny zástupca
Kontakt
Právna forma
Vznik

: Národné športové centrum
: Bratislava
: 308 539 23
: Mgr. Miroslav Skorka – riaditeľ
: Trnavská 39, 83104 Bratislava, tel. +421 / 2 / 4920 0326,
fax: +421 / 2 / 4437 2164, e–mail: office@sportcenter.sk
: priamo riadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva
Slovenskej republiky
: k 1. januáru 2004 (na dobu neurčitú)

Ďalší vedúci pracovníci:
Ing. Milan Gavlák
: zástupca riaditeľa pre šport
Ing. Bohuslav Gomola: zástupca riaditeľa – kontrolór
Hlavné činnosti: zabezpečovanie starostlivosti o športovo talentovanú mládež a športovú
reprezentáciu Slovenskej republiky, diagnostikovanie výkonnosti športovcov a výskumné
aktivity v oblasti športu, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít v súlade s Koncepciou
vzdelávania odborníkov v športe, budovanie a prevádzka informačného systému v športe.
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.
Úlohy organizácie sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte
uzavretom so zriaďovateľom pre rok 2007:
a) Zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov
Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov:
- zabezpečovanie materiálno – technických podmienok pre tréningovú činnosť,
- prevádzka a údržba materiálno – technickej základne,
- spolupráca s národnými športovými federáciami pri zabezpečovaní prípravy športovcov,
- 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
tohto systému,
e) Vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu vrátane
knižničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe.
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2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STREDNODOBÝ VÝHĽAD
POSLANIE ORGANIZÁCIE
V zmysle schváleného štatútu Národného športového centra (ďalej len „ NŠC“) je jeho
hlavným poslaním komplexná starostlivosť o prípravu vrcholných športovcov na vrcholné
podujatia (olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy), ako aj systémová
podpora športu v oblasti vzdelávania, informácií a lekárskeho zabezpečenia športovcov.
V rámci plnenia hlavných, ťažiskových činností, organizácia plní nasledovné
významné aktuálne úlohy, ktoré vyplynuli z prehodnotenia efektivity jej činnosti novým
vedením organizácie, ktoré pôsobí v organizácii od 1. júna 2007, na základe auditu
výkonnosti organizácie vykonaného odborom vnútornej kontroly a auditu Ministerstva
školstva Slovenskej republiky:
a) Zabezpečenie dobudovania verejného informačného systému o športe v zmysle platnej
legislatívy a programových dokumentov prijatých vládou Slovenskej republiky
a
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre oblasť informatiky a informatizácie,
b) Zabezpečenie spracovania stratégie v oblasti vzdelávania s cieľom zavedenia
systémového postupu v oblasti vzdelávania, podporeného spracovaním programov a
projektov zameraných na využívanie možností podpory vzdelávacích aktivít z Európskych
Spoločenstiev,
c) Zabezpečenie prebudovania oddelenia diagnostiky na celoslovenské vedecké a výskumné
pracovisko na základe splnenia požadovaných formálnych a obsahových podmienok.
Činnosť prebudovaného pracoviska orientovať na získavanie grantovej podpory v oblasti
vedy a výskumu vrátane podpory z Európskych spoločenstiev,
d) Zabezpečenie novelizácie kritérií na zaraďovanie športovcov do systému starostlivosti
o talentovaných športovcov,
e) Zabezpečenie inštitucionálnych a personálnych podmienok pre rozšírenie činnosti
organizácie v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež, na základe úloh
uložených sekciou štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej
republiky,
f) Zabezpečenie prechodu organizácie na systémové projektové riadenie úloh,
zabezpečujúce plnenie vypracovaných a schválených projektov v jednotlivých oblastiach
jej činnosti a programové financovanie týchto projektov,
g) Zabezpečenie spracovania projektov v oblasti vzdelávania a výskumu zameraných na
využívanie doplnkových zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev,
h) Zabezpečenie čerpania rozpočtu na plnenie jednotlivých úloh v prospech zabezpečenia
koncepčnej a systémovej činnosti a riadenia v jednotlivých oblastiach a v prospech
skvalitnenia plnenia úloh v základnej oblasti činnosti organizácie, t. j. starostlivosti
o talentovaných športovcov a talentovanú mládež,
i) Inštitucionálne zabezpečenie predpokladov pre plnenie nových úloh organizácie.
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j) Zníženie čerpania rozpočtu v oblasti prenájmov a telekomunikačných poplatkov pri
udržaní plnenia úloh organizácie.
STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Organizácia by mala i v budúcnosti zabezpečovať úlohy jedinečného charakteru s
celoslovenským významom v oblastiach športu.
V oblasti zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie by NŠC malo byť:
a) rezortným strediskom prípravy športových reprezentantov Slovenska,
b) gestorom tvorby systému zaraďovania športovcov do stredísk prípravy,
c) metodickým centrom zameraným na usmerňovanie a riadenie útvarov starostlivosti o
športovo talentovanú mládež a procesu športovej prípravy mládeže,
d) kontrolným a monitorovacím pracoviskom činnosti jednotlivých útvarov v systéme
štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež.
V oblasti diagnostiky športového výkonu a výskumu v športe by NŠC malo byť:
a) celoslovenským pracoviskom zameraným na diagnostiku športového výkonu,
b) centrom diagnostického sledovania športových reprezentantov a športových talentov s
celoslovenskou pôsobnosťou,
c) výskumným pracoviskom zameraným na športovú činnosť a procesy v nej
prebiehajúce,
d) metodickým a školiacim pracoviskom pre obdobné zariadenia na úrovni jednotlivých
regiónov Slovenska zameraným na zavádzanie nových poznatkov a postupov.
V oblasti vzdelávania v športe by NŠC malo byť:
a) implementátorom Jednotného vzdelávacieho systému v športe v Slovenskej republike,
b) koordinačným centrom celoživotného vzdelávania v športe v Slovenskej republike,
c) centrom celoživotného poradenstva a kariérneho zabezpečenia v športe,
d) centrom pre podporu informálneho vzdelávania sa v oblasti športu.
V oblasti informatiky v športe by NŠC malo byť:
a) prevádzkovateľom verejného informačného systému v športe,
b) národným centrom informačnej podpory pre jednotlivé oblasti športu.
3. KONTRAKT NŠC S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Národné športové centrum podľa uzavretého kontraktu s MŠ SR pre rok 2007 plnilo
kontrahované úlohy nasledovne:
3.1. Zabezpečenie všestrannej starostlivosti v príprave vybraných vrcholových
športovcov športovej reprezentácie SR a športovo talentovanej mládeže
Za plnenie uvedenej úlohy v podmienkach NŠC bolo zodpovedné oddelenie športov.
V sledovanom období sa v NŠC pripravovalo 128 športovcov v 15–ich športových
odvetviach. Športovci zaradení v NŠC sa pripravovali podľa individuálnych plánov športovej
prípravy, schválených na základe výsledkov oponentúr za účasti zástupcov príslušných
športových zväzov.
Stanovené výkonnostné ciele ku koncu sledovaného obdobia plnia:
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atlétka Lucia Klocová, obsadila 9. miesto na MS v Japonsku a splnila nominačné
kritériá na OH v Pekingu,
atlét Libor Charfreitag, obsadil 3. miesto na MS v Japonsku a splnil nominačné
kritériá na OH v Pekingu,
atlét Jozef Repčík, splnil kvalifikačný B limit na OH v Pekingu,
bežkyňa na lyžiach Alena Procházková, ktorá na zimnej svetovej univerziáde v Turíne
získala dve strieborné medaily na 5 a 10 km trati a v šprinte obsadila 5. miesto, na MS
do 23 rokov v Tarvisiu, získala zlatú medailu v šprinte a dve štvrté miesta v behu na 5
a 10 km, na MS v behu na lyžiach skončila vo dvojici s Janou Gerekovou v šprinte
dvojíc na 7. mieste,
diaľkárka Dana Velďáková, skončila na ME v halovej atletike na 6. mieste a na letnej
svetovej univerziáde v Bangkoku na 2. mieste,
rýchlostné kanoistky Martina Kohlová a Ivana Kmeťová, ktoré opakovane zvíťazili v
pretekoch Svetového pohára na 500 a 1 000 m trati, obsadili 4. a 6. miesto v disciplíne
K 2 na ME v Ponteverde (Španielsko) a získali striebornú medailu na 200 m trati na
MS v Nemecku,
rýchlostný kanoista Marián Ostrčil skončil v C 1 na 1 000 m trati na 2. mieste na MS
v Nemecku,
vodná slalomárka Jana Dukátová na ME v Liptovskom Mikuláši obsadila 4. miesto v
kategórii K1,
orientačná cyklistka Hana Bajtošová, obsadila na ME v Taliansku 6. miesto na dlhej
trati, na MS v Českej republike získala jednu striebornú a jednu bronzovú medailu na
krátkej trati a v šprinte.

Ostatní športovci nesplnili stanovené výkonnostné kritériá a boli preradení do nižšej kategórie
podpory v zmysle platnej internej smernice o zaraďovaní športovcov do NŠC.
3.2. Zabezpečenie materiálno-technických podmienok pre tréningovú činnosť,
prevádzku a údržbu materiálno-technickej základne a sociálnych podmienok pre
športovcov centra.
V rámci plnenia tejto kontrahovanej úlohy organizácia zabezpečila športoviská,
športové objekty a regeneračné zariadenia, slúžiace tréningovému procesu športovcov
zaradených do NŠC v zmysle schválených plánov športovej prípravy. Organizácia sa v
sledovanom období zamerala najmä na efektivitu využívania uvedených priestorov a
zariadení.
V sledovanom období organizácia obstarala športový materiál pre potreby prípravy
zaradených športovcov.
NŠC malo k 31. 12. 2007 uzavretý pracovný pomer s 12 športovcami (z toho 8 na plný
pracovný úväzok a 4 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 259 000 Sk. Športovcom okrem
zmluvných platov zabezpečovala organizácia úhradu nákladov spojených s prípravou v
tuzemských a zahraničných zariadeniach a to v súlade so schválenými plánmi športovej
prípravy. V sídle organizácie NŠC prenajíma posilňovňu, telocvične a regeneračnú linku. Pre
športovcov vodných športov organizácia prenajala osobitnú miestnosť vybavenú
kanoistickými a veslárskymi trenažérmi. V rámci podpísanej kolektívnej zmluvy a v súlade s
plnením úloh spojených s vytváraním kvalitných sociálnych podmienok pre športovcov, majú
zamestnaní športovci možnosť sporenia formou doplnkového dôchodkového poistenia.
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3.3. Spolupráca so športovými zväzmi a ďalšími športovými organizáciami pri výbere
športovcov do NŠC a zabezpečovaní ich prípravy
Oddelenie športov NŠC spolupracuje s jednotlivými športovými zväzmi v potrebnom
rozsahu pri výbere športovcov do centra a pri zabezpečovaní 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.
3.4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavedenie a uplatňovanie metodík
zdravotníckej kontroly športovcov ako aj metodík diagnostického sledovania funkčných
zmien a trénovanosti športovcov, podpora výskumu v oblasti vrcholového športu
V sledovanom období boli skvalitnené podmienky pre diagnostické sledovanie
športovej prípravy športovcov zaradených do NŠC. Prioritne sa organizácia zameriava na
talenty smerom k olympijským hrám 2008 v Pekingu. Oddelenie športov spolupracuje s
oddelením diagnostiky pri koordinácii športovej prípravy a lekárskom sledovaní. Vytvorili sa
súčasne podmienky pre výjazdy diagnostikov do terénu, čo prispieva k zvýšeniu objektivity
sledovaných parametrov. Cieľovú skupinu činnosti diagnostického oddelenia tvorí 110
športovcov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín podľa plnenia kritérií a dosiahnutej
výkonnosti. Odborné diagnostické vyšetrenia sú vykonávané v pravidelných 4-6 týždňových
intervaloch. Začiatkom kalendárneho roka organizácia zrušila ambulanciu všeobecného lekára
z dôvodu jej nízkej efektivity. Zdravotnú starostlivosť a diagnostické vyšetrenia organizácia
aktuálne zabezpečuje prostredníctvom telovýchovného lekára – zamestnanca organizácie.
Niektoré špecializované vyšetrenia organizácia zabezpečuje v spolupráci so
špecializovanými externými subjektmi.
Oddelenie diagnostiky v súčasnosti poskytuje služby aj športovcom - mladým
talentom, ktorí sú zaradení v systéme sledovania športovcov NŠC.
V oblasti výskumu je prioritou vybudovanie špičkového vedecko-výskumného
pracoviska pre oblasť športu a telovýchovy. Zamestnanci diagnostického oddelenia
publikovali v sledovanom období odborné príspevky o porovnaní diagnostikovania
trénovanosti a športového výkonu v laboratóriu a v terénnych podmienkach.
3.5. Vypracovanie, podpora a koordinácia systému vzdelávania v oblasti športu
Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe bola vypracovaná a schválená MŠ SR v
roku 2005. Organizácia v sledovanom období pôsobila v rámci systému vzdelávania
poskytovaním servisných činností podľa uplatnených požiadaviek jednotlivých subjektov
pôsobiacich v oblasti športu. Takýto prístup vyhodnotilo súčasné vedenie organizácie za
nesystémový, nakoľko nie je zabezpečená spätná väzba poskytujúca informácie o efektivite
takéhoto vzdelávania. Na základe toho v sledovanom období vedenie organizácie začalo
zabezpečovať prípravu návrhu stratégie činnosti organizácie v oblasti vzdelávania s
orientáciou na monitoring potrieb trhu a monitoring a hodnotenie činnosti vzdelávacích
subjektov. Organizácia zároveň začala zabezpečovať prípravu projektov orientovaných na
plnenie cieľov programov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev v
oblastiach celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. V sledovanom období sa
organizácia zamerala na prípravu funkčného systému celoživotného poradenstva pre
profesionálnych pracovníkov i dobrovoľných aktivistov.
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V sledovanom období oddelenie vzdelávania koordinovalo a zabezpečilo celkom 63
vzdelávacích aktivít, hlavne v spolupráci so športovými zväzmi.
Organizácia zabezpečovala odborné poradenstvo pre vzdelávacie subjekty pri
získavaní akreditácie vzdelávacích programov. Cieľom odborného poradenstva v tejto oblasti
je predovšetkým odborné usmernenie zodpovedných pracovníkov v športových zväzoch pri
vypracovaní žiadostí o udelenie akreditácie príslušného vzdelávacieho programu a ostatných
náležitostí v súlade s platnou legislatívou.
NŠC zabezpečovalo podmienky pre informálne vzdelávanie sa vo vymedzených
priestoroch NŠC nepretržite v pracovných dňoch od 8,00 do 20 h. Vzhľadom na zistenú
frekvenciu využívania služieb a personálne opatrenia vykonané v organizácii, v budúcnosti
vedenie organizácie prehodnotí opodstatnenosť a rozsah týchto služieb.
3.6. Vypracovanie a spravovanie jednotného informačného systému v oblasti športu
Uvedená úloha je riešená od roku 2005. Predchádzajúce vedenie organizácie obstaralo
rámcovú zmluvu na vývoj informačného systému v roku 2005. V roku 2006 bez uvedenia
dôvodu prestalo plniť obstaranú zmluvu a obstaralo ďalšiu zmluvu s iným dodávateľom na
identický predmet obstarávania s pozmeneným názvom a rovnakou klasifikáciou. V obidvoch
prípadoch bol predmet verejného obstarávania a zadanie spracovaný nedostatočne. Pred
vyhlásením verejného obstarávania nebola spracovaná a schválená štandardným spôsobom
koncepcia rozvoja informačného systému o športe a nebol na jej základe vypracovaný
štandardný projekt informačného systému v súlade s platnou legislatívou.
V sledovanom období bol zmluvný dodávateľ vo významnom oneskorení s
odovzdaním jednotlivých častí zmluvného diela v zmysle schváleného harmonogramu.
Zároveň nesprístupnil organizácii protokolárne prevzaté a uhradené časti diela, takže
znemožnil posúdenie ich funkčnosti novému vedeniu organizácie. Organizácia podnikla
potrebné právne kroky na riešenie vzniknutej situácie a na zabezpečenie majetku vo
vlastníctve organizácie. Pri riešení vzniknutého problému organizácia koordinuje postup a
riadi sa úlohami uloženými MŠ SR a spolupracuje so sekciou informatiky a informatizácie
MŠ SR. Možnými riešeniami vzniknutej situácie je zabezpečenie integrácie existujúcich
informačných systémov, resp. ich častí na základe spracovanej a schválenej štúdie budovania
informačného systému o športe a projektu informačného systému o športe v súlade s platnou
legislatívou a schválenými programovými dokumentmi MŠ SR, resp. vybudovanie nového
informačného systému štandardným spôsobom.
3.7. Budovanie knižničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej
praxe
V priestoroch NŠC bola budovaná multimediálna študovňa pre trénerov a iných
odborníkov v športe, v ktorej boli k dispozícii odborné publikácie z oblasti športového
tréningu, športovej psychológie, telovýchovného lekárstva, športovej histórie, olympizmu
a inej športovej problematiky, odborné zahraničné časopisy. Efektivita využívania
multimediálnej študovne z externého prostredia bola vyhodnotená ako problematická a
plnenie tejto úlohy bude prehodnotené v zmysle jej realizácie efektívnym využívaním
informačných technológii.
Na webovej stránke NŠC bol vytvorený modul, ktorý poskytuje informácie o
publikáciách, zborníkoch, časopisoch, CD, DVD a VHS nosičoch pre potreby športových
odborníkov, športovcov i športovej odbornej verejnosti. Modul je priebežne aktualizovaný a
využívaný hlavne mimobratislavskými odborníkmi.
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Pre potreby podpory informálneho vzdelávania NŠC pristúpilo k výhradne
elektronickej podobe odborného časopisu NŠC.
4. ROZPOČET NŠC A JEHO PLNENIE
4.1. PLNENIE PRÍJMOV
Ministerstvo školstva na rok 2007 nerozpísalo organizácii žiadne príjmy. V príjmovej
časti organizácia evidovala príjmy vo výške 8 856,72 Sk, ktoré vyplynuli zo zabezpečenia
diagnostickej a zdravotnej starostlivosti oddelením diagnostiky a ktoré uhradili zdravotné
poisťovne na základe uzatvorených zmlúv.
4.2. ČERPANIE VÝDAVKOV Z HĹADISKA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE
Rozpočet organizácie bol na rok 2007 rozpísaný sumou 43 669 000 Sk. Príjmy neboli
organizácii rozpísané. Z celkového objemu predstavovali bežné výdavky sumu 41 669 000 Sk
a kapitálové výdavky sumu 2 000 000 Sk. Uvedený rozpočet bol rozpísaný na jednotlivé
podpoložky. Rozpočtovým opatrením MŠ SR organizácii zvýšilo schválený rozpočet v
mzdovej oblasti o 275 000 Sk, čím sa celkový rozpočet organizácie zmenil na 43 944 000 Sk.
V rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtu však došlo v priebehu roka k viacerým
vnútorným úpravám rozpočtu, ktoré zohľadňovali operatívne potreby organizácie pri
zabezpečovaní kontrahovaných úloh v jednotlivých oblastiach činnosti.
V sledovanom období došlo k rovnomernému čerpaniu bežných výdavkov
organizácie. Kapitálové výdavky sa čerpali v sledovanom období hlavne v poslednom
štvrťroku 2007. V prvom rade bola zabezpečovaná športová príprava zaradených športovcov
smerom k zimnej univerziáde v Turíne 2007 a zabezpečenie ich športovej prípravy smerom k
vrcholným podujatiam MS, ME, JMS a JME, podľa plánu práce oddelenia športu a
schválených plánov športovej prípravy. V poslednom štvrťroku zaradení športovci začali s
prípravou na letné olympijské hry v Pekingu v Číne. V sledovanom období došlo k šetreniu
výdavkov v oblasti tovarov a služieb oproti schválenému rozpočtu, čo bolo spôsobené hlavne
plnením úlohy o znižovaní stavu pracovníkov organizácie k 31. 12. 2007 a v súvislosti s tým
aj s vyplatením odstupného pre 13 zamestnancov.
Celkové čerpanie výdavkov v sledovanom období k celoročnému plánovanému
objemu bolo 100 %, týkalo sa to tak bežných ako aj kapitálových výdavkov. Oproti
rovnakému obdobiu minulého roka bola situácia priaznivejšia v čerpaní bežných výdavkov,
nakoľko sa kapitálové výdavky oproti minulému roku znížili celkove o 4 000 tis. Sk. Rozsah
čerpania bežných výdavkov sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o viac ako 4 %.
4.3. BEŽNÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol pre rok 2007 41 669 000tis Sk, ktorý
sarozpočtovým opatrením zvýšil na 41 944 000 Sk. Čerpanie k upravenému rozpočtu
predstavovalo 100 % a v porovnaní so schváleným rozpočtom na 100,7 %. Nižšie čerpanie v
porovnaní so schváleným rozpočtom sme zaznamenali hlavne v oblasti výskumu a vývoja,
zabezpečení vzdelávacích činností organizácie a oproti schváleným zámerom aj v zdravotnej
starostlivosti zabezpečovanej externými zdravotníckymi organizáciami. Naopak k zvýšeným
výdavkom oproti schválenému rozpočtu došlo v oblasti materiálových výdavkov, športových
prenájmoch, telekomunikačných výdavkoch a nákladoch na zabezpečenie autodopravy.
Zvýšené výdavky v uvedených častiach súviseli so zabezpečovaním kvalitnej športovej
prípravy.
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Všetky úlohy organizácie boli financované priebežne, bez problémov, všetky faktúry
boli riadne a včas uhradené.
Mimorozpočtové prostriedky organizácia v priebehu sledovaného obdobia
neevidovala.
4.3.1. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 610 MZDY, PLATY
Uvedená oblasť rozpočtu zaznamenala rovnomerné plnenie od začiatku roka. V
sledovanom období bolo evidované 100% čerpanie mzdových prostriedkov. Plnenie úloh v
uvedenej oblasti bolo náročné najmä v poslednom štvrťroku sledovaného obdobia, nakoľko v
tomto období došlo k najvýraznejším personálnym zmenám v súvislosti s nariadeným
znižovaním stavu zamestnancov k 31.12.2007.
V sledovanom období bolo na mzdy vyplatených celkom 12 974 000 Sk, čo
predstavovalo 100 %-né plnenie z celoročného rozpočtu. Z celkového objemu tarifné platy
predstavovali 10 363 000 Sk, príplatky 2 101 000 Sk a vyplatené odmeny vo výške 510 000
Sk.
Priemerný plat všetkých pracovníkov v sledovanom období predstavoval 23 529 Sk, u
športovcov bol priemer 23 058 Sk a u ostatných pracovníkov 23 754 Sk. Mesačný plánovaný
objem zmluvných platov športovcov v roku 2007 predstavoval 259 000 Sk. Priemerné platy
boli výrazne ovplyvnené personálnymi pohybmi v organizácii, nakoľko vedenie organizácie
dalo prednosť kvalifikovaným a vyššie zarábajúcim jednotlivcom.
Evidenčný stav pracovníkov NŠC k 31.12.2007 bol 45,95 pracovníka, stav k 1.1.2008
bol 38 pracovníkov. Dôvodom bolo ukončenie pracovných pomerov k 31.12.2007.
Organizácia v sledovanom období vyplatila odmeny na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovný pomer, ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Dohody o pácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru za rok
2007
Organizácia

Počet
osôb

Počet hodín
odpracovaných
osobami

Vyplatené odmeny
v tis. Sk

67

722

263

Z toho vlastní zamestnanci
organizácie

0

0

0

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené najmä na
zabezpečenie úloh najmä v oblasti vzdelávania a informatiky. V rámci vzdelávacích aktivít to
boli hlavne výplaty honorárov za prednáškovú činnosť a honoráre za vypracované posudky
žiadostí o akreditáciu.
4.3.2. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 620 POISTNÉ A RÍSPEVOK
ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ
Čerpanie v ejto oblasti rozpočtu bolo rovnomerné. Vedenie organizácie v spolupráci s
dborovou organizáciou schválilo poskytnutie príspevkov do výšky 4 % z platu do
doplnkových dôchodkových poisťovní. Zdrojom krytia týchto príspevkov bolo šetrenie v
oblasti výdavkov na cestovné náhrady. Táto časť rozpočtu vykázala plnenie na 104,7 % v
porovnaní so schváleným rozpočtom, na čo mali vplyv hlavne výdavky v oblasti doplnkového
dôchodkového sporenia. Celkove bolo zamestnancom organizácie vyplatených 167 680 Sk
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ako príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy na
rok 2007.
4.3.3. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 630 TOVARY A SLUŽBY
Celkové čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo v priebehu roka rôzne, zvýšené bolo v
druhom a štvrtom kvartáli roku 2007. Konečné čerpanie bolo 100,0 %-né plnenie k
upravenému rozpočtu a 96,5 %-né plnenie k schválenému rozpočtu. Znížené čerpanie oproti
schválenému rozpočtu bolo spôsobené presunom finančných prostriedkov na zabezpečenie
výplat odstupného odchádzajúcim zamestnancom organizácie.
Zvýšené čerpanie bolo v oblasti materiálových výdavkov (plnenie voči schválenému
rozpočtu bolo 104,9 %), prenájmoch (plnenie voči schválenému rozpočtu bolo 106,3 %),
telekomunikačných poplatkoch (plnenie voči schválenému rozpočtu bolo 116,7 %) a
dopravných nákladoch (plnenie voči schválenému rozpočtu bolo 102,1 %). Zvýšené čerpanie
súviselo vo všetkých prípadoch so zabezpečením kvalitnej prípravy zaradených športovcov.
Oddelenie športu v priebehu kalendárneho roka zabezpečilo viac ako 100 tréningových
táborov v tuzemsku aj v zahraničí v celkovej sume 5 640 000 Sk, z toho v zahraničí 4 707
000 Sk. Čerpanie v tejto oblasti je porovnateľné s predošlým rokom a boli na porovnateľnej
úrovni. Na prepravu športovcov sa využívala aj vlastná autodoprava NŠC čo malo vplyv na
čerpanie dopravných nákladov.
K úspore oproti schválenému aj upravenému rozpočtu došlo v ostatných tovaroch a
službách najmä úsporou v oblasti zabezpečenia vzdelávacích aktivít, úloh výskumu a vývoja a
v zabezpečení zdravotných a diagnostických prehliadok športovcov externými organizáciami.
Oproti schválenému rozpočtu bola zaznamenaná úspora aj v oblasti opráv a údržby
existujúcich zariadení (68,7 %).
V oblasti prenájmov došlo oproti schválenému rozpočtu k miernemu zvýšeniu (o 6,3
%), čo bolo spôsobené hlavne zabezpečením športových prenájmov.
V oblasti prenájmov bolo nasledovné plnenie:
− prenájmy kancelárií, skladových priestorov
3 822 435,50 Sk,
− športové prenájmy v hale Elán
456 076 Sk ,
− športové prenájmy v ŠH Mladosť, posilňovňa, regeneračná linka, hala úpolových športov
a telocvične
1 353 08 Sk ,
− tartanová dráha Inter
23 800 Sk ,
− iné športové prenájmy, plavárne pre vodné športy, atletické prenájmy mimo Bratislavy
308 661,50 Sk .
Čerpanie rozpočtu v ostatných podpoložkách bolo primerané a nižšie ako predpísaný
plán. V sledovanom období organizácia neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti voči
dodávateľom, všetky faktúry boli uhradené v lehotách splatnosti.
V sledovanom období uskutočnili zamestnanci organizácie 238 pracovných ciest, z
toho 143 do zahraničia s finančným objemom 420 932 Sk a 95 tuzemských pracovných ciest
v celkovej sume 86 441,50 Sk. Celkové náklady na ich uskutočnenie boli 507 373,50 Sk.
Zahraničné pracovné cesty sa týkali hlavne výmeny skúseností v oblasti vzdelávania a
zabezpečenia diagnostiky športového výkonu a organizácie športu v iných krajinách EÚ
(Veľká Británia a Francúzsko). Oproti minulému roku sa zvýšili hlavne výjazdy našich
pracovníkov diagnostického oddelenia, ktorí zabezpečovali testovanie športovcov priamo na
sústredeniach, hlavne v alpských podmienkach v Rakúsku.
V oblasti výskumu a vývoja sa finančné prostriedky nečerpali. Viaceré projekty v
oblasti sledovania športového výkonu sa začali uskutočňovať, ale tieto boli financované z
prevádzkových 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 705 000 Sk, čo bolo spôsobené výplatou nemocenských dávok zamestnancom v
celkovej výške 5 008 Sk a odstupného 13 zamestnancom v celkovej sume 700 454 Sk.
4.4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky boli MŠ SR rozpísané v celkovej výške 2 000 000. Sk. Celková suma
kapitálových výdavkov bola rozpísaná na nasledovné položky rozpočtu:
− 711 nákup pozemkov a nehmotných aktív
595 000 Sk,
− 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1 405 000 Sk,
V rámci jednotlivých rozpočtových položiek sa realizovali:
a) v položke 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív sa zabezpečili výdavky na
obstaranie licencie na používanie databázových štruktúr v celkovej sume 595 000 Sk,
b) v položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia boli zakúpené
nasledovné komodity (celkom za 1 404 997,95 Sk, čo predstavuje 99,99 %-né plnenie k
upravenému rozpočtu)
hypoxikátor 2 ks( pre potreby diagnostického oddelenia):
76 187,95 Sk
testovacie zariadenie – cyklotrenažér (1 ks):
250 500 Sk
testovacie zariadenie – behátko (1ks):
64 850 Sk
bežiaci pás pre športové oddelenie (1 ks):
385 000 Sk
projektor (2 ks) na zabezpečenie prednáškovej činnosti na oddelení vzdelávania:
85 406 Sk
špeciálne lode (2 ks) pre rýchlostných kanoistov v celkovej hodnote: 401 465 Sk
notebooky (2 ks) na skvalitnenie činnosti admistratívy NŠC:
78 590 Sk
elektronické váhy (2 ks) pre diagnostické oddelenie:
62 999 Sk
Celkove organizácia preinvestovala 1 999 997,95 Sk, čo predstavuje takmer 100 %-né
plnenie rozpočtu. Realizáciou kapitálových výdavkov sa podporilo plnenie úloh najmä
oddelenia športu a oddelenia diagnostiky.
Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad čerpania výdavkov celkom (bežné + kapitálové) podľa kategórií k 31.12.2007
(v tis. Sk)
Kat.
Text
Schválený Upravený Skutoč. k % plnenie Skutoč. k Index
rozpočet rozpočet 31.12.07 k upr.roz. 31.12.06
07/06
610
Mzdy,platy,služ.
12770
12974
12974
100,0
12583
1,03
Príjmy a OOV
620
Poist. a prispevky
4463
4675
4675
100,0
4549
1,03
zam do poisťovní a
NÚP
630
Tovary a ďalšie
24436
23590
23590
100,0
22972
1,03
služby
640
Bežné transfery
0
705
705
100,0
3
235 x
BEŽNÉ VÝDAVKY
SPOLU /600/

41669

41944

41944

100,0

40107

1,05

11

710

Obstarávanie kap.
aktív
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPOLU /700/
VÝDAVKY SPOLU
/600 + 700/
5.

2000

2000

2000

100,0

6000

0,33

2000

2000

2000

100,0

6000

0,33

43669

43944

43944

100,0

46107

0,95

PERSONÁLNA OBLASŤ

V personálnej oblasti došlo k zníženiu počtu o 16 zamestnancov, t.j. o 31 % na základe
nariadenia zriaďovateľa listom číslo CD 2007 – 11651/24009-1:14. Organizácia z uvedeného
dôvodu začala zabezpečovať niektoré činnosti doteraz zabezpečované na základe pracovných
zmlúv formou dodávateľských zmlúv. Zníženie počtu zamestnancov začala organizácia
kompenzovať aj projektmi zameranými na efektívne využívanie informačných technológií.
Ku koncu hodnoteného obdobia bolo v organizácii zamestnaných 45,95 pracovníkov.
6.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA NŠC V ROKU 2007

Organizácia v roku 2007 plnila významnú úlohu pri zabezpečovaní všestrannej
starostlivosti o vybraných športovcov. Podporovala ich tréningový proces organizačne aj
finančne. Príspevky boli diferencovane poskytované na základe ich športovej výkonnosti.
Príprava bola zabezpečovaná v úzkej spolupráci so zainteresovanými športovými zväzmi a
osobnými trénermi. Pokračovala intenzívna spolupráca s ďalšími športovými organizáciami,
napr. Konfederáciou športových zväzov SR, Slovenským olympijským výborom a
Slovenskou asociáciou univerzitného športu. Kompletný prehľad výsledkov športovcov v
roku 2007 je uvedený v prílohe č. 1.
Výrazne stúpol záujem o diagnostické vyšetrenia vrcholových športovcov na oddelení
diagnostiky. Toto pracovisko je personálne zabezpečené perspektívnymi pracovníkmi,
viacerými absolventmi FTVŠ UK v Bratislave a získalo dobrý kredit medzi športovou
verejnosťou. Kvalita vyšetrení závisí aj od prístrojového vybavenia, ktoré v súčasnosti
dosahuje parametre porovnateľné s ďalšími vyspelými krajinami v EÚ.
V oblasti vzdelávania bola prehodnotená efektivita jednotlivých vzdelávacích aktivít
ako i záujem zo strany športových zväzov. Ťažisko vzdelávacích činností bolo prenesené na
vytvorenie úzkeho prepojenia týchto činností s informačnými aktivitami organizácie. Bola
vykonaná inventarizácia plnenia úloh v minulých obdobiach, ktoré vyplývajú pre organizáciu
z Koncepcie vzdelávania odborníkov v športe a na základe jej výsledkov bol spracovaný
návrh projektov, ktoré bude NŠC v oblasti vzdelávania uskutočňovať.
V polovici roku 2007 sa uskutočnila zmena vo vedení organizácie. Nové vedenie
organizácie identifikovalo v organizácii činnosti a úlohy s nízkou efektivitou a ich
kumuláciou eliminovalo celkové dopady nariadeného výrazného zníženia počtu
zamestnancov v organizácii. Dôraz bol kladený na intenzívne využívanie informačných
technológií v organizácii, čo by malo v budúcnosti viesť k optimalizácii pracovných činností.
Výraznou zmenou v plánovacej činnosti organizácie bola príprava rozpočtu na
kalendárny rok 2008 na princípoch programového rozpočtovania a na základe prípravy
projektov a podprojektov v jednotlivých oblastiach činnosti organizácie, ktoré umožnia
uskutočňovať systém projektového riadenia organizácie. Tento systém umožní exaktne
sledovať nákladovosť a efektivitu realizácie jednotlivých projektov organizácie, čo výraznou
mierou prispeje k transparentnosti jej činnosti a k zníženiu miery subjektívneho rozhodovania.
Doposiaľ bola sledovaná nákladovosť podľa jednotlivých organizačných úsekov organizácie,
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čo neposkytovalo dostatočný prehľad o efektivite využitých finančných prostriedkov a
skresľovalo pohľad na celkovú výkonnosť organizácie.
Novým podmienkam organizácie zodpovedá i navrhnutá nová organizačná štruktúra
organizácie, ktorá zohľadňuje nariadené zníženie počtu jej zamestnancov, projektové riadenie
a na ňom založený programový rozpočet organizácie.
Hospodárenie organizácie bolo hodnotené ako pozitívne. V zabezpečení činnosti sa
nevyskytli žiadne vážnejšie nedostatky a plnenie úloh v zmysle schválených plánov
jednotlivých oddelení bolo plynulé. Posledný štvrťrok bol finančne náročnejší vzhľadom k
celoročnému plánu, nakoľko viacerí športovci začali s prípravou na novú sezónu práve v
tomto časovom rozhraní. Uhradené boli všetky faktúry v rámci bežných aj kapitálových
výdavkov, organizácia nežiadala zriaďovateľa o presun finančných prostriedkov do ďalšieho
roka.
V oblasti personálnej sa v priebehu roka 2007 organizácia vysporiadala s nutnosťou
vykonania personálnych opatrení v zmysle nariadenia zriaďovateľa. V oblasti materiálnej a
priestorovej bola situácia nasledovná.
V sídle organizácie sa nachádza diagnostické centrum, posilňovne, telocvične,
regeneračná linka so saunou a malým bazénom, veslárske a kanoistické trenažére, 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 organizácie sa uskutočnila k 30.11.2007. Na základe
nej bol zistený a odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému termínu
predstavoval:
− Dlhodobý nehmotný majetok
6 877 533,10 Sk
− Stroje, prístroje a zariadenia
23 001 623,90 Sk
− Dopravné prostriedky
7 822 676,70 Sk
− Drobný dlhodobý hmotný majetok
444 906,10 Sk
− Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 214 453,35 Sk
− Zásoby z operatívnej evidencie
10 686 659,63 Sk
− Materiál na sklade
1 337 192,25 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
− drobný dlhodobý hmotný majetok
− majetok z operatívnej evidencie

148 345,70 Sk
24 557,00 Sk
1 919 167,32 Sk

Vo všetkých prípadoch sa jednalo o už odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôže slúžiť
svojmu pôvodnému účelu, je morálne opotrebený, zničený a nefunkčný.
7. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavnými užívateľmi výstupov organizácie sú:
a) v oblasti starostlivosti o šport profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti
Slovenska, športovo talentovaná mládež, športové zväzy,
b) v oblasti diagnostiky športového výkonu profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti
Slovenska, športovo talentovaná mládež, výkonnostní športovci,
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c) v oblasti vzdelávania v športe športoví odborníci, záujemcovia o športovú problematiku z
radov športovcov a bývalých športovcov ako i širokej verejnosti,
d) v oblasti informatiky orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, organizácie
záujmovej športovej samosprávy, odborná športová i laická verejnosť.
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Príloha č. 1
umiest. športovci

2.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
7.
7.
9.
10.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
16.
18.
18.
25.
26.
26.
32.
33.
34.
36.
36.
36.
36.
38.
41.
46.
46.
51.
66.

Marián Ostrčil
Kohlová,Kmeťová
Hana Bajtošová
Libor Charfreitag
Hana Bajtošová
Kohlová,Kmeťová
Radoslav Rus
Marián Lachkovič
Hana Bajtošová
Procházková,Garajová
Lucia Klocová
Pavol Hurajt
Dana Velďáková
Jana Velďáková
Dmitrij Valjukevič
Hana Bajtošová
Alena Procházková
Marián Dávidík
Ľuboš Podstupka
Marián Ostrčil
Pavol Hurajt
Mihoková Soňa
Mihoková, Gereková
Mária Dzureková
Lukáš Barták
Zuzana Malíková
Martina Moravcová
Martina Moravcová
Martina Moravcová
Marian Dávidík
Michal Krajčík
Jozef Repčík
Alena Procházková
Denisa Smolenová
Denisa Smolenová
Katarína Garajová
Jana Dukátová
Pavol Hurajt
Peter Cibák
Katarína Garajová
Denisa Smolenová
Soňa Mihoková
Jana Gereková

disciplína

šport/súťaž

počet
štart.

MAJSTROVSTVÁ SVETA
C1 1000m
MS Duisburg GER 8.8.-12.8.07
K2 200m
MS Duisburg GER 8.8.-12.8.07
middle
MS OC N M na Morave CZE 5.-12.8.07
kladivo
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
šprint
MS OC N M na Morave CZE 5.-12.8.07
K2 500m
MS Duisburg GER 8.8.-12.8.07
C1 maratón MS Maratón Gyor 8.-9..9.07
K1 maratón MS Maratón Gyor 8.-9..9.07
štafeta
MS OC N M na Morave CZE 5.-12.8.07
dvojice
MS lyžovanie Sapporo JAP 17.2.-6.3.07
800 m
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
mass start
Letné MS biatlon Otepaa EST 2.-8.9.07
trojskok
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
diaľka
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
trojskok
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
long
MS OC N M na Morave CZE 5.-12.8.07
šprint
MS lyžovanie Sapporo JAP 17.2.-6.3.07
middl
MS OB Kijev UKR 18.-25.8.07
LM 1x
MS veslovanie Mníchov
C1 500m
MS Duisburg GER 8.8.-12.8.07
štafeta muži MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
štafeta mix
MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
štafeta ženy MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
solo
MS Melbeurn AUS 10.3.-23.3.07 (AQUA)
long
MS OB Kijev UKR 18.-25.8.07
20 km chôdza MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
100 mM
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
100m Vsp
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
50mM
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
šprint
MS OB Kijev UKR 18.-25.8.07
long
MS OB Kijev UKR 18.-25.8.07
800 m
MS atletika Osaka JAP 25.8.-2.9.07
10 km
MS lyžovanie Sapporo JAP 17.2.-6.3.07
200m M
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
50mM
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
šprint
MS lyžovanie Sapporo JAP 17.2.-6.3.07
K1 slalom
MS Brazília 19.-23.9.07
20km
MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
K1 slalom
MS Brazília 19.-23.9.07
10 km
MS lyžovanie Sapporo JAP 17.2.-6.3.07
100m M
MS plávanie Melbeurn AUS 23.3.-2.4.07 (50m)
purs
MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
šp
MS biatlon Antholz ITA 2.-11.2. 2007
15

38
16
65
28
65
28
22
38
19
18
37
28
30
29
33
65
71
122
23
21
21
16
27
114
42
75
129
94
122
114
47
72
68
94
71
63
112
89
72
75
85
85

79.
85.
88.

Samuel Piasecký
Ivana Kováčová
Atila Érsek

viacboj
viacboj
kord

1.
1.
2.
2.
2.
4.
4.
4.
6.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
10.
17.
17.

Medveďová Eva
Radoslav Rus
Harničár Andrej
Višňovská Monika
Kohlová,Kmeťová
Kohlová,Kmeťová
Marián Ostrčil
Jana Dukátová
Kohlová,Kmeťová
Hana Bajtošová
Hana Bajtošová
Marián Ostrčil
Mihoková,Gereková...
Hana Bajtošová
Podstupka, Lejko
Hana Bajtošová
Jana Gereková
Samuel Piasecký

BRH
C1 maratón
kumite - 80kg
kumite-53
K2 200m
K2 500m
C1 1000m
K1 slalom
K2 1000m
long
štafeta
C1 500m
štafeta
middle
M2x
šprint
šprint
bradlá

18.
19.

Jana Gereková
Samuel Piasecký

purs
hrazda

24.
26.
29.

Soňa Mihoková
Jana Gereková
Samuel Piasecký

15km
15km
viacboj

39.
48.

Atilla Érsek
Jakub Joniak

kord
fleuret

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
ME karate Bratislava, 2.-7.5. 2007
ME maratón Trenčín SVK 14.-15.7.07
ME karate Bratislava, 2.-7.5. 2007
ME karate Bratislava, 2.-7.5. 2007
ME kanoistika Ponteverde ESP 28.6.-1.7.07
ME kanoistika Ponteverde ESP 28.6.-1.7.07
ME kanoistika Ponteverde ESP 28.6.-1.7.07
ME v. slal. Lipt Mikul SVK 14.6.-17.6.07
ME kanoistika Ponteverde ESP 28.6.-1.7.07
ME v OC uscany ITA 4.-9.6.07
ME v OC uscany ITA 4.-9.6.07
ME kanoistika Ponteverde ESP 28.6.-1.7.07
ME biatlon Bansko BUL 18.-26.2.07
ME v OC uscany ITA 4.-9.6.07
ME veslovanie Poznaň,
ME v OC uscany ITA 4.-9.6.07
ME biatlon Bansko BUL 18.-26.2.07
ME gymnastika M+Ž Amsterdam BEL 23.29.4.07
ME biatlon Bansko BUL 18.-26.2.07
ME gymnastika M+Ž Amsterdam BEL 23.29.4.07
ME biatlon Bansko BUL 18.-26.2.07
ME biatlon Bansko BUL 18.-26.2.07
ME gymnastika M+Ž Amsterdam BEL 23.29.4.07
ME šem Gent BEL 2.-5.7.07
ME šerm Gent BEL 2.-5.7.07

šprint MS 23
K4 500m
10 km MS 23
15 km pursuit
K4 1000m
middl
šprint MSJ
duatlon
fleuret
long
5 km MSJ
šprint
fleuret kadeti

M. SVETA JUNIOROV a U23
MS U 23 lyžovanie Tarvisio ITA 12.-18.3..07
MSJ kanoistika Račice CZE 27.7.-29.7.07
MS U 23 lyžovanie Tarvisio ITA 12.-18.3..07
MS U 23 lyžovanie Tarvisio ITA 12.-18.3..07
MSJ kanoistika Račice CZE 27.7.-29.7.07
MSJ O beh Dubbo AUS 8.-13.7.07
MS U 23 lyžovanie Tarvisio ITA 12.-18.3..07
MS 23 Duatlon Gyor, 19.5. 07
MSJ a C šerm Berlek TUR 9.-18.4.
MSJ OB Dubbo AUS 8.-13.7.07
MS U 23 lyžovanie Tarvisio ITA 12.-18.3..07
MSJ OB Dubbo AUS 8.-13.7.07
MSJ a C šerm Berlek TUR 9.-18.4.

1.
3.
4.
4.
6.
6.
6.
8.
12.
24.
25.
36.
38.

Alena Procházková
Divinec,Mičo, Baránek
Alena Procházková
Alena Procházková
Divinec,Mičo, Baránek
Michal Krajčík
Katarína Garajová
Martin Urbanovský
družstvo juniori Joniak
Michal Krajčík
Katarína Garajová
Michal Krajčík
Jakub Joniak

MS gymnastika Stuttgard GER 1.-9.9.07
MS gymnastika Stuttgard GER 1.-9.9.07
MS Petrohrad RUS 28.9.-6.10.07

253
214
168
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32
13
33
25

51

10
51
12
48
45
95
45
99
42
42
153
108
79

30
48
41
128
30
33
129
83
128
86

61.

1.
1.
2.
3.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
7.
8.
10.
11.
13.
16.

2.
5.
6.
10.
36.
49.

2.
2.
4.
15.
27.
34.

Jakub Joniak

fleuret juniori MSJ a C šerm Berlek TUR 9.-18.4.
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ME JUNIOROV a U23
Kohlová,Kmeťová
K2 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Kamil Kaniščák
K1
MEJ a 23 vodný slalom Atény
Semaníková Viktória
kunite - 53
MEJ karate Izmír, TUR, 9.2.-11.2. 07
Štuková Alexandra
400m
MS 17 atletika Ostrava CZE 11.-15.7.07
Lomnický Marcel
kladivo
ME 23 atletika Debrecen HUN 12.-15.7.07
Harničár Andrej
kumite - 80kg MEJ karate Izmír, TUR, 9.2.-11.2. 07
Repčík Jozef
800m
ME 23 atletika Debrecen HUN 12.-15.7.07
Divinec,Mičo, Baránek K4 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Juraj Oršula
C1 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Oršula, Zaťko
C2 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Beňo Ľubomír
K4 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Barbora Majorošová,
K2 1000,
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
500m
Nikola Lomnická
kladivo
MEJ atletika Hengelo 19.-22.7.07
Martin Kalafut
výška
MEJ atletika Hengelo 19.-22.7.07
Juraj Baránek
K1 500m
MEJ 23 kanoistika Belehrad CRO 30.8.-2.9.07
Marcel Potočný
MEJ a 23 vodný slalom Atény

Dana Velďáková
Jozef Repčík
Zuzana Malíková
Jana Velďáková
Katarína Milly
Attila Érsek

Alena Procházková
Alena Procházková
Slezáková, Hasillová,
Kalinová
Zuzana Hasillová
Zuzana Hasillová
Tomáš Sanitra

SU Bangkok THA 8.-14.8.2007
trojskok
atletika
800 m
atletika
chôdza 20 km atletika
diaľka
atletika
50 m M
plávanie
fleuret
šerm
ZSU Torino ITA 17.-27.1.07
5 km volne
bežecké lyžovanie
10 km pursuit bežecké lyžovanie
štafeta
biatlon
mass
šprint
pursuit

biatlon
biatlon
biatlon
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