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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 priamoriadenou 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 mládeţ 

a športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, metodické, riadiace a koordinačné činnosti 

útvarov športovo talentovanej mládeţe, usmerňovanie týchto útvarov a procesu prípravy 

športovo talentovanej mládeţe, kontrolovanie a pravidelné hodnotenie činnosti jednotlivých 

útvarov a trénerov pôsobiacich v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ, 

spolupráca s národnými športovými zväzmi pri stanovovaní kritérií pre zaraďovanie 

športovcov do útvarov športovo talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne v súlade 

s materiálom Návrh systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ, 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 základných dokumentoch a v Kontrakte 

uzavretom so zriaďovateľom pre rok 2009. 

 

 1. 2. Zriaďovacia listina a Štatút:  

 

a) Zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov SR a 

vybraných športovo talentovaných športovcov: 

- zabezpečovanie materiálno – technických podmienok pre tréningovú činnosť, 

- prevádzka a údrţba materiálno – technickej základne, 



    - spolupráca s národnými športovými zväzmi 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 

       kniţničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe. 

 

1. 3. Kontrakt so zriaďovateľom pre rok 2009 
 

Predmetom kontraktu bolo stanovenie, záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti 

riešiteľa a  spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu.  

Predmet činnosti riešiteľa bol určený platnou legislatívou Slovenskej republiky, 

zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými dokumentmi riešiteľa  a povereniami 

zadávateľa. V roku 2009 sa riešiteľ zaviazal, v súlade s predmetom svojej činnosti, 

zabezpečovať nasledovné úlohy: 

 

a) tvorba a uskutočňovanie systému starostlivosti v príprave vybraných športovcov 

zaradených do Národného športového centra, za účelom reprezentácie Slovenskej 

republiky, v koordinácii s národnými športovými zväzmi a Slovenským olympijským 

výborom, 

b) zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ  v súlade s úlohami 

vyplývajúcimi pre riešiteľa z materiálu s názvom „ Návrh systému starostlivosti o 

športovo talentovanú mládeţ “, ktorý bol schválený na porade vedenia ministerstva dňa 

30.10.2007, 

c) zabezpečovanie materiálno-technickej základne, potrebnej pre vytvorenie podmienok pre 

športovú prípravu vybraných športovcov počas ich zaradenia do systému podpory  

u riešiteľa, 

d) zabezpečovanie prevádzky a údrţby obstaranej materiálno-technickej základne  pre   

športovcov počas ich pôsobenia u riešiteľa, 

e) vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov počas ich pôsobenia u riešiteľa 

v rozsahu dohodnutom so zadávateľom, 

f) spolupráca so športovými zväzmi a  športovými organizáciami pri výbere športovcov pre 

ich podporu organizáciou riešiteľa na základe určeného postupu a pri zabezpečovaní 

športovej prípravy vybraných športovcov, 

g) vytvorenie metodiky a koordinácia funkčného a efektívneho systému zdravotného 

zabezpečenia, diagnostiky trénovanosti v Slovenskej republike, 

h) poskytovanie systémovej zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie zdravotného sledovania 

športovcov zaradených do systému podpory riešiteľa, uplatňovanie metodík zdravotnej 

kontroly športovcov ako aj metodík systémového diagnostického sledovania funkčných 

zmien a trénovanosti športovcov za účelom zvýšenia objektivizovaných informácií 

o príprave a činnosti športovca (na základe dohody a podľa kapacít riešiteľa zabezpečovať 

túto úlohu i pre externé subjekty zabezpečujúce reprezentáciu  Slovenskej republiky),  

i) zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a vývoj  

v oblasti športu,  

j) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh ďalšieho 

vzdelávania v oblasti športu v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa z materiálu 



schváleného zadávateľom  s názvom „Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe“  

a v súlade s Vyhláškou Ministerstva  školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 

o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a Jednotnom vzdelávacom systéme 

odborníkov v športe Slovenskej republiky,    

k) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh 

celoţivotného poradenstva v oblasti športu v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa 

z materiálu schváleného zadávateľom  s názvom „Koncepcia vzdelávania odborníkov v 

športe“, 

l) budovanie a prevádzka informačného systému v oblasti športu v súlade s právnym  

poriadkom Slovenskej republiky, spracovanými dokumentmi a usmerneniami zadávateľa, 

m) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na získavanie podpory  

z prostriedkov Európskych spoločenstiev a z ďalších mimorozpočtových zdrojov na  

podporu a rozširovanie činnosti riešiteľa vrátane národného projektu vzdelávania 

odborníkov v športe so zameraním   na učiteľov a trénerov. 

 

 

2.   POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

  

2. 1. Poslanie organizácie 

 

V zmysle schváleného štatútu Národného športového centra (ďalej len „ NŠC“) je jeho 

hlavným poslaním komplexná starostlivosť o prípravu vrcholových športovcov na vrcholové 

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. aţ 7. 

novembra 2008 v Starom Smokovci, zmenou platného právneho poriadku Slovenskej 

republiky, najmä účinnosťou zákona NR SR 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 uloţených úloh vyplývajúcich zo 

schváleného koncepčného materiálu zriaďovateľa s názvom „Systém starostlivosti o športovo 

talentovanú mládeţ v Slovenskej republike“ a poţiadavkami zriaďovateľa najmä na rozsah  

podpory konkrétnych vrcholových športovcov smerom k príprave na zimné olympijské hry 

2010 vo Vancouveri a olympijské hry 2012 v Londýne.    

 

V rámci plnenia hlavných, ťaţiskových činností, organizácia plní nasledovné 

významné aktuálne úlohy: 

a) zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou  a uskutočnením projektu budovania 

verejného informačného systému o športe v zmysle platného právneho poriadku 

Slovenskej republiky a programových dokumentov prijatých vládou Slovenskej republiky 

a Prioritných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky na roky 2006 aţ 2010,  

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 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 ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov/ a Vyhláška 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 vyuţívanie moţností 

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 poţadované podmienky. Činnosť prebudovaného 

pracoviska orientovať na efektívnu spoluprácu s novovytvorenými centrami olympijskej 

prípravy a národnými športovými zväzmi definovanými zákonom NR SR č. 300/2008 Z. 

z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

d) vytvorenie a koordinácia systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti 

v športe, 

e) zabezpečenie inovovaného odborného postupu zaraďovania športovcov do systému 

starostlivosti o talentovaných športovcov a podpora zavádzania tohto v praxi útvarov 

talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne v spolupráci s národnými športovými 

zväzmi, 

f) podpora inštitucionálnych  a personálnych podmienok pre skvalitnenie činnosti 

organizácie v oblasti starostlivosti o talentovanú mládeţ,  

g) zabezpečenie plnenia Programu rozvoja organizácie na rok 2009 prostredníctvom riadenia 

projektov v jednotlivých oblastiach jej činnosti, 

h) dopracovanie národného projektu v oblasti vzdelávania v spolupráci so zriaďovateľom, 

zameraného na vyuţitie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev, 

i) zabezpečenie inštitucionálnych a finančných predpokladov pre plnenie nových úloh    

definovaných zriaďovateľom, resp. aktuálnych významných úloh organizácie v roku 

2009, 

j) podpora aktivít pre začlenenie organizácie do funkčných a obojstranne výhodných     

partnerstiev na národnej a medzinárodnej úrovni v jednotlivých oblastiach činnosti     

organizácie.  

 

2.2. Strednodobý výhľad organizácie 

 

Organizácia bude i v blízkej budúcnosti pripravovať  projekty a zabezpečovať úlohy 

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, zameraným najmä 

na podporu mladých športových reprezentantov, 

b) gestorom tvorby kritérií zaraďovania športovcov do rezortných stredísk športovej 

prípravy a do útvarov športovo talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne,  

c) metodickým centrom zameraným na usmerňovanie a riadenie útvarov športovo 

talentovanej mládeţe a procesu športovej prípravy mládeţe v nich, 

d) monitorovacím pracoviskom kvality činnosti jednotlivých útvarov športovo 

talentovanej mládeţe v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ, 

e) celoslovenským špecializovaným pracoviskom zameraným na tvorbu a realizáciu 

systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti v športe, 

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 NŠC: 

a) implementátorom Jednotného systému vzdelávania odborníkov v športe Slovenskej 

republiky v súlade s Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe, 

b) realizátorom kontinuálneho vzdelávania učiteľov v oblasti identifikácie a rozvoja 

športového nadania detí  a mládeţe, 

c) centrom 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 NR SR č. 300/2008 Z. z. 

o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) národným centrom informačnej podpory a dokumentačných činností pre jednotlivé 

oblasti športu, prierezové činnosti v športe a subjekty pôsobiace v oblasti športu. 

 

 

3.  VYHODNOTENIE  PLNENIA  ÚLOH  PODĽA  KONTRAKTU  S  MŠ SR 

     PRE ROK 2009 

 

Národné športové centrum podľa uzavretého kontraktu s MŠ SR pre rok 2009 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 170 športovcov v 16 – tich športových odvetviach. Športovci zaradení 

v NŠC sa pripravovali na významné športové podujatia na základe odsúhlasených 

harmonogramov športovej prípravy na ich oponentúrach za prítomnosti delegovaných 

zástupcov národných športových zväzov. Oponentúram harmonogramov športovej prípravy 

prvý krát predchádzalo samostatné vyhodnotenie plnenia harmonogramov športovej prípravy 

a výkonnostných cieľov v predchádzajúcom období, čo zabezpečilo významne viac 

informácií  a vstupov pre proces oponentúr.   

Stanovené výkonnostné ciele splnili športovci:  

- Velďáková Dana 3. miesto v trojskoku na halových majstrovstvách Európy v atletike, 

- Kohlová, Kmeťová 2. a 3. miesto v rýchlostnej kanoistike na majstrovstvách Európy, 

- Divinec, Viszlay 3. miesto v rýchlostnej kanoistike na juniorských majstrovstvách Európy, 

- Dukátová 2. miesto vo vodnom slalome na majstrovstvách Európy, 

- Tulejová 1. miesto v karate na majstrovstvách Európy, 1. a 2. miesto v karate na Svetových  

  hrách neolympijských športov, 

- Matejová 1. miesto v zápasení na juniorských majstrovstvách Európy, 

- Jaloviar 3. miesto v zápasení na juniorských majstrovstvách Európy, 

- Pollák 1. miesto vo windsurfingu na majstrovstvách Európy, 

- Pollák 3. miesto vo windsurfingu na majstrovstvách sveta. 

 

 

3. 2. Zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ  

 

Za plnenie uvedenej úlohy v podmienkach Národného športového centra je zodpovedné  

oddelenie starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ. Uvedené oddelenie bolo zriadené, 



personálne a materiálovo zabezpečené k 1. novembru 2008, na základe opatrenia č. 6 

schváleného materiálu „Návrh systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ“.  Úlohou 

oddelenia je usmerňovať útvary starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ a proces 

športovej prípravy mládeţe, ktorý bude zároveň kontrolovať a bude pravidelne vyhodnocovať 

činnosť jednotlivých útvarov a trénerov v systéme v spolupráci so sekciou štátnej 

starostlivosti o šport a národnými športovými zväzmi. V spolupráci s národnými športovými 

zväzmi pripravovalo kritériá pre zaraďovanie mladých talentovaných športovcov do útvarov 

športovo talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne. Za krátky čas svojej činnosti 

oddelenie zhromaţdilo základné údaje o činnosti útvarov športovo talentovanej mládeţe, ich 

zabezpečení. Oddelenie pripravilo návrh systému sledovania mladých talentovaných 

športovcov – adeptov na zaradenie do systému podpory prípravy v NŠC. Taktieţ začalo 

intenzívne spolupracovať s novovytvorenými centrami olympijskej prípravy v Slovenskej 

republike. NŠC zabezpečilo činnosť oddelenia 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 údrţby 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, slúţiace tréningovému procesu športovcov 

zaradených do NŠC v zmysle schválených harmonogramov športovej prípravy na ich 

oponentúrach. V sledovanom období organizácia ďalej obstarala športový materiál pre 

potreby prípravy zaradených športovcov. NŠC malo k 31. 12. 2009 uzavretý pracovný pomer 

so 14 športovcami (z toho 9 na plný pracovný úväzok a 5 na čiastočné pracovné úväzky). 

Zamestnaní športovci boli odmeňovaní na základe zmluvných platov. Mesačný objem 

mzdových prostriedkov pouţitý na platy zamestnaných športovcov sa pohyboval do 

maximálnej výšky 10 035 Eur. Športovcom, okrem zmluvných platov, zabezpečovala 

organizácia úhradu nákladov spojených s ich prípravou v tuzemských a zahraničných 

zariadeniach a to v súlade so schválenými harmonogramami 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 trenaţérmi. V rámci podpísanej kolektívnej zmluvy a v súlade s 

plnením úloh spojených so zlepšovaním sociálnych podmienok pre športovcov, majú 

zamestnaní športovci moţnosť sporenia formou doplnkového dôchodkového poistenia. 

V oblasti sociálneho zabezpečenia športovcov je stále pretrvávajúcim problémom začlenenie 

väčšiny športovcov, ktorí boli zaradení v NŠC, do ţivota spoločnosti po ukončení aktívnej 

športovej kariéry. NŠC, v rámci svojich moţností, vytvára predpoklady na vyuţitie skúseností 

týchto športovcov pre potreby športu v Slovenskej republike. Túto oblasť nie je moţné 

v podmienkach NŠC riešiť systémovo, nakoľko neexistujú reálne moţnosti zaraďovania 

týchto športovcov na pracovné pozície v rezorte. Efektívnym spôsobom riešenia na úrovni 

NŠC by mohlo byť v budúcnosti uzatváranie pracovných zmlúv so zaradenými športovcami 

po dovŕšení 18 rokov ţivota na dobu určitú a to do 23 rokov. V tomto období dochádza 

k najväčším sociálnym problémom mladých športovcov a z dôvodov zabezpečenia svojej 

budúcnosti často uprednostnia inú profesionálnu ako športovú kariéru. V tomto vekovom 

období je zaznamenaný i najväčší úbytok talentovaných športovcov, čím sa zniţuje účinnosť 

poskytnutej štátnej podpory. NŠC v roku 2009 zabezpečilo potrebné vstupy a na ich základe 

pripravilo koncepciu činnosti organizácie pre najbliţšie obdobie.   

 



 

3. 4. Spolupráca s národnými športovými zväzmi a  športovými organizáciami pri 

výbere  športovcov do NŠC a pri zabezpečovaní ich športovej prípravy 

 

Oddelenie športovej prípravy reprezentantov, resp. oddelenie starostlivosti o športovo 

talentovanú mládeţ NŠC spolupracuje s jednotlivými národnými športovými zväzmi 

v potrebnom rozsahu pri výbere športovcov do systému podpory športovej prípravy, resp. do 

systému sledovania perspektívnych športovcov. 

Spolupráca pozostáva najmä z prípravy návrhov na zaradenie športovcov do systému 

podpory NŠC a zo záväznej   účasti zástupcov národných športových zväzov pri hodnoteniach 

a oponentúrach harmonogramov  športovej prípravy, v komunikácii a spoločnom sledovaní 

talentovaných športovcov s perspektívou zaradenia do Národného športového centra a plnení 

úloh pri zabezpečovaní prípravy športovcov a ich účasti na vrcholných podujatiach.  

V roku 2009 NŠC prvýkrát uskutočnilo samostatné hodnotenie plnenia harmonogramov 

športovej prípravy, stanovených výkonnostných kritérií, zdravotného stavu, úrovne 

trénovanosti športovcov a ďalších činností neoddeliteľne spojených s procesom podpory 

športovej prípravy a oponentúry navrhovaných harmonogramov športovej prípravy 

športovcov pre nadchádzajúce obdobie. Tento postup sa osvedčil ako efektívnejší a zabezpečil 

dostatočné mnoţstvo informácií a vstupov pre potreby kvalifikovaného posúdenia 

navrhovaných harmonogramov športovej prípravy.    

 

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 personálne podmienky pre diagnostické sledovanie 

športovej  prípravy športovcov zaradených do NŠC a pre ďalších reprezentantov  

a talentovaných športovcov, najmä športovcov zaradených  do novovytvorených centier 

olympijskej prípravy. Prioritne sa organizácia zamerala na talenty v dlhodobom horizonte 

smerom k zimným a letným olympijským hrám. Organizačné úseky zodpovedné za výber 

a zabezpečenie prípravy športovcov sú povinné spolupracovať s oddeleniami starostlivosti 

o zdravie športovca a výskumu a vývoja pri koordinácii športovej prípravy a lekárskom 

sledovaní športovcov vytvorenou jednotnou metodikou. Cieľovú skupinu tvorilo 170 

športovcov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín – zaradení do systému podpory športovcov 

v NŠC, sledovaní športovci – adepti na zaradenie do systému podpory športovcov v NŠC, 

športoví reprezentanti SR na základe uzavretých zmluvných vzťahov športových subjektov 

s NŠC a identifikované talenty oddelením starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ.  

 Odborné  zdravotné sledovania a diagnostické vyšetrenia sú vykonávané v intervaloch 

podľa schváleného harmonogramu. Zdravotnú starostlivosť a diagnostické vyšetrenia sa 

organizácii podarilo zabezpečiť prostredníctvom telovýchovných lekárov a zdravotníckeho 

personálu – zamestnancov organizácie, čím sa podporilo dobudovanie stabilného 

personálneho obsadenia týchto vysoko kvalifikovaných činností. Niektoré špecializované  

vyšetrenia ( napr. zloţitejšie biochemické vyšetrenia) organizácia zabezpečovala v spolupráci 

so špecializovanými externými subjektmi.  V roku 2009 zintenzívnila svoju činnosť v oblasti 

odborného sledovania športových talentov i vo väzbe na novo zriaďované centrá olympijskej 

prípravy. Okrem toho sa podieľala na uskutočnení sledovania niektorých športových 

reprezentácií v úspešných kolektívnych športoch.  

 Prioritne sa organizácia zameriava na športovcov s perspektívou dosiahnutia 

kvalitného výsledku na OH 2012 v Londýne. Uskutočnilo sa i diagnostikovanie športovcov 

v externom prostredí, pri tréningu, resp. počas športových súťaţí, čo prispelo k zvýšeniu 



objektivity sledovaných parametrov. Činnosť v tejto oblasti bola v minulosti v NŠC 

orientovaná na vytváranie ponuky sluţieb pre športovcov a ich vyuţívanie na báze 

dobrovoľnosti. Cieľom činnosti NŠC v tejto oblasti v súčasnosti však nie je vytváranie 

konkurenčného prostredia, ale zabezpečenie jednotných porovnateľných vstupov pre potreby 

hodnotenia účinnosti tréningového procesu  a prognózovania moţnej výkonnosti športovca na 

základe čoho je následne alokovaná verejná podpora prípravy jednotlivých športovcov.  

 NŠC začalo vytvárať zatiaľ neexistujúcu databázu údajov zo zdravotného sledovania 

a diagnostiky trénovanosti, ktorej cieľom je zabezpečiť komplexné údaje o športovcovi v tejto 

oblasti a ich porovnateľnosť. NŠC pripravilo v roku 2009 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 ako i definuje postavenie a úlohy NŠC v systéme. Očakávaným dopadom 

uplatňovania koordinovaného systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti 

by mala byť zvýšená účinnosť alokovanej podpory športovcov z verejných prostriedkov 

štátneho rozpočtu.  

 

3. 6. Zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a         

vývoj v oblasti športu 

 

V oblasti výskumu je naďalej prioritou budovanie vedecko-výskumného pracoviska 

pre oblasť športu a telovýchovy. Hlavnou úlohou odborného pracoviska NŠC naďalej bolo 

navrhovať okruhy problémov pre výskumnú činnosť z vlastnej praktickej činnosti najmä 

v oblasti diagnostiky trénovanosti športovcov, čo sa po personálnom doplnení zdravotníckymi 

kapacitami skvalitnilo. Oddelenie výskumu a vývoja v športe pokračuje vo vytváraní 

v minulosti neexistujúcich databáz v oblasti základného výskumu v športe, pripravilo 

a zahájilo realizáciu projektov aplikovaného výskumu. Poskytuje odborné sluţby v oblasti 

diagnostiky trénovanosti  pre zaradených športovcov, pre sledovaných a ďalších športovcov 

podľa zmluvných vzťahov medzi NŠC a napr. SOV a FTVŠ, ďalej poskytuje sluţby na 

základe spoločných projektov s externými subjektmi - juniorské tímy v biatlone ţien, 

beţeckom lyţovaní muţov a ţien, badminton muţi, veslovanie, s výhľadom k OH Londýn 

2012 a ZOH Soči 2014.  

V sledovanom období NŠC začalo pripravovať projekty základného výskumu 

zamerané na získanie vstupných údajov na  dlhodobé systémové sledovanie vybraných 

športovcov. Údaje získané základným výskumom budú tvoriť bázu 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.  

 

 

3. 7.  Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh  

celoţivotného vzdelávania a celoţivotného 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. Organizácia, v spolupráci s odborným 

organizačným útvarom zriaďovateľa dokončila prípravu národného projektu v oblasti 

vzdelávania v rámci Operačného programu Vzdelávanie, v súlade s poţiadavkami 

zriaďovateľa. Cieľom národného projektu je kontinuálne vzdelávanie učiteľov telesnej 

výchovy v oblasti identifikácie a rozvoja športového talentu. V priebehu roku 2009 bola 

realizácia ďalších vzdelávacích projektov ovplyvnená niţším počtom  novo akreditovaných 

vzdelávacích subjektov.  



Organizácia v sledovanom období realizovala organizačné, servisné, finančné a 

odborné zabezpečenie podľa uplatnených poţiadaviek  jednotlivých subjektov pôsobiacich 

v oblasti vzdelávania v športe na základe  dojednaných podmienok. Uvedeným spôsobom 

bolo v roku 2009 uskutočnených 17 vzdelávacích aktivít, najmä v spolupráci s národnými 

športovými zväzmi, ktorých sa zúčastnilo celkom 685 osôb.   

Pre rok 2010 pripravuje NŠC vzdelávacie projekty v rámci Programu rozvoja  

Národného športového centra na rok 2010 na základe vyhodnotenia návrhov projektov na 

spolurealizáciu projektov v oblasti vzdelávania športových odborníkov predloţených v rámci 

uskutočnenej výzvy v roku 2009.  

 

3. 8.  Dobudovanie a prevádzka jednotného informačného systému v oblasti športu 

 

Organizácia realizovala v roku 2009 postup verejného obstarávania na zabezpečenie 

informačného systému v športe v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a  s uzneseniami prijatými na gremiálnych poradách ministra školstva. Organizácia uplatnila 

poţiadavku u zriaďovateľa na zabezpečenie financovania projektu. Informačný systém na 

základe zabezpečeného financovania zo strany zriaďovateľa bude vybudovaný v priebehu 

roku 2010.  

 

 

3. 9. Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na získavanie 

podpory činnosti z prostriedkov Európskych spoločenstiev a  z ďalších 

mimorozpočtových zdrojov   

 

Organizácia zabezpečila prípravu projektu, zameranú na získavanie podpory plnenia 

predmetu činnosti z prostriedkov Európskych spoločenstiev v rámci operačného programu 

Vzdelávanie. Na základe poţiadavky zriaďovateľa uzatvorila zmluvné vzťahy 

s predpokladanými partnermi projektu.  

 

 

4.  ROZPOČET  NŠC  A  JEHO  PLNENIE 

 
4. 1.  Plnenie príjmov 

 

 MŠ SR organizácii na rok 2009 nerozpísalo príjmy. V príjmovej časti NŠC  

neevidovalo ţiadne príjmy. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. 2. Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie  

 

Rozpočet organizácie bol na rok 2009 rozpísaný sumou 1 357 926 Eur.  Z celkového  

objemu rozpočtu  tvorili beţné výdavky sumu 1 291 538 Eur a kapitálové výdavky sumu  

66 388 Eur. Rozpočet  bol rozpísaný na jednotlivé podpoloţky. Rozpočtovými  opatreniami  

sa pôvodný rozpočet organizácie upravil v sledovanom období na 1 312 365,47 eur.  

Organizácia v priebehu rozpočtového roka, v rámci jednotlivých podpoloţiek rozpočtu, 

uskutočnila vnútorné úpravy rozpočtu z dôvodu zabezpečenia nových úloh a operatívnych 

úloh organizácie pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh v jednotlivých oblastiach činnosti.  

V sledovanom období došlo k nerovnomernému čerpaniu beţných výdavkov 

organizácie z dôvodu zabezpečenia prípravy vrcholových športovcov na vrcholné podujatia 



sezóny a smerom k príprave na zimné olympijské hry 2010 vo Vancouveri. Snahou vedenia 

organizácie bolo zabezpečiť kvalitnú prípravu športovcov najmä v prvých siedmich 

mesiacoch roka, potom čerpanie kleslo, ale nielen v dôsledku šetrenia, ale aj uskutočnených  

rozpočtových opatrení, ktoré spôsobili zníţenie beţných výdavkov na rok 2009. Kapitálové  

výdavky boli čerpané v sledovanom období priebeţne, podľa časového harmonogramu 

ukončených výberových konaní. Celkové čerpanie výdavkov v sledovanom období v pomere 

k celoročnému plánovanému objemu bolo takmer na 100,0 %, a to v rámci beţných i   

kapitálových výdavkov.  

               

4. 3.  Beţné výdavky  

 

Pre rok 2009 bol schválený rozpočet beţných výdavkov 1 291 538 Eur, ktorý sa 

uskutočnenými rozpočtovými opatreniami zníţil na 1 245 977,47 Eur. Čerpanie k 

upravenému rozpočtu predstavovalo 99,9 %. Niţšie čerpanie v porovnaní so schváleným 

rozpočtom bolo  hlavne v oblasti výskumu a vývoja, materiálových výdavkov a zabezpečení 

vzdelávacích činností organizácie. K zvýšeným výdavkom došlo v oblasti všeobecných  

sluţieb  a opravách a údrţbe existujúceho vozového parku organizácie. Zvýšené výdavky 

v uvedených poloţkách  súviseli aj so zabezpečovaním  kvalitnej  športovej prípravy. 

Realizovali sa na základe zmlúv so ţivnostníkmi napr. náklady na trénerské zabezpečenie 

vrcholových športovcov.        

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.           

                             

4. 3. 1.  Čerpanie výdavkov kategórie 610 – mzdy a 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, pretoţe organizácia v tomto 

období prijala do pracovného pomeru úspešných športovcov z letných olympijských hier 

v Pekingu. Na základe našej ţiadosti nám MŠ SR vyhovelo a zvýšilo limity mzdových 

prostriedkov na vrcholových športovcov. Po obdrţaní rozpočtového opatrenia v mzdovej 

oblasti následne došlo k úpravám miezd vrcholových športovcov. V sledovanom období  bolo 

v rámci mzdových výdavkov vyplatených celkom  370 376,14  Eur, čo predstavovalo  takmer  

100,0 %-né   plnenie  z  celoročného  rozpočtu.  Z celkového objemu mzdových  prostriedkov 

tvorili tarifné platy  315 115,28 Eur a príplatky 55 260,86 Eur.  

 Priemerný  plat  všetkých  zamestnancov v  sledovanom období  bol  801,68 EUR, u 

športovcov predstavoval priemerný plat 829,33 Eur a u ostatných zamestnancov 752,90 Eur.     

V sledovanom období  sa vyplácali aj  mzdové  prostriedky podľa  zdravotníckych tabuliek 

(príloha č. 3 k zákonu č. 474/2008 Z. z.). Išlo o 6,1 zamestnancov v prepočítaných počtoch a  

ich priemerný plat predstavoval 761,78 Eur. 

 Mesačný plánovaný objem zmluvných platov športovcov v roku 2009 bol určený na 

10 035 Eur.   

 Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov NŠC k 31.12.2009 bol 38,5 

zamestnancov a vo fyzickom vyjadrení 41. Oproti plánovanému stavu  organizácia v priebehu 

celého roku zaznamenala šetrenie 0,3 zamestnanca. Oproti predchádzajúcemu roku to 

predstavovalo zvýšenie o jedného pracovníka na základe realizovanej poţiadavky 



zriaďovateľa. Konkrétne išlo o zápasníka Musuľbesa, ktorý v roku 2008 získal na olympiáde 

v Pekingu bronzovú medailu. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmeny o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené hlavne na 

zabezpečenie činností, na ktoré organizácia nemala vytvorené personálne podmienky v rámci 

evidenčného stavu zamestnancov. Boli to najmä odborné  práce  na oddelení vzdelávania 

súvisiace najmä s posudzovacou  a rozhodovacou činnosťou akreditačnej komisie (jedným 

z členov akreditačnej komisie bol aj pracovník našej organizácie, s ktorým boli uzatvorené 

všetky tri uvedené dohody uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke). 

 

                                            

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 funkčného platu do doplnkových dôchodkových poisťovní. Zdrojom krytia týchto 

príspevkov   bolo šetrenie v oblasti materiálových výdavkov. 

V tejto časti bol rozpočet splnený na 100,00  % v  porovnaní  s  upraveným 

rozpočtom. Celkove bolo zamestnancom organizácie vyplatených 5 390,27 Eur, ako 

príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy na rok 

2009.   

 

                                                                                                                                  

4. 3. 3.  Čerpanie výdavkov kategórie 630 – tovary a sluţby 

 

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

bolo v druhom a štvrtom štvrťroku roku 2009.  Plnenie za rok 2009 predstavovalo  99,9 % k 

upravenému rozpočtu. Oddelenie starostlivosti o športových reprezentantov v priebehu celého 

roka zabezpečilo 118 tréningových táborov doma aj v zahraničí, ktorých výdavky 

predstavovali 152 611,64 Eur. Pri zabezpečení zahraničných tréningových táborov boli 

vyuţité aj tri  mikrobusy organizácie.  

                 

 

 

 

 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru za 

rok 2009 

Počet osôb         Počet hodín  

     odpracovaných        

          osobami 

Vyplatené odmeny   

 

      v    EUR 

 

Organizácia:               

        90 

          

           2 226 

                

        25 713,04 

 

Z toho vlastní zamest. 

organizácie 

                 

          3 

              

                18 

               

             185,10 

 



Prenájmy zaznamenali oproti schválenému rozpočtu zníţenie o 10 %.   

V tejto oblasti  boli uskutočnené nasledovné výdavky: 

 

-  kancelárie, skladové priestory, garáţe a ostatné                                          114 044,85 Eur 

-  športové prenájmy v hale Elán                                                                       15 110,22 Eur  

-  športov prenájmy v ŠH Mladosť, posilňovňa, regeneračná linka, 

   hala úpolových športov a telocvične                                                              26 603,49 Eur 

-  iné športové prenájmy, plavárne pre vodné športy, atletické prenájmy  

   mimo Bratislavy                                                                                             10 653,58 Eur 

-  prenájmy pre trenaţéry (kanoistika, veslovanie, iné)                                     11 508,03 Eur 

-  prenájmy športová gymnastika                                                                         3 804,72 Eur 

-  prenájmy -  regenerácie                                                                                  17 096,50 Eur            

-  prenájmy -  uskladnenie lodí                                                                               995,80  Eur 

 

                                                                                                   Celkom:        199 817,19  Eur 

     

V  sledovanom období  uskutočnili zamestnanci organizácie 88 pracovných ciest, 

celkové náklady na ich  uskutočnenie predstavovali  6 412,72 Eur.  Z uvedených pracovných 

ciest bolo uskutočnených 22 do zahraničia s finančným objemom 4 986,29 Eur a 66 domácich 

pracovných ciest v celkovej sume 1 426,43 Eur.               

Z 22 zahraničných pracovných ciest sa 10 výjazdov týkalo diagnostického sledovania 

vrcholových športovcov v tréningových podmienkach v Rakúsku, Českej republike a  Poľsku. 

Štyri pracovné cesty sa týkali školenia fyzioterapeuta organizácie v Českej  republike. Šesť 

pracovných ciest sa týkalo výjazdov z radov vedenia organizácie ohľadom získavania 

skúseností zo športovej oblasti v Rakúsku, Nemecku a Českej republike. Ostatné dva  výjazdy  

sa týkali účasti vrcholových športovcov v pracovnom pomere s organizáciou, športovej  

príprave  v Rakúsku a Českej republike. 

V oblasti výskumu a vývoja sa začali viaceré projekty v oblasti sledovania športového  

výkonu a boli financované z prevádzkových prostriedkov organizácie.  

                                                        

 

4. 3. 4.  Čerpanie výdavkov kategórie 640 - transfery 

 

V  sledovanom období došlo v tejto časti rozpočtu k vnútornej úprave schváleného 

rozpočtu o 2 305,31 Eur, čo bolo spôsobené vyplatením nemocenských dávok zamestnancom 

v celkovej výške 345,72 Eur a vyplatením odstupného jednému zamestnancovi v celkovej 

sume 1 959,59 Eur.  

                       

4. 4.   Kapitálové výdavky  
 

Kapitálové  výdavky  boli MŠ  SR rozpísané v celkovej výške 66 388 EUR. Celková 

suma kapitálových výdavkov bola rozpísaná na nasledovné poloţky 

rozpočtu: 

 

711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                       44 561,93 Eur  

713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                           21 826,07 Eur                                                                              

                                

V rámci jednotlivých rozpočtových poloţiek sa realizovali: 

a) v poloţke 711  -  nákup pozemkov a nehmotných aktív - softwarové  

    zabezpečenie činností našej organizácie v celkovej sume                               44 561,93 Eur  



b) v poloţke 713  - nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia boli zakúpené 

nasledovné komodity:  

     -  server                                                                                                             8 409,01 Eur                                                                                                  

     -  dochádzkový systém pracovníkov organizácie                                             5 295,50 Eur  

     -  dva  diagnostické  prístroje                                                                            4 536,58 Eur              

     -  dva  bicykle                                                                                                    3 584,98 Eur                

            

Celkom sa preinvestovalo  66 388 Eur , čo predstavuje  100 %-né  plnenie rozpočtu.   

                          

   

 Prehľad čerpania výdavkov celkom /beţné + kapitálové (podľa kategórií k 31.12.2009 v 

Eur)  

 

   

Kat. Text Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutoč. k 

31.12.09 

% plnenie 

k upr. roz. 

Skutoč. k 

31.12.08 

  Index 

  09/08 

610 Mzdy,platy,sluţ. 

Príjmy a OOV 

  360419    370377   370376        99,9    349930   1,06 

620 Poist. a prispevky 

zam do pois a NÚP 

  125967    133634   133634    100,0    126203   1,06 

630 Tovary a ďalšie 

sluţby 

  805152    739661   739661    100,0    821815   0,90 

640 Beţné transfery 

 

       0        2305       2305    100,0        2656   0,87  

BEŢNÉ  VÝDAVKY 

SPOLU   /600/ 

1291538 1245977 1245976      99,9  1300604   0,96 

710 Obstarávanie kap. 

aktív 

    66388     66388     66388    100,0    139049     0,48 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

SPOLU  /700/ 

    66388     66388     66388    100,0    139049   0,48 

VÝDAVKY   SPOLU 

            /600 + 700/             

1357926  1312365 1312364       99,9  1439653   0,91 

 

 

5. PERSONÁLNA OBLASŤ   

 

Organizácia z dôvodu nariadeného zníţenia počtu zamestnancov uskutočneného 

v roku 2007 naďalej zabezpečuje vo zvýšenej miere niektoré úlohy na základe dohôd 

o vykonaní prác, resp. formou dodávateľských zmlúv a iných zmluvných vzťahov. Zníţenie 

počtu zamestnancov organizácia kompenzuje projektmi zameranými na efektívne vyuţívanie 

informačných technológií. Ku koncu hodnoteného obdobia bolo v organizácii zamestnaných 

38,50 zamestnancov. 

 

 

6. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA NŠC V ROKU 2009  

 

Činnosť organizácie v sledovanom období bola negatívne ovplyvnená 

najmä neuskutočnením poţadovaného finančného zabezpečenia oddelenia starostlivosti  



o športovo talentovanú mládeţ. V roku 2009 sa oproti minulosti  skvalitnila koordinácia 

vstupovania do záväzkov organizácie najmä oddelením športovej prípravy reprezentantov. 

Čiastočne sa zníţila aj frekvencia uskutočňovania zmien pri vstupovaní do záväzkov  oproti 

plánovanej skutočnosti príslušným zodpovedným organizačným úsekom. Zavedenie 

systémového prístupu a zvyšovania miery koordinácie pri zabezpečovaní úloh v jednotlivých 

oblastiach činnosti organizácie skvalitnilo spoluprácu medzi jednotlivými organizačnými 

úsekmi organizácie a následne celkovú činnosť organizácie najmä pri zabezpečovaní procesu 

hodnotenia plnenia, resp. príčin neplnenia stanovených ukazovateľov podporovaných 

športovcov, prípravy a oponentúry harmonogramov športovej prípravy a orientácie na 

podporu športovo talentovanej mládeţe. V sledovanom období boli prijaté opatrenia na 

zvýšenie efektivity systémového a dlhodobého vyuţívania vozového parku organizácie 

a starostlivosti o tento vozový park, ktoré sa prejavia v roku 2010 plánovaným zníţeným 

nákladov na túto oblasť. 

Organizácia v roku 2009 uskutočnila opatrenia na monitorovanie a zvýšenie  

efektívneho vyuţívania pracovného fondu zamestnancami organizácie. V roku 2009 

organizácia zabezpečila proces obstarávania verejného informačného systému v športe podľa 

zákona NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, čo je v súlade plnením časti programového vyhlásenia vlády na roky 

2006 – 2010 a plnením čiastkovej úlohy v rámci Prioritných úloh Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky na roky 2006 aţ 2010. V rámci zabezpečenia zákonných povinností  

a aktuálnych potrieb organizácie v oblasti informačno komunikačných technológií sa 

inovovalo amortizované hardvérové vybavenie organizácie a splnili v minulosti nerealizované 

úlohy najmä v oblasti bezpečnosti informačných systémov organizácie. Zintenzívnila sa aj 

dokumentárna a informačná činnosť pre potreby športu v Slovenskej republike. 

V priebehu roku 2009 sa podarilo stabilizovať činnosť oddelenia výskumu a vývoja 

najmä jeho odborným personálnym zabezpečením a posilnila sa koordinácia činnosti tohto  

oddelenia s ostatnými organizačnými úsekmi organizácie. Organizácii sa podarilo zabezpečiť 

kvalifikované ľudské zdroje na zabezpečenie základného výskumu a partnerov na 

uskutočňovanie aplikovaného výskumu v roku 2010.   

V priebehu roku 2009 bolo realizované opatrenie v oblasti plánovacej činnosti 

organizácie, ktoré umoţňuje podrobné sledovanie realizácie rozpočtu organizácie najmä na  

prípravu jednotlivých zaradených športovcov do systému podpory NŠC, ktorá predstavuje 

dlhodobo najväčšiu poloţku rozpočtu. V minulosti bola významná časť tejto poloţky 

sledovaná ako náklad na prevádzku organizácie, čo skresľovalo celkové údaje o skutočne 

poskytovanej podpore prípravy jednotlivých športovcov. Ako súčasť výšky podpory 

príslušného športovca sa sledujú i personálne náklady zamestnaných športovcov.   

Organizácia, v spolupráci so zriaďovateľom a ním odporúčanými partnermi, 

zabezpečila dopracovanie projektu v rámci operačného programu Vzdelávanie, zameraného 

na kontinuálne vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy v oblasti identifikácie a rozvoja 

športového nadania detí a mládeţe. 

V roku 2009 sa stabilizovala situácia v oblasti čerpania rozpočtu v poloţke zahraničné 

pracovné cesty, najmä ich dôslednejším plánovaním.  

V sídle organizácie sa nachádza diagnostické centrum, posilňovne, telocvične, 

regeneračná linka so saunou a malým bazénom, veslárske a kanoistické. trenaţéry, miestnosti 

na masáţe e a regeneračné cvičenia, ktoré sú vyuţívané pre potreby športovcov. V blízkosti 

sídla organizácie je k dispozícii pre športovcov špeciálna beţecká hala  Elán, tartanová dráha.  

                                                                                      

 

 

 



 7.  OSTATNÉ  ÚLOHY  ORGANIZÁCIE 

 

Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 31. decembra 2009. Na základe 

inventarizácie bol zistený a odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému  

termínu predstavoval: 

                                                                                        

 Dlhodobý nehmotný majetok  - software                                   345 535,61 Eur 

 Dlhodobý nehmotný majetok - oceniteľné práva, licencie         35 159,00 Eur  

 Stroje, prístroje a zariadenia                                                      811 792,48 Eur 

 Dopravné prostriedky                                                                 259 665,30 Eur 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok                                               10 366,20 Eur 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                             314 864,05 Eur 

 Zásoby z operatívnej evidencie                                                  269 077,74 Eur 

 

V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila ţiadne závaţnejšie nedostatky, 

posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami na vyradenie a 

odporučila vyradiť majetok NŠC: 

 

-   majetok z operatívnej evidencie                        7 043,97 Eur 

 

Vo všetkých prípadoch sa išlo o odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôţe slúţiť svojmu 

pôvodnému účelu, je morálne opotrebovaný, zničený a nefunkčný.  

 

V sledovanom období naša organizácia neeviduje ţiadne záväzky po lehote splatnosti voči 

dodávateľom, všetky faktúry boli uhradené v lehotách splatnosti (do 31. 12. 2009).                                                                                                                       

 

Evidujeme len krátkodobé záväzky, vyplývajúce z výplat mzdových prostriedkov organizácie 

za mesiac december 2009 a vytvorenie rezerv na výplatu dovoleniek zamestnancov za rok 

2009 v roku 2010. Na jednotlivých účtoch boli k 31.12.2009 nasledovné zostatky: 

 

           Účet 331   Zamestnanci                              26 985,22 EUR 

           Účet 336   Zúčtovanie so SP a ZP              17 524,34  EUR  

           Účet 342   Ostatné priame dane                   3 231,48  EUR  

           Účet 379   Iné záväzky /zráţky/                   1 142,72  EUR 

           Účet 323   Krátkodobé rezervy 

                             na nevyčerpané dovolenky         3 191,59  EUR 

     

 

8.  ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY ORGANIZÁCIE 

 

Prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov zaradených v NŠC v roku 2009 tvorí 

Prílohu č. 1 tejto výročnej správy.  

 

                                                                                                        

9.  HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE  

Hlavnými uţívateľmi výstupov organizácie sú: 

a) v oblasti starostlivosti o šport profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládeţ, športové zväzy, 



b) v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ útvary športovo talentovanej 

mládeţe vyššej a najvyššej úrovne, 

c) v oblasti zdravotnej starostlivosti profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládeţ, 

d) v oblasti diagnostiky športového výkonu profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládeţ, 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. 

 


