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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:
Sídlo:
Rezort:
Riaditeľ:

Národné športové centrum
Športová hala Mladosť, Trnavská 31, 831 04 Bratislava
Ministerstvo školstva SR
Ing. Ján Mižúr

Členovia vedenia: vedúci jednotlivých oddelení: PaeDdr. Róbert Petriska, PaeDdr.
Viktor Bielik PhD, Ing. Elena Malíková a Mgr. Julián Vojtech.
Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) je priamoriadenou rozpočtovou
organizáciou MŠ SR, ktoré vzniklo zlúčením dvoch bývalých rozpočtových organizácií
Ministerstva školstva SR Národného inštitútu športu a Centra akademického športu
k 1.1.2004.
Pri vzniku organizácie boli NŠC stanovené nasledovné úlohy:
-

zabezpečenie komplexnej starostlivosti v príprave vrcholových športovcov, športových
reprezentantov Slovenskej republiky a talentovanej mládeže,

-

zabezpečenie rozvoja vzdelávacích, výchovných, diagnostických, informačných odbornometodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike,

-

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

-

spracovanie a podpora systému vzdelávania v oblasti športu,

-

vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu.

2. ÚLOHY ORGANIZÁCIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
V zmysle schváleného štatútu a následne organizačnej štruktúry, je hlavnou
úlohou NŠC komplexná starostlivosť o športovú prípravu zaradených športovcov na vrcholné
podujatia (olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy), ako aj systémová podpora
športu v oblasti vzdelávania, informácií a lekárskeho zabezpečenia športovcov.
V priebehu svojej existencie NŠC plnilo významnú úlohu pri zabezpečovaní
športovej prípravy športovcov, ktorí splnili nominačné kritériá na letné olymijské hry 2004
v Aténach, zimné olympijské hry 2006 v Turíne a momentálne zabezpečuje prípravu na letné
olympijské hry v roku 2008 v Pekingu. V Aténach sa zúčastnilo celkom 13 športovcov centra
a najvýznamnejší úspech dosiahol ziskom striebornej medaily Jozef Krnáč v jude. V Turíne
reprezentovalo naše stredisko celkom 6 športovcov bez výraznejšieho presadenia sa. Medzi
kandidátov na účasť na letných olympijských hrách v Pekingu bolo zaradených v príprave
celkom 23 športovcov. Z hľadiska účasti našich športovcov v Pekingu na letných olympijských
hrách bude práve rok 2007 rozhodujúci pre plnenie nominačných kritérií. Táto hlavná úloha sa
zabezpečuje prostredníctvom športového oddelenia.
2

Hlavnou úlohou v oblasti vzdelávania bola príprava a realizácia nového
Jednotného systému vzdelávania odborníkov v športe, v nadväznosti na pripravovaný zákon
o športe a vykonávacie predpisy v danej oblasti, ako aj organizovanie aktuálnych vzdelávacích
aktivít pre športových odborníkov.
V oblasti informácií bola hlavnou úlohou príprava celoslovenského informačného
systému v športe INFOSPORT, ktorého práce sa v minulom roku dostali do záverečnej fázy a
momentálne je pripravený do testovacej prevádzky.
Úlohou
v oblasti lekárskeho zabezpečenia a športovej diagnostiky bolo
stanovenie jednotných diagnostických postupov, ako aj pomoc vrcholovým športovcom a
mladým talentovaným športovcom.
Prínosom NŠC v oblasti podpory vrcholových športovcov je vo vytváraní
adekvátnych finančných podmienok na športovú prípravu formou domácich a zahraničných
sústredení, v špeciálnom materiálnom vybavení, v zvýšení kvality a efektivity tréningu
pravidelným sledovaním ich zdravotného stavu a funkčných parametrov s následným
konzultovaním ich ďalšej prípravy.
V celošportovej oblasti je prínos NŠC v zvyšovaní znalostnej úrovne športových
odborníkov, predovšetkým trénerov a v prenášaní najnovších svetových poznatkov do športovej
praxe na Slovensku.
V oblasti informatiky bude po dobudovaní celého informačného systému
zabezpečená lepšia informovanosť verejnosti o organizácii a financovaní športu, v jednoduchšom
riadení športu založenom na aktuálnych skutočnostiach, ako aj v informovanosti športových
odborníkov, športovcov o ich športovom odvetví a občanov o dianí v športe v SR.
Perspektívou NŠC v budúcnosti je kvalitné zabezpečenie materiálnej a sociálnej
starostlivosti o špičkových športovcov. Toto si bude vyžadovať zvýšenie počtu tabuľkových
miest športovcov a trénerov o 9 a v súvislosti s tým aj zvýšenie prostriedkov na ich prípravu
o zhruba 2 mil. Sk. Ďalšou úlohou bude aj koordinácia prípravy športovotalentovanej mládeže,
v spolupráci so športovými zväzmi, z dôvodu skvalitnenia a rastu športovej výkonnosti
talentovanej mládeže v budúcich rokoch.
V budúcnosti sa počíta aj so zriadením vedecko-výskumného pracoviska pri
oddelení diagnostiky. Jeho zriadením by sa zlepšil prenos získaných poznatkov do športovej
praxe, čím by sa skvalitnila úroveň športového tréningu. Aj napriek tomu, že v súčasnosti takéto
pracovisko v našich podmienkach nemáme, vyvinuli sme pre potreby bežeckého lyžovania
špeciálny lyžiarsky trenažér. Okrem toho sme viaceré naše poznatky z oblasti fyziológie
regenerácie, metodiky tréningového procesu a diagnostiky trénovanosti prezentovali aj na 3.
Vyšegrádskom kongrese telovýchovného lekárstva.
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3.
KONTRAKT
PLNENIE

NŠC

S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR

A

JEHO

Národné športové centrum má v uzavretom kontrakte s MŠ SR pre rok 2006 plniť
niekoľko dôležitých úloh, ktorých plnenie v sledovanom období bolo nasledovné:
3.1 Zabezpečenie všestrannej starostlivosti v príprave vybraných vrcholových športovcov
športovej reprezentácie SR a talentovanej mládeže
V rámci všestrannej starostlivosti o vybraných športovcov NŠC naďalej podporovalo ich
tréningový process organizačne aj finančne. Finančná pomoc pri realizácii tréningového procesu
sa realizovala na základe systému založenom na ich výkonnosti. V priebehu roka 2006 bolo v
NŠC zaradených v kategóriách A, B a C 68 športovcov v 16 športových odvetviach. Okrem
toho sme evidovali niekoľko desiatok kandidátov, ktorí po splnení cieľov mohli byť zaradení
medzi vybraných športovcov. Športovci sa pripravujú podľa individuálnych plánov prípravy,
ktoré boli oponované za účasti zástupcov športových zväzov. V plánoch prípravy boli
zapracované pravidelné činnosti v mieste bydliska, príprava formou sústredení, kontrolné testy,
lekársko-pedagogické sledovanie a účasť na prípravných pretekoch. Športové oddelenie NŠC
úzko spolupracuje so športovými zväzmi, klubmi, osobnými trénermi a samotnými športovcami
v záujme optimalizácie športovej prípravy. Organizačne zabezpečuje a vykonáva kontrolu
sústredení a kontrolných zrazov, sleduje dosiahnuté výsledky na vybraných prípravných
súťažiach, koordinuje činnosti v oblasti testovania, lekársko-pedagogického sledovania a
odborného poradenstva. Medzi hlavné úlohy minulého roku patrila aj čo najväčšia účasť našich
športovcov na ZOH 2006, kde sa zúčastnili: Soňa Mihoková, Anna Murínová, Marcela
Pavkovčeková, Pavol Hurajt v biatlone a bežkyne na lyžiach Alena Procházková a Katarína
Garajová. Ďalej boli vytvorené perspektívne tímy pre letné OH 2008 v Pekingu.
Športovci zaradení v NŠC vybojovali v uplynulom roku 13 medajlových umiestnení
a ďalších 12 umiestnení do 6. miesta.

3.2. Zabezpečenie materiálno-technických podmienok
prevádzku a údržbu materiálno-technickej základne

pre

tréningovú

činnosť,

V rámci tejto oblasti boli uzavreté zmluvy o prenájme viacerých športových objektov
slúžiacich tréningovému procesu, ako napr. s krytou športovou halou Eláns atletickým oválom,
telocvičňami pre silové športy, ako aj regeneračných liniek pre plynulý chod prípravy
vrcholových športovcov. Uzavreli sme aj zmluvu o prenájme areálu v Osrblí na tréningové účely
pre našich biatlonistov. Tiež na prípravu plavcov, na kondičnú prípravu a regeneráciu vodných
športov zmluvy o prenájme plavární. Na regeneráciu zaradených športovcov sa využívala hlavne
regeneračná linka v športovej hale Mladosť a osobitné masérske služby odborníkom z danej
oblasti. Využili sme aj služby kryokomory v Banskej Bystrici. V rámci športového materiálu sa
v sledovanom období nakupoval len špeciálny športový materiál, účelovo viazaný na
konkrétnych športovcov. Okrem toho sa zakúpil mikrobus potrebný na operatívny presun
športovcov na jednotlivé športoviská. NŠC sa celkove podieľalo na zabezpečení viac ako 100
športových sústredení a testovacích zrazov športovcov.

3.3. Vytváranie materiálnych a sociálnych podmienok pre športovcov počas ich
pôsobenia v centre
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V rámci vytvárania materiálno-technických a sociálnych podmienok NŠC malo 18
pracovných miest vyčlenených pre vrcholových športovcov, ktoré boli naplnené či už na plný
alebo na čiastočný pracovný úväzok. V rámci prijatej kolektívnej zmluvy medzi pracovníkmi a
vedením NŠC majú aj vrcholoví športovci možnosť sporenia si formou doplnkového
dôchodkového poistenia na svoj dôchodok.
Športovcom okrem zmluvných platov zabezpečujeme špičkové zabezpečenie prípravy v
domácich a zahraničných podmienkach, v sídle organizácie majú k dispozícii posilňovňu,
telocvične a regeneračnú linku, v zime tréningové možnosti v špecializovanej atletickej hale
Elán.
3.4. Spolupráca so športovými zväzmi a ďalšími športovými organizáciami pri výbere
športovcov do centra a zabezpečovaní ich prípravy
Oddelenie športov
NŠC naďalej pokračovalo v úzkej spolupráci s jednotlivými
športovými zväzmi, hlavne v oblasti výberu talentov. Bez ich spolupráce si už kvalitnú
prípravu našich športovcov ťažko vieme predstaviť. Okrem toho sme pri zabezpečení
prípravy našich športovcov úzko spolupracovali aj so Slovenskou asociáciou univerzitného
športu
pri príprave akademikov na univerziády /letnú a zimnú/
a akademické
majstrovstvá sveta v príslušných športových odvetviach.
V spolupráci so športovými zväzmi sa uskutočnil výber talentovaných športovcov do
NŠC. Požiadavky zväzov na širšiu spoluprácu pri výbere a sledovaní talentovanej mládeže
boli uspokojené v rámci kapacitných možností NŠC.
Na základe návrhu športových zväzov boli do NŠC zaradení noví športovci a tiež
kandidáti na zaradenie. Títo postupne absolvujú vstupné lekárske vyšetrenia a
testovania.
3.5.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavedenie a uplatňovanie metodík
zdravotnej kontroly športovcov ako aj metodík diagnostického sledovania funkčných
zmien a trénovanosti športovcov, podpora výskumu v oblasti vrcholového športu.
V rámci plnenia tejto úlohy sa v roku 2006 NŠC systematicky monitoroval zdravotný a
funkčný stav športovcov opakovanými hematologickými a biochemickými analýzami krvi, slín,
moču, aby sme včas odhalili riziko choroby, nárast, pokles, prípadne stagnáciu výkonnosti.
Súčasťou diagnostických vyšetrení sú aj výjazdy /odbery, testy, skríning…/ do terénu, aby sa
získali výsledky v tých podmienkach, v ktorých športovci reálne trénujú a súťažia /vodné
prostredie, sneh, cyklistické okruhy a pod./.
Cieľovú skupinu tvorí približne 100 športovcov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín
podľa dosiahnutých umiestnení na vrcholných podujatiach a aktuálnej výkonnosti. Zabezpečuje
sa podrobný prehľad o objekte sledovania – športovcovi a navrhujú sa vhodné diagnostické
vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú v pravidelných 4 - 6 týždňových intervaloch po dohode
s trénerom. Našou snahou je, aby výsledky z testovania nemali len kontrolnú, ale aj poradenskú,
prípadne riadiacu funkciu. Široká paleta diagnostických prístrojov nám umožnila rešpektovať
špecifiká jednotlivých druhov športov.
Diagnostické oddelenie NŠC sa zaoberá aj otázkou výskumu v športe. Výsledkom
tohoto snaženia bola aj publikačná činnosť zamestnancov uvedeného oddelenia. Riešili sa
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výskumné úlohy z oblasti fyziológie regenerácie, metodiky trénin-gového procesu a diagnostiky
trénovanosti. Zaoberali sme sa aj vylepšením diagnostického a tréningového trenažéra pre
bežecké lyžovanie a biatlon v spolupráci s firmou KOHI Leopoldov. V spolupráci s firmou
FITRONIC sme vyvinuli zariadenie pre meranie rýchlosti reakcie pre šermiarov. Výsledky
výskumných prác boli prezentované na 3. Vyšegrádskom kongrese telovýchovného lekárstva.
Okrem toho sme sa podieľali na riešení úloh grantov WEGA v spolupráci s katedrou atletiky a
hier pri FTVŠ UK Bratislava.
V rámci vzdelávacích aktivít oddelenia diagnostiky NŠC sme spolupracovali s FTVŠ UK
v Bratislave formou pomoci diplomantom a mladým doktorantom pri riešení ich výskumných
úloh, ktorí môžu v NŠC po predložení a schválení projektu využívať v rámci výskumu najnovšie
prístroje, ktoré máme k dispozícii. Už druhý rok prebiehalo v priestoroch NŠC vyučovanie
niektorých tém predmetu fyziológia telesných cvičení, kde boli frekventantom demonštrované
praktické ukážky diagnostiky trénovanosti vo vrcholovom športe.

3.6. Vypracovanie, podpora a koordinácia systému vzdelávania v oblasti športu
V oblasti podpory a koordinácie systému vzdelávania v športe sa aktivity oddelenia
vzdelávania NŠC realizovali v súlade so schválenou koncepciou vzdelávania odborníkov v športe
v SR. Popri konferenciách, sympóziách, seminároch a pracovno-diskusných stretnutiach sa v
spolupráci so športovými zväzmi uskutočnili aj školenia trénerov a rozhodcov. Realizovala sa
všeobecná časť školení trénerov II. a III. triedy spoločne pre viaceré športy, pričom v budúcnosti
plánujeme tieto školenia organizačne zabezpečovať v Bratislave a Prešove. Prednášajúcimi
a vedúcimi diskusií boli renomovaní lektori a odborníci. NŠC potvrdzovalo účasť na svojich
vzdelávacích aktivitách účastníckym certifikátom a súčasne vytváralo centrálnu databázu
účastníkov vzdelávacích aktivít.
NŠC realizovalo formou konzultácií poradenstvo pre vzdelávanie trénerov v súlade
s platnou legislatívou. Cieľom bolo hlavne zvyšiť vedomostnú úroveň športových odborníkov.
Ďalej boli zabezpečované predpoklady pre neištitucionálne vzdelávanie sa, napr. samoštúdium. V
priestoroch NŠC bolo vybudované vzdelávacie a informačné centrum s nepretržitou prevádzkou
od 8:00 do 16:00 hod, kde sú informácie poskytované odbornými pracovníkmi, bol zabezpečený
prístup k odbornej literatúre, internetu, interným materiálom zo vzdelávacích aktivít NŠC, k
rešeršiam na danú problematiku a pod. Vo vzdelávacom a informačnom stredisku je možné
využívať nové formy komunikácie a E-learning prostredníctvom webovej stránky NŠC, CD a
DVD nosičov zo vzdelávacích aktivít NŠC a pod. NŠC zabezpečuje podmienky pre rozvoj
edičnej činnosti v oblasti športu. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami sa spolupodieľa na
publikovaní najnovších výsledkov vedy a výskumu v oblasti športu.
3.7 Vypracovanie a spravovanie jednotného informačného systému v oblasti športu
V sledovanom období pokračovali práce súvisiace s prípravou a samotnou tvorbou
verejného informačného systému o športe (ďalej INFOSPORT).
Prvý modul informačného systému dodaný firmou DITEC spol. s r.o. bol nekvalitný a po
konzultácii s koncovými užívateľmi sa pristúpilo k zmene dodávateľa. Do konca roku 2006 sa
ukončili sa práce na module športové zväzy a organizácie a v súčasnosti prebieha vývoj podľa
plánu. Uvedenie informačného systému do praxe si bude vyžadovať aj podporu nadriadených
orgánov a veľmi vhodné by bolo prijať aj príslušné legislatívne zmeny, týkajúce sa oblasti
športu.
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3.8. Budovanie
športovej praxe

knižničného

fondu

a dokumentačného

centra

pre

potreby

V priestoroch NŠC bola vybudovaná multimediálna študovňa pre trénerov a iných
odborníkov v športe, kde sú k dispozícii odborné publikácie z oblasti športového tréningu,
športovej psychológie, telovýchovného lekárstva, športovej histórie, olympizmu a inej
športovej problematiky, odborné zahraničné časopisy ako aj denníky Šport a SME.
Knižničný fond je postupne rozširovaný o najnovšie publikácie z uvedených oblastí.
K dispozícii je internet a tiež materiály a CD nosiče zo seminárov a pracovno-diskusných
stretnutí organizovaných NŠC. K službám poskytovaným oddelením vzde- lávania v študovni
patria aj konzultácie s odborníkmi a vypracovanie rešerší na vyžiadané témy. Na webovej stránke
NŠC bol vytvorený modul multimediálnej on-line knižnice, ktorý poskytuje informácie
o publikáciách, zborníkoch, časopisoch, CD a DVD nosičoch a VHS pre potreby športových
odborníkov, športovcov i športovej odbornej verejnosti. Modul je priebežne aktualizovaný
a využívaný hlavne mimobratislavskými odborníkmi.
Ďalšou novinkou v oblasti podpory informálneho vzdelávania sa je elektronická
podoba odborného časopisu NŠC revue s vyhľadávacími nástrojmi a filtrami podľa
požadovaných informácií.

4.
4.1

ROZPOČET

NŠC

A JEHO PLNENIE

PLNENIE PRÍJMOV

Ministerstvo školstva SR rozpísalo NŠC príjmy vo výške 26 tis. Sk. Na základe našej
žiadosti zo dňa 11.12.2006 sa tieto úpravou rozpočtu zo strany zriaďovateľa znížili o 10 tis. Sk.
Upravený rozpočet príjmov NŠC činil teda 16 tis. Sk, ktoré sme naplnili v priebehu minulého
roka na 100 %.
Príjmy boli vytvorené vrátením /dobropisom/ za jedno neuskutočnené školenie
ekonomického zamerania /ktoré bolo ale dopredu zaplatené/ v roku 2005 vo výške 1 tis. Sk,
ostatné príjmy NŠC predstavovali drobné príjmy vyplývajúce z uzavretých zmlúv o zdravotnej
starostlivosti s poisťovňami našich športovcov. V priebehu roka celková suma týchto príjmov
činila 15 tis. Sk, plnenie teda predstavovalo v tejto časti rozpočtu 93,7 %.
4.2
ČERPANIE
KLASIFIKÁCIE

VÝDAVKOV

Z

HĽADISKA

EKONOMICKEJ

Celkový rozpočet bol na rok 2006 rozpísaný sumou 45 580 tis. Sk, ktorý sa týkal
výdavkovej časti, rozpočtové príjmy boli rozpísané sumou 26 tis. Sk. Z celkového objemu
predstavovali bežné výdavky sumu 39 580 tis. Sk a kapitálové výdavky sumu 6 000 tis. Sk.
Uvedený rozpočet bol rozpísaný na jednotlivé podpoložky. Rozpočtovými opatreniami nám MŠ
SR upravilo rozpočet výdavkov celkom na sumu 46 348 tis. Sk a rozpočet príjmov bol upravený
na 16 tis. Sk.
V sledovanom období došlo k nerovnomernému čerpaniu celkových bežných výdavkov
organizácie. Kapitálové výdavky sa čerpali na základe dokončených verejných obstarávaní
podľa schváleného časového harmonogramu, ale hlavne v poslednom štvrťroku minulého roku.
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Výdavky sa v prvom rade týkali zabezpečovania športovej prípravy našich športovcov
smerom k zimným olympijským hrám v Turíne 2006, svetovej zimnej a letnej univerziády v
tomto roku.
Celkové čerpanie výdavkov k celoročnému upravenému plánovanému objemu bolo na
99,5 %, z toho u bežných výdavkov na 99,4 %, u kapitálových výdavkov na 100 %.
Oproti schválenému rozpočtu došlo k najväčším odchýlkam v oblasti cestovných náhrad a
materiálnych výdavkov, čo bolo logickým vyústením kvality prípravy našich vrcholových
športovcov. K celkovému zvýšeniu došlo aj vo výdavkoch v autodoprave a prenájmoch
športových priestorov. Na uvedené zvýšenie mal vplyv nárast cien energií,
ako aj skutočnosť, že prípravu športovcov NŠC sme začali od druhého štvrťroka minulého roku
zabezpečovať výlučne vlastnými kapacitami /týka sa autodopravy/. Naopak k nižšiemu čerpaniu
došlo v oblasti tovarov a služieb.

4.3. BEŽNÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov činil pre rok 2006 39 580 tis. Sk, ktorý sa
rozpočtovými opatreniami zvýšil na 40 348 tis.. Schválený rozpočet by sa bol prečerpal o 1,3
%, percento plnenia k upravenému rozpočtu predstavovalo 99,4 %.
V tejto časti rozpočtu sme teda zaznamenali nepatrné šetrenie. Na nižšie čerpanie malo
vplyv neplnenie plánovaných výdavkov v mzdovej oblasti, ako aj neplnenie výdavkov v oblasti
cestovných náhrad. Neplnenie v mzdovej oblasti bolo spôsobné neplánovanou
práceneschopnosťou jedného z našich pracovníkov, ako aj nevyplatením ročnej odmeny
riaditeľa. Ostatné bežné výdavky rozpočtu sme čerpali takmer na 100 percent.
Mimorozpočtové prostriedky naša organizácia neeviduje.
4.3.1. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 610 – MZDY, PLATY
Táto oblasť činnosti našej organizácie zaznamenala rovnomerné plnenie od začiatku roka.
Môžeme konštatovať, že došlo k šetreniu mzdových prostriedkov vo výške 19 tis. Sk, čo je pri
celoročných objemoch zanedbateľná čiastka. Najväčší vplyv na toto šetrenie mala neplánovaná
práceneschopnosť jedného z našich pracovníkov, ako to už bolo skôr spomenuté.
V sledovanom období sa vyplatilo celkom 12 583 tis. Sk, čo predstavovalo 99,8 %-né
plnenie celoročného rozpočtu. Z celkového objemu tarifné platy činili 10 048 tis. Sk /99,9 %-né
plnenie/, príplatky predstavovali 2 171 tis. Sk /99,3 %-né plnenie/ a odmeny 364 tis. Sk /100,0
%-né plnenie/, všetko k upravenému rozpočtu.
Vedenie organizácie vyplácalo platy vrcholových športovcov, ktorí sú v pracovnom
pomere na základe tabuliek na určenie zmluvných platov vrcholových športovcov a sú vyňatí z
odmeňovania podľa tabuliek pracovníkov vo verejnej službe. Priemerný plat všetkých
pracovníkov k 31.12.2006 predstavoval 20 165,-- Sk, u vrcholových športov-cov činil priemer
18 833,-- Sk a u ostatných pracovníkov 20 870,-- Sk. Priemerný plat u ostatných pracovníkov je
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však skreslený nenaplnením stavu pracovníkov o dvoch v prepočítanom stave. V priebehu roka
došlo aj vytvoreniu lekárskych miest, mzdy boli určené podľa lekárskych tabuliek, čo malo
značný vplyv na priemerné platy.
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov NŠC k 31.12.2006 činil 52, čo je o 2 menej
ako predpísaný počet 54. Šetrenie bolo spôsobené neobsadením miest na oddelení vzdelávania
od začiatku roka. Stavy na tomto oddelení sme začali napĺňať až v mesiacoch po tom, čo sme
dostali súhlas na úpravu počtu zamestnancov z pôvodných 50 na upravených 54 pracovníkov. K
naplneniu pracovných miest podľa schválenej organizačnej štruktúry došlo až v poslednom
štvrťroku minulého roku a neplnenie v druhom a treťom štvrťroku malo za následok celkové
šetrenie o dvoch pracovníkov.
Naša organizácia okrem mzdových náležitostí vyplatila aj odmeny na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a ich prehľad ukazuje nasledujúca tabuľka:
Dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru za
rok 2006
Organizácia:

Počet osôb

Počet hodín
odpracovaných
osobami

Vyplatené odmeny
v tis. Sk

69

1 110

303

0

0

0

Z toho vlastní zam.org.

Odmeny o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené hlavne na
zabezpečenie činností, na ktoré naša organizácia nemala vytvorené personálne podmienky v
rámci existujúceho stavu pracovníkov. Jednalo sa o práce na oddelení vzdelávania a práce na
zabezpečení činností verejného obstarávania. V rámci vzdelávacích aktivít to boli hlavne výplaty
honorárov za prednáškovú činnosť a honoráre za vypracované posudky na žiadosti o vydanie
potvrdenia o akreditácii.
4.3.2. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE
ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ

620 – POISTNÉ A PRÍSPEVOK

Čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo tiež rovnomerné. Vedenie organizácie v spolupráci
s odborovou 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 99,2 %, na nepatrné šetrenie malo vplyv
neplnenie rozpočtu v položkách 610 – mzdy a platy. Šetrenie bolo dosiahnuté aj z toho dôvodu,
že nie všetci pracovníci, čo si šetrili financie formou dobrovoľného doplnkového poistenia
využili možnosti strhnúť si z platu čiastku predstavujúcu 4 % funkčného platu. Len v tom prípade
podľa kolektívnej zmluvy organizácia vyplatila pôžitok pracovníkovi do výšky už zmienených
štyroch percent.
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4.3.3. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 630 – TOVARY A SLUŽBY
Celkové čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo v priebehu roka rôzne, silnejšie v čerpaní
boli druhý a štvrtý kvartál roku 2006, ale nakoniec sa dosiahlo 99,2 %-né plnenie k upravenému
rozpočtu.
Aj keď celkové čerpanie výdavkov bolo priaznivé, zvýšené čerpanie sa dosiahlo
v oblasti materiálových výdavkov /plnenie na schválený rozpočet 140,9 %/ a dopravných
nákladoch /plnenie na schválený rozpočet 121,1 %/. Súviselo to v oboch prípadoch so
zabezpečením kvalitnej prípravy našich vrcholových športovcov. Športové oddelenie v priebehu
celého roka zabezpečilo viac ako stovku výcvikových táborov doma aj v zahraničí, ktoré v
objemovom vyjadrení činili 5 645 tis. Sk, z toho v zahraničí 4 587 tis. Sk. Nakoľko sa na presun
našich športovcov využívala aj vlastná autodoprava NŠC, malo to samozrejme vplyv aj na
celkové dopravné náklady. Plne boli využité hlavne tri naše mikrobusy.
Naopak k šetreniam oproti schválenému aj upravenému rozpočtu došlo v ostatných
tovaroch a službách. Bolo to spôsobené hlavne šetrením v oblasti zabezpečenia vzdelávacích
aktivít, nakoľko sa tieto začali realizovať v plnej miere až v druhom polroku 2006. Šetrenie sme
zaznamenali aj v opravách a údržbe existujúcich zariadení.
Prenájmy zaznamenali oproti schválenému rozpočtu mierne zvýšenie /o 5,0 %/, čo bolo
spôsobené hlavne nárastom cien energií, zvýšením počtu pracovníkov a kancelárií a
zabezpečením športových prenájmov nad rámec plánovaných úloh.
Čerpanie v ostatných podpoložkách bolo primerané a nezaznamenalo väčšie výkyvy.
V sledovanom období sme neevidovali žiadne podlžnosti voči našim dodávateľom
a všetky faktúry boli riadne zaplatené, ale po dohode s dodávateľmi nie vždy v lehotách
splatnosti.
V termíne do 31.12.2006 uskutočnili naši pracovníci 167 služobných ciest, celkové
náklady na ich uskutočnenie činili 385 057,50 Sk. Z uvedených služobných ciest bolo
uskutočnených 37 do zahraničia s finančným objemom 342 591,-- Sk, zvyšok predstavovali
domáce v počte 130 s finančným objemom 42 446,50 Sk. Zahraničné cesty sa týkali hlavne
výmeny skúseností v oblasti zabezpečenia diagnostiky športového výkonu a organizácie športu v
okolitých krajinách EÚ. V priebehu roku vedenie organizácie NŠC spolu so zástupcami
olympijského výboru navštívilo stredisko vrcholového športu v Osle v Nórsku. Tu sa naši
zástupcovia oboznámili s organizáciou športu v Nórsku a s aktivitami ich strediska. Bolo
konštatované, že celý šport v tejto krajine je organizovaný omnoho jednoduchšie ako u nás.
Značná časť finančných prostriedkov pochádza z výnosov stávkových hier. Zaujal nás
prepracovaný systém sledovania kondičných parametrov športovcov, ktorý mienime po úprave
realizovať aj na Slovensku. Treba vyzdvihnúť, že nórsky vrcholový šport sa opiera o silný
základný výskum realizovaný na univerzite. Tento fenomén na Slovensku chýba. Ďalšia
zaujímavá služobná cesta sa uskutočnila do Paríža vo Francúzsku, kde naši zástupcovia
absolvovali medzinárodnú konferenciu INSEPU, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Počas troch
dní sa rozoberali témy zaoberajúce sa nielen športovou prípravou, optimalizovaním tréningového
procesu prípadne adaptáciou na fyzické zaťaženie, ale aj vzťahom vedy a tréningu
a osobitosťami elitného športu. Viaceré služobné cesty do zahraničia sa uskutočnili do okolitých
susediacich krajín – Česká republika, Rakúsko a Maďarsko, kde sa naši pracovníci zúčastnili
ďalších seminárov a školení v oblasti športového výkonu. Niektoré služobné cesty boli zamerané
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aj na diagnostické sledovanie športovcov, ktorí sa pripravovali na ľadovci v rakúskych Alpách.
Domáce služobné cesty boli zamerané hlavne na kontrolu a sledovanie športovcov na
sústredeniach v domácich športových strediskách vo Vysokých Tatrách, v Osrblí, Novákoch a
Lešti.
Čo sa týka výskumu a vývoja, konkrétne finančné prostriedky sa na danú oblasť
nečerpali, viaceré projekty v oblasti sledovania športového výkonu sa však začali riešiť, ale tieto
sa vyfinancovali z prevádzkových prostriedkov našej organizácie.
4.3.4. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 640 - TRANSFERY
V sledovanom období došlo v rámci tejto časti rozpočtu k vnútornej úprave
schváleného rozpočtu o 5 tis. Sk, čo bolo spôsobené výplatou nemocenských dávok jedného z
našich pracovníkov.

4.4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky boli MŠ SR rozpísané v celkovej výške 6 000 tis. Sk.
Začiatkom sledovaného obdobia vedenie organizácie schválilo vecnú náplň uvedených
výdavkov a v priebehu celého roka sa zabezpečovali práce na obstarávaní v zmysle platných
predpisov o verejnom obstarávaní. Ťažisko čerpania kapitálových výdavkov bolo aj z uvedených
dôvodov v poslednom štvrťroku 2006.
Celková suma kapitálových výdavkov bola rozpísaná na nasledovné položky
rozpočtu:
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - nákup dopravných prostriedkov

1 550 tis. Sk
2 246 tis. Sk
2 204 tis. Sk

V rámci jednotlivých rozpočtových položiek sa realizovali:
a) v položke 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív sa zabezpečili výdavky na
softvérové zabezpečenie informačného systému v športe SPORTIS v celkovej sume
1 551 133,10 Sk /100,07 %-né plnenie k upravenému rozpočtu/
b) v položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia boli zakúpené
nasledovné komodity: /celkom za 2 245 053,96 Sk, čo predstavuje 99,96 %-né plnenie k
upravenému rozpočtu/:
- nákup výpočtovej techniky pre potreby skvalitnenia administratívnej práce športového a
vzdelávacieho oddelenia v celkovej hodnote
325 100,90 Sk
- testovacie zariadenie pre šerm za

45 220,-- Sk

- zariadenie na meranie rýchlosti lode za

94 421,86 Sk
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- rádiostanicu Motorola CP 040 pre skvalitnenie komunikácie v teréne pre potreby
vodných športov za
79 925,-- Sk
- projektor na zabezpečenie prednáškovej činnosti na oddelení
vzdelávania za
83 435,70 Sk
- nákup elektronického dochádzkového systému za

51 586,50 Sk

- dofinancovanie existujúceho zabezpečovacieho systému ochrany majetku NŠC /hlavne
diagnostického oddelenia/
21 539,-- Sk
- 11 ks lodí v celkovej hodnote
809 779,-- Sk
(pre potreby športovcov sekcie vodného slalomu a rýchlostnej kanoistiky)
- 6 ks trenažérov v celkovej hodnote
534 046,-- Sk
(pre potreby športového a diagnostického oddelenia počas zimnej prípravy
športovcov sekcie vodného slalomu, rýchlostnej kanoistiky a veslovania , 5 veslárskych a
jeden pádlovací, pričom veslársky sa prerobil pre potreby bežeckého lyžovania)
- jeden čln pre potreby trénerského sledovania veslárov a kanoistov a lodný motor
celkom za
130 000,-- Sk
- dve špeciálne kolesá na bicykel na meranie výkonu cyklistov a orientačných cyklistov
za
70 000,-- Sk

c) v položke 714 - nákup automobilov všetkých druhov bol zakúpený osemmiestny
mikrobus VW Transporter v hoddnote
1 403 730,-- Sk
(pre potreby športového oddelenia a osobný automobil Škoda Octavia
za
799 999,-- Sk
Celkove sa teda preinvestovalo 5 999 916,06 Sk, čo predstavuje takmer 100 %-né
plnenie rozpočtu.
Môžeme konštatovať, že v rámci tejto časti ropočtu sa výrazne doriešilo materiálne
vybavenie športového a diagnostického oddelenia NŠC, ktoré sú nosnými v zabezpečovaní
celkovej činnosti našej organizácie.
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Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad čerpania výdavkov celkom /bežné + kapitálové/
podľa kategórií k 31.12.2006

Kat.

Text

610

Mzdy,platy,služ.
Príjmy a OOV
Poist. a prispevky
zam do pois a NÚP
Tovary a ďalšie
Služby
Bežné transfery

620
630
640

/v tis. Sk/

Schválený Upravený Skutoč. k
rozpočet rozpočet 31.12.06
11507
12602
12583

BEŽNÉ VÝDAVKY
SPOLU /600/
710
Obstarávanie kap.
aktív
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPOLU /700/
VÝDAVKY SPOLU
/600 + 700/

% plnenie Skutoč. k
k upr.roz. 31.12.05
99,8
11178

Index
06/05
1,13

4022

4585

4549

99,2

3965

1,15

24051

23156

22972

99,2

20525

1,12

5

3

60,0

1425

0,00

39580

40348

40107

99,4

37093

1,08

6000

6000

6000

100,0

5499

1,09

6000

6000

6000

100,0

5499

1,09

45580

46348

46107

99,5

42592

1,08

0

5. PERSONÁLNE OTÁZKY
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov NŠC k 31.12.2004 činil 49, čo je o 2 menej
ako predpísaný počet 50. Šetrenie bolo spôsobené neobsadením miest na oddelení vzdelávania.
Stavy na tomto oddelení sme začali napĺňať až v mesiacoch po tom, čo sme dostali súhlas na
úpravu počtu zamestnancov z pôvodných 50 na upravených 54 pracovníkov. K naplneniu
pracovných miest podľa schválenej orgnaizačnej štruktúry došlo až v poslednom štvrťroku
minulého roka a neplnenie v druhom a treťom štvrťroku malo za následok celkové šetrenie o
dvoch pracovníkov.
Stav pracovníkov na jednotlivých oddeleniach NŠC bol k 31.12.2006 nasledovný:
- úsek riaditeľa a ekonomika
- oddelenie športovej prípravy
- oddelenie diagnostiky a lekárskeho zabezpečenia
- oddelenie informatiky
- oddelenie vzdelávania

8
27
7
4
6

V priebehu roku 2006 boli zamestnaní aj dvaja lekári a jedna zdravotná sestra, ktorí mali
v kompetencii diagnostické a zdravotné vyšetrenia našich vrcholových športovcov. Všetky práce
s tým súvisiace vykonávali v priestoroch diagnostického centra NŠC.
Naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali školení a seminárov, ktoré sa týkali ich
náplne práce a ktoré smerovali k zdokonaľovaniu ich výkonov.
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6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Národné športové centrum má za sebou tri roky svojej existencie. Plnenie cieľov
na rok 2006, ktoré boli prijaté pri hodnotení NŠC za predchádzajúci rok 2005, bolo nasledovné:
6.1 Uviesť do prevádzky prvý modul informačného systému v športe
V priebehu minulého roku oddelenie informatiky pokračovalo v prácach
spojených s budovaním informačného systému v športe. Prostredníctvom firmy dodávajúcej
aplikáciu INFOSPORT bol dokončený modul športová organizácia., avšak s množstvom
pripomienok týkajúcich sa samotného prevádzkovania systému u koncových používateľov. Po
komunikácii s niektorými vybranými zväzmi sme zozbierali pripomienky a pristúpili sme k
zmene charakteru celého systému, ktorý bude chápaný ako informačný portál.Vypísali sme novú
verejnú súťaž na dodávateľa, ktorú vyhrala spoločnosť M 7, s.r.o. Tá, vychádzajúc z podkladov
informačného systému, navrhla riešenie, ktoré zohľadňuje požiadavky, ktoré sú zahrnuté v
analýze celého projektu. Znovu sa realizoval aktualizovaný modul športové zväzy a organizácie,
následne po ňom modul dotácie a výsledky a do konca roku 2006 sa vybudovala podstatná
časť z modulu športové podujatia. V týchto úlohách sa bude pokračovať aj v roku 2007.

6.2 Podieľať sa na príprave obsahovej náplne jednotného vzdelávacieho systému
V súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v oblasti
športu bol vypracovaný odborný materiál jednotného vzdelávacieho systému v športe.
Východiskom pre tento systém boli dokumenty EÚ a súčastný stav vzdelávania odborníkov v
športe v krajinách EÚ a v SR. NŠC poskytovalo v minulom roku vzdelávanie na skvalitnenie
výkonu činností a rozšírenie získaného vzdelania, tzv. ďalšie odborné vzdelávanie špecializačné,
predovšetkým pre nasledovné cieľové skupiny: reprezentační tréneri SR, tréneri mládeže,
odborní lektori, funkcionári zväzov. Začalo sa s organizačnou pomocou zabezpečovania
vzdelávania trénerov I-III.stupňa podľa európskej štruktúry päťstupňového vzdelávania.
6.3 Zabezpečiť činnosť akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej
kultúry
Národné športové centrum zabezpečuje odborné poradenstvo pre vzdelávacie
zariadenia pri vydávaní potvrdení o akreditácii Ministerstvom školstva SR. Cieľom odborného
poradenstva v tejto oblasti je predovšetkým odborné usmernenie zodpovedných pracovníkov
v najmä v športových zväzoch pri vypracovávaní žiadostí o vydanie potvrdenia o akreditácii
a doplnenie ostatných náležitostí v súlade s platnou legislatívou. Skvalitnenie úrovne
predkladaných žiadostí napomáha pracovným skupinám akreditačnej komisie špecializovaných
činností v oblasti športu pri ich posudzovaní a zjednodušuje proces akreditácie. Zároveň
oddelenie vzdelávania NŠC zabezpečuje administratívu v tejto oblasti , archivuje akreditované
projekty, zabezpečuje zasadnutia akreditačnej komisie v oblasti športu, vrátane jej technického
zabezpečenia (cestovné náklady, honoráre, občerstvenie na zasadnutia).

6.4 V súlade s platnou legislatívou a prijatou koncepciou vzdelávania odborníkov v športe,
riešiť v spolupráci so sekciou financovania a rozpočtu MŠ SR zvýšenie rozpočtu NŠC.
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V súvislosti so zabezpečením tejto úlohy sme v priebehu uplynulého roku
požiadali príslušné oddelenia MŠ SR o úpravu počtu pracovníkov, nakoľko rozpočet
bežných výdavkov našej organizácie už počítal so zvýšením rozpočtu na oblasť vzdelávania.
Môžeme konštatovať, že k 1.4.2007 došlo k zvýšeniu počtu existujúceho počtu
pracovníkov NŠC o štyroch a náväzne boli navýšené aj rozpočty mzdových výdavkov.
V priebehu minulého roka bolo dovybavené oddelenie vzdelávania aj
výpočtovou technikou a nábytkom už v novovytvorených kancelárskych priestoroch.

7.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA N Š C V ROKU 2006

Národné športové centrum aj v roku 2006 plnilo významnú úlohu pri
zabezpečovaní všestrannej starostlivosti o vybraných športovcov. Podporovalo ich tréningový
proces organizačne aj finančne. Príspevky boli diferencovane prideľované na základe ich
športovej výkonnosti. Príprava bola zabezpečovaná v úzkej spolupráci so zainteresovanými
športovými zväzmi
a osobnými trénermi, bez ktorých si kvalitnú prácu nevieme
predstaviť. Uskutočnilo sa viac ako 100 sústredení v domácich a zahraničných podmienkach,
ktoré boli zabezpečované administratívnym aparátom športového a ekonomického
oddelenia NŠC.
Naďalej pokračovala dobrá spolupráca s ďalšími športovými organizáciami –
Konfederáciou športových zväzov, Slovenským olympijským výborom a Slovenskou
asociáciou univerzitného športu.
Výrazne stúpol záujem o diagnostické vyšetrenia vrcholových športovcov v
oddelení diagnostiky. Toto pracovisko je obsadené mladými kvalifikovanými pracovníkmi,
viacerými absolventami FTVŠ v Bratislave a má dobrý kredit medzi športovou
verejnosťou. Kvalita vyšetrení závisí aj od prístrojového vybavenia, ktoré v súčasnosti
dosahuje parametre porovnateľné s ďalšími vyspelými krajinami v EÚ.
Celkové hospodárenie organizácie hodnotíme pozitívne. V zabezpečení činnosti
sa nevyskytli žiadne vážnejšie nedostatky a plnenie úloh v zmysle schválených plánov
jednotlivých oddelení bolo plynulé. Posledný štvrťrok bol však finančne náročnejší, čo sa
týka prefinancovania objemov z celoročného plánu, nakoľko viaceré športy začali s prípravou na
novú sezónu práve v tomto časovom období. Uhradili sa všetky faktúry v rámci bežných aj
kapitálových výdavkov, nepožiadali sme nadriadené orgány o presun finančných prostriedkov
do ďalšieho roka.

8. OSTATNÉ ÚLOHY N Š C
V priebehu roka 2006 sa nám podarilo dobudovať NŠC personálne aj priestorovo. Sídlo
organizácie v priestoroch ŠH Mladosť sa nám zdá najoptimálnejšie, hlavne z dôvodu
zabezpečenia kvalitnej športovej a diagnostickej prípravy zaradených športovcov. V samotnej
budove sa nachádza diagnostické centrum, posilňovne, telocvične, regeneračná linka so saunou a
malým bazénom, veslárske a kanoistické trenažérne, miestnosti na masáže a regeneračné
cvičenia. V blízkosti sú k dispozícii špeciálna bežecká hala Elán a tartanová dráha na futbalovom
štadióne Inter Bratislava, špecializovaná gymnastická hala na Pasienkoch.
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Zvýšila sa aj kvalita poskytovaných
viacerýchvnútorných predpisov a smerníc.

administratívnych

služieb

prijatím

Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 30.11.2006. Na základe nej bol zistený a
odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému termínu činil:

Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Zásoby z operatívnej evidencie
Materiál na sklade

6 207 533,10 Sk
276 785,90 Sk
23 185 652,85 Sk
7 822 676,70 Sk
586 393,50 Sk
7 331 452,85 Sk
10 042 878,81 Sk
955 334,65 Sk

V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila žiadne závažnejšie nedostatky,
posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami na vyradenie a doporučila
škodovej komisii vyradiť nasledovný majetok NŠC:
- drobný dlhodobýp nehmotný majetok za
- stroje, prístroje a zariadenia celkom za
- drobný dlhodobý hmotný majetok
celkom za
- ostatný dlhodobý hmotný majetok
celkom za
- majetok z operatívnej evidencie

276 785,90 Sk
100 220,40 Sk
129 915,60 Sk
446 962,50 Sk
782 499,90 Sk

Vo všetkých prípadoch sa jednalo o už odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôže slúžiť
svojmu pôvodnému účelu, je morálne opotrebený, zničený a nefunkčný.
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9. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY ORGANIZÁCIE

Výsledky športovcov NŠC v roku
2006 zoradené podľa podujatia
a poradia

Podujatie:
ZOH

MS

HMS

ME

Poradie: Disciplína:
štafeta
10
ženy
štafeta
14
muži
22
15 km
29
20 km
1
2
3
4
4
5

Meno:
Mihokova, Murínova, Pavkovčeková ,
Halinárová

Šport:

Hurajt,
Marcela Pavkovčeková
Pavol Hurajt
Eva Dukátová
Anna Bajtošová
Martina Moravcová
Martina Moravcová
Eva Dukátová
Kmeťová, Kohlová

vodný slalom
orientačná cyklistika
plávanie 25m
plávanie 25m
vodný slalom
kanoistika

7
8
9
12
13
14
13
13
13

slalom
middle
100m PP
100m M
hliadka
200m K2
C1
maraton
C1 500
slalom C1
štafeta
200m M
100m M
dvojskif LV
skif LV
500 K2

Rado Rus
Mário Ostrčil
Peter Cibák
Krajčík, Dávidík, Pospíšil
Denisa Smolenová
Denisa Smolenová
Podstupka,Sloboda
Lukáš Babač
Kmeťová, Kohlová

kanoistika
kanoistika
vodný slalom
orientačný beh
plávanie 25m
plávanie 25m
veslovanie
veslovanie
kanoistika

8

trojskok

Dana Velďáková

atletika

1
2
3
3

hliadka
100m M
15km
100m M

4
5
7
7
7
9
8
11
12
12
10
12
12

Eva Dukátová
Martina Moravcová
Soňa Mihoková
Martina Moravcová
Pavol Hurajt, Matiaško,Matiaško,
štafeta
Šimočko
200 K2
Kmeťová, Kohlová
100m VSP Martina Moravcová
50m M
Martina Moravcová
500m C1
Mário Ostrčil
500m K 2 Kmeťová, Kohlová
bradlá
Samuel Piasecký
synchro
solo
Mária Dzureková
štafeta
Barták, Piják, Dávidík
synchro
duo
Dzureková, Habová
800 m
Lucia Klocová
Mihoková, Pavkovčeková, Gereková,
štafeta
Halinárová
diaľka
Jana Velďáková

vodný slalom
plávanie
biatlon
plávanie
biatlon
kanoistika
plávanie
plávanie
kanoistika
kanoistika
gymnastika
plávanie
orientačný beh
plávanie
atletika
biatlon
atletika
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13
14
15
16
16
16

20 km
chôdza
kladivo
stíhacie
800 m
trojskok
long

Zuzana Malíková
Libor Charfreitag
Marcela Pavkovčeková
Jozef Repčík
Dmitrij Valjukevič
Marian Dávidík

atletika
atletika
biatlon
atletika
atletika
orientačný beh

Matej Rusnák
Marcel Lomnický
Michal Krajčík
Denisa Smolenová
Denisa Smolenová

kanoistika
atletika
orientačný beh
plávanie
plávanie

Klára Malíková
Nikola Lomnická

atletika
atletika

13
14

C1
maraton
kladivo
long
100m M
200m M
10 km
chôdza
kladivo

MS 23

5
7

10 km
šprint

Alena Procházková
Alena Procházková

bež. Lyžovanie
bež.lyžovanie

ME 23

1
3
6

slalom
81 kg
skif

Eva Dukátová
Milan Randl
Babač Lukáš

vodný slalom
judo
veslovanie

AMS

1

slalom

vod. Slalom

2
4
5
6
9
15

štafeta
long
slalom
middle
šprint
middle

Eva Dukátová
M. Piják, T. Drenčák, O. Pijak,L.
Barták,
Lukáš Barták
Marcel Potočný
Lukáš Barták
Lukáš Barták
Ondrej Piják

MSJ

2.
3
5
6
6

orientačný beh
orientačný beh
vodný slalom
orientačný beh
orientačný beh
orientačný beh
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