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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: Športové centrum polície  

 

Pôvodný názov organizácie: Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR 

Zmena názvu nastala od 1.1.2015 na základe zmeny štatútu organizácie a dodatku č. 3 k zriaďovacej 

listine. 

 

Sídlo organizácie: Objekt MV SR na Romanovej č. 37, 851 02  Bratislava,   

 

IČO organizácie:  00735353 

 

DIČ:  2021779430 

 

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

 

Kontakt: tel.: +421-2- 62410513 

                fax: +421-2- 62520942 

                e-mail: scpolicie@scpolicie.sk  

 

Právna forma: samostatná rozpočtová organizácia 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Kukumberg 

 

Ďalší vedúci zamestnanci organizácie:  

 

vedúci oddelenia kolektívnych a ostatných  športov:  Ing. Mikuláš Čanda  

vedúci oddelenia branných športov: Mgr. František Fecko  

vedúci oddelenia vodných športov: Mgr. Jana Masárová   

vedúci oddelenia mládeže a výkonnostného športu: Ing. Jaroslav Burian 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HLAVNÉ  ČINNOSTI 

  

Hlavnou, čiže základnou činnosťou organizácie je zabezpečenie prípravy športovcov na 

vrcholné športové podujatia (olympijské a paraolympijské hry, majstrovstvá sveta a majstrovstvá 

Európy). Cieľom tejto činnosti je úspešné vystúpenie slovenských športovcov na uvedených podujatiach 

a prezentácia vyspelosti a rozvoja slovenskej spoločnosti. 

 

V súlade s touto hlavnou činnosťou a jej cieľom organizácia realizuje nasledovné čiastkové 

činnosti: 

2.1. Realizácia tréningového procesu: 

- plánovanie a vyhodnocovanie športovej prípravy a športových výsledkov,  

- organizácia a zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych potrieb  

   športovej prípravy, 

- vyhľadávanie talentov, 

- spolupráca so školami, rodičmi a ďalšími partnermi športového hnutia, 

- plánovanie, príprava a organizovanie dopravy, ubytovania, stravovania a ostatných   

  nevyhnutných zložiek zabezpečenia tréningového procesu, 

- komplexná zdravotná starostlivosť pre vrcholových športovcov vrátane zabezpečenia  

  špeciálnej výživy a podporných prostriedkov, 

- testovanie, regeneračný a rehabilitačný proces, 

- sledovanie a zabezpečenie dodržania antidopingových zásad a pravidiel,  

- štart športovcov na súťažiach a podujatiach doma i v zahraničí, plánovanie, príprava  

  a organizovanie dopravy, ubytovania, stravovania a ostatných nevyhnutných  

  podmienok v súlade s pravidlami jednotlivých športov a športových disciplín. 

    

2.2. Zabezpečenie pracovnoprávnej a zamestnaneckej agendy, zabezpečenie primeraných  

sociálnych podmienok a odborného rastu športovcov, trénerov, členov realizačných i ostatných 

pracovníkov:  

- pracovnoprávne a personálne činnosti 

- zabezpečenie zdravotnej starostlivosť a primeraných sociálnych podmienok 

- neustále vzdelávanie, sledovanie vývojových trendov a pokroku v oblasti         

  tréningového procesu, materiálno technického vybavenia, výživy a podporných  

  prostriedkov, v oblasti zdravotného zabezpečenia a psychologickej podpory 

2.3. Ekonomické zabezpečenie činnosti: 

  - plánovanie a rozpočtovanie potrebných finančných prostriedkov 

- peňažné a finančné operácie na zabezpečenie prevádzky a činnosti  

  - vedenie materiálovej evidencie, pracovnoprávnej, personálnej agendy a ostatnej  

  zákonnej evidencie 

- plánovanie, obstarávanie, evidencia materiálu nutného na zabezpečenie činnosť  

  s dôrazom na individuálnu potrebu športovcov a jednotlivých druhov športu  

  a športových disciplín 

- evidencia, údržba a prevádzka vozového parku  

 

2.4. Zabezpečuje realizáciu zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v podmienkach Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a s tým súvisiacich N/MV SR. Vypracováva a poskytuje stanoviská, 

návrhy pre svojho zriaďovateľa v oblasti športu, vo vzťahu k legislatívnemu procesu pre túto oblasť 

na úrovni vlády SR, NR SR. 

 



2.5. V súlade s dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine č. p. VS-236-23/1994, článku 4,  organizácia 

komplexne zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti vrcholového športu, výkonnostného športu 

a výchovy športovo talentovanej mládeže v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky.      

 

3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 

Z dôvodu neexistujúceho kontraktu s ústredným orgánom VŠC nespracúva túto časť výročnej 

správy.  

 

4. POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

 

4.1. Poslaním ŠCP je: 

- zabezpečenie komplexnej starostlivosti o prípravu slovenských športovcov na vrcholné  

  športové podujatia 

- spolupráca so SOV, športovými zväzmi, športovými klubmi, združeniami a    

  organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia profesionálnych podmienok pre  

  najlepších talentovaných športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného  

  rastu 

- prehlbovanie súčinnosti a spolupráce so športovými klubmi polície s cieľom doplňovania  

  talentovaných výkonnostných športovcov do ŠCP 

 

4.2. Strednodobý výhľad: 

- ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo materiál Koncepcia štátnej politiky 

v oblasti športu -  „Slovenský šport 2020“. Koncepciu na svojom zasadnutí 19.12.2012 schválila 

Vláda SR. Obdobie pre jej realizáciu bolo vymedzené rokmi 2013 - 2020.  

 

Jedným zo strategických cieľov koncepcie bola stanovená úloha 2) :  

„Úspešná reprezentácia Slovenska“. 

Špecifickými cieľmi tejto úlohy sú: 

 Zvýšiť kvalitu športovej reprezentácie a prípravu športovo talentovanej mládeže 

 Revitalizovať a budovať športovú infraštruktúru a vybudovať Národný futbalový štadión 

 Podporovať šport zdravotne znevýhodnených 

 

Vo vzťahu aj k našej organizácie je uvedené. „Na obhajobu existencie rezortných športových 

stredísk je dôležité uviesť, že od vzniku samostatnej SR, všetky medailové umiestnenia na OH 

v individuálnych športoch získali výhradne športovci zaradení do rezortných stredísk. Ak zoberieme do 

úvahy umiestenia do 8. miesta na OH, potom aj tento ukazovateľ je pre rezortné športové strediská 

mimoriadne priaznivý“.  

Aj preto jedným z prijatých opatrení v schválenej koncepcii je zachovať rezortné športové 

strediská pri rezortoch, stredisko v rezorte školstva zamerať na vekovú kategóriu do 23 rokov.  

Z: MŠVVaŠ SR, MO SR, MV SR 

T: 2015 - 2020 

Zdroje: MŠVVaŠ SR, MO SR, MV SR 

       

Prostredníctvom  ŠCP je v rezorte Ministerstva vnútra  SR  vytvorený základný predpoklad na 

plnenie vyššie uvedených,   vládou SR  prijatých  opatrení  z  Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu 

-  „ Slovenský šport 2020 “. 



      Schválená koncepcia vytvára priestor  na pokračovanie v činnosti ŠCP pri plnení základnej 

úlohy, ktorou je zabezpečenie prípravy vrcholových športovcov, schopných úspešne reprezentovať 

Slovenskú republiku na vrcholných športových podujatiach. Našim zámerom bolo, je i bude udržať si 

vysoký kredit a úspešnosť centra v rámci  Slovenskej republiky. Zákon o športe prijatý v roku 2015 

prináša do života v oblasti športu množstvo noviniek. V priebehu roka 2016 má vláda SR rozhodnúť 

optimalizácii  rezortných stredísk. 

 

5. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ŠCP 

 

Vzhľadom na konkurenciu, stúpajúci záujem jednotlivých štátov na celom svete o oblasť športu  

sa ukazuje ako nevyhnutné jej všestranné zabezpečenie a podpora  zo strany štátu. S výnimkou na celom 

svete populárnych športov futbal, tenis, golf, niektoré automobilové športy má ingerencia štátu do tejto 

oblasti stále stúpajúci trend a ukazuje sa ako nevyhnutný faktor udržania, respektíve zlepšenia športovej 

výslednosti vo všetkých štátoch na celom svete. Dlhodobé skúsenosti i súčasný vývoj v najúspešnejších 

športových veľmociach potvrdzuje, že centralizovaná príprava tých najlepších a najtalentovanejších   

športovcov je predpokladom úspešnosti na vrcholných športových podujatiach.  

 

        Rok 2015 bol pre letné športy tretím rokom  OH cyklu, ktorý vyvrcholí v roku 2016  LOH v Rio 

de Janeiro.   

     V roku 2015 športovci zaradení ŠCP získali na MS a ME dospelých 16 medailových 

umiestnení, pričom vo Výročnej správe z roku 2014 bol stanovený cieľ15 medailových umiestnení.  

     Na vrcholných podujatiach juniorov sme v roku 2015 získali 8 medailových umiestnení. 

          Športovci – členovia nášho športového centra,  výsledkami na súťažiach vybojovali 11 

miesteniek na LOH 2016 a 2 miestenky na POH 2016. V prvom polroku 2016 budú mať možnosť 

získať ďalšie  3 - 4 miestenky. 

 

     Na prvých Európskych hrách v Azerbajdžanskom Baku bolo 20 športovcov nášho športového 

centra, ktorý vybojoval 3 medailové umiestnenia a ďalších 9 umiestnení v prvej desiatke. 

 

     Príprava všetkých športovcov bola koordinovaná v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi 

a Slovenským olympijský výborom. Základnú platformu na to vytváral Štáb OH 2016, ktorý sa 

pravidelne mesačne schádzal v priebehu rokov 2013 až 2015 na pôde Slovenského olympijského 

výboru. 

 

Treba skonštatovať, že ŠCP vzhľadom na svoje rozpočtované prostriedky poskytlo športovcom 

a trénerom maximálne možné podmienky pre športovú prípravu a a podporu.  

 

       Dlhodobo je na Slovensku možné sledovať výrazný pokles športovcov venujúcich sa zimným 

športom a taktiež nižšiu úspešnosť zimných športov  na olympiádach ako na letných olympijských 

hrách. Súvisí to predovšetkým s ekonomickou náročnosťou zimných športov, ktorá je v porovnaní 

s letnými športmi výrazne vyššia. Na druhej strane je systém rozdeľovania finančných prostriedkov 

závislý od úspešnosti zimných športov na vrcholných svetových podujatiach. Z toho vyplýva i hlavný 

problém zimných športov  – menšia úspešnosť, menej finančných zdrojov a hlavne menej zdrojov na 

mzdy a odvody v rozpočte strediska.  

                 

      Dlhodobú podporu a pomoc  talentovaným juniorom poskytujeme na  základe inštitútu  

„zabezpečovaní športovci“.  

 

 



5.1. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIE ZIMNÝCH ŠPORTOV 

 

Oddelenie zimných športov v roku 2015 zabezpečilo plnenie výkonnostných cieľov na 

vrcholných súťažiach v športových disciplínach beh na lyžiach, sane (muži, ženy, dvojice), 

rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe (short-track) a v akrobatickom lyžovaní ženy – slopestyle. 

       

Oddelenie zimných športov 

Súťaž Ciele Dosiahnuté výsledky Vyhodnotenie 

MS 

1 x 10 . miesto 

1 x 16 . miesto 

2 x 25 . miesto 

2 x 30 . miesto 

 

 

1 x 8.     miesto 

1 x 14 .  miesto 

1 x 22 .  miesto 

1 x 23 .  miesto 

1 x 25 .  miesto 

1 x 29 .  miesto 

1 x 30 .  miesto 

Splnené  

ME 
1 x 15 . miesto 

3 x 30 . miesto 

1 x 14 .  miesto 

2 x 16 .  miesto 

1 x 19 .  miesto 

1 x 29 . miesto 

Splnené 

MS 

kolieskové lyže 

 

neplánované 

 

1 x 6 .    miesto 

1 x 7 .    miesto 

1 x 16 .  miesto 

Splnené  

             MSJ 2 x 30 . miesto 

1 x 24 .  miesto 

1 x 30 .  miesto 

1 x 35 .  miesto 

 Splnené 

MSJ 

kolieskové lyže 
Neplánované  

1x 5 .     miesto 

1x 8 .     miesto 

1x 22 .   miesto 

Splnené  

SP 

2 x 10 .  miesto 

5 x 20 .  miesto 

5 x 30 .  miesto 

 

 

1 x 7 .    miesto 

1 x 9 .    miesto 

1 x 11 .  miesto 

2 x 12 .  miesto 

1 x 16 .  miesto 

1 x 19 .  miesto 

3 x 22 .  miesto 

1 x 25 .  miesto 

1 x 26 .  miesto 

3 x 30 .  miesto 

Splnené  

Finále Európa 

        Cup 

1 x 3 .   miesto 

1 x 6 .   miesto 

1 x 2 .    miesto  

1 x 4 .    miesto 

4 x 5 .    miesto 

1 x 6 .    miesto 

Splnené 

Európsky pohár  
2x 1 .  miesto 

5 x 3 . miesto 

5 x 1 .    miesto 

8 x 2 .    miesto 

2 x 3.     miesto 

3 x 5 .    miesto  

Splnené  

EYOF neplánované 

1 x 32 . miesto 

1 x 38 . miesto  

1 x 43 . miesto 

Splnené  

 

     Oddelenie zimných športov v roku 2015 zabezpečilo plnenie výkonnostných cieľov na vrcholných 

súťažiach v športových disciplínach beh na lyžiach (2 vrcholoví športovci+3 zabezpečovaní športovci 

juniorskej kategórie), sane (1 vrcholový športovec+1 zabezpečovaná športovkyňa), rýchlokorčuľovaní 

na krátkej dráhe – shorttrack (1 vrcholová športovkyňa +1 zabezpečovaný športovec juniorskej 



kategórie) a v akrobatickom lyžovaní ženy – slopestyle (1 športovkyňa na dohodu o pracovnej 

činnosti). 

     Medzi najúspešnejších športovcov OZŠ ŠCP v roku 2015 môžeme zaradiť Martina Bajčičáka , Petra 

Mlynára – beh na lyžiach, Jozefa Ninisa – sane a mladých perspektívnych pretekárov  v shorttracku 

Alicu Porubskú a v behu na lyžiach Jána Koristeka . 

 

5.2. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIA BRANNÝCH ŠPORTOV 

 

Hodnotenie plnenia stanovených výkonnostných cieľov oddielu v RTC 2014/2015 

 

Strelecký oddiel mal v pláne na ročný tréningový cyklus 2014/2015 získať 10 medailí a 25 

umiestnení do 10 miesta. Získal na najvýznamnejších podujatiach RTC 2014/2015 celkovo 36 medailí 

a 35 umiestnení do 10. miesta. Tým stanovené výkonnostné ciele splnil.   

Medzi najúspešnejších športovcov oddielu v tejto sezóne možno zaradiť Veroniku Vadovičovú 

ktorá získala 11 individuálnych medailí na vrcholných Európskych a svetových podujatiach, ďalej 

Danku Bartekovú (získala 2 medaile), Zuzanu Rehák Štefečekovú (získala 4 medaile a miestenku na 

OH), Erika Vargu (získal 4 medaile), Radoslava Malenovského (získal 3 tímové medaile a miestenku 

na paralympijské hry), Pavla Koppa (získal 1 medailu a miestenku na OH), Filipa Praja (získal 4 

medaile), Adriána Drobného (získal 3 medaile) a Filipa Marinova (získal 2 medaile). 

Členom nášho oddielu sa podarilo získať aj viaceré medailové umiestnenia v súťažiach 

družstiev a tiež v novej disciplíne MIX. Ide predovšetkým o mix v zložení Zuzana Rehák Štefečeková 

a Erik Varga, ktorí na prvých Európskych hrách v Baku získali v disciplíne TRAP zlaté medaile. Ďalej 

na medaile dosiahli aj nasledujúce družstvá:  

 družstvo v zložení E. Varga, M. Kovačócy a R. Čavara – 1. miesto ME Maribor 

 družstvo v zložení Z. R. Štefečeková, L. Boórová, J. Mezeiová – 2. m. ME Maribor 

 družstvo v zložení D. Barteková a A. Stránovská – 1. miesto ME Maribor 

 družstvo v zložení F. Praj, M. Slamka a A. Drobný – 2. miesto MS Lonáto 

 družstvo v zložení F. Praj, M. Slamka a A. Drobný – 3. miesto ME Maribor 

 družstvo v zložení F. Marinov, J. Vass a M. Dudo – 3. miesto Univerziáda KOR 

Za spomenutie určite stojí aj fakt, že po sezóne 2015 je na druhom mieste svetového rebríčka E. 

Varga a ďalší traja naši športovci (Z. Rehák Štefečeková, P. Kopp a R. Malenovský) získali miestenky 

na OH a POH 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad umiestnení do 10. miesta na EH, MS, MSJ, ME, MEJ, SP, FSP a SLU. 

 

Oddelenie branných športov – Športová streľba 

Súťaž Ciele Dosiahnuté výsledky Vyhodnotenie 

EH 

 
1 x 2 miesto 

1 x 1 miesto 

2 x 2 miesto 

2 x 4 miesto 

1 x 6 miesto 

1 x 8 miesto 

1 x 10 miesto 

Splnené 

MS 
1 x 3 miesto 

2 x 6 miesto 

1 x 1 miesto 

1 x 5 miesto 

1 x 6 miesto 

1 x 7 miesto 

1 x 9 miesto 

Splnené 

ME 

1 x 2 miesto 

2 x 3 miesto 

3 x 6 miesto 

2 x 10 miesto 

3 x 1 miesto 

2 x 2 miesto 

2 x 5 miesto 

1 x 6 miesto 

2 x 9 miesto 

Splnené 

MSJ 
1 x 3 miesto 

2 x 10 miesto 

1 x 1 miesto 

1 x 2 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 6 miesto 

1 x 8 miesto 

Splnené 

MEJ 

2 x 3 miesto 

2 x 6 miesto 

1 x 10 miesto 

1 x 1 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 5 miesto 

1 x 7 miesto 

1 x 9 miesto 

Splnené 

SP 

2 x 1 miesto 

3 x 2 miesto 

3 x 3 miesto 

2 x 4 miesto 

2 x 5 miesto 

2 x 6 miesto 

2 x 7 miesto 

2 x 10 miesto 

10 x 1 miesto 

5 x 2 miesto 

4 x 3 miesto 

6 x 4 miesto 

3 x 5 miesto 

2 x 6 miesto 

1 x 8 miesto 

1 x 9 miesto 

1 x 10 miesto 

Splnené 

Finále SP 2 x 6 miesto 
1 x 2 miesto 

1 x 6 miesto 
Splnené 

Univerziáda 

2 x 3 miesto 

2 x 6 miesto 

 

1 x 2 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 7 miesto 

Splnené 

 

 

 

 



1. Európske hry vo všetkých disciplínach, Baku, Azerbajdžan 12.-28.6.2015 

1. miesto Družstvo – Trap mix - Varga E., Rehák Štefečeková Z. 

2. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

2. miesto Varga Erik Trap muži 

4. miesto Barteková Danka Skeet ženy 

4. miesto Družstvo – Skeet mix – Barteková D., Zemko Š.      

6. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

8. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

10. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

15. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

16. miesto Demjén-Pešková Daniela VzPu 40 ženy 

19. miesto Kovačócy Marián Trap muži 

19. miesto Stranovská Andrea Skeet ženy 

22. miesto Zemko Štefan Skeet muži 

23. miesto Hyblerová Jana Špu 3x20 ženy 

31. miesto Hyblerová Jana VzPu 40 ženy 

 

2. Majstrovstvá sveta v brokových disciplínach Lonato, Taliansko 9.-18.9.2015 

1. miesto Varga Erik Trap muži 

1. miesto Praj Filip Trap juniori 

2. miesto Družstvo – Trap juniori – Praj F., Drobný, Slamka M. 

3. miesto Drobný Adrian Trap juniori 

5. miesto Barteková Danka Skeet ženy 

6. miesto Praj Filip Double Trap juniori 

6. miesto Družstvo – Skeet ženy - Barteková, Stranovská 

7. miesto Družstvo – Trap muži – Varga , Kovačócy, Čavara 

8. miesto Družstvo – Skeet  juniori – Krčmár 

9. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

12. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

17. miesto Družstvo – Skeet  muži – Zemko Š. 

18. miesto Družstvo – Trap ženy – Rehák Štefečeková, Mezeiová, Boorová 

30. miesto Stranovská Andrea Skeet ženy 

33. miesto Krčmár Dominik Skeet juniori 

35. miesto Slamka Michal Trap juniori 

39. miesto Kovačócy Marián Trap muži 

 

3. Majstrovstvá Európy vo vzduchových disciplínach Arnhem, Holandsko 2.-8.3.2015 

9. miesto Družstvo – VzPi 60 juniori - Stojka 

13. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

14. miesto Družstvo – VzPu 40 juniorky – Spišáková, Žideková 

38. miesto Demjén-Pešková Daniela VzPu 40 ženy 

40. miesto Stojka Patrik VzPi 60 
juniori 

 

4. Majstrovstvá Európy vo všetkých disciplínach Maribor, Slovinsko 19.7.-2.8.2015 

1. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

1. miesto Praj Filip Trap juniori 

1. miesto Družstvo – Skeet ženy - Barteková, Stranovská 

1. miesto Družstvo – Trap muži – Kovačócy, Čavara, Varga 

2. miesto Barteková Danka Skeet ženy 



2. miesto Družstvo – Trap ženy – Rehák Štefečeková, Mezeiová, Boorová 

3. miesto Družstvo – Trap juniori – Praj F., Drobný, Slamka M. 

5. miesto Praj Filip Double Trap juniori 

5. miesto Kovačócy Marián Trap muži 

5. miesto Družstvo – ĽP 60 muži – Kopp, Fabo 

6. miesto Mezeiová Jana Trap ženy 

7. miesto Družstvo – Skeet  juniori – Krčmár 

9. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

9. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 60 ženy 

11. miesto Krčmár Dominik Skeet juniori 

11. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

16. miesto Stranovská Andrea Skeet ženy 

17. miesto Hyblerová Jana Špu 60 ženy 

18. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

19. miesto Boorová Lucia Trap ženy 

19. miesto Drobný Adrian Trap juniori 

20. miesto Čavara Roman Trap muži 

25. miesto Slamka Michal Trap juniori 

25. miesto Varga Erik Trap muži 

29. miesto Daniel Lukáš Rpi 2x30 muži 

29. miesto Zemko Štefan Skeet muži 

 

5. Svetový pohár v brokových disciplínach Acapulco, MEX 28.2.-10.3.2015 

26. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

29. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

 

6. Svetový pohár v brokových disciplínach Al Ain, SAE 19.-29.3.2015 

3. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

6. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

12. miesto Barteková Danka Skeet ženy 

25. miesto Zemko Štefan Skeet muži 

31. miesto Praj Filip Double Trap muži 

 

7. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Stoke Mandeville Stadium, GB 27.3.-1.4.2015 

1. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 

2. miesto Vadovičová Veronika R3 - VzPu 60 - 

3. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Vadovičová, Morvay 

8. miesto Morvay Radoslav R1 - VzPu 60 muži 

15. miesto Morvay Radoslav R3 - VzPu 60 - 

 

8. Svetový pohár v puškových a pištoľových disciplínach Changwon, KOR 8.-16.4.2015 

14. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

32. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

36. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

 

9. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Štetín, Poľsko 17.-21.4.2015 

1. miesto Vadovičová Veronika R3 - VzPu 60 - 

1. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Vadovičová 

2. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 



10. miesto Morvay Radoslav R1 - VzPu 60 muži 

13. miesto Morvay Radoslav R3 - VzPu 60 - 

 

10. Svetový pohár v brokových disciplínach Larnaca, CYP 24.4 -4.5.2015 

5. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

13. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

16. miesto Barteková Danka Skeet ženy 

18. miesto Kovačócy Marián Trap muži 

28. miesto Zemko Štefan Skeet muži 

 

11. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Antalya, TUR 10.-15.5.2015 

1. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 

1. miesto Vadovičová Veronika R3 - VzPu 60 - 

1. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Vadovičová, Morvay 

2. miesto Morvay Radoslav R1 - VzPu 60 muži 

4. miesto Morvay Radoslav R3 - VzPu 60 - 

 

12. Svetový pohár v puškových a pištoľových disciplínach Fort Benning, USA 11.-19.5.2015 

15. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

19. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

33. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

38. miesto Demjén-Pešková Daniela VzPu 40 ženy 

 

13. Svetový pohár v puškových a pištoľových disciplínach Mníchov, Nemecko 26.5.-2.6.2015 

21. miesto Fabo Ján ĽP 60 muži 

21. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

24. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

29. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

 

14. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Osijek, CRO 8.-14.7.2015 

2. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 

4. miesto Vadovičová Veronika R8 - Špu 3x20 ženy 

4. miesto Družstvo – R6 - Špu 60 – Malenovský, Morvay 

6. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Morvay 

11. miesto Malenovský Radoslav R3 - VzPu 60 - 

18. miesto Morvay Radoslav R1 - VzPu 60 muži 

18. miesto Malenovský Radoslav R7 - ĽM 3x40 muži 

19. miesto Morvay Radoslav R7 - ĽM 3x40 muži 

 

 

15. Svetový pohár vo všetkých disciplínach Gabala, AZE 6-16.8.2015 

16. miesto Kopp Pavol ĽP 60 muži 

20. miesto Demjén-Pešková Daniela Špu 3x20 ženy 

32. miesto Čavara Roman Trap muži 

32. miesto Olejnik Hubert Double Trap muži 

33. miesto Zemko Štefan Skeet muži 

33. miesto Kopp Pavol VzPi 60 muži 

40. miesto Kovačócy Marián Trap muži 

 



16. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Sydney, AUS 12.-19.9.2015 

1. miesto Vadovičová Veronika R8 - Špu 3x20 ženy 

3. miesto Družstvo – R6 - Špu 60 – Vadovičová, Malenovský 

4. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 

4. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Vadovičová, Malenovský 

5. miesto Vadovičová Veronika R6 - Špu 60 - 

9. miesto Vadovičová Veronika R3 - VzPu 60 - 

16. miesto Malenovský Radoslav R7 - ĽM 3x40 muži 

18. miesto Malenovský Radoslav R6 - Špu 60 - 

 

17. Finále svetového pohára v brokových disciplínach Nicosia, CYP 15.-21.10.2015 

2. miesto Rehák Štefečeková Zuzana Trap ženy 

6. miesto Varga Erik Trap muži 

 

18. Svetový pohár v paralympijských disciplínach Fort Benning, USA 3.-7.11.2015 

1. miesto Vadovičová Veronika R2 - VzPu 40 ženy 

1. miesto Vadovičová Veronika R3 - VzPu 60 - 

1. miesto Družstvo – R3 - VzPu 60 – Vadovičová, Malenovský 

2. miesto Vadovičová Veronika R8 - Špu 3x20 ženy 

3. miesto Družstvo – R6 - Špu 60 – Vadovičová, Malenovský 

4. miesto Vadovičová Veronika R6 - Špu 60 - 

5. miesto Malenovský Radoslav R3 - VzPu 60 - 

12. miesto Malenovský Radoslav R7 - ĽM 3x40 muži 

 

19. Univerziáda vo všetkých disciplínach Gwangju, KOR 8.-16.4.2015 

2. miesto Marinov Filip Trap muži 

3. miesto Družstvo – Trap muži – Marinov, Vass, Dudo 

7. miesto Boorová Lucia Trap ženy 

11. miesto Vass Julius Trap muži 

16. miesto Dudo Matúš Trap muži 

17. miesto Slamková Nina Trap ženy 

24. miesto Hyblerová Jana VzPu 40 ženy 

25. miesto Škotková Dominika VzPu 40 ženy 

27. miesto Hyblerová Jana Špu 3x20 ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIA VODNÝCH ŠPORTOV – 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 

 

Športové výsledky na vrcholových podujatiach v uplynulom roku 2015 znova potvrdili svetovú 

úroveň našich športovcov. Patria medzi absolútnu svetovú špičku v rýchlostnej kanoistike, sú oporou 

Slovenskej reprezentácie a dôstojne reprezentujú rezort MV SR, ako na športových podujatiach, tak 

aj na spoločenských akciách.  

Pretekárska  sezóna 2015 od predchádzajúcich dvoch 2013, 2014 bola o to významnejšia, že 

v treťom roku OH cyklu sa uskutočnila OH kvalifikácia na tohtoročných MS v Miláne.             

Že naši športovci nesklamali, potvrdili zlatou medailou , titulom Majstrov sveta v „ 

kráľovskej „ disciplíne K4 na 1000m. Ako bonus pridali 4.miesto v K2 na rovnakej trati. Zisk  

štyroch OH miesteniek nemusel byť konečný. V hre sme mali dievčatá ktorým ich cieľ , 

vyjazdiť si ďalšie dve miesta, nevyšiel. Dúfajme, že úspešne využijú budúcoročnú šancu  na 

kontinentálnej májovej kvalifikácii v Duisburgu.                                                                                                         

To, že tieto športové výsledky nie sú náhodné, alebo sú iba úzkeho okruhu starších, skúsených 

a osvedčených pretekárov potvrdzujú dvaja donedávna úspešní juniori, ktorí tvorili polovicu 

zlatej K4. Je nutné pripomenúť, že tento výnimočný úspech bol vygenerovaný športovým 

zápolením s ďalšou našou K4 hrdiacou sa titulom Majstra Európy a Sveta do 23 rokov.                                                                                                                                                           

Nie menej dôležitým faktom je aj úspešné účinkovanie našich juniorov na MS J a ME J. Aj tu 

sme dosiahli mimoriadne kvalitné umiestnenia a to striebro v K2 1000 m  ,ktoré sú prísľubom 

pre ich ďalších športový rast a zaradenie sa do seniorskej reprezentácie.                                                                                

Záverom treba spomenúť, že tieto úspechy by sme nemohli dosiahnuť bez obetavej práce 

našich profesionálnych trénerov, ako aj trénerov v kluboch s ktorými úspešne, systematicky 

spolupracujeme viac rokov.                                                                                                              

Fakt, že vieme viac než úspešne konkurovať svetovým kajakárskym veľmociam napriek 

tomu, že nemáme na Slovensku jedinú regulérnu pretekársku dráhu s potrebným zázemím, iba 

podčiarkuje tento úspešný pretekársky rok. 

Zloženie oddelenia vodných športov ŠCP 

Vedúca OVŠ   Masárová Jana 

 

Trenéri OVŠ  Likér Peter 

Tesárik Marián 

Masár Felix 

Erban Róbert 

Hagara Lubomír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Športovci inštruktori 

 

  Meno Športový klub Kategória Disciplína 

1 Vlček Erik ŠKP senior kajak 

2 Tarr Juraj ŠKP senior kajak 

3 Michálek Matej ŠKP senior 23 kajak 

4 Krajčovič Marek ŠKP senior 23 kajak 

5 Jakubík Gábor ŠKP senior kajak 

6 Demin Viktor ŠKP senior 23 kajak 

7 Linka Tibor ŠKP senior 23 kajak 

8 Myšák Dnis ŠKP senior 23 kajak 

9 Kohlová  Martina ŠKP senior kajak 

10 Kmeťová Ivana ŠKP senior kajak 

 

Zabezpečovaní športovci    

 

  Meno Športový klub Kategória Disciplína 

1 Horváth  Pál Šamorín senior 23 kajak 

2 Tesáriková Paulína Šamorín kadet kajak 

3 Kiss Zsolt Šamorín junior kajak 

4 Zalka Csaba Šamorín kadet kajak 

5 Nemček  Martin Nováky junior kajak 

6 Oršulová Lucia Nováky kadet kajak 

7 Szokol Daniel Komárno senior 23 kajak 

8 Botek Adam Komárno junior kajak 

9 Petrušová Marianna Komárno kadet kajak 

10 Bori  Alexander Piešťany junior kajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie výkonnostných cieľov v roku 2015 

 

Kategória Meno 

ME   II.SP    EH   MSJ U 23   MS   
OH 

regata 
  

ME J  U 

23 
  

Račice   Duisburg   Baku   Montemor   Miláno   Rio    Bascou   

30.4.-

3.5. 
  

21.5.-

24.5. 
  

10.6.-

14.6. 
  

24.7.-

26.7. 
  

20.8.-

23.8. 
  3.9.-6.9.   

17.9.-

20.9. 
  

    VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie         

K2 1000 

m 
Vlček Erik 3.miesto 2.miesto 4.miesto 4.miesto 4.miesto 4.miesto     3.miesto 4.miesto   3.miesto     

  Tarr Juraj                             

K2 500 m Jakubík Gábor                   8.miesto         

  
Krajčovič 

Marek 
                            

K2 1000 

m 
Linka Tibor       26.miesto nom.   9.misto           9.miesto   

  Myšák Denis                             

K2 1000 

m 
Michálek Matej               9.miesto             

  
Krajčovič 

Marek 
                            

K4 1000 

m 
Jakubík Gábor 

6. 

miesto 
  6.miesto 8.miesto 6.miesto 7. miesto     7.miesto   9.miesto       

  
Krajčovič 

Marek 
                            

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 
Jakubík Gábor   9.miesto                         

  Myšák Denis                             

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 

Sprušanský 

Filip 
              8.miesto           9.miesto 

  
Krajčovič 

Marek 
                            

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 
Vlček Erik       3.miesto           1.miesto         

  Tarr Juraj                             

  Linka Tibor                             

  Myšák Denis                             

K1 

1000m 
Demin Viktor                             

K1 500 m Linka Tibor   8.miesto                         

K1 500 m Demin Viktor                             

K2 500 m 
Kohlová 

Martina 
6.miesto 8.miesto 6.miesto 13.miesto 6.miesto 7.miesto     6.miesto 14.miesto         

  Kmeťová Ivana                             

K2 200m 
Kohlová 

Martina 
  4.miesto       9.miesto       5.miesto         

  Kmeťová Ivana                             

K1 200 m 
Kohlová 

Martina 
  

  
  16.miesto   13.miesto       14.miesto         

K1 200 m Kmeťová Ivana       15.miesto                     

K1 500 m 
Kohlová 

Martina 
  

  
  14.miesto                     

K1 500 m Kmeťová Ivana       20.miesto                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIA KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH 

ŠPORTOV 

 

5.4.1  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH  A OSTATNÝCH ŠPORTOV – SLALOM NA 

DIVOKEJ VODE 

 

V Športovom centre polície v rezorte Ministerstva vnútra SR sú slalomári na divokej 

vode zaradení v oddelení kolektívnych a ostatných športov.  

V roku 2015 prípravu zaradených športovcov zabezpečovali, tak ako aj v predošlej 

sezóne, štyria z ŠCP platení tréneri, a to Peter Hochschorner st., Mgr. Juraj Minčík, PaedDr. 

Pavel Ostrovský,  Mgr. Peter Nagy a dobrovoľný tréner Ing. Jakub Luley.  

Po vyradení Karola Rozmuša a opätovnom pred sezónnom zaradení kajakára Andreja 

Máleka a kanoistov Juraja Gewislera a  Matúša Skákalu, po nominačných pretekoch aj 

Ľubomíra Jančeka a  bolo v súťažnom období v sezóne v zabezpečení v našom centre štrnásť 

športovcov.  

Disciplína muži ženy 

Kanoe C1 2 1 

Kanoe C2 6 - 

Kajak K1 5  1 

Spolu 13 2 

 

 Príprava všetkých zaradených pretekárov bola  zameraná na úspešné vystúpenie na 

domácich nominačných pretekoch a následne na hlavných medzinárodných športových 

podujatiach, ktorými v roku 2015 boli :  

a/ Majstrovstvá sveta juniorov a U23  2015 v slalome na divokej vode – Foz d´Iguacu (BRA)  

b/ Majstrovstvá Európy 2015 v slalome na divokej vode –Markkleeberg (GER) 

c/ Preteky SP 2015 v slalome na divokej vode – Praha (CZE), Krakov(POL), L.Mikuláš  

    (SVK), La Seu d´Urgell(ESP) , Pau(FRA)                                                                                  

d/ Majstrovstvá Európy juniorov a U23  2015 v slalome na divokej vode –Krakov (POL) 

e/ Majstrovstvá sveta v slalome na divokej vode 2015 – Londýn (GBR) 

 s hlavným cieľom podieľať sa na vyjazdení miestenky na OH 2016 pre Slovensko, resp. 

nominovať sa na ne. 

 

 



II. Personálne zloženie     

 meno zaradenie disciplína 

1. Mikuláš Čanda vedúci oddelenia  

2. Peter Hochschorner st. tréner z povolania  

3. Peter Hochschorner ml. športovec inštruktor C2    

4. Pavol Hochschorner športovec inštruktor C2    

5. Juraj Minčík tréner z povolania  

6. Ladislav Škantár športovec inštruktor C2    

7. Peter Škantár športovec inštruktor  C2    

8. Matej Beňuš športovec inštruktor  C1    

9. Karol Rozmuš športovec inštruktor C1        do 31.1.2015 

10. Pavel Ostrovský tréner z povolania  

11. Andrej Málek športovec inštruktor K1m    od 1.2.2015   

12. Matúš Hujsa zabezpečovaný K1m 

13. Richard Macúš zabezpečovaný K1m 

14. Peter Nagy tréner na dohodu  

15. Katarína Macová zabezpečovaná C1ž  

16. Kristína Nevařilová zabezpečovaná  K1ž   

17. Jakub Luley tréner dobrovoľný  

18. Matúš Gewissler zabezpečovaný C2 

19. Juraj Skákala zabezpečovaný C2 

20. Jerguš Baďura zabezpečovaný C1      

21. Ľubomír Janček zabezpečovaný K1m 

Poznámky  :  

Tučne vyznačení tréneri a športovci  boli v roku 2015 členmi seniorského RD SR. 

Kurzívou vyznačení tréneri a športovci boli v roku 2015 členmi juniorského RD SR . 

Andrej Málek v roku 2015 reprezentoval na juniorských aj na seniorských podujatiach. 

 

 V hodnotenom období z 13-tich zaradených športovcov boli 6-ti v plnom zabezpečení, 

t.j. na funkciách športovcov inštruktorov. Ostatným, v závislosti od dosahovaných výsledkov, 

boli vytvárané diferencované podmienky na prípravu (doprava na tréningy a súťaže, vodácky 

a športový materiál, pobytové náklady na akciách doma i v zahraničí ...). 



III. Plnenie výkonnostných cieľov v centre zaradených ŠI: 

   plán  skutočnosť hodnotenie 

Hochschornerovci  

MS    2015  do 3. miesta 12.miesto nesplnili vybojovali miestenku OH 

ME    2015  do 3.miesta 9.miesto nesplnili a ďalej bojujú o nomináciu 

SP     2015  do 3.miesta 16.miesto nesplnili 

 

Škantárovci 

MS  2015  do 6. miesta 16.miesto nesplnili ďalej bojujú o nomináciu  

ME  2015   do 6.miesta 15.miesto nesplnili 

SP   2015   do 3.miesta 8. miesto nesplnili 

 

Beňuš 

MS  2015  do 6.miesta 6.miesto splnil  nominoval sa už na OH 

ME 2015  do 6.miesta 3.miesto splnil 

SP  2015   do 3.miesta 1.miesto splnil 

   

Málek 

MS 2015  do 15.miesta 40.miesto nesplnil ďalej bojuje o nomináciu  

ME 2015  do 3.miesta 2.miesto splnil 

MS U23 2015  do 10.miesta 3.miesto splnil  

ME U23 2015  do 10.miesta 4.miesto splnil 

 

Potešiteľné je, že po Matejovi Beňušovi, ktorý sa už nominoval do Ria, v boji o účasť 

na OH 2016 sú ešte ďalšie naše lode. V hodnotenej sezóne  sa udržal vysoký podiel našich 

športovcov v seniorskom RD, keď na MS 2015 aj na ME 2015  reprezentovali Slovensko po 

siedmi naši pretekári.  

 

Nasleduje prehľad umiestnení zaradených športovcov v seniorskej a juniorských 

kategóriách na vrcholných podujatiach v roku 2015. Tučne sú zvýraznené výsledky 

v individuálnych disciplínach. 

MAJSTROVSTVÁ SVETA  2015   Londýn  (Anglicko) 

 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii 3xC1m 

2.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1m 

5.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii 3 x K1ž 

6.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

6.miesto  ŠKANTÁR Ladislav    

   ŠKANTÁR Peter  v kategórii 3 x C2 

HOCHSCHORNER Peter   

HOCHSCHORNER Pavol v kategórii 3 x C2 

12.miesto  HOCHSCHORNER Peter 



   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

16.miesto  ŠKANTÁR Ladislav  v kategórii C2 

   ŠKANTÁR Peter  

38.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

40.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

 

MAJSTROVSTÁ  EURÓPY  2015   Markkleeberg (Nemecko) 

 

1.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii 3 x C2 

1.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii 3 x C2 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii 3 x C1m 

1.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii 3 x K1ž 

3.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

3.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

4.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1m 

9.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

15.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

25.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

 

 

MAJSTROVSTVÁ  SVETA  JUNIOROV a do 23 ROKOV – Foz d´Iguacu (Brazília) 

 

2.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 

3. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

8.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 jun 

8. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3xK1 23 

14.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii 3xK1 jun 

 

MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY  JUNIOROV a do 23 ROKOV – Krakov(Poľsko) 

 

1. miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii 3 x K1 jun. 

2. miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 jun. 

4.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

4.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 

8.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3xK1 23 

 

 

 

 



PRETEKY  SVETOVÉHO  POHÁRA 2015 

 

1.kolo Praha (Česko) 

5.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

10.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

21.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

32.miesto  BAĎURA Jerguš  v kategórii C1m 

44. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

 

2.kolo Krakov (Poľsko) 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

29.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

55. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

 

3.kolo Liptovský Mikuláš (Slovensko) 

1.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

9.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

13.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

22.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

26.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

 

 

4.kolo Seo d´Urgell (Španielsko) 

2.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1 

15.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

18.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

18.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

39.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

 

 

Finále Pau (Francúzsko) 

2.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategóriiC1m 

5.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

18.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

40.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

43.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 



Konečné poradie v  SP 2015  

 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

8.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

16.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

34.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

43.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

45.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

90.miesto  BAĎURA Jerguš  v kategórii C1m 

100. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

 

Ako základňu pre svoju činnosť slalomári využívali lodenicu v Karlovej Vsi. Ťažisko 

ich prípravy od jari do jesene  však bolo na kanále v Čunove.  

 K preprave na tréningy a súťaže mali slalomári k dispozícii tri mikrobusy, a to jeden 

Mercedes Viano a dva VW Caravelle a navyše vozidlo Nissan Navaro. Pre zabezpečovaný 

počet športovcov v troch tréningových skupinách je to optimálny počet. Vzhľadom na dátum 

zaradenia, najazdené kilometre   sa ako  nevyhnutná javí odkladaná obmena  mikrobusov 

Mercedes Viano (v prevádzke od 21.12.2004, počet najazdených km vyše 257.000, 

prehrdzavené plechy na karosérii, bez STK  ) a  VW Caravelle (v prevádzke od 10.2.2002, 

počet najazdených km vyše 321.000 a s ohľadom i na bezpečnosť prepravovaných osôb) už 

pred začatím nasledujúcej sezóny.        

Celoročná príprava v uplynulej sezóne prebiehala podľa osvedčeného modelu. Po 

regeneračnom pobyte v kúpeľoch, sústredeniach v stredohorskom prostredí, ktoré boli 

zamerané na rozvoj aeróbnej vytrvalosti prostredníctvom behu na lyžiach, nasledovali 

tréningové pobyty v teplých klimatických podmienkach (Penrith – Austrália,  Al Ain – Spojené 

arabské emiráty, resp. Pau - Francúzsko). Z rozpočtu strediska do 21.10.2015 boli realizované 

a uhradené  všetky plánované akcie doma, (12/3.012,70 €) i v zahraničí (17/15.880,24 €). Boli 

zakúpené podporné prostriedky a vitamíny v objeme 4.048,26 €. 

Na základe výsledkov dosiahnutých v predošlom období Hochschornerovci 

a Škantárovci, Beňuš, Málek, Skákala a Gewissler mohli na svoju prípravu v roku 2015   čerpať 

finančné prostriedky zo schválenej dotácie MŠ SR v nasledovnej výške:  

  Hochschornerovci  64.000 €  

  Škantárovci   45.000 €  

Beňuš    20.000 €  

Skákala-Gewissler  30.000 € 

Málek    15.000 € 

Macúš    10.000 € 

  Baďura              15.000 € 



Vďaka uvedeným skutočnostiam bolo možné aj v tejto sezóne celú prípravu zaradených 

športovcov naplánovať a zorganizovať  skoro v optimálnom rozsahu. 

 

5.4.2  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH  A OSTATNÝCH ŠPORTOV – BOX 

 

 V roku 2015 bolo do ŠCP MV SR zaradených 12 športovcov : 

-  v trvalom pracovnom pomere boli  Matúš Strnisko a Michal Zátorský, 

-  ako zabezpečovaní športovci Rudolf Palenčár,  Peter Kontár,  Michal Takács,  Zsolt Osaďan, 

Szilárd Zsarnai,  Adrien Amcha,  Christopher Bartoň,  Michael Ballai,  Andrej Pravda 

a Sandro Dirnfeld.  

Vo svojich vekových a hmotnostných kategóriách boli takmer všetci jednotkami na národnej 

úrovni, na M-SR získali celkom 11 titulov,  takisto reprezentovali SR s výnimkou Sandra 

Dirnfelda z dôvodu dlhodobej zdravotnej indispozície.  

 Trénermi boli Ing. Tibor Hlavačka, zamestnaný v trvalom pracovnom pomere a Mgr. Pavol 

Hlavačka, ktorý vykonával trénerskú činnosť ako zabezpečovaný člen realizačného tímu. Obaja tréneri 

spĺňajú najvyššie trénerské vzdelanie, Ing. Tibor Hlavačka je trénerským školiteľom medzinárodnej 

boxerskej asociácie (AIBA), Mgr. Pavol Hlavačka je trénerom  reprezentácie SR. 

 Tréningovým centrom boxu SŠŠR MV SR bola Nitra, kde boli vytvorené všestranne najlepšie 

podmienky pre tréning, ale aj štúdium. 

 Príprava zaradených športovcov bola zameraná najmä na : 

- Európske hry, 

- ME mládeže, 

- Medzinárodné turnaje 

- M-SR. 

 

Z prostriedkov ŠCP MV SR bola čiastočne zabezpečovaná príprava vo vysokohorskom 

prostredí, špeciálna príprava v Nitre, príprava v Chorvátsku a účasť na medzinárodných turnajoch 

v zahraničí.. 

Najvýznamnejšou udalosťou v roku v seniorskej vekovej kategórii boli  Európske hry v Baku, 

na ktorých sa  zúčastnili dvaja členovia ŠCP MV SR –  Michal Zátorský vo váhe do 60 kg a  Matúš 

Strnisko vo váhe do 81 kg, obidvaja obsadili 9. -16. Miesto. Matúš Strnisko bol za svoje výkony 

ocenený vedením Slovenského olympijského tímu. 

 Výsledky, dosiahnuté v roku 2015 boli veľmi dobré a sú dobrým predpokladom do 

budúcnosti. 

 

 

5.4.3  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH  ŠPORTOV –  

          KRASOKORČUĽOVANIE,  HOKEJ, HASIČSKÝ ŠPORT 

 

V roku 2015 boli v našej organizácii zaradení: 

Federica Testa – Lukáš Csölley – tanečný pár, MS – 15.miesto, ME - 8 .miesto 

Nicole Rajičová – MS - 15.miesto, ME – 11.miesto, MSJ – 11.miesto 

Marco Klepoch – ME - 29.miesto, MSJ – 30. miest 

 

     Z finančných prostriedkov organizácie bola čiastočne zabezpečovaná ich športová príprava. 

Výsledky dosiahnuté v roku 2015 boli oveľa lepšie ako v roku 2014. Pretekári sú na výkonnostnom 

vzostupe a je reálny predpoklad ich výkonnostného rastu a účasti na ZOH 2018. 



 

      V roku 2014 sme na základe rozhodnutia MV SR začali rozvíjať spoluprácu so Slovenským 

zväzom ľadového hokeja pri zabezpečovaní ľadového hokeja žien. Do „SŠŠR MV“, dnes ŠCP bolo 

zaradené hokejové družstvo junioriek ŠKP Bratislava, ktoré tvorí základ reprezentačných družstiev 

junioriek do 18 rokov i reprezentačného družstva žien. 

      Družstvo žien štartuje v národnej hokejovej súťaži žiakov 8.-9. Ročník a v Medzinárodnej európskej 

súťaži žien.  

     Seniorské družstvo žien Slovenska v čínskom Pekingu získalo Zlatú medailu MS  žien div.II.  

     Juniorske družstvo slovenských dievčat vo francúzskom Vaujany získalo bronzovú medailu MS 

junioriek 18 div.I 

 

V roku 2015 sa rozvíjala podpora a pomoc nášho centra hasičskému športu. Hasičský šport je 

nielen v Hasičskom a záchrannom zbore dlhé roky súčasťou špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru slúži na rozvoj zručnosti, zdokonaľovania kondičných schopností a 

v neposlednom rade aj na prezentáciu Hasičského a záchranného zboru voči verejností či našim 

reprezentačným výberom v zahraničí.  

 Hasičský šport vo svete združuje Medzinárodná športová federácia hasičov a záchranárov, 

založená  v r. 2001 rozhodnutím z 1. medzinárodnej konferencie vedúcich pracovníkov hasičských  

a záchranných služieb pre rozvoj hasičského športu. Hasičský a záchranný zbor je členom tejto 

federácie, ktorá dnes zjednocuje hasičov a záchranárov v 20 krajinách a pod je záštitou sa každoročne 

uskutočňujú majstrovstvá sveta v hasičskom športe.  

 V roku 2015 sa podarilo dosiahnuť  veľmi dobý výsledok na  MS v bieloruskom Grodne, kde  

sa slovenská reprezentácia mužov do 23 rokov dosiahla celkovo 4. miesto a v disciplíne požiarny útok 

získali 2. miesto.                                                                       Slovenskú mužskú reprezentáciu v hasičskom 

športe tvorí výber hasičov z celej SR vrátane zástupcov závodných hasičských útvarov a reprezentantov 

z radov dobrovoľných hasičov a realizačný tím, ktorý sa podieľa na príprave tréningového procesu 

a zabezpečovaní chodu a potrieb reprezentácie. Reprezentačný výber SR v hasičskom športe na rok 

2015 tvorili: Mgr. Michal Ružička – vedúci reprezentácie (Prezídium HaZZ), Peter Mláka – asistent 

vedúceho reprezentácie (OR HaZZ v Poprade), Mgr. Vladimír Suržin – hlavný tréner reprezentácie a 

Peter Vitko – asistent trénera reprezentácie (všetci OR HaZZ v Poprade). Súťažiaci: Bc. Jaroslav Hudáč 

a Marián Rerko (obaja OR HaZZ v Poprade), Ing. Zoltán Drága a Róbert Zsigrai (obaja OR HaZZ v 

Košiciach), Dávid Goldman, Martin Szabo a Štefan Neuvith (všetci ZHÚ G4S Fire Services (SK) s. r. 

o., Bratislava), Štefan Belko (OR HaZZ v Čadci), Vladimír Plachý (OR HaZZ v Prievidzi), Bc. Ján 

Šulek a Dávid Kalužník (OR HaZZ v Žiline), Jakub Pavelka (OR HaZZ v Senici), Ľubomír Lörinčík a 

Michal Marcinek  (obaja OR HaZZ v Lučenci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

 Schválený rozpočet 

 

Sekcia ekonomiky MV SR schválila našej organizácii rozpis záväzných ukazovateľov kat 630 a 640 

listom č. p. SE-ORF1-2015/000256-006 zo dňa 12.1.2015 a sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV 

SR rozpis kat. 610 a 620 č. p. SSMP-ORMP-2015/000041-001 zo dňa 9.1.2015 celkom v  čiastke 1 722 

763,- €  v programovej štruktúre a  v  prvku 06D60101.  

 Z toho prostriedky  na  platy  a osobné  vyrovnania boli vo výške 823 487,- € a príspevky 

zamestnávateľa do poisťovní   tvorili čiastku  289 276,- €. Na kategóriu 630 Tovary a ďalšie služby  boli 

v schválenom rozpočte prostriedky v čiastke 659 650,- €. V kategórii  640 Bežné transfery bol schválený 

rozpočet v čiastke 350,- €. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 nebol schválený. 

 

 
 

 Rozpočtové opatrenia 

 

Schválený rozpočet bol v hodnotenom období upravovaný vlastnými rozpočtovými opatreniami 

/presuny medzi podpoložkami/ i rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly MV SR /ďalej „RO“/: 

Celkovo bolo za rok 2015  vykonaných  58 RO. 

1. Rozpočtové opatrenia vykonané z úrovne  správcu rozpočtovej kapitoly MV SR /povolené 

prekročenie, úprava záväzných ukazovateľov/ boli realizované  v oblasti úpravy výšky rozpočtu 

mzdových prostriedkov a súvisiacich odvodov a v oblasti úpravy výšky rozpočtu bežných 

výdavkov kat. 630 Tovary a služby, 640  Bežné transfery a kapitálových výdavkov kat. 710 

Obstarávanie kapitálových aktív. V mesiaci december bola vykonaná aj úprava rozpočtu príjmov 

kat. 200 Nedaňové príjmy. 

2. Vlastné rozpočtové opatrenia boli realizované presunmi medzi podpoložkami vo všetkých 

kategóriách.  

3. Rozpočtové opatrenia, vyplývajúce  z úpravy rozpočtu o mimorozpočtové prostriedky za stravné 

od zamestnancov a príspevku zo sociálneho fondu a o prostriedky z havarijného poistenia.  

Uvedené RO boli rozpísané do úrovne podpoložiek a položiek a premietnuté cez MÚR do systému 

ŠP a IS SAP.   



 Upravený rozpočet  

 

Po vykonaných rozpočtových opatreniach za rok 2015 je celkový upravený rozpočet našej 

organizácie v čiastke  2 512 828,- €  spolu za bežné aj kapitálové výdavky.  

 

 
 

 Čerpanie za hodnotené obdobie 

 

 Za rok 2015 bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov našej organizácie spolu  rozpočtové aj 

mimorozpočtové zdroje vo výške 2 529 519,- €. Z toho rozpočtové prostriedky boli v čiastke 2 512 825,- 

€, čo je plnenie na 141,75 % k schválenému rozpočtu 100 % k upravenému rozpočtu roka 2015.  

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo v čiastke 16 694,- €.  

 

 
 



P r e h ľ a d 

o čerpaní výdavkov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

        (v €*) 

U k a z o v a t e ľ 

skutočnosť 

za rovnaké 

obdobie 

minulého 

roka 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutočnosť 

za 

hodnotené 

obdobie 

% 

plnenia 

schvál.     

rozpočtu 

% 

plnenia 

upraven.  

rozpočtu 

čerpanie 

mimoroz-

počtových 

prostriedkov 

S p o l u 

a 1 2 3 4 5 6 8 10 

611- tar .plat, osob. plat, 

zákl. plat, funkč. plat, vr 

.náhrad 649 793,00 697 395,00 

691 

811,00 691 810,00 99,20 100,00   691 810,00 

612 - príplatky 114 276,00 125 790,00 

128 

218,00 128 217,00 101,93 100,00   128 217,00 

613 - náhrada za 

pracovnú  a služobnú 

pohotovosť 144,00 150,00 144,00 144,00 96,00 100,00   144,00 

614 - odmeny 49 293,00 152,00 57 194,00 57 195,00   100,00   57 195,00 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a 

ostatné osobné 

vyrovnania 813 506,00 823 487,00 

877 

367,00 877 366,00 106,54 100,00   877 366,00 

621 - poistné do 

Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 72 341,00 71 735,00 77 465,00 77 465,00 107,99 100,00   77 465,00 

623 - poistné do 

ostatných zdravotných 

poisťovní 12 994,00 10 613,00 12 691,00 12 691,00 119,58 100,00   12 691,00 

625 - poistenie do 

Sociálnej  poisťovne 193 432,00 165 380,00 

188 

232,00 188 231,00 113,82 100,00   188 231,00 

627 - poistenie do 

doplnkových dôch. 

poisťovní 10 219,00 10 800,00 9 143,00 9 143,00 84,66 100,00   9 143,00 

628 - poistné na osobitné 

účty 18 232,00 30 748,00 38 069,00 38 069,00 123,81 100,00   38 069,00 

620 - poistné a 

príspevok do poisťovní 307 218,00 289 276,00 

325 

600,00 325 599,00 112,56 100,00   325 599,00 

631 - cestovné náhrady 235 882,00 182 939,00 

296 

440,00 296 440,00 162,04 100,00   296 440,00 

632 - energie, voda a 

komunikácie 59 168,00 47 960,00 

120 

445,00 120 445,00 251,14 100,00   120 445,00 

633 - materiál 337 562,00 129 241,00 

344 

135,00 344 135,00 266,27 100,00   344 135,00 

634 - dopravné 57 222,00 64 905,00 75 015,00 75 015,00 115,58 100,00 204,00 75 219,00 

635 - rutinná a 

štandardná údržba 2 584,00 2 881,00 5 310,00 5 310,00 184,31 100,00   5 310,00 

636 - nájomné za nájom 129 454,00 101 850,00 

176 

974,00 176 974,00 173,76 100,00   176 974,00 

637 - služby 135 413,00 129 874,00 

152 

646,00 152 646,00 117,53 100,00 16 490,00 169 136,00 

630 - tovary a služby 957 285,00 659 650,00 

1 170 

965,00 

1 170 

965,00 177,51 100,00 16 694,00 

1 187 

659,00 

642 - transfery 

jednotlivcom a 

nezisk.práv.osobám 3 015,00 350,00 4 029,00 4 029,00 1 151,14 100,00   4 029,00 



640 - bežné transfery 3 015,00 350,00 4 029,00 4 029,00 1 151,14 100,00   4 029,00 

600 - bežné výdavky - 

spolu 

2 081 

024,00 

1 772 

763,00 

2 377 

961,00 

2 377 

959,00 134,14 100,00 16 694,00 

2 394 

653,00 

713 - nákup stroj., 

prístroj., zariad., 

techniky a náradia 93 787,00 0,00 99 866,00 99 866,00   100,00   99 866,00 

714 - nákup dopravných 

prostried. všetk. druhov 6 210,00 0,00 35 000,00 35 000,00   100,00   35 000,00 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 99 997,00 0,00 

134 

866,00 134 866,00   100,00   134 866,00 

700 - kapitálové 

výdavky - spolu 99 997,00 0,00 

134 

866,00 134 866,00   100,00   134 866,00 

V ý d a v k y   spolu 

2 181 

021,00 

1 772 

763,00 

2 512 

827,00 

2 512 

825,00 141,75 100,00 16 694,00 

2 529 

519,00 

*zaokrúhlenie na celé eurá 

 

c/ Príjmy  

 Naša organizácia nemala v roku  schválený rozpočet príjmov. Tento  bol podľa skutočnosti 

upravený na čiastku 6 279,- €. Za hodnotené obdobie boli rozpočtové príjmy plnené na 100 % 

k upravenému rozpočtu. 

Tvorili ich dobropisy /preplatky/ za platby preddavkov za energie, resp. faktúr hradených 

v minulých rokoch a zúčtovaných v roku 2015. 

Mimorozpočtové príjmy tvorili príjmy za stravné od zamestnancov a príspevok zo sociálneho 

fondu na stravu zamestnancov a boli v čiastke 16.490- € a príjmy z poistného plnenia za nehody na 

služobných vozidlách  v čiastke 204,- €.  

P r e h ľ a d 

o plnení príjmov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015  

         (v €) 

U k a z o v a t e ľ 

skutočnosť              

za rovnaké 

obdobie 

minulého 

roka 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutočnosť  

za 

hodnotené 

obdobie 

%          

plnenia 

upraven.  

rozpočtu 

mimoroz-

počtové 

prostriedky 

S p o l 

u 

a 1 2 3 4 6 8 9 

223 - popl.a platby z 

nepriem. a náhod.predaja a 

služieb           16 490,0 

16 

490,0 

220 – administratívne 

poplatky a iné poplatky a 

platby           16 490,0 

16 

490,0 

292 - ostatné 

príjmy   1 572,0 0,0 6 279,0 6 279,0 100,0 205,0 6 484,0 

290 - iné nedaňové príjmy 1 572,0 0,0 6 279,0 6 279,0 100,0 205,0 6 483,0 

200 - nedaňové príjmy 1 572,0 0,0 6 279,0 6 279,0 100,0 16 695,0 

22 

974,0 

P r í j m y   spolu   1 572,0 0,0 6 279,0 6 279,0 100,0 16 695,0 

22 

974,0 

* stĺp. 1 iba rozpočtové prostriedky 



d/ Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet BV  organizácie  bol  1.772 763,- €.  Po vykonaných rozpočtových 

opatreniach  bol upravený rozpočet  na čiastku 2. 377 961,-  €. 

Čerpanie za hodnotené obdobie bolo 2.377 959,- €, čo je plnenie na 134,14 % ku schválenému 

a 100 % k upravenému rozpočtu roka 2015.  

 

 610 Platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 

 Schválený rozpočet na mzdy  na rok 2015 bol spolu v čiastke   823 487,- €. Upravený rozpočet 

k 31.12.2015  bol v čiastke  877 367,- €. Čerpanie spolu bolo v čiastke 877 366,- € čo je čerpanie 

k schváleného rozpočtu na 106,54 % a na  100 % k upravenému rozpočtu roka 2015. 

1. Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov  pri výkone práce vo 

verejnom záujme /ďalej „OZ vo VZ“/ 

 

 Schválené počty  OZ vo VZ  boli v počte  33 OZ /administratívne kapacity a športoví tréneri/. 

  Evidenčný počet OZ vo VZ spolu k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 32 OZ.  

 Priemerný evidenčný počet prepočítaný /podľa  údajov z evidenčných počtov zo SAP/ je  

32,83 OZ vo VZ. 

 Schválený rozpočet na mzdy OZ vo VZ na rok 2015 bol v  čiastke 341 812,- €.  

 V sledovanom období boli MV SR vykonané rozpočtové opatrenia a v súlade s nimi  bol náš 

rozpočet upravený   na čiastku 393.494,- €. V závere roka boli vyplatené odmeny za kvalitnú prácu OZ, 

podľa pokynov MV SR v čiastke 30.667,- €. 

 Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2015  je spolu v čiastke 393 494,- €, čo je plnenie 

na  100 %  k upravenému rozpočtu.  

 V hodnotenom období nebola vyplácaná náhrada za prácu nadčas ani za aktívnu pracovnú 

pohotovosť.  

 

2. Zamestnanci odmeňovaní podľa ZP/ ďalej „OZ podľa ZP“/ 

 

 Schválené počty  OZ podľa ZP boli v počte  34 /športovci - inštruktori/.  

 Evidenčný počet OZ podľa ZP spolu k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 32.

 Priemerný evidenčný počet prepočítaný  /podľa  údajov z evidenčných počtov zo SAP/ je  

28,03 OZ podľa ZP.  

Schválený rozpočet na mzdy OZ podľa ZP v roku 2015 bol v  čiastke 364 320,- €.  

V sledovanom období boli vykonané rozpočtové opatrenia správcom kapitoly MV SR aj vlastné  

a v súlade s nimi  bol upravený rozpočet  na čiastku 338 482,- €. V priebehu roka  boli na základe 

rozhodnutia MV SR vyplatené odmeny za kvalitnú  prácu v čiastke 21 250,- €. Čerpanie mzdových 

prostriedkov za rok 2015  je spolu v čiastke 338 482,- €, čo je plnenie   100 %  k upravenému 

rozpočtu.   

 V hodnotenom období nebola vyplácaná náhrada za prácu nadčas ani za  pracovnú pohotovosť.  

 

3. Zamestnanci v služobnom pomere  odmeňovaní podľa  Zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 

príslušníkov PZ 

 

 Schválený rozpočet na služobné príjmy 9 príslušníkov PZ  bol v čiastke 117 355,- €. 

V sledovanom období boli vykonané rozpočtové opatrenia správcom kapitoly aj vlastné  a v súlade s 

nimi  bol upravený rozpočet na čiastku 145 391,- €. V priebehu roka ukončil jeden príslušník služobný 

pomer a jedno tabuľkové miesto bolo k 31.12.2015 neobsadené.  



 Priemerný evidenčný počet prepočítaný  /podľa  údajov z evidenčných počtov zo SAP/ 

k 31.12.2015 je 8,58 zamestnanca v služobnom pomere.  

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015 je v čiastke 145 390,- €, čo je na 100 % k 

upravenému rozpočtu.  

 Príslušníkom PZ boli v priebehu roka vyplatená jubilejná odmena a v závere roka odmena za 

kvalitné plnenie služobných úloh na základe pokynov MV SR  spolu v čiastke 5 278,- €. 

 V hodnotenom období nebola vyplácaná náhrada za prácu nadčas ani služobnú  pohotovosť. 

 

 Záväzné ukazovatele v počtoch zamestnancov a čerpaní finančných prostriedkov za  boli 

rok 2015 boli dodržané. 

 

 620  Poistné a príspevok do poisťovní        

 

Na odvody poistného bol schválený rozpočet v čiastke 289 276,- €. Tento bol rozpočtovými 

opatreniami kapitoly MV SR v priebehu roka pri úprave výšky platových prostriedkov a vlastnými 

rozpočtovými opatreniami v závere roka upravený na sumu 325 600,- €. Táto bola  vyčerpaná  na 100 

%. V  uvedenej sume je aj čiastka za vyplácanie príspevku zamestnávateľa na DDS, v zmysle 

uzatvorenej Kolektívnej zmluvy na rok 2015, v čiastke 9.143,- € a odvody za zamestnancov na dohodu 

o pracovnej činnosti. 

   

 630 Tovary a ďalšie služby 

 

 Schválený rozpočet roku 2015  v kategórii 630 Tovary a služby bol  v čiastke 659 650,- €. 

V mesiaci február nám bol zmluvou o výpožičke daný do výpožičky objekt futbalového štadióna 

v Bratislave – Dúbravke, naďalej zabezpečujeme ženské hokejové družstvo a začali sme zabezpečovať 

aj hasičský šport požiadali sme o navýšenie rozpočtu. 

Z dôvodov, že  rok 2015 bol rokom predolympijským /2016 LOH v Brazílii/ a schválený rozpočet 

nepokrýval všetky potreby na plnohodnotné zabezpečenie prípravy na účasť na tomto, ale aj iných 

podujatiach, súvisiacich so športovou  prípravou,  požiadali sme správcu kapitoly o jeho úpravu. 

 

 



Na základe našich žiadosti o úpravu rozpočtu MV SR vykonalo v priebehu roka rozpočtové 

opatrenia a záväzný ukazovateľ tejto kategórie bol upravený. 

  V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané aj úpravy  vlastnými rozpočtovými 

opatreniami – presunmi medzi položkami a podpoložkami. 

 

Upravený rozpočet kat. 630 po vykonaných RO je 1. 170 965,- €. 

 

 

 
 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii za rok 2013 je 1.170 965,-€, čo je plnenie  

na 177,51 % k schválenému a  100  % k upravenému rozpočtu.   

 

 

 



Zhodnotenie čerpania po jednotlivých položkách kat. 630 

 

 Na položke 631 Cestovné náhrady, bolo čerpanie v čiastke 296 440,-  €, čo je plnenie na 162,04 

% ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Čerpanie tejto kategórie je vyššie oproti prechádzajúcemu roku, vzhľadom k tomu, že je tu 

naviac oproti roku 2014, celoročne zabezpečovaná príprava ženského hokeja /pravidelné sústredenia  

a účasť na súťažiach doma i v zahraničí a tiež cestovné výdaje súvisiace s akciami športovcov hasičov. 

Táto položka rozpočtu tvorí jednu z najvyšších častí výdavkov a  existenčne súvisí s hlavným poslaním 

strediska.  Len účasťou na športových akciách je možné plniť jeho hlavné úlohy a poslanie. 

 

 Zahraničné služobné cesty 

 

 Plánovaných zahraničných služobných ciest /ďalej iba „ZSC“/ na rok 2015 bolo 177 .  

Schválený rozpočet  na podpoložke 631002 Cestovné náhrady zahraničné bol v čiastke 129 079,- €. 

Uvedený rozpočet bol podľa potreby v priebehu roka upravený na 190 683,- €.  

Vynaložené finančné  prostriedky na 109 ZSC  tvorili čiastku 190 683,- €, čo je čerpanie na 100 %  

k upravenému rozpočtu.  

   Zahraničné služobné cesty boli realizované v súlade s Nariadením  MV SR č. 25/2006 v znení 

doplnkov a zmien. Boli uskutočňované za účelom účasti na zahraničných športových súťažiach alebo 

sústredeniach vo vhodných klimatických podmienkach pre prípravu športovcov, výber špeciálneho 

športového materiálu, testy zbraní resp. streliva. V niektorých prípadoch bolo na ZSC použité iba 

služobné motorové vozidlo bez iných nákladov /náklady na PHM účtované  na podpoložke 634 001/. 

   

  Na položke 632 Energie, voda a komunikácie je za hodnotené obdobie  čerpanie  v čiastke 

120 445,- €,  čo je plnenie na 251,14 % ku schválenému rozpočtu a 100 % k upravenému rozpočtu .   

Sú tu hradené najmä prevádzkové náklady – elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, plyn, 

kde je výška platieb upravená zmluvne a ktoré súvisia s prenájmom, resp. výpožičkou  objektov, 

v  ktorom sídli naša RO /objekt MV SR Romanova, strelnica Jarovce, strelnica Sielnica, budova na 

Medveďovej ul. a lodenica Klokočova v Bratislave/, náklady na telekomunikačné služby v týchto 

objektoch a poplatok za káblovú televíziu. Nárast oproti čerpaniu v roku 2014 ovplyvnili náklady na 

energie súvisiace s futbalovým štadiónom Bratislava – Dúbravka, ktorý máme od vo výpožičke od MV 

SR.   

 Čerpanie  na položke 633 Materiál  je  v čiastke 344 135,- €. V percentuálnom vyjadrení je to 

čerpanie na 266,27 % ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu roka 2015.  

 Výdavky na uvedenej položke boli  porovnateľné s rokom 2014. Najväčšiu časť tvorili výdavky 

na nákup nábojov, asfaltových terčov i špeciálneho streleckého materiálu. 

Ďalej boli z uvedených prostriedkov hradené výdavky najmä na obmenu výpočtovej techniky 

a software, na nákup rôzneho športového materiálu, obuvi a odevov, podporných prostriedkov 

a vitamínov,  tonerov do tlačiarní a pracovného náradia na štadión. 

 Schválený záväzný limit 300,- € na reprezentačné výdaje bol v hodnotenom období vyčerpaný 

na 100 %, na drobné pohostenie pri prijatiach a  poradách riaditeľa, čím bol  dodržaný.  

  

 Čerpanie na položke 634 Dopravné je v čiastke 75 015,- €, čo je čerpanie na 115,58 % 

ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu.  Najvyššiu časť výdavkov  tvoria  platby za opravy 

služobných motorových vozidiel, ktorých prevádzkyschopnosť je nevyhnutná na našu činnosť /prevoz 

športovcov a športového materiálu na sústredenia a súťaže. Nevyhnutná je obmena najmä vozového 

parku 9-miestnych vozidiel - mikrobusov, ktoré spĺňajú kritéria na vyradenie /zaradením v rokoch 2000-

2004, vysokou rozjazdenosťou  a aj technickým stavom/.   Ďalej sú tu  hradené platby za pohonné hmoty,  

prepravné športovcov veľkým autobusom.   



Vzhľadom, k tomu, že služobné vozidlá sú využívané aj na časté výjazdy do zahraničia  aj mimo  

európsku úniu  je tu platené aj havarijné poistenie služobných vozidiel, kde pri platbách na ďalší rok je 

zohľadňovaný bonus, resp. malus. 

 

 Čerpanie na položke  635 Rutinná a štandardná údržba je  v čiastke 5 310 ,- €, čo je  čerpanie 

na   184,31 % ku schválenému a 100 % k  upravenému rozpočtu.  Za hodnotené obdobie tu boli 

zrealizované najmä platby za opravy a revízie zariadení na vypožičaných objektoch i údržba športového 

náradia a prístrojov. 

 

Čerpanie na položke 636 Nájomné za prenájom  je v čiastke 176 974,- €, čo je  čerpanie na 

173,76  %  k schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu. Čerpanie na uvedenej položke je 

ovplyvnené tým, že naša organizácia nemá vlastné zariadenia na výkon športovej činnosti /strelnice, 

lodenice, plavárne, hangár na skladovanie lodí, ihriská, posilňovne, prenájom ľadovej plochy/ a aj 

vedenie organizácie  sídli v prenajatých objektoch. Tieto je nutné zabezpečovať formou dlhodobých 

resp.  krátkodobých nájmov. Nájomné je hradené mesačne, štvrťročne, resp. väčšie čiastky polročne /júl 

a december/.   

 

Čerpanie 637 Ostatné tovary a služby je  v čiastke 152 646,- €, čo je čerpanie na 117,53 % 

k schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu. Najvyššiu časť z uvedenej položky tvoria výdaje na 

kondičnú prípravu a regeneráciu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hlavnej činnosti našej organizácie. 

Ďalej sú tu platby za štartovné pri športových súťažiach, úhrady  za upratovanie, za stravné lístky, 

náhrada za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť športovcov, poistné pri zahraničných služobných 

cestách, prídel za zamestnancov do sociálneho fondu vo výške 1,12 % z vyplatených miezd  nákup 

propagačného materiálu a odmeny za zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti.  

 

 640 Bežné transfery 

 

 V uvedenej kategórii bol schválený rozpočet  na nemocenské dávky  v čiastke 350,- €.  

 V hodnotenom období boli aj v tejto kategórii vykonané úpravy rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami zo strany správcu i vlastné z dôvodu vyplatenia odchodného pri odchode do dôchodku. 

Vyššia čiastka bola oproti predchádzajúcemu obdobiu čerpaná aj na nemocenské, ovplyvnené vyššou 

chorobnosťou.   

 Upravený rozpočet bol k 31.12.2015 v čiastke 4 029,- €, čo je čerpanie na 100% k upravenému 

rozpočtu.  

 

 Sociálny fond 

 

Počiatočný stav na bežnom účte sociálneho fondu  /ďalej SoFo/  k 8. 1. 2015 bol vo výške 1 

537,- €.  

Tvorba  SoFo  bola za sledované obdobie v čiastke 8 947,- €.  

 V roku 2015 nepožiadal nikto o sociálnu výpomoc a žiadna výpomoc  z predchádzajúcich 

období  sa nesplácala. 

  Prídel do SoFo bol odvádzaný vo výške 1,12% zo skutočne vyplatených miezd bez náhrad  u 

OZ a  zo skutočne vyplatených miezd policajtov.  

 V súlade so zásadami na tvorbu a použitie SoFo bolo použitých 6 602,-  € na závodné 

stravovanie, kde príspevok na jeden stravný lístok v hodnote  3,30 € je  v sume  0,60 € u OZ.  

Príspevok  PZ je 0,30 €, aby bola rovnaká cena lístka, ktorú znáša zamestnanec, u všetkých 

zamestnancov. Peňažné prostriedky určené na regeneráciu a dopravu čerpané neboli. 

 Konečný stav na účte SoFo k 8.1.2016 je  v celkovej výške 3 881,44 €. 



e/ Kapitálové výdavky 

 

 Naša organizácia nemala v roku 2015 schválený  rozpočet kapitálových výdavkov. Na základe 

našej požiadavky na obstaranie materiálu nám bol správcom kapitoly upravený v priebehu roka na 

čiastku 134 866,- €.  

Z tejto čiastky bol zabezpečený športový materiál a to obmena pretekárskych lodí pre rýchlostnú 

kanoistiku a vodný slalom,  terčové zariadenie na vrhanie asfaltových terčov, ktoré sme doteraz 

nevlastnili. Ďalej bola zakúpená veľká kosačka na futbalový štadión. 

 Kapitálové výdavky sú nesmierne dôležité z pohľadu zabezpečenia základnej činnosti strediska 

a konkurencieschopnosti športovcov v porovnaní so svetovou špičkou.  

Za posledné roky sa nám nedarí zabezpečiť obmenu vozového, čím narastajú  výdavky v kat. 

630 na opravy automobilovej techniky. Podmienky na obmenu z dôvodu vysokej rozjazdenosti a tiež 

fyzického opotrebovania  v roku 2015 spĺňali  3  mikrobusy zaradené do užívania v rokoch 2002, 2003, 

2004. Požiadavka na obmenu bola zaradená do plánu kapitálových výdavkov na rok 2015. Naša 

požiadavka bola uspokojená čiastočne v závere roka zapožičaním dvoch 9 miestnych mikrobusov od 

MV SR. 

  

f/ Škody, záväzky  a pohľadávky 

 

 Škody 

 

      Škody z predchádzajúcich období boli vysporiadané a v roku 2015 neboli zaznamenané žiadne 

škody v organizácii. 

 

 Záväzky 

 

      Organizácia k 31.12.2015 vykazovala krátkodobé záväzky v lehote splatnosti v hodnote  

112.783,- €. Túto čiastku tvoria to záväzky voči dodávateľom  za prijaté a neuhradené faktúry koncom 

decembra 2015 a ostatné záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu súvisiace  so zúčtovaním miezd 

za mesiac december. Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti v hodnote 3 881,- € zo sociálneho fondu. 

 

 Pohľadávky 

 

Celková výška krátkodobých pohľadávok ku dňu 31.12.2015 bola v čiastke 5 095- €. 

Pohľadávky boli v lehote splatnosti. 

 Jednalo sa o pohľadávku za prevzaté a nevyúčtované ceniny v počte 1.544 ks/á 3,30 €.  

 

g/ Záver  

 

  Vzhľadom na povahu našej činnosti, sme každodenne konfrontovaní s veľkou konkurenciou 

v oblasti športu doma i v zahraničí. Uspieť v tejto konkurencii sa nedá bez optimálnej športovej 

prípravy, ktorá vyžaduje nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie výcvikových táborov, služieb, 

nákupu potrebného športového a technického  vybavenia i prenájmov športových priestorov.   

Po vykonaných rozpočtových opatreniach zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, ktorými sa nám zvýšil 

upravený rozpočet, sme mohli zabezpečiť potreby športovcov na ich prípravu a splnenie cieľov strediska 

v roku 2015. 

 



O význame činnosti našej organizácie svedčí aj skutočnosť, že športovci zaradení v stredisku získali 

v roku 2015 na svetových a európskych šampionátoch a  súťažiach Svetového pohára spolu 56 

medailových umiestnení. 

   

7. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

 V zmysle platných tabuliek zloženia a počtov Športového centra polície(ďalej len ŠCP) bolo 

v roku 2015 33 tabuliek zamestnancov, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme v súlade so zákonom 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a 34 tabuliek 

športovcov – inštruktorov (vrcholových športovcov) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník 

práce a Pokynu riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho 

platných príloh. ŠCP bolo pridelených 9 policajných tabuliek a takisto obsadených 9 policajných 

tabuliek v zmysle zákona č. 73/1998  Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby. Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. 

Do pracovného pomeru v priebehu roka 2015 boli prijatí 4 športovci – inštruktori, na základe 

dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončil PP v priebehu roka 2015 1 športovec – inštruktor a 1 

športovec inštruktor (ZP)  bol preradený na miesto trénera (VZ).  

V priebehu sledovaného roka bol prijatý 1 zamestnanec vykonávajúci prácu vo verejnom 

záujme v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z a 1 športovec inštruktor bol preradený na miesto 

zamestnanca vo VZ (predchádzajúci odsek). Na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru 

ukončili  PP v priebehu roka 2015 2 zamestnanci. 

 Na základe žiadosti bol zo služobného  pomeru bol uvoľnený 1 policajt. 

 

Charakteristika organizačnej štruktúry SŠŠR MV SR a zamestnancov SŠŠR MV SR sa 

organizačne členilo na oddelenia, ktoré boli riadené vedúcimi oddelení, takto: 

 

 Riaditeľ ŠCP 

Riadi a zodpovedá za jeho činnosť, je štatutárnym orgánom. Organizačný poriadok  ŠCP  ustanovuje 

rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa – je vnútorným dokumentom, stanovuje úlohy, 

zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, povinnosti, zodpovednosť 

a právomoci kompetentných zamestnancov. 

 

 Oddelenie organizačno – ekonomické 

združuje 7 zamestnancov vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník 

práce a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov. V tomto oddelení sú sústredené činnosti ekonomické, verejné 

obstarávanie, personalistika, informačná technika a materiálno-technické zabezpečenie 

 

 

 Oddelenie mládeže a výkonnostného športu 

1 vedúci oddelenia a 3 zamestnanci vo verejnom záujme , ktorých pracovno-právny vzťah upravuje 

Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Stanovuje pravidlá a kritériá finančnej dotácie MV SR 

pre športové kluby polície (ŠKP), rozdeľuje finančnú dotáciu MV SR pre ŠKP a kontroluje vecné 

zúčtovanie finančnej dotácie MV SR 

 



 Oddelenie zimných športov 

4 zamestnanci vo verejnom záujme , ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a zákon 

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

6 športovcov – inštruktorov,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokynu 

riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh.   

 

 Oddelenie branných športov 

1 vedúci oddelenia a 7 zamestnancov vo verejnom záujme, z toho 5 trénerov a 2 oprava a údržba zbraní 

a sklad , ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 10 

športovcov – inštruktorov,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokynu riaditeľa 

ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh 

 

 Oddelenie vodných športov 

1 vedúci oddelenia  a 3 zamestnanci z toho 2 tréneri a 1 kurič,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje 

Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

9 športovcov – inštruktorov,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokynu 

riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh.  

 

 Oddelenie kolektívnych a ostatných športov 

1 vedúci oddelenia  a 4 zamestnanci tréneri,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce 

a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov. 

9 športovcov – inštruktorov,  ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokynu 

riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh.  

 

 Policajti v stálej štátnej službe 

4 policajti v stálej štátnej službe a 5 policajti v dočasnej štátnej službe ŠCP služobného úradu 

Ministerstva vnútra SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma organizačnej štruktúry  Športového centra polície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 K plneniu úloh a na zabezpečovanie svojich potrieb ŠCP malo uzatvorené s fyzickými 

osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohody o pracovnej činnosti podľa 

§ 228a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

V roku 2015 bolo uzatvorených 8 dohôd o pracovnej činnosti: 

 1 športovec inštruktor; v športovom odvetví zimné športy – akrobatické lyžovanie, disciplína 

slopestyle, 1 športovec- triatlon  

 5  tréneri podieľajúci sa v spolupráci s trénermi strediska na zabezpečovaní a vykonávaní 

trénerských činností pri usmerňovaní reprezentantov, na metodickej a kontrolnej činnosti pri 

spracúvaní tréningových a metodických programov telovýchovnej činnosti so zámerom 

dosiahnutia čo najlepších domácich a zahraničných umiestnení v juniorskej (športovo 

talentovanej mládeže strediskom zabezpečovaných aj zamestnaných športovcov) a seniorskej 

kategórii.  1 tréner pre  vodných slalomárov, 1 tréner rýchlostných kanoistov, 2 tréneri pre 

športovcov športovej streľby (športovca zdravotne postihnutého) a 1 tréner pre triatlon 

 2 osoby  – technicko organizačné zabezpečenie pre výcvikové tábory na Štrbskom Plese 

v priestoroch oddelenia zimných športov – evidenciu a príjem materiálu, vedenie finančnej 

administratívy, MTZ, stravovanie a zúčtovania PHM,  spracovanie objednávok 

a odsúhlasovanie faktúr 

 1 osoba vykonáva odbornú právnu činnosť v oblasti pracovno - právnych vzťahov, zmluvných 

vzťahov, spracúva stanoviská k rezortným aj mimorezortným materiálom a interné  právne 

normy ŠCP  

 1 osoba zabezpečuje údržbu, terénne práce na strelnici v Sielnici 

V roku 2015 ukončilo DoPČ 10 osôb , 1 osoba (tréner triatlonu) má uzatvorenú DoPČ od 

1.12.2015 do 30.11.2016  
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R I A D I T E Ľ  Športového centra polície 

 

Policajti 

 

Služobný úrad Ministerstva vnútra SR 



Prehľad o obsadenosti  TZP  ŠCP  v roku 2015 

(VZ zamestnanci vo verejnom záujme; ZP zamestnanci podľa zákonníka práce; policajti) 

 

 

Tabuľky zloženia a počtov  ŠCP 

Rok 2015 

 

VZ ZP VZ + ZP Policajti 

plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť 

Stav 

k 31.12.2015 
33 33 34 33 67 66 9 8 

 

 

Prijímanie zamestnancov a ukončovanie pracovného pomeru bolo vykonávané v súlade 

s právnymi normami, v sledovanom roku sme neprijímali ani neprepúšťali žiadnych policajtov. 

Zaraďovanie zamestnancov vo VZ  do platových tried  je vykonávané v súlade s katalógom pracovných 

činností v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. Na vrcholových športovcov sa citovaný zákon nevzťahuje a preto sú odmeňovaní 

v zmysle Pokynu riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho 

platných príloh katalógu pracovných činností vrcholových športovcov zaradených v ŠCP – podľa 

dosiahnutých športových výsledkov. Personálna evidencia uvedených zamestnancov sa nachádza  

u kompetentných zamestnancov ŠCP. Personálna evidencia a všetky personálne činnosti spojené 

s prijímaním, prepúšťaní, povyšovaním a ostatnými  platovými náležitosťami policajtov vykonáva  

personálny odbor Sekcie personálnych a sociálnych činností a služobný  úrad MV SR. 

Personálna štatistika: každý štvrťrok predkladáme štatistický výkaz o práci „Práca 2-04“ 

v zmysle § 18  zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov na Štatistický 

úrad Slovenskej republiky Košice. 

Všetky personálne činnosti a ich evidencia  sú vykonávané v operačnom systéme SAP – HR. 

 

8. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 

 

Kompletný prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov ŠCP je uvedený v prílohách tejto 

výročnej správy. 

 

9. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2015 

 

  Uplynulé obdobie roku 2015 môžeme hodnotiť pozitívne. Aj napriek problémom  základný cieľ 

a smerovanie našej činnosti sa nám podarilo udržať. Dlhodobá stratégia popri zabezpečovaní čo 

najlepších podmienok na športovú prípravu tých najlepších nezabúdať ani na podporu talentovanej 

mládeže sa nám ukazuje ako úspešná. Popri tom za silnú stránku nášho strediska považujeme:                                                                                              

- jednoduchý a efektívny systém riadenia strediska zameraný na cieľ. 

- adresnú zodpovednosť s jasne stanovenými kompetenciami v systéme práce strediska. 

- relatívnu nezávislosť v rozhodovaní o zásadných otázkach športu v rámci centra.  

- relatívne vysokú izolovanosť od negatívnych záujmov a vplyvov s externého prostredia. 

- prevažne kvalitné personálne obsadenie trénerských pozícií.   

- v našom prípade efektívne prepojenie vrcholového a výkonnostného športu. 

 



 Športovci do nášho centra prichádzajú predovšetkým zo športových klubov polície.  Spolupráca  

je dobrá, pôsobia tam viacerí  naši tréneri. Mladí športovci majú často možnosť byť v kontakte 

s najlepšími. Sú na očiach trénerov reprezentácie čo je pre mladých  motivujúce. Tréneri sa tomu 

nevyhýbajú a niektorí sa dokonca  angažujú i v  činnosti výborov oddielov. V prevažnej väčšine športov 

si vychovávame športovcov od základov. Úzka spolupráca a prepojenie vrcholového športu 

s výkonnostným sa ukazuje  súčasnom období ako nevyhnutný predpoklad správneho vývoja športovca.  

Sme presvedčení, že  spolupráca strediska s klubmi je obojstranne prospešná. Veľmi dobrá je spolupráca 

s vodáckymi oddielmi v Piešťanoch, Šamoríne a Komárne. V streleckých disciplínach vďaka  

spolupráci so športovými gymnáziami v Trnave, Košiciach, Prešove a ostatnými športovými klubmi 

polície  pokrývame takmer  celé Slovensko. Vo vodnom slalome je prínosom spolupráca s ŠKP Dolný 

Kubín a ŠKP Bratislava. Dobré vzťahy s funkcionármi športových zväzov  prevažujú, čo je základom 

dobrej a užitočnej spolupráce. Viacerí naši tréneri sú  zároveň reprezentačnými trénermi, teda pôsobia 

v seniorských a juniorských realizačných tímoch a zväzových komisiách.  ŠCP v rámci svojich 

ekonomických možností často krát supluje prácu zväzov v oblasti zabezpečenia účasti športovcov  na 

pretekoch.  

 

Hlavné problémy, ktoré vidíme ako limitujúce: 

- neustále klesajúci počet tabuľkových miest s negatívnym dopadom nielen na počty športovcov ale 

i ostatné servisné činnosti. 

- nedostatočný rozpočet na zabezpečenie činnosti aktuálne „druhosledových“ mladých športovcov 

/výchova špičkového športovca určitú dobu trvá/. 

- nízke platové ohodnotenie športovcov a predovšetkým trénerov. 

- komplikovaná legislatíva a administratívne náročná organizačno-ekonomická činnosť. 

 

10. HLAVNÝ CIEĽ ŠCP V 2015 

 

Hlavným cieľom  je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska na OH v Rio de Janeiro 

2016. 

  

Priority 2015:  

a) zabezpečiť potrebné  tréningové, materiálové, zdravotné zabezpečenie,  sociálne podmienky pre 

športovcov zaradených do ŠCP,  

b)  v rámci ekonomických možností podporovať mladých a talentovaných športovcov  

     u ktorých je predpoklad účasti na ZOH 2018,  

c) potvrdiť rast športovej výkonnosti na MS, ME, MS-J, ME-J a ďalších vrcholných                                

podujatiach v  mládežníckych kategóriách  ako sú EYOF, OHM,  

d) rozvíjať spoluprácu so športovými zväzmi, SOV,  športovými klubmi, združeniami a      organizáciami 

v oblasti športu s cieľom zabezpečiť plnenie výkonnostných cieľov a zaradenia mladých talentovaných 

športovcov do podpory ŠCP. 

 

Merateľné ukazovatele úspešnosti v roku  2015  

- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových a  európskych 

podujatí v roku 2015 je 15  

- plánovaný počet účastníkov, ktorí budú štartovať na LOH 2016 je 12 športovcov 

 

 

 

 

 



11. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

   

Na základe štatútu  ŠCP  a jeho poslania sú hlavnými užívateľmi výstupov organizácie: 

- profesionálni a vrcholoví športovci 

- reprezentácia Slovenska  

- reprezentácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- Slovenský olympijský výbor 

- športové zväzy, Únia vysokoškolského športu a športové kluby polície 

 

ZÁVER 

 

      Športovci zaradení v ŠCP dlhodobo dosahujú výborné výsledky na najvýznamnejších 

športových podujatiach /OH, ZOH, MS, ME/. Športové centrum polície tak úspešne plní jednu so 

svojich hlavných úloh, ktorou je  reprezentácia rezortu ministerstva vnútra a Slovenska.  Momentálne 

najúspešnejší športovci nášho centra súrodenci  Hochschornerovci, Danka Bárteková, Erik Varga, 

Zuzana Rehák Štefečeková,  Martina Kohlová, Erik Vlček, Juraj Tarr, bratranci Škantárovci, Michal 

Beňuš, Pavol Kopp  a mnohí ich úspešní predchodcovia sú známi  doma i v zahraničí. Systém športu 

v rezorte MV SR je funkčný, úspešný a efektívny. Postupne sa rozširuje a zahŕňa i podporu hasičského 

športu.  

      Výsledky športovcov ŠCP,  systém športových klubov polície na Slovensku združených v UNITOP 

SR, jeho členstvo v svetovej /USIP/ i európskej /USPE/ federácii policajných organizácii sú dokladom 

opodstatnenosti vrcholového športu v rezorte MV SR. 


