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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 – do 31.10.2016 

                                     Mgr. Juraj Minčík – od 1.11.2016 

 

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. Marián Tesárik 

vedúci oddelenia mládeže a výkonnostného športu: Ing. Jaroslav Burian 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. HLAVNÉ  ČINNOSTI 

  

Hlavnou, čiže základnou činnosťou organizácie je zabezpečenie komplexnej 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 ŠCP 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. Naše 

očakávania sa však nenaplnili. Zákon rieši činnosť rezortných stredísk veľmi povrchne /chýba 

napr. vymedzenie čo strediská vlastne sú, aké je ich poslanie, postavenie v hierarchii 

slovenského športu. Aktuálne ustanovenia zákona sú veľmi stručne a potreby vrcholového 

športu neriešia ba dokonca možno povedať, že sú pre rozvoj športu kontraproduktívne. Oblasť 

činnosti rezortných športových stredísk bola i mimo novelizácia na konci roka 2016. V priebehu 

roka 2016 mala  vláda SR rozhodnúť o optimalizácii  rezortných stredísk – úloha nebola splnená 

a jej riešenie a sa presunulo do roku 2017. Je však veľmi dobré, že po prvých horlivých krokoch 

„tvorcov zákona“ sa  problém stredísk postupne dostáva na riešenie do odborných športových 

kruhov na pôde Sekcie športu a mládeže MŠ SR, Športovej rady SOV a vedenia jednotlivých 

rezortných športových 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.  

 

   Hlavné ciele pre rok 2016 stanovené vo Výročnej správe 2015 zneli nasledovne: 

1. Zabezpečiť účasť 12 športovcov  na vrcholných podujatiach v roku 2016, ktorými boli 

Olympijské a Paraolympijské hry 2016 v Rio de Janeiro 

2. Získať v roku 2016  15 medailových umiestnení   na OH,POH, MS, ME   

 

 



 

 

Aká bola skutočnosť? 

Na OH 2016   Slovensko reprezentovalo 13 športovcov  a na POH 2016 sme mali 2 

športovcov čiže celkom spolu to bolo 15 športovcov. 

Športovci zaradení ŠCP získali v roku 2016 na OH, MS a ME dospelých 16 medailových  

umiestnení.  

 

            Na OH v Rio de Janiero športovci nášho športového centra získali 3 z celkového 

počtu štyroch slovenských medailí. O zlato sa zaslúžili bratranci Ladislav a Peter 

Śkantárovci v disciplíne C2. Striebro vybojoval  Matej Beňuš v C1 a  K4 1000m v  zložení 

Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák, Tibor Linka v disciplíne K4. 

        Veľmi vysoko hodnotíme ďalšie výsledky našich športovcov, ktoré na OH v Riu dosiahli. 

7.  miesto  Pavla Koppa  v ľubovoľnej pištoli,  8. miesto Erika Vlčeka a Juraja Tarra v K2 na 

1000m, 10. miesto  Martiny Kohlovej v K1 200m  i 11. miesto Richarda  Vargu v triatlonovej 

súťaži sú svedectvom príslušnosti športovcov k svetovej špičke vo svojich športových 

disciplínach. Určite splnili očakávania odborníkov ale i  širokej športovej verejnosti.  

        Za očakávaniami verejnosti ale i vlastnými ambíciami zaostali Erik Varga /21./, Danka 

Barteková/16./, Marián Kováčocy /18./ V tejto súvislosti však nesmieme zabúdať, že už 

samotná kvalifikácia a postup na olympijské hry nie je všedná vec, ale je výsledkom  

dlhodobej, náročnej, svedomitej a úspešnej športovej prípravy,  odriekania a často krát 

i potrebného šťastia. 

 

Obrovský úspech dosiahla na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro Veronika 

Vadovičová, kde vystrieľala 2 zlaté a jednu striebornú medailu. Veľmi  málo chýbalo 

k medaile i  Radkovi Malenovskému, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 4.mieste. 

 

       Z uvedeného vyplýva, že hlavné ciele roka sme splnili a môžeme konštatovať, že 

rok 2016 bol pre ŠCP jeden z najúspešnejších v jeho histórii.  

 

Prísľubom pre budúcnosť je 12 medailových umiestnení našich juniorov na ME, 

MS v roku 2016.  

      Bližšie o výsledkoch našich športovcov v roku 2016 sa dočítate v hodnoteniach 

jednotlivých športových oddielov a v prehľade výsledkov v prílohe tejto správy. 

 

     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 2016 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 2016 zabezpečilo plnenie výkonnostných cieľov na 

vrcholných súťažiach v športových disciplínach  beh na lyžiach  (1 vrcholový športovec + 3 

zabezpečovaní športovci juniorskej kategórie), sane (1 vrcholový športovec), 

rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe – shorttrack (1 vrcholová športovkyňa + 1 

zabezpečovaný športovec juniorskej kategórie),  v snowboarde ženy – Big Air + Slopestyle 

(1 vrcholová športovkyňa od 1.11.2016 + 1 zabezpečovaná športovkyňa), v akrobatickom 

lyžovaní  ženy – Big Air + Slopestyle (1 vrcholová športovkyňa od 1.11.2016). 

      V lyžiarskych disciplínach sa od 1.7.2016 začali plniť kritéria pre účasť na ZOH 2018 

v Pjongčangu (Južná Kórea), ktoré budú ukončené 21.1.2018. Podľa doterajšej športovej 

výkonnosti majú reálne predpoklady ich splniť : Klaudia Medlová – snowboard Big Air a 

Slopstyle, Zuzana Stromková – akrobatické lyžovanie Slopestyle, Peter Mlynár – beh na 

lyžiach. 

      V shorttracku sa uskutočnia 4 Svetové poháre ako kvalifikačné preteky v IX. – 

XII.2017 (Budapešť – Maďarsko, Dordrecht – Holandsko, Šanghaj – Čína, Pjongčang – Južná 

Kórea) na základe ktorých sa nominujú pre ZOH 2018 na 500 m – 32 pretekárok, 1.000 m – 

32 pretekárok a 1.500 m – 36 pretekárok.  Predpoklady pre splnenie kvalifikačných kritérií 

má pretekárka Alica Porubská. 

      V športovej disciplíne sane má predpoklady splniť kritéria pre účasť na ZOH 2018 

Jozef Ninis na základe športovej výslednosti od 1.11.2016 – 31.12.2017 s tým, že sa 

kvalifikuje 37 mužov pre sane jednotlivcov.    

 

Oddelenie zimných športov 
Súťaž Ciele Dosiahnuté výsledky Vyhodnotenie 

MS 

 

2 x 20. miesto 

 

 

1 x 19.  miesto 

1 x 25.  miesto 

1 x 29.  miesto 

2 x 32.  miesto 

 

Nesplnené 

ME 
1 x 10. miesto 

2 x 20. miesto 

1 x   8.   miesto 

1 x 16.   miesto 

1 x 18.   miesto 

1 x 29.   miesto 

1 x 31.   miesto 

Splnené 

            MSJ 

 

1 x 25. miesto 

1 x 30. miesto 

 

1 x 22.   miesto 

1 x 29.   miesto 

 

 

 

Splnené  

             SP 

1 x  3.  miesto 

1 x  6.  miesto 

2 x 10. miesto 

5 x 20. miesto 

1 x  3.    miesto 

1 x  6.    miesto   

1 x  7.    miesto 

1 x  8.    miesto 

 Splnené 



 

 

5 x 30. miesto 

 

1 x 11.   miesto 

1 x 12.   miesto  

1 x 14.   miesto 

1 x 19.   miesto 

1 x 20.   miesto 

1 x 23.   miesto 

2 x 25.   miesto 

1 x 27.   miesto 

1 x 28.   miesto 

2 x 29.   miesto 

SP 

kolieskové lyže 
1 x 3.  miesto 

1x 1.      miesto 

1x 3.     miesto 
Splnené  

SP juniori 

kolieskové lyže 

 

1 x 6.  miesto 

 

1 x 3.   miesto 

1 x 4.   miesto Splnené  

Finále Európa 

        Cup 

2 x 3.   miesto                    

 

1 x 1.    miesto 

2 x 3.    miesto 

1 x 11.  miesto 

    

Splnené 

 

        YOWG  

 

1 x 30.   miesto                 

1 x 27. miesto 

1 x 35. miesto 

1 x 40. miesto 

 

Splnené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIA BRANNÝCH 

ŠPORTOV 

 

Strelecký oddiel mal v pláne na ročný tréningový cyklus  2015/2016 získať 7 medailí 

a 10 umiestnení do 10 miesta. Získal na najvýznamnejších podujatiach RTC 2015/2016 celkovo 

22 medailí a 31 umiestnení do 10. miesta. Tým stanovené výkonnostné ciele splnil.  

Medzi najúspešnejších športovcov oddielu v individuálnych súťažiach tejto olympijskej 

sezóny možno podľa hodnoty výsledkov zaradiť: 

1. V. Vadovičovú – získala dve zlaté a jednu striebornú medailu na PH v Rio de Janeiro 

a okrem toho ďalších 13 medailí zo svetových pohárov.   

2. Zuzanu Rehák Štefečekovú – získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy 

V Lonate ITA. 

3. Erika Vargu – získal striebornú medailu vo finále SP a na svetovom pohári v Baku 

a na OH v Rio de Janeiro skončil na 21. mieste. 

4. Pavla Koppa – na OH v Rio de Janeiro skončil na 7. mieste a na svetovom pohári 

v Baku na 8. mieste. 

5. Danku Bartekovú – Na OH v Rio de Janeiro skončila na 16. mieste. Na ME 

v Taliansku na 6. mieste a na SP na Cypre na 4. mieste. 

6. Luciu Bóorovú – Na akademických MS skončila na 3. mieste. 

7. Mariana Kovačocyho – Na svetovom pohári v Rio de Janeiro skončil na 5. mieste 

a na OH na 18. 

Členom oddelenia branných športov sa taktiež podarilo získať niekoľko hodnotných 

umiestnení aj v súťaží družstiev. 

1. Na ME v Lonate získalo družstvo v Skeete žien 3. miesto. Jej členmi bola D. 

Barteková a A. Stránovská. 

2. Na MEJ v Talline získalo družstvo juniorov v disciplíne 3x40 3. miesto. Jej členom 

bol D. Červenka. 

3. Na ME v Lonate sa umiestnilo družstvo v disciplíne Double Trap na 4. mieste. Jej 

členmi boli F. Praj, H. Olejník a F. Marinov. 

4. Na akademických MS sa umiestnilo družstvo v disciplíne Trap na 4. mieste. Jej 

členmi boli M. Slamka, J. Vass a F. Marinov. 

 

Za spomenutie určite stojí aj fakt, že po tejto sezóne je na prvom mieste Európskeho 

a 10. mieste svetového rebríčka v disciplíne ľubovolná pištoľ P. Kopp a ďalší naši traja 

športovci sa v Európskom rebríčku nachádzajú do 10. miesta (Zuzana Rehák Štefečeková 3. 

miesto, Danka Barteková 7. miesto a Erik Varga 10. miesto).  

 

 



 

 

Prehľad umiestnení do 10. miesta na OH, POH, ME, MEJ, SP, FSP a AMS. 

Oddelenie branných športov – Športová streľba 

Súťaž Ciele Dosiahnuté výsledky Vyhodnotenie 

OH 

 

1 x 3 miesto 

1 x 8 miesto 

1 x 7 miesto 

1 x 16 miesto 

1 x 18 miesto 

1 x 21 miesto 

1 x 38 miesto 

Splnené čiastočne. 

POH 1 x 3 miesto 

2 x 1 miesto 

1 x 2 miesto 

1 x 4 miesto 

1 x 6 miesto 

2 x 14 miesto 

Splnené 

ME 

1 x 2 miesto 

2 x 3 miesto 

3 x 6 miesto 

2 x 10 miesto 

1 x 1 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 4 miesto 

3 x 5 miesto 

2 x 6 miesto 

3 x 8 miesto 

Splnené 

MEJ 

2 x 3 miesto 

2 x 6 miesto 

1 x 10 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 5 miesto 

3 x 6 miesto 

2 x 8 miesto 

1 x 10 miesto 

Splnené čiastočne 

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 

6 x 1 miesto 

5 x 2 miesto 

3 x 3 miesto 

2 x 4 miesto 

1 x 5 miesto 

2 x 7 miesto 

1 x 8 miesto 

1 x 10 miesto 

Splnené 

Finále SP 2 x 6 miesto 1 x 2 miesto Splnené čiastočne 

Akademické MS 
2 x 3 miesto 

3 x 6 miesto 

1 x 3 miesto 

1 x 4 miesto 

3 x 5 miesto 

5 x 7 miesto 

Splnené 



 

 

5.3. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ODDELENIA VODNÝCH 

ŠPORTOV – RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 
 

       Rok 2016 bol pre rýchlostných kanoistov veľmi dôležitý z toho hľadiska, že to bol 

olympijský rok a samozrejme mali sme aj iné vrcholné podujatia, kde sme chceli dosiahnuť 

dobré umiestnenia.      

Športové výsledky na vrcholových podujatiach v roku 2016 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. Z našich pretekárov mali zaručenú účasť na 

olympijských hrách v Rio de Janeiro nasledovný pretekári: Denis Myšák - Erik Vlček - Juraj 

Tarr - Tibor Linka  a Martina Kohlová. Celé snaženie nášho oddelenia bolo zamerané na 

dosiahnutie čo najlepších výsledkov na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Tento cieľ sa nám 

podarilo naplniť a to získaním 2. Miesta v disciplíneK4 1000m získala naša posádka Denis 

Myšák - Erik Vlček - Juraj Tarr - Tibor Linka a v K2 1000m Erik Vlček-Juraj Tarr sa umiestnili 

na 8mieste. Veľmi dobrý výsledok dosiahla aj Martina Kohlová v disciplíne K1 200m 10m. 

a K1500m 13m.  

      Pred olympijskými hrami sa naši pretekári zúčastnili na ME v Moskve, ktoré boli testom 

pred OH a  v disciplíne K4 1000m získala naša posádka Denis Myšák - Erik Vlček - Juraj Tarr 

- Tibor Linka titul majstra Európy a v disciplíneK4 500m získala naša posádka Denis Myšák - 

Erik Vlček - Juraj Tarr - Tibor Linka 2miesto. K2 500m získali športovci Martin Jankovec - 

Gábor Jakubík titul majstra Európy a Ivana Kmeťová získala v disciplíne K1 200m 3m.  

Športovci nás reprezentovali aj na Svetových pohároch v Duisburgu a Račiciach, ktoré 

sme brali ako prípravu na olympijské hry. V kategóriách juniorov nás veľmi úspešne 

reprezentovali naši pretekári zaradený v zabezpečovaní OVŠ. Na MEJ&U23 v Plovdive 

dosiahli v disciplíne K4 500m Martin Nemček a Csaba Zalka titul majstrov Európy v disciplíne 

K2 1000m Csaba Zalka 2m. a v K1 200m 3m. Na MSJ&U23 v Minsku získal Csaba Zalka 

v disciplíne K2 1000m 3m. Ďalšie medailové umiestnenia dosiahli naši juniori aj na SON 

v Szegede.  

Okrem desiatich profesionálnych športovcov zabezpečujeme aj juniorskú a kadetskú 

kategóriu. Juniori sú členmi reprezentačného družstva SR . Starostlivosťou o juniorskú 

a kadetskú kategóriu  si zabezpečujeme postupné doplňovanie seniorskej kategórie čo je 

z nášho pohľadu veľmi dôležité. Sezónu 2016 hodnotím ako výnimočnú z pohľadu množstva 

získaných medailových umiestnení ako v seniorských, tak aj v juniorských kategóriách. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2016, tak ako aj v predošlej sezóne, prípravu zaradených športovcov 

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

PaedDr. Pavel Ostrovský,  Mgr. Peter Nagy a traja dobrovoľní  tréneri Ing. Jakub Luley, Ing. 

Miroslav Stanovský a Martin Stanovský.  

Po vyradení Rozmuša, Baďuru a Ľ.Jančeka a po zaradení kajakárov Samuela a Jakuba 

Stanovských a kanoistky Sone Stanovskej na začiatku sezóny a zaradením Radoslava Mika  po 

MEJ 2016 v Krakove, bolo v súťažnom období v zabezpečení v našom centre spolu pätnásť 

športovcov.  

Disciplína muži ženy 

Kanoe C1 1 1 

Kanoe C2 6 - 

Kajak K1 6  1 

Spolu 13 2 

 

 Príprava všetkých zaradených pretekárov bola  zameraná na úspešné vystúpenie na 

domácich nominačných pretekoch a následne podľa vekových kategórii, i na hlavných 

medzinárodných športových podujatiach, ktorými v roku 2016 boli :  

a/ Majstrovstvá sveta juniorov a U23  2016 v slalome na divokej vode – Krakov (POL)  

b/ Majstrovstvá Európy 2016 v slalome na divokej vode –Liptovský Mikuláš (SVK) 

c/ Preteky SP 2016 v slalome na divokej vode – Ivrea (ITA), La Seu d´Urgell(ESP),   

    Pau(FRA), Praha (CZE) a Tacen (SLO) 

d/ Majstrovstvá Európy juniorov a U23  2016 v slalome na divokej vode – Solkan (SLO) 

e/ Olympijské hry 2016 – Rio de Janeiro (BRA) 

  Na všetkých podujatiach bol hlavný cieľ získať medailové umiestnenia pre Slovensko. 

III. Plnenie výkonnostných cieľov v stredisku zaradených ŠI: 

   plán  skutočnosť  hodnotenie 

Hochschornerovci  

OH    2016  do 3. miesta nenominovali sa nesplnili 

ME    2016  do 3.miesta 9.miesto  nesplnili  

Škantárovci 

OH  2016  do 3. miesta 1.miesto  splnili   

ME  2016   do 6.miesta 6.miesto  splnili 

Beňuš 

OH  2016  do 3.miesta 2.miesto  splnil   

ME 2016  do 6.miesta 5.miesto  splnil 



 

 

Málek 

OH 2016       nenominoval sa  

ME 2016  do 10.miesta 20.miesto  nesplnil 

MS U23 2016  do 3.miesta 3.miesto  splnil  

ME U23 2016  do 3.miesta 1.miesto  splnil 

 

Výnimočným úspechom skončenej sezóny sú medaily z OH 2016, ktoré získali Beňuš 

a Škantárovci. Vysoký štandard medzi kajakármi v kategórii do 23 rokov potvrdil medailami 

na MEU23 aj MSU23 Málek. V hodnotenej sezóne  sa udržal vysoký podiel našich športovcov 

v seniorskom RD, keď na OH 2016 a na ME 2016  reprezentovali Slovensko traja, resp. ôsmi  

pretekári zo ŠCP.  

Prehľad umiestnení zaradených športovcov v seniorskej a juniorských kategóriách na 

vrcholných podujatiach v roku 2016. Tučne sú zvýraznené výsledky v individuálnych 

disciplínach. 

OH 2016   Rio de Janeiro  (Brazília) 

1.miesto  ŠKANTÁR Ladislav  v kategórii C2 

   ŠKANTÁR Peter  

2.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

 

MAJSTROVSTÁ  EURÓPY  2016   Liptovský Mikuláš (Slovensko) 

1.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii 3 x C2 

1.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii 3 x C2 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii 3 x C1m 

3.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii 3 x K1ž 

4.miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii 3 x C1ž 

5.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

6.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

8.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1m 

9.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

11.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

11.miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii C1ž 

20.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

 

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

2. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1 23 

2.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii 3 x K1 23 

3. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

5. miesto  MIKO Radoslav  v kategórii K1 jm 

5. miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii K1jž 

7. miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii C1jž 

11.miesto  SKÁKALA Juraj   



 

 

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 

15. miesto  MIKO Radoslav  v kategórii 3 x K1 jm 

26.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 23 

33. miesto  STANOVSKÝ Samuel v kategórii K1m 

 

MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY  JUNIOROV a do 23 ROKOV – Solkan (Slovinsko) 

1.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

1 .miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 

4. miesto  MIKO Radoslav  v kategórii 3 x K1 jm 

4. miesto  STANOVSKÝ Samuel v kategórii 3 x K1 jm 

7.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3xK1 23 

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

9. miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii K1jž 

11. miesto  STANOVSKÁ Soňa  v kategórii C1jž 

22. miesto  MIKO Radoslav  v kategórii K1 jm 

23. miesto  STANOVSKÝ Samuel v kategórii  K1 jm 

36. miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 23 

 

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

ich prípravy od jari do jesene  však bolo na kanále v Čunove (nájomné za rok 2.750 €).  

 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 (náklady za PHM 3.982 

€,  opravy 3.571 €). 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 269.000, prehrdzavené plechy na karosérii, bez STK  ) a  VW Caravelle 

(v prevádzke od 10.2.2002, počet najazdených km vyše 332.000 a s ohľadom i na bezpečnosť 

prepravovaných osôb).Novšia VW Caravelle (dátum prevzatia 15.12.2009) má do 30.9.2016 

najazdených skoro  175.000 km.  

      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 20.10.2016 boli realizované 

a uhradené  všetky plánované akcie doma, i v zahraničí.   

Tréningová skupina:  Hochschorner Pavol, Hochschorner Peter ml. 

Tréner:    Hochschorner Peter st. 

Plnenie výkonnostných cieľov : 

podujatie  plán    skutočnosť  plnenie 

ME   2016   do 3.miesta   9.miesto  nesplnili 

OH   2016    do 3.miesta   nenominovali sa nesplnili 

Plánované výkonnostné ciele na rok 2016 sa nepodarilo splniť.  

 



 

 

Tréningová skupina:   Mgr. Škantár Peter,  Mgr. Škantár Ladislav, Beňuš Matej  

  

Tréner :   Mgr. Minčík Juraj 

Plnenie výkonnostných cieľov : 

podujatie  plán     skutočnosť  plnenie 

Škantárovci   

ME 2016          vybojovanie OH miestenky      vybojovali  splnili 

ME 2016           do 6. miesta                           6. miesto                  splnili 

ME 2016          3xC2 do 3. miesta                          1. miesto                  splnili 

OH 2016          do 3. miesta                           1. miesto                  splnili          

SP 2016          1x do 3. miesta       1. miesto                  splnili 

 

Beňuš Matej 

ME 2016           do 6. miesta                           5. miesto                  splnil 

ME 2016          3xC1 do 3. miesta                          1. miesto                  splnil 

OH 2016          do 3. miesta                           2. miesto                  splnil 

SP 2016          1x do 3. miesta       1. miesto                  splnil 

  

Tréningová skupina: Kristína Nevařilová, Matúš Hujsa (seniori) 

Andrej Málek, Richard Macúš (U23) 

Radoslav Miko (junior -zaradený 18.7.2016) 

Tréneri:  Pavel Ostrovský, Peter Nagy   

Hlavným cieľom sezóny 2016 bolo nominovať sa do RD príslušných vekových kategórií 

a následne potvrdiť výkonnostné ciele na vrcholných medzinárodných pretekoch  v 

jednotlivých kategóriách.  

VÝKONNOSTNÉ CIELE: 

                                    Plán                                    Skutočnosť                                  

Hodnotenie 

Kristína Nevařilová 

RD   sen.                   do 3. miesta                            4. miesto                                      nesplnila    

MSR                         do 3. miesta                            2. miesto                                      splnila       

ME                            Semifinále                              11. miesto                  splnila 

SP                             2x do 15.miesta                  27.m., 37.m.,13.m.,                  nesplnila 

ME 3 x K1Ž               medaila                                  3. miesto                                     splnila 

 

 Plán                 Skutočnosť                   

Hodnotenie 

Matúš Hujsa 

RD   sen.               do 3. miesta                            4. miesto                                           nesplnil    

MSR sen.              do 3. miesta                            3. miesto                                           splnil 

ME                        do 20. miesta                       nenominoval sa                   nesplnil 

SP                        1x do 15.miesta                    38.m.,37.m.,28.m.                             nesplnil 

ME 3 x K1M          medaila                                               /                        

 



 

 

Andrej Málek – U23 

RD   sen.              do 3. miesta                           prednominovaný                                 splnil    

RD   U23              do 3. miesta                          prednominovaný                                  splnil    

MSR sen.             do 3. miesta                                 2. miesto                                        splnil 

ME                       do 15 miesta                                20. miesto                    nesplnil 

SP                        1x do finále                  42.m.,59.m.,13.m.,20.m.,44.m.                     nesplnil 

MS U23                do 6.miesta                                 3. miesto                                         splnil    

ME U23         do 6.miesta            1. miesto                      splnil 

ME 3 x K1M          medaila                                    8. miesto  

MS U23 3 x K1M   medaila                       2. miesto                                         

ME U23 3 x K1M   medaila                       7. miesto   

 

Richard Macúš – U23 

RD U23                  do 3. miesta                                3. miesto                                         splnil 

MS U23                  do 20.miesta                              26. miesto                       

nesplnil 

ME U23           finále                                       36. miesto                        

nesplnil 

MSR sen                 do 4. miesta                                4. miesto                                         splnil 

MS U23 3 x K1M     medaila                                    2. miesto                                        

ME U23 3 x K1M     medaila                                    7. miesto                                       

  

Radoslav Miko – junior 

RD J                       do 3. miesta                              3. miesto                                             splnil 

MS J                       do 15.miesta                             5. miesto                            splnil 

ME J                           finále                                   17. miesto                         

nesplnil 

MSR J                     do 3. miesta                              1. miesto                                            splnil 

MSJ 3 x K1M          medaila                                  15. miesto                                        

MEJ 3 x K1M          medaila                                    4. miesto                                           

 

V roku 2016 športovci vodného slalomu naplnili očakávania nášho športového centra   

smerom k OH. Súčasné personálne zloženie,  dobré podmienky vytvárajú predpoklady 

pokračovania úspešnej práve v nasledujúcej sezóne. 

 

5.4.2  ODDELENIE   KOLEKTÍVNYCH  A OSTATNÝCH ŠPORTOV – BOX 

 

Oddiel boxu v roku 2016 pracoval v zložení:  

vedúci družstva: Štefan Sedláček 

tréneri:   Ing. Tibor Hlavačka (do 31.1.2016, potom v zabezpečení) 

   Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. (od 1.2. 2016 v trvalom zamestnaní) 

lekár:   MUDr. Pavol Varga 

inštruktori:  Matúš Strnisko 

   Michal Zátorský (do 31.8. 2016, potom nastúpil do Armády SR) 



 

 

zabezpečovaní: Michal Takács, Michael Ballai, Peter Kontár, Zsolt Osaďan, Adrien       

                                    Amcha, Rudolf Palenčár, Christopher Bartoň, Sandro Dirnfeld, Michal  

                                    Gavaj, Szilárd Zsarnai, Tomáš Vaňo. 

Príprava bola zameraná na ME seniorov, ktoré boli zároveň kvalifikáciou na OH. 

Výsledky: 

Matúš Strnisko bol v roku 2016 najúspešnejším slovenským reprezentantom v kategórii 

seniorov. Vybojoval 5.miesto na ME v Turecku (39 štátov, 23 boxerov v hmotnostnej kategórii 

81kg). Tieto ME boli zároveň kvalifikáciou na OH, no na postup bolo potrebné skončiť do 

3.miesta.  

Ďalej vybojoval striebro na MT AIBA Grand Prix Ústí n/L, kde zdolal aj 

najsúspešnejšieho boxera svetovej ligy WSB a medailistu z ME/EH Taliana Manfredoniu. 

V októbri vyhral medzištátny zápas proti Poľsku. V závere roka si privodil zranenie ramena 

a podstúpil úspešnú operáciu. Z tohto dôvodu vynechal decembrové Majstrovstvá SR.  

Michal Zátorský – reprezentant SR, majster SR seniorov, vyhral medzištátny zápas proti 

Poľsku, účastník ME / kvalifikácie na OH. 

Michal Takács – reprezentant SR, účastník ME / kvalifikácie OH. V auguste mal vážnu 

autonehodu, z tohto dôvodu vynechal jesennú časť sezóny i Majstrovstvá SR.  

Michael Ballai – reprezentant SR, vyhral všetky zápasy v domácej najvyššej súťaži I.SLB, 

vyhral medzištátny zápas proti Poľsku, no kvôli zraneniu kolena bol nútený vynechať 

decembrové Majstrovstvá SR. 

Peter Kontár – majster SR seniorov, v decembri nastúpil do profesionálnej armády SR. 

Adrien Amcha – bronz na medzinárodnom turnaji juniorov v Sokolove, bronz na M-SR 

juniorov. 

Rudolf Palenčár – reprezentant SR, majster SR kadetov, na MT Olympijských nádejí 

v Komárne vybojoval bronz. 

Christopher Bartoň – 2.miesto na Majstrovstvách SR kadetov. 

Po ukončení sezóny boli zo ŠCP vyradení : Osaďan (výkonnosť), Dirnfeld, Vaňo, Gavaj, 

Zsarnai (ukončenie športovej kariéry). 

5.4.3  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH  ŠPORTOV –  

          KRASOKORČUĽOVANIE 

 

V roku 2016 bol v našej organizácii zaradení tanečný pár  Federica Testa – Lukáš 

Csölley, ktorý na MS 2016 obsadil 14.miesto a  ME  - 8. Miesto. Federica Testa však v máji 

2016 zaskočila všetkých svojím rozhodnutím ukončiť aktívnu športovú činnosť. Je to 

obrovská škoda, pretože pár mal potenciál výkonnostného rastu a účasti na ZOH nielen v roku 

2018 ale i 2022. 



 

 

Od leta 2016 Csolley začal športovú prípravu s novou partnerkou Luciou 

Myslivečkovou. ŠCP zastavilo finančnú podporu tanečného páru a o ďalšej rozhodlo až po 

výsledkoch v pretekoch v druhej polovici roka 2016 a a ME 2017. 

 

Nicole Rajičová dosiahla na  MS  - 13.miesto a  ME – 12.miesto a stále je u nej 

predpoklad výkonnostného rasu a postupu do prvej desiatky na ME i MS. Je veľmi reálne, že 

v roku 2017 si vybojuje účasť na ZOH 2018.  

 

5.4.4  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH  ŠPORTOV –  

           ĽADOVÝ HOKEJ 

             

           V roku 2016 pokračovalo ŠCP v zabezpečovaní komplexnej centralizovanej prípravy 

ženského hokejového družstva ŠKP Bratislava,  ktoré tvorí základ reprezentačných družstiev 

junioriek do 18 rokov i reprezentačného družstva žien.. Centrom športovej prípravy bol 

Ružinovský zimný štadión. Mimo bratislavnské dievčatá boli ubytované v Inštitúte verejnej 

správy – zariadenie MV SR v Dúbravke a prevažná väčšina študovala na 3portovom Gymnáziu 

na Ostredkovej ulici.      Družstvo žien hralo pravidelne týždenne v národnej hokejovej súťaži 

žiakov 8.-9. Ročník a v Medzinárodnej európskej súťaži žien.  

             V termíne 10 - 16.1.2016 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov IA v 

maďarskom Miškolci, kde Slovensko získalo bronzovú medailu. V reprezentačnom tíme bolo 

nominovaných 11 členiek ŠCP:  Drábeková Lucia, Korenková Tatiana, Zálešáková Angelika, 

Ištocyová Lucia, Ištocyová Tatiana, Maskaľová Viktória, Klimášová Iveta, Králiková Barbora, 

Záborská Lucia, Trebulová Radka, Košecká Romana.     

Výsledky:   HUN-SVK 0:5   SVK-DEN 5:0   NOR-SVK 2:5   SVK-JPN 1:4   SVK-GER 2:3 

V termíne  2016 sa uskutočnili Olympijské hry mládeže v nórskom Lillehameri. Tím bol 

zložený z hráčok ročníka 2000 - 2001. ŠCP mala zastúpenie dvoma členkami ŠCP: Barbora 

Koyšová a Patrícia Ágoštonová. Družstvo sa umiestnilo na 4 mieste.   

Výsledky:  SVK-NOR 2:1  CZE-SVK 2:1   SWE-SVK 2:1   SVK-SUI 2:4 

Semifinále: SWE - SVK 5:0 

o 3.miesto: SUI - SVK 5:2 

V termíne 25 - 31.3.2016 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta žien divízie IA v dánskom 

Aalborgu. Slovensko sa umiestnilo na 6.mieste. V tíme bolo 13 členiek ŠCP: Kapustová Jana, 

Ištocyová Tatiana, Klimášová Iveta, Kiapešová Romana, Zálešáková Angelika, Čurmová 

Lenka, Maskaľová Viktória, Korenková Tatiana, Herichová Mária, Paľová Natália, Košecká 

Romana, Drábeková Lucia, Trebulová Radka.  

Výsledky:  SVK-GER 2:4   FRA-SVK 5:0   SVK-DEN 1:3   AUT-SVK 4:1                                             

                  NOR - SVK 4:3 po predĺžení 

         Vo všetkých kategóriách (Reprezentačné družstvo do 16, do 18 rokov a aj senioriek) sa 

trápili so zakončením, chýbala presnosť streľby a správna voľba výberu miesta na vstrelenie 

gólu v zlomových chvíľach zápasu (vrátane využívanie presiloviek) preto výsledky často krát 

neboli odrazom reálneho obrazu zápasu. Fyzická pripravenosť tímu bola na vysokej úrovni 

avšak len táto zložka športového výkonu v súčasnej dobe už nepostačuje nakoľko sa ženský 

hokej celosvetovo posunul na vysokú úroveň. Do budúcnosti treba skvalitniť v príprave 

zameranie na individuálnu zručnosť  a pokračovať v nastavenom trende fyzickej 

pripravenosti.      



 

 

5.4.5  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH  ŠPORTOV –  

           HASIČSKÝ ŠPORT 

V roku 2016 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.  

 V roku 2016 reprezentácia SR v hasičskom športe absolvovala 8 spoločných sústredení 

s cieľom zdokonaľovania disciplín jednotlivcov a súhre v kolektívnych disciplínach hasičského 

športu. Vrcholom uplynulej sezóny boli Majstrovstvá sveta mužov, žien a dorastencov 

v hasičskom športe v Ostrave v Českej republike. S pôvodného dejiska majstrovstiev sveta 

Izmiru (Turecko) sa z organizačných dôvodov majstrovstvá presunuli do Českej republiky a  

preto bolo možné zabezpečiť jednoduchšiu (rýchlejšiu) dopravu a výhodu takmer domáceho 

prostredia. Slovensku sa na týchto majstrovstvách  podarilo získať historicky druhé zlato a po 

6 rokoch sa Slovensku opäť podarilo získať titul „majstri sveta v disciplíne požiarny útok“. 

Slovenská reprezentácia ukázala, že s veľkým športovým nadšením je možné dosahovať veľmi 

dobré športové výsledky.  

 
 

5.4.6  ODDELENIE KOLEKTÍVNYCH A OSTATNÝCH  ŠPORTOV –  TRIATLON 

    

       Rok 2016 bol pre Richarda Vargu Olympijsky. Cela koncentrácia v sezóne šla na jeden 

vrchol a to 18.8.2017 v Rio  de Janeiro. Richard vchádzal do roku nového roku v dobrej pozícii 

v olympijskom Rankingu v top 20,  čo znamenalo , že Richard sa mohol plne pripravovať , 

koncentrovať na olympijské hry. Richard  Varga celú svoju prípravu mal spojenú s Anglickou 

reprezentáciou a tak  

Štart na Olympijských hrách sa konal na pláži Copacabana v Rio de Janeiro vo veľmi 

teplých podmienkach . Plávanie začínalo štartom z pláže a v jednom okruhu sa odplávalo 

1500 metrov . Cyklistika viedla ulicami Rio de Janeiro v 8 okruhoch najazdili 40 km 

a výškovo nestúpali cez 620 metrov. Cyklistická trať bola technická z dvoma stúpaniami. 

Bežecká trať viedla na hlavnej triede Copacabany vedľa promenády so statusom 

rovinatá.  Richard si viedol po plaveckej časti a cyklistickej veľmi dobre a bol jedným 

z hlavných motorov 10 členného úniku. Na bežeckú trať vybiehal na prvej pozícií a na úvode 

behu sa snažil si vytvoriť dobrú pozíciu a so stratégiou byť a pohybovať so okolo top 10 

skupine . V cieli nakoniec skončil na 11 . mieste a bol to jeho najlepší životný výkon v kariére 

/ OH Londýn 2016  22. miesto /.  

 Rok 2016 patril k najúspešnejším rokom  v kariére Richarda Vargu a aj Slovenskej 

Triatlonovej únie.  

 

 

 



 

 

                                                           6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

  Športové centrum polície (ďalej iba ŠCP) je rozpočtovou organizáciou MV SR 

a vykonáva svoju činnosť na základe záväzných ukazovateľov, ktoré stanovuje Sekcia 

ekonomiky MV SR. 

         Schválený rozpočet 

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

a 640 listom č. p. SE-ORF1-2015/000809-003 zo dňa 18. 12. 2015 a Sekcia systemizácie 

a mzdovej politiky MV SR rozpis kat. 610 a 620 č. p. SSMP-ORMP-2016/000020-001 zo dňa 

7. 1. 2016 celkom v  čiastke 2 200 933,- € v programovej štruktúre a v  prvku 0D60101.  

 Z toho prostriedky  na  platy  a osobné  vyrovnania boli vo výške 844 075,- € a príspevky 

zamestnávateľa do poisťovní   tvorili čiastku  296 508,- €. Na kategóriu 630 Tovary a ďalšie 

služby  boli v schválenom rozpočte prostriedky v čiastke 1 060 000,- €. V kategórii  640 Bežné 

transfery bol schválený rozpočet v čiastke 350,- €. 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016 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 2016  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.  

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 2016 je celkový upravený rozpočet našej 

organizácie v čiastke  2 797 396,90 €  spolu za bežné aj kapitálové výdavky.  

 

 

 Čerpanie za hodnotené obdobie 

 

 Za rok 2016 bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov našej organizácie spolu  

rozpočtové aj mimorozpočtové zdroje vo výške  2 813 890,36 €. Z toho rozpočtové prostriedky 

boli v čiastke 2 797 394,56 €, čo je plnenie na 127,10 % k schválenému rozpočtu 100 % 

k upravenému rozpočtu roka 2016.  Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo v čiastke 

16 495,80 €.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P r e h ľ a d 

o čerpaní výdavkov za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 

        (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, funk . plat, vr. náhrad 691 810,00 682 385,00 778 384,68 778 384,24 114,07 100,00   778 384,24 

612 - príplatky 128 217,00 159 072,00 123 776,32 123 775,47 77,81 100,00   123 775,47 

613 - náhrada za pracovnú  a 

služobnú pohotovosť 144,00 144,00 130,00 130,00 90,28 100,00   130,00 

614 - odmeny 57 195,00 2 474,00 75 108,00 75 108,00   100,00   75 108,00 

610 - mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 877 366,00 844 075,00 977 399,00 977 397,71 115,80 100,00   977 397,71 

621 - poistné do Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne 77 465,00 52 427,00 83 075,41 83 075,41 158,46 100,00   83 075,41 

623 - poistné do ostatných 

zdravotných poisťovní 12 691,00 31 981,00 16 022,92 16 022,92 50,10 100,00   16 022,92 

625 - poistenie do Sociálnej  

poisťovne 188 231,00 170 584,00 219 755,05 219 754,70 128,82 100,00   219 754,70 

627 - poistenie do doplnkových 

dôch.  poisťovní 9 143,00 10 000,00 8 597,04 8 597,04 85,97 100,00   8 597,04 

628 - poistné na osobitné účty 38 069,00 31 516,00 42 779,58 42 779,58 135,74 100,00   42 779,58 

620 - poistné a príspevok do 

poisťovní 325 599,00 296 508,00 370 230,00 370 229,65 124,86 100,00   370 229,65 

631 - cestovné náhrady 296 440,00 216 711,00 282 297,11 282 297,11 130,26 100,00   282 297,11 

632 - energie, voda a 

komunikácie 120 445,00 200 780,00 148 982,18 148 982,18 74,20 100,00   148 982,18 

633 - materiál 344 135,00 278 950,00 430 192,42 430 191,72 154,22 100,00   430 191,72 

634 - dopravné 75 015,00 78 500,00 62 028,93 62 028,93 79,02 100,00   62 028,93 

635 - rutinná a štandardná 

údržba 5 310,00 8 200,00 6 021,89 6 021,89 73,44 100,00   6 021,89 

636 - nájomné za nájom 176 974,00 134 500,00 156 121,22 156 121,22 116,08 100,00   156 121,22 

637 - služby 152 646,00 142 359,00 194 583,68 194 583,68 136,69 100,00 16 495,80 211 079,48 

630 - tovary a služby 1 170 965,00 1 060 000,00 1 280 227,43 1 280 226,73 120,78 100,00 16 495,80 1 296 722,53 

642 - transfery jednotlivcom a 

nezisk. práv. osobám 4 029,00 350,00 30 122,57 30 122,57 8 606,45 100,00   30 122,57 

640 - bežné transfery 4 029,00 350,00 30 122,57 30 122,57 8 606,45 100,00   30 122,57 

600 - bežné výdavky - spolu 2 377 959,00 2 200 933,00 2 657 979,00 2 657 976,66 120,77 100,00 16 495,80 2 674 472,46 

713 - nákup stroj., prístroj., 

zariad., techniky a náradia 99 866,00 0,00 130 147,90 130 147,90   100,00   130 147,90 

714 - nákup dopravných 

prostried.  všetk. druhov 35 000,00 0,00 9 270,00 9 270,00   100,00   9 270,00 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 134 866,00 0,00 139 417,90 139 417,90   100,00   139 417,90 

700 - kapitálové výdavky - 

spolu 134 866,00 0,00 139 417,90 139 417,90   100,00   139 417,90 

V ý d a v k y   spolu 2 512 825,00 2 200 933,00 2 797 396,90 2 797 394,56 127,10 100,00 16 495,80 2 813 890,36 

 



 

 

c/ Príjmy  

 

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

skutočnosti upravený na čiastku 14 972,836 €. Za hodnotené obdobie boli rozpočtové príjmy 

plnené na 100 % k upravenému rozpočtu. 

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

hradených v minulých rokoch a vyúčtovaných v roku 2015. 

Mimorozpočtové príjmy tvorili príjmy za stravné od zamestnancov a príspevok zo 

sociálneho fondu na stravu zamestnancov a boli v čiastke 16 695,80 €.  

 

P r e h ľ a d 

o plnení príjmov za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016  

         (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 - poplatky a platby z 

nepriem. a náhod. predaja 

a služieb           16 495,80 16 495,80 

220 - administratívne 

poplatky a iné poplatky a 

platby           16 495,80 16 495,80 

292 - ostatné príjmy 

  6 279,00 0,00 14 972,83 14 972,83 100,00   14 972,83 

290 - iné nedaňové 

príjmy 6 279,00 0,00 14 972,83 14 972,83 100,00   14 972,83 

200 - nedaňové príjmy 6 279,00 0,00 14 972,83 14 972,83 100,00 16 695,80 31 468,63 

P r í j m y   spolu   6 279,00 0,00 14 972,83 14 972,83 100,00 16 695,80 31 468,63 

 

* stĺp. 1 iba rozpočtové prostriedky 

 

 

 

 



 

 

d/ Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet BV  organizácie  bol  2 200 933,- €.  Po vykonaných rozpočtových 

opatreniach  bol upravený rozpočet  na čiastku 2 657 979,-  € . 

Čerpanie za hodnotené obdobie bolo 2 657 976,66 €, čo je plnenie na 120,78 % ku 

schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu roka 2016.  

 

 610 Platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
 

 Schválený rozpočet na mzdy  na rok 2016 bol spolu v čiastke   844 075,- €. Upravený 

rozpočet k 31.12.2016  bol v čiastke  977 399,- €. Čerpanie bolo spolu v čiastke 977 397,71 €, 

čo je čerpanie k schválenému rozpočtu  106,54 % a  115,8 %  k upravenému rozpočtu roka 

2016. 

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/. V závere roka boli vyplatené  náhrady za prácu nadčas.  

V  závere roka boli zrealizované organizačné opatrenia a zmenené počty OZ vo VZ na 36. 

  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  32,5 OZ vo VZ. 

 Schválený rozpočet na mzdy OZ vo VZ na rok 2016 bol v  čiastke 358 496,- €.  

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

bol náš rozpočet upravený  na čiastku 425 481,- €. €. V závere roka  boli na základe rozhodnutia 

MV SR vyplatené odmeny za kvalitnú  prácu v čiastke 36 603,- € a odmeny za zásluhy pri 

dosiahnutí životného jubilea v čiastke 1 752,- €. V závere roka boli vyplatené  náhrady za prácu 

nadčas  v čiastke 356,- €.  

 Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2016  je spolu v čiastke 425 481,- €, čo je 

plnenie na  100 %  k upravenému rozpočtu.  

2. Zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce/ 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 31. Priemerný evidenčný počet 

prepočítaný  /podľa  údajov z evidenčných počtov zo SAP/ je  31,64 OZ podľa ZP.  

 

Schválený rozpočet na mzdy OZ podľa ZP v roku 2016 bol v  čiastke 365 290,- €.  



 

 

V sledovanom období boli vykonané rozpočtové opatrenia správcom kapitoly MV SR 

aj vlastné  a v súlade s nimi  bol upravený rozpočet  na čiastku 388 928,- €. V závere roka  boli 

na základe rozhodnutia MV SR vyplatené odmeny za kvalitnú  prácu v čiastke 21 100,- € 

a odmena za zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea v čiastke 800,- €. Čerpanie mzdových 

prostriedkov za rok 2016  je spolu v čiastke 388 928,- €, čo je plnenie   100 %  k upravenému 

rozpočtu.   

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 120 289,- €. 

V sledovanom období boli vykonané rozpočtové opatrenia správcom kapitoly aj vlastné  

a v súlade s nimi  bol upravený rozpočet na čiastku 162 990,- €. V  závere roka boli zrealizované 

organizačné opatrenia a zmenené počty príslušníkov PZ na 12. 

  Evidenčný počet príslušníkov PZ k 31.12.2016 bol v počte 11. Priemerný evidenčný 

počet prepočítaný  /podľa  údajov z evidenčných počtov zo SAP/ k 31.12.2016 bol 9,25 

zamestnancov v služobnom pomere.  

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 je v čiastke 162 989,- €, čo je na 100% k 

upravenému rozpočtu.  

 Príslušníkom PZ boli v priebehu roka vyplatené odmeny za kvalitné plnenie služobných 

úloh na základe rozhodnutia MV SR  spolu v čiastke 8 853,- €. 

 620  Poistné a príspevok do poisťovní        

Na odvody poistného bol schválený rozpočet v čiastke 296 508,- €. 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 370 230,- 

€. 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 8 

597,- € a odvody za zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 630 Tovary a ďalšie služby 

 

Schválený rozpočet roku 2016  v kategórii 630 Tovary a služby bol  v čiastke 1 060 000 ,- €.  

 

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. 280 227,- €. 

 



 

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii za rok 2016 je 1.280 227,- €, čo je 

plnenie  na 120,78 % k schválenému a  100  % k upravenému rozpočtu.   

Zhodnotenie čerpania po jednotlivých položkách kat. 630 

 Na položke 631 Cestovné náhrady, bolo čerpanie v čiastke 282 297,-  €, čo je plnenie 

na 130,26 % ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu. 

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

s hlavným poslaním strediska Sú tu najmä cestovné výdavky na domáce a zahraničné služobné 

cesty /sústredenia, súťaže/ súvisiace s prípravou a účasťou na športových podujatiach. 

 Zahraničné služobné cesty 
 

 Na rok  2016  bolo  plánovaných 160  zahraničných  služobných ciest  /ďalej iba „ZSC“/  

Schválený rozpočet  na podpoložke 631002 Cestovné náhrady zahraničné bol v čiastke 155 

000,- €. Uvedený rozpočet bol podľa potreby v priebehu roka upravený na 175 488,- €. 

Vynaložené finančné  prostriedky na 112 ZSC  tvorili čiastku 175 488,- €, 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 148 982,- €,  čo je plnenie na 74,20 % 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., štadión ŠCP v Dúbravke a lodenica Klokočova v 

Bratislave/, náklady na telekomunikačné služby v týchto objektoch a poplatok za káblovú 

televíziu.  

 Čerpanie  na položke 633 Materiál  je  v čiastke 430.192,- €. V percentuálnom 

vyjadrení je to čerpanie na 154,22 % ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu roka 

2016.  

  Najväčšiu časť tvorili výdavky na nákup nábojov pre športovú streľbu, asfaltových 

terčov, streleckého materiálu,  nákup rôzneho športového materiálu, obuvi a odevov, 

podporných prostriedkov a vitamínov,  tonerov do tlačiarní a pracovného náradia na štadión a 

strelnicu. 



 

 

 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 62 029,- €, čo je čerpanie na 79,02 % 

ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu.  Značnú 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/. V závere roka bola 

uzatvorená s MV SR zmluva o zapožičaní 4 ks 9 miestnych motorových vozidiel WV 

Carawelle a 1 osobného  vozidla KIA Ceed, čím by sa mali v budúcom roku znížiť výdavky na 

uvedenej podpoložke.  Ďalej sú tu  hradené platby za pohonné hmoty a prepravné športovcov 

veľkým autobusom.  Čerpanie oproti roku 2015 je nižšie z dôvodu ukončenia havarijného 

poistenia pre nerentabilnosť resp. zastaralosť poisteného vozového parku. 

 Čerpanie na položke  635 Rutinná a štandardná údržba je  v čiastke 6 022 ,- €, čo je  

čerpanie na   73,44 % 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 156 121,- €, čo je  čerpanie 

na 116,08  %  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 194 584,- €, čo je čerpanie na 

136,69 % 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,- €, 

ktorý vychádzal z čerpania PN v predchádzajúcich rokoch.  

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

rozpočtovými opatreniami v rámci bežných výdavkov znížením rozpočtu  kat. 630 a zvýšením 

rozpočtu v kat. 640 z dôvodu vyššej práceneschopnosti a  vyplatenia odchodného pri ukončení 

pracovného pomeru  a prvom odchode do dôchodku /4 pracovníci/ a v závere roka aj z dôvodu 

zrušenia pracovného miesta v súvislosti s organizačnými zmenami. Upravený rozpočet bol 

k 31.12.2016 v čiastke 30 123,- €, čo je čerpanie na 100% k upravenému rozpočtu.  

 Sociálny fond 

Počiatočný stav na bežnom účte sociálneho fondu  /ďalej „SoFo“/  k 1. 1. 2016 bol vo 

výške 3.881,44 €.  

 Tvorba  SoFo  sa uskutočnila podľa platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2016 vo výške 

1,08 %, čo predstavovalo čiastku  9.566,79 €.  

 V súlade so zásadami na tvorbu a použitie SoFo bolo použitých 7.133,60  € na  

stravovanie zamestnancov. Peňažné prostriedky určené na regeneráciu a dopravu do 

zamestnania v roku 2016 čerpané neboli. V roku 2016 nepožiadal nikto o sociálnu výpomoc 

a žiadna výpomoc  z predchádzajúcich období  sa nesplácala. 

 Konečný stav na bežnom účte SoFo 5.651,36 €. 

 

  



 

 

e/ Kapitálové výdavky 

 Naša organizácia nemala v roku 2016 schválený  rozpočet kapitálových výdavkov. Na 

základe našej požiadavky na obstaranie materiálu nám bol správcom kapitoly upravený v 

priebehu roka na čiastku 139 418,- €.  

Z tejto čiastky bol zabezpečený športový materiál. Obmena pretekárskych lodí pre 

rýchlostnú kanoistiku a vodný slalom, ktoré je nutné pravidelne dopĺňať resp. obmieňať 

z dôvodu opotrebenia resp. zmeny pravidiel určovaných medzinárodnými športovými 

federáciami.  Bolo obstarané elektronické terčové zariadenie pre športových strelcov, ktoré sa 

používa na  všetkých zahraničných športovo -  streleckých   podujatiach a  pádlovacie trenažéry. 

Ďalej boli zakúpené dva pracovné stroje /kosačky/  na futbalový štadión a strelnicu na úpravu 

strelíšť a areálu štadióna kosenie a odhŕňanie snehu.  

 V závere roka  bola vyriešená obmena vozového parku zapožičaním 4 ks 9 miestnych 

motorových vozidiel WV Carawelle a 1 osobného  vozidla KIA Ceed od správcu kapitoly MV 

SR. 

f/ Škody, záväzky  a pohľadávky 

 Škody 

 

 Škody z predchádzajúcich období boli vysporiadané. V priebehu roka 2016 boli 

zaevidované v evidencii v Knihe škôd našej organizácie 2 škody  spôsobené prevádzkou 

služobných vozidiel,  ktoré boli kvalifikované ako škodová udalosť a 3 škody  spôsobené ako 

správne delikty, za ktoré boli uložené pokuty. Vzniknuté škody boli na základe odporučenia 

škodovej komisie rozhodnutím riaditeľa ŠCP a vyriešené odpisom na ťarchu organizácie 

a vyvedené z evidencie. 

 Záväzky 
 

      Organizácia k 31.12.2016 vykazovala krátkodobé záväzky v lehote splatnosti v hodnote  

143 722,30 €. Túto čiastku tvoria to záväzky voči dodávateľom  za prijaté a neuhradené faktúry 

koncom decembra 2016 a ostatné záväzky voči  zamestnancom, poisťovniam a daňovému 

úradu súvisiace  so zúčtovaním miezd za mesiac december.  

 

 Pohľadávky 

 

Celková výška krátkodobých pohľadávok ku dňu 31.12.2016 bola v čiastke 17 272,50 

€. Pohľadávky boli v lehote splatnosti. 

 Jednalo sa o pohľadávku za prevzaté a nevyúčtované ceniny v počte 4 935 ks/á 3,50 €.  

 



 

 

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 schválený  rozpočet, sme mohli zabezpečiť potreby športovcov na ich 

prípravu a splnenie cieľov strediska v roku 2016. 

  

7. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

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

bolo v roku 2016 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 35 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. V ŠCP bolo ďalej  pridelených 12 

policajných tabuliek, z toho obsadených 11 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, 1 tabuľka je  

neobsadená. 

Do pracovného pomeru v priebehu roka 2016 boli prijatí 3 športovci – inštruktori, na 

základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončil PP v priebehu roka 2016  

3 športovci – inštruktori.  

V priebehu sledovaného roka boli prijatí 5 zamestnaneci vykonávajúci prácu vo 

verejnom záujme v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z, na základe dohody o rozviazaní 

pracovného pomeru ukončili  PP v priebehu roka 2016 6 zamestnanci vo VZ. 

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

Na základe žiadosti v priebehu sledovaného roka 2016 boli prijatí 3 policajti. 

 

Charakteristika organizačnej štruktúry ŠCP a zamestnancov ŠCP sa organizačne členilo na 

oddelenia, ktoré boli riadené vedúcimi oddelení, takto: 

 Riaditeľ ŠCP - policajt 

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. 1  zamestnanec vo VZ  

- hlavný radca a 2 policajti podliehajú priamo riaditeľovi  

 

 

 



 

 

 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, 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 a do tohto oddelenia patrí aj 1 

poicajtl v zmysle zákona č. 73/1998  Z.z. o štátnej službe .... 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. 11 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 a 3 policajti. 

 

 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 a 3 policajti.  

 



 

 

 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 a 2 policajti. 

 

 

 Policajti v stálej štátnej službe 

4 policajti v stálej štátnej službe, 5 policajti v dočasnej štátnej službe a 2 policajti v prípravnej 

štátnej službe  ako „policajt čakateľ“  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 2016 bolo uzatvorených 13 dohôd o pracovnej činnosti: 

 4  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 

Oddelenie 

kolektívnych 

a ostatných 

športov 

Oddelenie 

vodných 

športov 

Oddelenie 

branných 

športov 

Oddelenie 

zimných 

športov 

Oddelenie 

organizačno- 

ekonomické 

R I A D I T E Ľ  Športového centra polície  

+ 

hlavný radca 

 

 

 

Policajti 

 

Sekcia ekonomiky Ministerstva vnútra SR 



 

 

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, 1 tréner 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 

 2 osoby  zabezpečujú  údržbu a drobné opravy, kosenie... technicko - hospodárske 

zabezpečenie futbalového štadióna v Dúbravke 

 1 osoba zabezpečuje ekonomicko -  hospodárske činnosti pre všetky oddelenia ŠCP 

 2 osoby organizačno - technicky zabezpečujú športovcov zimných športov 

 

V roku 2016 ukončilo DoPČ 11 osôb.  

 

Prehľad o obsadenosti  TZP  ŠCP  v roku 2016 

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

 

Tabuľky zloženia a počtov  ŠCP 

Rok 2016 

 

VZ ZP VZ + ZP Policajti 

plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť 

Stav 

k 31.12.2016 
33 32 35 33 68 65 12 11 

 

Prijímanie zamestnancov a ukončovanie pracovného pomeru bolo vykonávané v súlade 

s právnymi normami, v sledovanom roku sme prijímali 2 policajtov a 1 policajt prestúpil z KR 

Trnava do našej organizácie. 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, prepúšťaním, 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 2016 

 

Kompletný prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov ŠCP je uvedený v prílohách 

tejto výročnej správy. 

 

9. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2016 

 

  Uplynulé obdobie roku 2016 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, Komárne Novákoch. 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.  

 

K hlavným  problémom, ktoré vidíme ako limitujúce patria: 

- nízke platové ohodnotenie športovcov a trénerov. 

- komplikovaná legislatíva a administratívne náročná organizačno-ekonomická činnosť. 

 



 

 

10. HLAVNÝ CIEĽ ŠCP V 2017 

 

Hlavným cieľom  je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska na vrcholných 

podujatiach v roku 2017. 

  

Priority 2017:  

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 a OH 2020 v Tokiu,  

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

podujatiach v  mládežníckych kategóriách   

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  2017  

- plánovaný celkový počet získaných medailových umiestnení z vrcholných svetových a  

európskych podujatí v roku 2017 je 13  

- plánovaný počet pretekárov, ktorí si v roku 2017 vybojujú miestenku na LOH 2018 je 5 

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  Veronika Vadovičová, Radko Malenovský, 

bratranci Škantárovci, Matej Beňuš, Danka Bárteková, Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková,  

Martina Kohlová, Erik Vlček, Juraj Tarr, Richard Varga, Pavol Kopp  a mnohí ich úspešní 

predchodcovia sú známi  doma i v zahraničí. Systém športu v rezorte MV SR svojimi 

výsledkami pravidelne preukazuje svoju funkčnosť, úspešnosť a efektívnosť. Postupne sa 

rozširuje a zahŕňa i podporu hasičského športu.  

       Výsledky športovcov, dlhodobo osvedčený spôsob práce v  ŠCP,  systém športových 

klubov polície na Slovensku združených v UNITOP SR, jeho členstvo v svetovej /USIP/ 

i európskej /USPE/ federácii policajných športových organizácii sú  prísľubom úspešných 



 

 

výsledkov v budúcnosti a zároveň dokladom opodstatnenosti vrcholového športu v rezorte MV 

SR. 
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