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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.: (09610)59811 

     e-mail: scpolicie@scpolicie.sk  

 

Právna forma: samostatná rozpočtová organizácia 

 

Štatutárny zástupca: mjr. Mgr. Juraj Minčík 

 

Ďalší vedúci zamestnanci organizácie:  

 

vedúci oddelenia branných športov: Mgr. František Fecko  

vedúci oddelenia vodných športov: Mgr. Marián Tesárik 

vedúci oddelenia rôznych športov: Ing. Jaroslav Burian 

vedúci organizačného oddelenia: Mgr. Roman Stolárik 

vedúci ekonomického oddelenia: Ing. Andrej Janík 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

2. HLAVNÉ ČINNOSTI 

  

Základnou činnosťou organizácie je zabezpečenie komplexnej prípravy športovcov na vrcholné 

športové podujatia (olympijské a paralympijské 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 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, 

- sprostredkovanie informácií o antidopingových zásadách a pravidlách,  

- 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, 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, 



 

5 

 

- plánovanie, obstarávanie, evidencia materiálu nutného na zabezpečenie činnosti 

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 

 

Poslaním ŠCP je: 

- zabezpečenie komplexnej starostlivosti o prípravu slovenských športovcov na vrcholné 

športové podujatia, 

- spolupráca so Slovenským olympijským a športovým výborov (SOŠV), športovými zväzmi, 

športovými klubmi, združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia 

profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných športovcov tak, aby bola 

zabezpečená kontinuita ich výkonnostného rastu, 

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

talentovaných výkonnostných športovcov do ŠCP. 

 

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. 
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 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 a stredisko v rezorte školstva zamerať na vekovú kategóriu do 23 rokov.  

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. Oblasť činnosti rezortných 

športových stredísk a ich optimalizácia bola témou aj v roku 2018 a táto úloha v rámci Vlády SR 

stále trvá aj v roku 2019.  
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5. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ŠCP 

 

Športové centrum polície si na záver roku 2017 stanovilo ciele na nasledujúci kalendárny rok 

2018. Všeobecnými prioritami pre rok 2018, tak ako aj po minulé roky, bolo zaistiť potrebné 

tréningové, materiálové, zdravotné zabezpečenie a sociálne podmienky pre športovcov zaradených 

do ŠCP. Medzi priority tiež patrilo podporovať športovcov, ktorí sa prebojovali na ZOH 2018 

v Pjongčangu tak, aby dosiahli na zimných olympijských hrách čo najlepšie výsledky. Taktiež 

pokračovala podpora pre prípravu športovcov na OH 2020 v Tokiu. ŠCP si za prioritu tiež určilo 

potvrdenie rastu výkonnosti na vrcholných podujatiach a rozvíjanie spolupráce so športovými 

organizáciami na Slovensku. Možno konštatovať, že všetky priority sa v roku 2018 darilo napĺňať 

a ich správnosť nás oprávňuje ponechať si rovnako nastavené priority aj pre rok 2019. 

Merateľné ukazovatele úspešnosti pre rok 2018 stanovené vo Výročnej správe za rok 2017 boli 

nasledovné: 

1. Zabezpečiť účasť 6 športovcov v piatich športoch na ZOH 2018 v Pjongčangu. 

2. Získať v roku 2018 trinásť medailových umiestnení na vrcholných svetových a európskych 

podujatiach.  

 

Prvý z cieľov sa podarilo úspešne naplniť vďaka účasti šiestich zimných športovcov ŠCP 

na olympijských hrách v Pjongčangu. Konkrétne išlo o krasokorčuliarov Nicole Rajičovú a Lukáša 

Csölleya s Luciou Myslivečkovou, sánkara Jozefa Ninisa, bežca na lyžiach Petra Mlynára 

a snoubordistku Klaudiu Medlovú. Aj vďaka ŠCP tak bola Slovenská republika na Hrách zimnej 

olympiády v Kórei úspešne reprezentovaná. 

 

Celkový počet seniorských medailí získaných na majstrovstvách sveta, resp. Európy 

športovcami ŠCP dosiahol v roku 2018 číslo 15, o päť medailí menej dosiahli na svojich ME 

a MS naši juniori, viď tabuľky nižšie.  

 

Šport - MS zlato striebro bronz 

športová streľba 4 1 2 

rýchlostná kanoistika 

 

1 

 Tabuľka s počtom medailí na seniorských majstrovstvách sveta. 

 

Šport - ME zlato striebro bronz 

športová streľba 1 2 1 

rýchlostná kanoistika 

 

1 

 box   1 

triatlon 1   

Tabuľka s počtom medailí na seniorských majstrovstvách Európy. 
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Šport - MSJ zlato striebro bronz 

rýchlostná kanoistika 1 2 1 

vodný slalom  1 1 

Tabuľka s počtom medailí na juniorských majstrovstvách sveta. 

 

Šport - MEJ zlato striebro bronz 

rýchlostná kanoistika 1 2 

 vodný slalom  1  

Tabuľka s počtom medailí na juniorských majstrovstvách Európy. 

 

Výkonnostný cieľ v podobe zisku 13 medailí z najvyšších medzinárodných súťaží sa naplniť  

nielenže podarilo, ale športovci ŠCP ho aj výrazne prekročili. Len zo seniorských podujatí získali 

dovedna 15 cenných kovov a juniorskí reprezentanti SR pridali ešte ďalších 10 medailí. Spolu tak 

naši športovci získali na majstrovstvách sveta a Európy 25 umiestnení v prvej trojke.  

Medzi výrazné úspechy treba pripočítať aj zisk dvoch cenných medailí vodnej slalomárky 

Emanuely Luknárovej na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Tá získala v špecifickej 

disciplíne, v slalome na hladkej vode, zlatú a bronzovú medailu. 

Presné výsledky našich športovcov v roku 2018 sú uvedené na internetovej stránke Športového 

centra polície – www.scpolicie.sk. 

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

a trénerom maximálne možné podmienky pre športovú prípravu a podporu.  
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6. PLNENIE KRITÉRIÍ NA VRCHOLNÝCH PODUJATIACH A ICH VYHODNOTENIE 

 

6.1 Oddelenie branných športov 

 

Zoznam športovcov oddelenia (48 športovcov):  

brokové disciplíny – trap, double trap (17): Jana Špotáková, Zuzana Rehák Štefečeková, Michal 

Slamka, Erik Varga, Hubert Olejník, Filip Praj (všetci zamestnaní), Lucia Boorová, Roman Čavara, 

Adrián Drobný, Marián Kovačócy, Martin Kupkovič, Filip Marinov, Radovan Prstek, Nina 

Slamková, Boris Stanko, Július Vass, Veronika Vargová (všetci zabezpečovaní); 

brokové disciplíny – skeet (9): Danka Barteková, Lenka Kostelecká, Monika Štibravá (všetky 

zamestnané), Lucia Kopčanová, Dominik Krčmár, Dominik Lauko, Andrea Stranovská, Vanessa 

Hocková, Diana Marková (všetci zabezpečovaní); 

puškové disciplíny (9): Daniela Demjén Pešková, Jana Hyblerová (obe zamestnané), Diana 

Beníková, Denis Červenka, Klaudia Kolarovská, Dominika Škotková, Ivana Štiavnická, Lenka 

Žideková, Ivana Oľšavská (všetci zabezpečovaní); 

paralympijské disciplíny puška (3): Radoslav Malenovský, Veronika Vadovičová (inštruktori), 

Radoslav Morvay (zabezpečovaný); 

pištoľové disciplíny (8): Pavol Kopp (zamestnaný), Lukáš Daniel, Samuela Ernstová, Lenka 

Gajanová, Alexandra Nagyová, Jakub Polák, Štefan Kasala, Lukáš Filip (všetci zabezpečovaní); 

I.P.S.C. (2): Marián Fedor, Marián Vyšný (zabezpečovaní). 

 
Športovec Disc. 

  

MS/MS 

mix/dr. 

ME/ME 

mix/dr. 
SP Vyhodnotenie 

1. Barteková Danka Skeet Ž 
Plán 10. 10./6. 10. 

Splnené 
Plnenie 4. 1./4. 4. 

2. 
Demjén Pešková 

Daniela 
Puška Ž 

Plán 1/3 1/3 1.3 
Splnené 

Plnenie 3. 50. 26. 

3. Hyblerová Jana Puška Ž 
Plán 25. 15. 20. 

Nesplnené 
Plnenie –– 45. 63. 

4. Kopp Pavol Pištoľ M 
Plán 15. 12. 15. 

Nesplnené 
Plnenie 24. 24. 37. 

5. Kostelecká Lenka Skeet Ž 
Plán MD 

  
Materská 

dovolenka Plnenie 
   

6. 
Malenovský 

Radoslav 
Para. M 

Plán 3. –– 8. 
Splnené 

Plnenie 1. –– 1. 

7. Olejník Hubert D Trap M 
Plán 12. 10. –– 

Splnené 
Plnenie 3. 3. –– 



 

10 

 

8. Praj Filip 

D. 

Trap 

Trap 

M 
Plán 1/4 1./4. 1./4. 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

9. Slamka Michal Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie 85. 58. 49. 

10. Špotáková Jana Trap Ž 
Plán 1/3/8. dr. 1/3/6. dr. 1/3 

Nesplnené 
Plnenie 62./39. 30./20./6. 29. 

11. 
Rehák Štefečeková 

Zuzana 
Trap Ž 

Plán 12./8. dr. 10./6. dr. 12. 
Splnené 

Plnenie 1./1. 2./2. 6. 

12. Štibravá Monika Skeet Ž 
Plán MD 

  
Materská 

dovolenka Plnenie –– 
  

13. 
Vadovičová 

Veronika 
Para Ž 

Plán 3. –– 3. 
Splnené 

Plnenie 1. –– 2. 

14. Varga Erik Trap M 
Plán 20./8. dr. 15./6. dr. 15. 

Splnené 
Plnenie 2./1./8. 4./2./7. 14. 

15. Beniková Diana Puška J 
Plán 1/2 1/3 Nom 

Splnené 
Plnenie 7. 31./30. 23. 

16. Boorová Lucia Trap Ž 
Plán 1/2./8. dr. 1/2./6. dr. 1.2 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

17. Čavara Roman Trap M 
Plán 1/2./8. dr. 1/2./6. dr. 1/2 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

18. Červenka Denis Puška J 
Plán Nom. Nom. Nom 

Splnené 
Plnenie –– 58. 98. 

19. Daniel Lukáš Pištoľ M 
Plán –– –– –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

20. Drobný Adrián Trap M 
Plán –– –– –– 

Nehodnotené 
Plnenie –– –– –– 

21. Ernstová Samuela Pištoľ J 
Plán 1/2 1/3 –– 

Splnené 
Plnenie –– 34./41. 80. 

22. Fedor Marián 
I.P.S.C

. 
M 

Plán –– –– –– 
Nehodnotené 

Plnenie –– –– –– 

23. Filip Lukáš Pištoľ J 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– –– 42. 

24. Gajanová Lenka Pištoľ Ž 
Plán 1.3 20. 20. 

Nesplnené 
Plnenie –– 60./33. 66. 

25. Hocková Vanessa Skeet J 
Plán 15. 10. –– 

Splnené 
Plnenie 21. 7. 1. 

26. Kasala Štefan Pištoľ J 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– –– 25. 

27. Kolarovská Puška J Plán 1/2 1/3 Nom Nesplnené 



 

11 

 

Klaudia Plnenie –– 66./35. –– 

28. Kopčanová Lucia Skeet Ž 
Plán Nom. Nom. –– 

Splnené 
Plnenie –– 30./4. –– 

29. Kovačócy Marián Trap M 
Plán 1/3./8. dr. 1/3./6. dr. 1.3 

Splnené 
Plnenie 20./8. 21./20./7. 3. 

30. Krčmár Dominik Skeet M 
Plán Nom. Nom. –– 

Splnené 
Plnenie –– 51./16. –– 

31. Kupkovič Martin Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– –– –– 

32. Lauko Dominik Skeet J 
Plán Nom. Nom. –– 

Nesplnené 

Plnenie –– –– 68. 

33. Marinov Filip Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– –– –– 

34. Marková Diana Skeet J 
Plán Nom. Nom. –– 

Splnené 
Plnenie –– 18./4. 26. 

35. Morvay Radoslav Para. M 
Plán –– –– 8. 

Splnené 
Plnenie 14./3.dr –– –– 

36. 
Nagyova 

Alexandra 
Pištoľ Ž 

Plán –– 1/2 –– 
Nesplnené 

Plnenie –– –– –– 

37. Oľšavská Ivana Puška J 
Plán 1/2 Nom. –– 

Nesplnené 

Plnenie –– –– 55. 

38. Polák Jakub Pištoľ M 
Plán –– –– –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

39. Prstek Radován Trap J 
Plán 1/3 1/3 –– 

Nesplnené 

Plnenie –– –– 22. 

40. Slamková Nina Trap Ž 
Plán 1/2./8. dr. 1/2./6. dr. 1.2 

Nesplnené 
Plnenie –– 36./6. –– 

41. Stanko Boris Trap M 
Plán –– –– –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

42. Stranovská Andrea Skeet Ž 
Plán 1/3 1/3 1/3 

Nesplnené 
Plnenie –– –– 32. 

43. 
Škotková 

Dominika 
Puška Ž 

Plán Nom. Nom. –– 
Splnené 

Plnenie –– 70. –– 

44. Štiavnická Ivana Puška Z 
Plán 1/2 1/3 Nom 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

45. Vargová Veronika Trap Ž Plán –– –– –– Nehodnotené 
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Plnenie –– –– 48. 

46. Vass Július Trap M 
Plán –– –– –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

47. Vyšný Marián IPSC M 
Plán –– –– –– 

Nehodnotené 
Plnenie –– –– –– 

48. Žideková Lenka Puška Ž 
Plán –– –– –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

 

Strelecký oddiel mal za úlohu v pláne na ročný tréningový cyklus 2017/2018 získať na 

medzinárodných podujatiach nasledovné umiestnenia: 

 5 x do 3. miesta individuálne aj družstva 

 10 x do 3. miesta individuálne aj družstva - paralympijské disciplíny 

 15 x do 10. miesta individuálne aj družstva 

 15 x do 10. miesta individuálne aj družstva - paralympijské disciplíny 

 

Po skončení sezóny 2017/2018 možno konštatovať, že stanovené výkonnostné úlohy boli 

splnené. Nesplnenie úlohy v umiestnení družstiev do 10. miesta v paralympijských disciplínach bolo 

spôsobené nekonaním súťaži a presunutím ME na December 2018. Oddiel teda získal celkovo: 

 17 x do 3. miesta individuálne aj družstva 

 10 x do 3. miesta individuálne aj družstva - paralympijské disciplíny 

 27 x do 10. miesta individuálne aj družstva 

 6 x do 10. miesta individuálne aj družstva - paralympijské disciplíny 

 

Z pohľadu celého štvorročného olympijského cyklu je ale najdôležitejšou úlohou pre 

športovcov a aj celý oddiel zisk miesteniek na nasledujúce OH. A táto úloha sa tento rok podarila 

splniť nad očakávanie. Najprv V. Vadovičová a R. Malenovský získali miestenku na POH a neskôr 

na MS v Kórei sa k ním pridala Z. Rehák Štefečeková, D. Barteková a E. Varga. Teda strelecký 

oddiel má celkovo po tejto sezóne 7 miesteniek na POH a OH v Tokiu. 

 

Medzi najúspešnejších športovcov oddielu v individuálnych súťažiach tejto sezóny možno 

zaradiť: 

 Zuzanu Rehák Štefečekovú – ktorá získala 3 individuálne medaile (1. m. MS KOR, 2.m. 

a 3.m. ME AUT). Taktiež získala pre Slovensko dve miestenky na OH v Tokiu.  

 Erika Vargu – ktorý získal 2. miesto na MS v KOR. Tiež sa svojimi výkonmi pričinil o zisk 

dvoch miesteniek na OH v Tokiu. 

 Huberta Andrzeja Olejníka – ktorý získal 2 individuálne medaile (3. miesto MS KOR a 3. 

miesto ME AUT).  

 V. Vadovičovú – ktorá získala 5 individuálnych medailí (2 x 1. a 1 x 2. m. MS KOR, a 2. 

a 3.m. SP UAE). Pričom získala taktiež miestenku na POH v Tokiu. Pritom dva krát 

prekonala svetový rekord.   
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 Danku Bartekovú – ktorá získala 1. miesto na ME v AUT a 4. miesto na MS v KOR, pričom 

získala aj miestenku na OH. 

 Radoslava Malenovského – ktorý získal 4 individuálne medaile (1. m. MS KOR, a 2 x  1. a 1 

x 2. m. SP UAE). Pričom získal miestenku na POH. 

 Danielu Demjen Peškovú – ktorá získala 3. miesto na MS v KOR. 

 Mariana Kovačócyho – ktorý získal 3. miesto na SP na Malte. 

 Vanessu Hockovú – ktorá získala 1. miesto na SP juniorov v Nemecku.  

 

Členom nášho oddielu sa taktiež podarilo získať niekoľko hodnotných umiestnení aj v súťaží 

mixov a družstiev. 

 Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga získali v disciplíne Trap Mix 3 x 1. miesto a 1 x 2. 

miesto a miestenku na OH v Tokiu. 

 Zuzana Rehák Štefečeková a Hubert Olejník získali v disciplíne Double Trap Mix 1. miesto 

na ME v AUT. 

 Na MS v paralympijských disciplínach získali v súťaži družstiev naši športovci V. 

Vadovičová, R. Malenovský a L. Morvay 3. miesto. 

 

 

6.2 Oddelenie vodných športov 

 

6.2.1 Rýchlostná kanoistika 

 

Zoznam športovcov (26 športovcov): Martina Gogolová, Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák, 

Tibor Linka, Marek Krajčovič, Matej Michálek, Gábor Jakubík, Ivana Mládková, Adam Botek, 

Csaba Zalka, Samuel Baláž (všetci zamestnaní), Martin Nemček, Matúš Jedinák, Martin Hvojník, 

Zsolt Libai, Dávid Koczkas, Richard Zilizi, Mariana Petrušová, Lucia Oršulová, Paulína Tesáriková, 

Jessica Zatlkajová, Petra Myšáková , Gabriela Ladičová, Eduard Strýček, Richard Németh 

(zabezpečovaní). 

Meno, 

kategória 
Podujatie 

2018 
Vyhodnotenie  

Cieľ Výsledok 

Erik Vlček                       

K2, K4 

MS do 6m. 2m. splnené 

ME do 6m. 6m. splnené 

Juraj Tarr                          

K2, K4 

MS do 6m. 2m. splnené 

ME do 6m. 6m. splnené 

Denis Myšák po operácii - 
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Tibor Linka                       

K2, K4 

MS do 6m. 7m. nesplnené 

ME do 6m. 2m.6m. splnené 

MS U23 do 9m. 2m. splnené 

ME U23 do 6m. 1m.,1m. splnené 

Marek 

Krajčovič 

K1,K2,K4 

MS do 12.m. disk. nesplnené 

ME 
do 10.m. / nesplnené 

Matej 

Michálek 

K1,K2,K4 

MS do 12.m. / nesplnené 

ME 
do 10.m. 

18m. nesplnené 

Gábor 

Jakubík 

K1,K2,K4 

MS do 12.m. 2m. splnené 

ME 
do 10.m. 2m. splnené 

Martina 

Kohlová - 

Gogolová                 

K1,K2 

MS po materskej SF.   

ME po materskej 13m.,14m.   

Ivana 

Mládková       

K1,K2 

MS do 9.m. 7m. splnené 

ME 
do 9.m. 7m. splnené 

Adam Botek        

K1,K2,K4 

MS U23 do 9.m. 1m. splnené 

MS do15.m. 4m. splnené 

ME do 9 m. 4m. splnené 

ME U23 do 6.m. 1m. splnené 

Martin 

Nemček 

K1,K2,K4 

MS U23 do 9.m. 12m. nesplnené 

MS do15.m. / / 

ME U23 do 6.m. / / 

Samuel Baláž 

K1,K2,K4 

MS U23 do 9.m. 1m.,2m. splnené 

MS do15.m. 10m, 2m. splnené 

ME U23 do 6.m. 1m.,1m. splnené 

ME do 10.m. 2m. splnené 

Csaba Zalka         

K1,K2,K4 

MS U23 do 9.m. 1m. splnené 

ME U23 do 6m. 1m. splnené 

ME do 9.m. 6m. splnené 

MS do 12.m. 7m. splnené 

 

Plánované ciele boli, tak ako po minulé roky, aj v roku 2018 veľmi vysoké. Po úspešných 

predošlých rokoch, v ktorých naši pretekári zaradení v Športovom centre polície MV SR dosahovali 

popredné umiestnenia na vrcholných medzinárodných podujatiach, sa nám aj v tomto roku podarilo 

získať medailové umiestnenia na MEJ + U23, MSJ + U23, ME a MS. 

Hlavnou a najvýznamnejšou zmenou je vyradenie našej najúspešnejšej disciplíny  K4 1000m 

a nahradenie disciplínou K4 500m. Do značnej miery ide o negatívny zásah, s ktorým sa budeme 

musieť vyrovnať. Zmeny v štruktúre olympijského programu závažne zasiahli naše športové 
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odvetvie v negatívnom význame. Naša K4 sa musela preorientovať vo veľmi krátkom čase na kratšiu 

trať, čo po rokoch tréningu na 1000 m nie je vôbec jednoduché. Napriek krátkosti času môžeme 

dosiahnuté výsledky hodnotiť pozitívne.  

Rok 2018 bol ďalším prípravným a skúšobným rokom pred olympijskou kvalifikáciou, ktorá 

nás čaká v roku 2019. Vzhľadom na zmeny disciplíny v K4 bolo nevyhnutné skúšať viac posádok, 

ktoré by boli konkurencieschopné a dokázali si vyjazdiť miestenku na OH v Tokiu 2020. Pretekári 

ŠCP majú potenciál okrem zisku miestenky v K4 aj možnosť nominácie na OH v ďalších 

disciplínach ako K1 500 m ženy, K2 1000 m muži či C1 500 m ženy. 

Celkovo výsledky dosiahnuté našimi pretekármi na všetkých stupňoch od juniorov, U23 až 

po seniorov boli na vysokej úrovni, okorenené medailovými umiestneniami.  

V ďalšom období budeme musieť klásť dôraz hlavne na to aby sme dokázali vyskladať z 

našich vynikajúcich pretekárov družstvo, ktoré dokáže v roku 2019 vyjazdiť čo najviac olympijských 

miesteniek.  

Športové centrum polície MV SR bude aj naďalej pokračovať v podpore zaradených 

športovcov jednotlivých kategóriách tak, aby sme plynule nadviazali na predošlé veľmi úspešné 

sezóny. Dôkazom toho sú aj medailové umiestnenia na vrcholných medzinárodných podujatiach v 

jednotlivých vekových kategóriách od juniorov až po seniorov. 

 

6.2.2 Vodný slalom 

 

Zoznam športovcov (14 športovcov): Matej Beňuš, Peter Hochschorner, Pavol Hochschorner, 

Andrej Málek, Ladislav Škantár, Peter Škantár Soňa Stanovská (všetci zamestnaní), Matúš 

Gewissler, Radoslav Miko, Matej Pašek, Juraj Skákala, Jakub Stanovský, Ľudovít Macúš, Emanuela 

Luknárová (všetci zabezpečovaní). 

 

Športovec Cieľ  Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Beňuš M. 3. m. 4. m. nesplnené 

Stanovská S. (C1Ž) 20. m. 10. m. splnené 

Málek A. 15. m. Nenomin. nesplnené 

ME 

Škantár L., Škantár P. 3. m. 9. m. nesplnené 

Hochschorner Pavol 5. m. Nenomin. nesplnené 

Hochschorner Peter       

Stanovská S. (C1Ž) 15. m. 17. m. nesplnené 

Beňuš M. 3. m. Nenomin. nesplnené 

Málek A. 10. m. Nenomin. nesplnené 

MEJ a U23 

Stanovská S. (K1) 3. m. 5. m. nesplnené 

Stanovská S. (C1) 3. m. 2. m. splnené 

Málek A. 3. m. 27. m. nesplnené 
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MSJ a U23 

Stanovská S. (K1) 6. m. 2. m. splnené 

Stanovská S. (C1) 3. m. 3. m. splnené 

Málek A. 3. m. 30. m. nesplnené 

OHM 
Luknárová E. (K1Ž) 6. m. 1. m. splnené 

Luknárová E. (C1Ž) 6. m. 3. m. splnené 

 

Dosiahnuté výsledky v sezóne 2018 ukazujú aktuálny výkonnostný stav kanoistiky na divokej 

vode v oddelení vodných športov po vyradení veľmi úspešnej kategórie C2 zo súťažného programu 

ICF ako aj z OH 2020. Z medailového pohľadu sezóna 2018 nebola tak úspešná ako predošlé, keď sa 

nám  podarilo získať na vrcholných medzinárodných podujatiach seniorov, juniorov ako sú MS, ME 

a olympijské hry mládeže:  

 

- 3 medaily v olympijských disciplínach  

- 2 medaily na olympijských hrách mládeže  

- 3 medaily v neolympijských disciplínach 

  

Na zisku uvedených medailových umiestnení sa už do veľkej miery zaslúžili mládežnícki 

pretekári, čo v minulosti pri zastúpení veľmi úspešnej generácie športovcov hlavne v kategóriách C2 

a C1 muži nebývalo veľmi časté. 

 

Väčšina mládežníckych pretekárov bola zaradená do OVŠ – Kanoistika na divokej vode pred 

začiatkom sezóny a v spolupráci s trénermi a s podporou Športového centra polície majú predpoklad 

uvedenú medailovú bilanciu postupne zlepšovať s ich súčasným postupným profilovaním pre ďalší 

olympijský cyklus. 

 

V nasledujúcej sezóne bude dôraz smerovaný na hlavnú úlohu, ktorou je začiatok internej 

olympijskej nominácie a vyjazdenie miesteniek pre Slovensko na OH 2020. Trénerský tím OVŠ – 

Kanoistika na divokej vode v spolupráci so športovými odborníkmi bude aj naďalej pracovať na 

zvyšovaní výkonnosti a  potenciálu pretekárov ŠCP, ktorí by sa mal odzrkadliť v nasledujúcich 

sezónach v podobe väčšieho počtu medailových umiestnení. 

 

6.3 Oddelenie rôznych športov 

 

6.3.1 Akrobatické lyžovanie 

 

Zoznam športovcov (1): Zuzana Stromková (zamestnaná) 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

ZOH Zuzana Stromková kval. neštartovala splnené 
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Zuzana Stromková  sa kvalifikovala na ZOH 2018 ale nedoliečené zranenie ramena jej štart 

neumožnilo. V marci 2018 nastúpila na preteky svetového pohára v Seiser Alm, kde obsadila 11. 

miesto a zdalo sa, že i po zranení môže mať Stromková vysoké ambície. 

V septembri 2018 sa rameno ozvalo znova a Z. Stromková musela opäť absolvovať operáciu 

zraneného ramena a svoje športové ciele v roku 2018 tak nemohla plniť. 

 

6.3.2 Beh na lyžiach 

 

Zoznam športovcov (1): Peter Mlynár (zamestnaný) 

 

Športovec Cieľ Vyhodnotenie 

 ZOH Peter Mlynár postup na ZOH splnené 

 

Peter Mlynár sa pripravoval prevažne na šprinty klasickou technikou, v ktorých dokazoval 

dlhodobo najlepšie výsledky v porovnaní s medzinárodnou špičkou. Na zimných olympijských hrách 

štartoval v štyroch disciplínach - šprinty klasickou technikou, 15 km voľným spôsobom, tím šprint  

voľným spôsobom s Andrejom Segečom a na záver 50 km klasickou technikou.  

Najlepší výsledok na ZOH v Pjongčangu dosiahol P. Mlynár v šprinte klasickou technikou na 1,4 

km. Pretekár bol podľa dlhodobého rebríčku nasadený pred štartom na 51. mieste, v kvalifikácii však 

obsadil 25. miesto a po štvrťfinálovom rozbehu sa posunul na konečnú 23. priečku v konkurencii 80 

pretekárov. P. Mlynár sa vôbec ako prvý v histórii samostatnej SR prebojoval v šprintoch do 

vyraďovacej časti na vrcholnom podujatí (MS, ZOH) – umiestnil sa v 1/3 štartového poľa. 

 V ďalších disciplínach, v ktorých štartoval obsadil na 15 km voľnou technikou 67. miesto 

v konkurencii 119 pretekárov, v tím šprinte voľnou technikou s A. Segečom obsadili 22. pozíciu 

z 28. dvojíc a v záverečnom 50 km maratóne klasickou technikou skončil na 51. priečke spomedzi 

69. štartujúcich. 

Mlynárovo vystúpenie na ZOH 2018 možno hodnotiť pozitívne. Hlavne  kvôli 23. miestu 

v šprintoch klasickou technikou, na ktoré sa prioritne pripravoval. Umiestnením v TOP 30 sa zaradil 

medzi svetovú špičku, čo pozitívne ohodnotila aj medzinárodná odborná lyžiarska verejnosť. 

 

6.3.3 Box 

 

Zozmam športovcov (12)- Matúš Strnisko, Michal Takács, Tomáš Zold, Peter Kontár, Adam Vago, 

Patrik Valent, Miroslava Jedináková, Michaela Turacová, Ladislav Horváth,                                                

Šimon Turčina, Samuel Horváth, Roman Horváth 

 
Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MEÚ Matúš Strnisko - 3. m. - 
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Matúš Strnisko v roku 2018 potvrdil svoju pozíciu v európskej špičke svojej kategórie, keď 

na otvorených Majstrovstvách EÚ (najvyššie vrcholné podujatie pre boxerov Európy v roku 2018) 

vybojoval bronz. Rovnako vybojoval bronzovú medailu vo veľkej konkurencii na svetovom pohári 

v nemeckom Halle. Na obe podujatia pritom nebola príprava ideálna z hľadiska prípravných 

turnajov, na ktorých neštartoval pre zdravotné problémy. V závere roka suverénne obhájil titul 

majstra SR. 

Veľmi talentovaný je aj boxer Michal Takács, ktorý je už 15-násobným majstrom SR 

v rôznych vekových kategóriách. V roku 2018 bolo jeho najlepším výsledkom 5. miesto na 

Svetovom pohári, kde sa postaral o senzáciu v podobe vyradenia favorizovaného reprezentanta 

z USA. Získal taktiež bronzovú medailu na medzinárodnom turnaji AIBA v Ústí n/L ako aj na GP 

Slovakia. 

Výborné 5. miesto na Svetovom pohári obsadil boxer Tomáš Zold ktorý porazil aj veľmi 

kvalitného súpera a účastníka OH z Kataru. Okrem titulu MSR si odniesol aj cenu za 

najtechnickejšieho boxera šampionátu. 

Veľmi dobré výsledky dosiahli aj boxeristky zaradené v ŠCP, keď sa Miroslava Jedináková po 

víťazstvách na turnajoch v ČR a Poľsku nominovala na ME, kde napriek tomu že nemala skúsenosti, 

ukázala vysoký potenciál a vybojovala 5. miesto keď v boji o medailu tesne prehrala s Ruskou. Na 

základe toho sa ale kvalifikovala na MS kde rovnako obsadila 5. miesto. Druhou úspešnou 

boxeristkou je Michaela Turacová, ktorá na medzinárodnom turnaji kadetov v Srbsku získala 

bronzovú medailu a bronz si vybojovala aj na majstrovstvách Európy mladšieho dorastu.  

 

 

6.3.4 Krasokorčuľovanie 

 

Zoznam športovcov (3): Lukáš Csölley (zamestnaný), Nicole Rajičová, Lucie Myslivečková 

(zabezpečovaní). 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS Rajičová 15. m. 27. m. nesplnené 

MS  Myslivečková & Csölley 20.m. 24. m nesplnené 

ME 
Rajičová 10. m. 6. m. splnené 

Myslivečková & Csölley 15. m. 17. m. nesplnené 

ZOH Rajičová 16. m. 14. m. splnené 

ZOH Myslivečková & Csölley 20. m. 20. m. splnené 

 

Nicole Rajičová 

Na ZOH 2018 v Pjongčangu štartovala N. Rajičová na svojej druhej olympiáde. V roku 2014 

na ZOH v Soči postúpila do finále a  obsadila 24. miesto. V období  po olympiáde v Soči sa zaradila 

k najlepším európskym pretekárkam a na majstrovstvách sveta sa umiestňovala na 13. – 17. mieste.   
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V Pjongčangu 2018  ukázala dve výborné jazdy a obsadila 14.  miesto. Vo svetovej 

konkurencii je to jej druhý najlepší výsledok vôbec.  Na majstrovstvách Európy, tri týždne pred ZOH 

v Pjongčangu, skončila na 6 mieste. Na olympiáde sa umiestnila z európskych pretekárok ako piata 

najlepšia.  

Možno konštatovať, že N. Rajičová splnila športové ciele z pohľadu výkonnosti,  dosiahnutého 

umiestnenia, a tým naplnila očakávania športovej i odbornej verejnosti. V úvode roka 2018 na ME 

v Moskve obhájila N. Rajičová 6.miesto, čím zopakovala  v jej športovej kariére zatiaľ najlepší 

výsledok.  

Lucie Myslivečková - Lukáš Csölley – tance na ľade 

Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley obsadili na ZOH 2018 20. 

miesto. Ich hlavný cieľ bol postup do finále, ktorý dosiahli 19.  miestom v krátkom tanci. Tu zaostali 

o 0,65 bodu za svojím maximom, ktorý dosiahli v septembri na olympijskej kvalifikácii. Celkovo 

s vystúpením tanečného páru je možné vysloviť spokojnosť. Ich výkony zodpovedali aktuálnym 

možnostiam a schopnostiam. Splnili ciele i očakávania a možno s ich vystúpením vysloviť 

spokojnosť. Na ME v januári 2018 v Moskve sa umiestnili na 17. mieste a po MS ukončili 

spoluprácu, a tým aj aktívnu športovú činnosť. 

6.3.5 Ľadový hokej 

 

 
Kolektív Cieľ Vyhodnotenie 

MS 
družstvo ženského 

hokeja 
postup z III. divízie splnené 

 

V roku 2018 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 bratislavské dievčatá boli ubytované v Inštitúte verejnej správy – zariadenie MV SR 

v Dúbravke a prevažná väčšina študovala na Športovom Gymnáziu na Ostredkovej ulici.       

Hokejový tím dievčat pokračoval vo svojom poslaní a združoval reprezentantky do 18 rokov ako aj 

hráčky seniorského tímu žien Slovenska prevažne do 24 rokov.  

V uplynulej sezóne (2017/2018) sa tím dievčat stal majstrom Slovenska v Extralige žien. Táto 

súťaž však hráčky nepripravila dostatočne na majstrovstvá sveta žien kde skončili na poslednom 

mieste. Vedenie tímu sa po tejto skúsenosti rozhodlo prihlásiť tím dievčat do chlapčenskej súťaže 

Kadetov (do 16 rokov), ktorá je prísľubom kvalitnej prípravy na ťažké medzinárodné súboje na 

majstrovstvách sveta.   

Čo sa týka medzinárodnej ženskej súťaže EWHL, tím skončil na štvrtom mieste (február 2018). 

Do ďalšej sezóny sa vedenie tímu rozhodlo prihlásiť len do Supercupovej súťaže EWHL, ktorá je 

z hľadiska medzinárodného kontaktu dostačujúca a finančne menej náročná ako dlhodobá súťaž 

EWHL.  
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Zloženie tímu: brankárky: Lettrichová, Tabačková (od augusta), Kiapešová (január – október) 

obrankyne: Čurmová, Klimášová, T.Ištocyová, Kučerková, Králiková, Drábeková, Vragová (do 

augusta), Vysokajová, Šulíková Alžbeta (od mája), útočníčky: Korenková, Trebulová, L.Ištocyová, 

Honečková, Ágoštonová (do augusta), Kúbeková, Fáberová, Košecká, Maskaľová, Rumanová (obe 

do mája), Halušková Lucia, Hlinková, Schredlová (všetky tri od augusta). 

 

Okrem toho bolo v druhej polovici roka 2018 umožnené zúčastňovať sa na tréningovom procese 

potenciálnym hráčkam do reprezentácie SR žien, SR 18 a SR 16 – Matejková, Šuliková Laura, 

Plankenauerová, Kušmireková, Štetiarová, Krákorová, Vrbinská, Kanderková.   

   

Hráčky ŠKP tvorili základ oboch reprezentačných tímov Slovenska. Na majstrovstvách sveta 

div. IA hráčok do 18 rokov v Asiagu sa umiestnilo Slovensko na 6.miesto.  

 

 

6.3.6 Sánkovanie 

 

Zoznam športovcov (1): Jozef Ninis (zamestnaný). 

 
Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

ZOH Jozef Ninis kval. kval. splnené 

 

Jozef Ninis v roku 2018 štartoval na svojej štvrtej olympiáde. Na pretekoch svetového pohára 

dosahoval výsledky, ktoré dávali nádej na zlepšenie jeho doteraz najlepšieho umiestnia, ktorým bolo 

20. miesto na ZOH 2014 v Soči. Predolympijský optimizmus výrazne podporovala aj prvá jazda, kde 

dosiahol 7. miesto so stratou na najrýchlejšieho len +0,181 sekundy. V druhej jazde však urobil 

veľkú chybu, kde stratil približne 2 sekundy a klesol až na 28. miesto. Treťou jazdou už len čiastočne 

skorigoval poradie na celkové 25. miesto. J. Ninis štartoval aj v súťaží štafiet, kde SR zaostala za 

očakávaným výsledkom, keď sa umiestnila na 11. mieste z 13. štafiet so stratou +2,476 sek. 

 

V roku 2018 dosiahol J. Ninis najlepšie výsledky na svetovom pohári v Lillenhameri, kde 

skončil na 13. mieste a predovšetkým v Sigulde, kde obsadil 7. miesto. 

 

6.3.7 Snoubording 
 

Zoznam športovcov (1): Klaudia Medlová (zamestnaná). 

 
Športovec Cieľ Vyhodnotenie 

ZOH Klaudia Medlová postup na ZOH splnené 

 

Klaudia Medlová štartovala na zimnej olympiáde v dvoch disciplínach. Kvalifikáciu v  

slopestyle pre zlé poveternostné podmienky najskôr 2-krát posunuli, neskôr  úplne zrušili a 

všetkých 27 pretekárok postúpilo priamo do finále. Nepriaznivé počasie v dejisku súťaže bolo 
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i v deň  finále. Preteky boli poznačnené množstvom pádov spôsobených nevypočitateľným vetrom. 

K. Medlová v prvej jazde dostala od rozhodcov 26,16 bodu, v druhej svoj zisk vylepšila na 

34,00 bodu. Nestačilo to však na boj o popredné priečky a  napokon obsadila 24. miesto. 

     Druhá disciplína, v ktorej  snoubordistka Klaudia Medlová štartovala bol  Big Air, ktorý mal  na 

ZOH v Pjongčangu premiéru. Medlová ani jeden z dvoch svojich „skokov - trikov“ neustála 

a obsadila napokon 23. miesto. V kvalifikácii štartovalo celkovo 26 snoubordistiek.  

V druhej polovici roku 2018 na podujatiach svetového pohára Klaudia Medlová obsadila 7. 

miesto v Pekingu a 3. miesto v Cardrone. Oba výsledky dosiahla v disciplíne Big Air. 

Medlová napriek neúspechu na ZOH 2018 výsledkami vo svetovom pohári dokázala, že je stále 

schopná bojovať o popredné umiestnenia, čo bolo prísľubom pred majstrovstvami sveta začiatkom 

februára 2019 

6.3.8 Šortrek 

 

Zoznam športovcov (3): Alica Porubská (zamestnaná), Petra Rusnáková, Lucia Filipová 

(zabezpečované). 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS Alica Porubská 
Do 20. 

m. 500m 20. m. splnené 

ME Alica Porubská 
20. m. 
celkom 20. m. splnené 

 

Alica Porubská nesplnila hlavný cieľ sezóny – nominovať sa na ZOH 2018. V závere sezóny 

2017/2018 nastalo zlepšenie jej športovej výkonnosti a splnenie čiastkových výkonnostných cieľov 

na MS a ME. V druhej polovici roka 2018 sa objavili u pretekárky zdravotné problémy. Jej 

tréningový proces bol značne obmedzený, a preto neštartovala na žiadnych podujatiach. 

Pre Petru Rusnákovú boli vrcholným podujatím sezóny MSJ, kde sa najlepšie umiestnila na 1 500 m 

na 22. mieste. Na 500 m skončila 26., na 1000 m preteky nedokončila, čo ovplyvnilo jej celkové 

umiestnenie – 39. zo 65 pretekárok. Počas hlavnej sezóny mala výpadky z tréningového procesu pre 

zdravotné problémy a z tohto dôvodu absolvovala len málo pretekov. Je majsterkou SR na 1 000 m 

trati pre rok 2018. 

V druhej polovici sezóny štartovala medzi seniorkami na svetových pohároch v Calgary, Salt Lake 

City a Almaty, kde dosiahla na svoj vek veľmi dobré výsledky. Rok 2018 bol pre pretekárku 

predovšetkým prípravou na EYOF 2019 začiatkom februára. 

Aj pre Luciu Filipovú mali byť vrcholným pretekom v roku 2018 byť MSJ, ale zranenie jej 

nedovolilo štartovať. Najlepšie výsledky dosiahla na podujatí Danubia Cup. 

V závere roka 2018 štartovala medzi seniorkami na svetovom pohári v Almaty, kde podobne aj jej 

dosiahnuté výsledky sú prísľubom pre nasledujúce roky.  Svojím  prístupom k tréningu a funkčnými, 

biochemickými predpokladmi má reálne možnosti bojovať na EYOF 2019 do 6. miesta. 
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6.3.9 Triatlon 

 

Zoznam športovcov (2): Richard Varga (zamestnaný), Romana Gajdošová (zabezpečovaná). 

Richard Varga Richard nemal vstup do sezóny podľa predstáv v Abú Zabí (26. miesto), no 

každým ďalším pretekom sa zlepšoval nielen výsledkami ale aj svojou kondíciou. V strede sezóny 

Richardovi vygradovala jeho forma a v Tartu na ME v šprint triatlone dosiahol svoj životný 

výsledok, titul majstra Európy v šprint triatlone. Na tomto podujatí sa R. Varga zranil a ukončil 

sezónu 2018 a začal podstupovať liečbu.  

Romana Gajdošová presvedčila tento rok, že v jej podaní môžeme rozprávať o reálnej možnosti 

kvalifikovať sa na OH Tokio 2020. Sezóna bola veľmi stabilná, na základe ktorej sa prebojovala do 

pomyselnej olympijskej štartovej listiny na pozícií 45 z 55 možných štartujúcich.  

6.4 Hasičský šport 

 

V roku 2018 sa rozvíjala podpora a pomoc ŠCP voči hasičskému športu. Hasičský šport je 

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

Hasičského a záchranného zboru. Slúži na rozvoj zručností, zdokonaľovanie kondičných schopností 

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

reprezentačným výberom v zahraničí.  

V roku 2018 reprezentácia SR v hasičskom športe absolvovala 8 spoločných sústredení s cieľom 

zlepšiť kondičnú pripravenosť a zdokonaliť techniku disciplín jednotlivcov a súhru v kolektívnych 

disciplínach hasičského športu. Z pohľadu vrcholových podujatí bol rok 2018 o niečo náročnejší. 

Reprezentačné družstvá v hasičskom športe reprezentovali Slovenskú republiku na troch podujatiach. 

Prvou boli medzinárodné majstrovstvá Poľska v hasičskom športe. Tejto súťaže sa zúčastnilo vrátane 

Slovenska 5 medzinárodných družstiev. Na tomto podujatí naši reprezentanti získali v hodnotení 

družstiev dve tretie miesta z disciplín beh na 100 m s prekážkami a výstup do 4. podlažia cvičnej 

veže a jedno druhé miesto v disciplíne požiarny útok, čo im v celkovom hodnotení prinieslo striebro. 

Druhým medzinárodným podujatím boli majstrovstvá Českej republiky. Slovenská republika sa na 

tomto podujatí podieľala iba ako hosť, a teda nebola zaradená do hodnotenia súťaže.  

 Vrcholom roka boli majstrovstvá sveta v hasičskom športe konané po prvýkrát na domácej 

pôde. Dejiskom 14. Majstrovstiev sveta mužov a 5. Majstrovstiev sveta žien v hasičskom športe v 

dňoch  10. – 16. Septembra 2018 bola Banská Bystrica.  Slovensku sa na týchto majstrovstvách  

podarilo získať historicky tretie zlato a po dvoch rokoch opäť získať titul „majstri sveta v disciplíne 

požiarny útok“. Obrovský úspech na týchto majstrovstvá dosiahli aj reprezentantky žien, ktoré 

získali v požiarnom útoku zlato na majstrovstvách sveta po prvýkrát. 
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7. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

Športové centrum polície je rozpočtovou organizáciou MV SR a vykonáva svoju činnosť na 

základe záväzných ukazovateľov, ktoré stanovuje Sekcia ekonomiky MV SR. 

 

7.1 Schválený rozpočet 

 

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

630 a 640 listom č. p. SE-ORF1-2017/000947-003 zo dňa 22. 12.2017 a Sekcia systemizácie 

a mzdovej politiky MV SR rozpis kat. 610 a 620 č. p. SSMP-ORMP-2018/000088-001 zo dňa 2. 

1.2018 spolu v čiastke 2 471 756,- € v programovej štruktúre a v prvku 0D60101 a EK0B03.  

 Z toho prostriedky na platy a osobné vyrovnania boli vo výške 1 042 955,- € a príspevky 

zamestnávateľa do poisťovní  tvorili čiastku 367 451,- €. Na kategóriu 630 Tovary a ďalšie služby 

boli v schválenom rozpočte prostriedky v čiastke 1 059 350,- €. V kategórii 640 Bežné transfery bol 

schválený rozpočet v čiastke 2 000,- €. 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 nebol schválený. 

 

7.2 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 2018 aktivovaných 57 RO. 
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1. Rozpočtové opatrenia vykonané z úrovne správcu rozpočtovej kapitoly MV SR /povolené 

prekročenie, úprava záväzných ukazovateľov, presuny medzi prvkami/ v počte 28, 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 v počte 29 boli realizované presunmi medzi podpoložkami 

vo všetkých kategóriách podľa potreby.  

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 2018 je celkový upravený rozpočet našej 

organizácie v čiastke 3 080 881,28 € spolu za bežné aj kapitálové výdavky.  

 

7.3 Čerpanie za hodnotené obdobie 

 

Za rok 2018 bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov našej organizácie spolu 3.080.874,94 €. 

Čerpanie výdavkov rozpočtu zo samostatného účtu 021 stravné bolo 7.400 €. 
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P r e h ľ a d 

o čerpaní výdavkov za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 

        

(v €) 

U k a z o v a t e ľ 

skutočno

sť za 

rovnaké 

obdobie 

minulého 

roka 

schválen

ý 

rozpočet 

upraven

ý 

rozpočet 

skutočnos

ť za 

hodnotené 

obdobie 

% 

plneni

a 

schvál.   

rozpoč

tu 

% 

plnenia 

upraven

. 

rozpočt

u 

čerpan

ie 

prostri

ed. zo 

sam. 

účtu 

stravné 

S p o l u 

a 1 2 3 4 5 6 8 10 

611- tar.plat, osob. 

plat,zákl. plat,fun. 

Plat, vr. Náhrad 

829 

375,00 

880 

105,00 

895 

374,89 895 374,61 101,73 100,00   895 374,61 

612 - príplatky 

173 

249,00 

161 

250,00 

202 

338,61 202 337,76 125,48 100,00   202 337,76 

614 - odmeny 62 254,00 1 600,00 79 970,50 79 970,50 

4998,1

6 100,00   79 970,50 

610 - mzdy, platy, 

služobné príjmy a 

ostatné osobné 

vyrovnania 

1 064 

878,00 

1 042 

955,00 

1 177 

684,00 

1 177 

682,87 112,92 100,00   

1 177 

682,87 

621 - poistné do 

Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne 88 212,00 66 507,00 

102 

770,46 102 769,69 154,52 100,00   102 769,69 

623 - poistné do 

ostatných zdravotných 

poisťovní 19 871,00 32 053,00 23 373,35 23 373,35 72,92 100,00   23 373,35 

625 - poistenie do 

Sociálnej poisťovne 

217 

400,00 

199 

302,00 

248 

284,26 248 284,26 124,58 100,00   248 284,26 

627 - poistenie do 

doplnkových dôch. 

poisťovní 7 140,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00   8 000,00 

628 - poistné na 

osobitné účty 61 397,00 61 589,00 70 493,93 70 493,93 114,46 100,00   70 493,93 

620 - poistné a 

príspevok do 

poisťovní 

394 

020,00 

367 

451,00 

452 

922,00 452 921,23 123,26 100,00   452 921,23 

631 - cestovné 

náhrady 

311 

773,00 

305 

210,00 

262 

268,16 262 268,16 85,93 100,00   262 268,16 

632 - energie, voda a 

komunikácie 

145 

853,00 

148 

789,00 

119 

524,20 119 524,20 80,33 100,00   119 524,20 

633 - materiál 

474 

873,00 

243 

231,00 

440 

979,55 440 978,89 181,30 100,00   440 978,89 

634 - dopravné 43 563,00 58 230,00 42 781,87 42 781,87 73,47 100,00   42 781,87 

635 - rutinná a 

štandardná údržba 2 381,00 8 210,00 6 337,11 6 333,33 77,14 99,94   6 333,33 

636 - nájomné za 

nájom 

177 

111,00 

130 

300,00 

193 

417,33 193 417,33 148,44 100,00   193 417,33 

637 - služby 

183 

744,00 

165 

380,00 

221 

883,36 221 883,36 134,17 100,00 

7 

400,00 229 283,36 

630 - tovary a služby 

1 339 

298,00 

1 059 

350,00 

1 287 

191,58 

1 287 

187,14 121,51 100,00 

7 

400,00 

1 294 

587,14 

642 - transfery 

jednotlivcom a 

nezisk.práv.osobám 6 352,00 2 000,00 50 028,42 50 028,42 

2 

501,42 100,00   50 028,42 

640 - bežné transfery 6 352,00 2 000,00 50 028,42 50 028,42 

2 

501,42 100,00   50 028,42 
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600 - bežné výdavky 

- spolu 

2 804 

548,00 

2 471 

756,00 

2 967 

826,00 

2 967 

819,66 120,07 100,00 

7 

400,00 

2 975 

219,66 

713 - nákup stroj., 

prístroj., zariad., 

techniky a náradia 

156 

925,00 0,00 

113 

055,28 113 055,28   100,00   113 055,28 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 

178 

525,00 0,00 

113 

055,28 113 055,28   100,00   218 621,48 

700 - kapitálové 

výdavky - spolu 

178 

525,00 0,00 

113 

055,28 113 055,28   100,00   218 621,48 

V ý d a v k y  spolu 

2 983 

073,00 

2 471 

756,00 

3 080 

881,28 

3 080 

874,94 124,64 100,00 

7 

400,00 

3 193 

841,14 

 

7.4 Príjmy  

Rozpočtové príjmy: 

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

upravený na čiastku 7 462,99 €. 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 2018. 

Príjmy na samostatných účtoch: 

Príjmy v roku 2018 na samostatnom účte 008 SoFo tvoril príjem z tvorby SoFo z vyplatených 

miest zamestnancov vo výške 1,10 % v čiastke 11 860,05 €. 

Príjmy v roku 2018 na samostatnom účte 021 tvorili príjmy za stravné od zamestnancov 

v čiastke 10 533,40 € a príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu v čiastke 9.862,56 €. 

 

7.5 Bežné výdavky 

Schválený rozpočet BV organizácie bol 2 471 756,- €. Po vykonaných rozpočtových 

opatreniach bol upravený rozpočet na čiastku 2 967 826,- € . 

Čerpanie za hodnotené obdobie bolo 2 967 819,66 €, čo je plnenie 100 % k upravenému 

rozpočtu roka 2018. 

610 Platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 Schválený rozpočet na mzdy na rok 2018 bol spolu v čiastke 1 042 955,- €. Upravený 

rozpočet k 31.12.2018 /valorizácia a personálne zmeny/ bol v čiastke 1 177 684,- €. Čerpanie bolo 

spolu v čiastke 1 177 682,87 €, čo je 100 %  k upravenému rozpočtu roka 2018. 

 

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

verejnom záujme /ďalej „OZ vo VZ“/ 
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Schválený počet OZ vo VZ bol k 1.1.2018 36 OZ /administratívne kapacity a športoví tréneri/.  

V závere roka boli zrealizované organizačné opatrenia a v súvislosti s tým upravený počet OZ vo VZ 

na 37. 

 Skutočný evidenčný počet OZ vo VZ /obsadené miesta/ k 31.12.2018 je 33 OZ.  

Priemerný evidenčný počet prepočítaný /podľa údajov z evidenčných počtov zo SAP/ je 32,75 OZ vo 

VZ. 

Schválený rozpočet na mzdy OZ vo VZ na rok 2018 bol v čiastke 430 962,- €.  

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

rozpočet upravený na čiastku 465 219,- €. V priebehu roka boli na základe rozhodnutia MV SR 

vyplatené odmeny za kvalitné plnenie úloh v čiastke 33 049,- € a odmeny k jubileu v zmysle 

Kolektívnej zmluvy na rok 2018 v čiastke 3 065,50 €. 

 K 1.5.2018 boli zrealizované organizačné zmeny a z uvedeného dôvodu odišli 3 zamestnanci, 

ktorým bolo vyplatené odstupné. 

 Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2018 je spolu v čiastke 465 218.88 €, 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 35 /športovci - inštruktori/. Evidenčný počet OZ 

podľa ZP spolu k poslednému dňu hodnoteného obdobia je 33. Priemerný evidenčný počet 

prepočítaný /podľa údajov z evidenčných počtov zo SAP/ je 32.49 OZ podľa ZP.  

Schválený rozpočet na mzdy OZ podľa ZP v roku 2018 bol v čiastke 376 920,- €.  

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

vlastné a v súlade s nimi bol upravený rozpočet na čiastku 445 090,- €. V závere roka boli na základe 

rozhodnutia MV SR vyplatené odmeny za kvalitnú prácu v čiastke 127 800,- €. Čerpanie mzdových 

prostriedkov za rok 2018 je spolu v čiastke 445 089,72 €, 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 12 príslušníkov PZ bol v čiastke 235 073,- €. 

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

nimi bol upravený rozpočet na čiastku 267 375,- € a zvýšený počet miest na 13. 

  Evidenčný počet aj prepočítaný počet k 31.12.2018 bol v počte 12 zamestnancov 

v služobnom pomere.  



 

28 

 

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2018 je v čiastke 267 374,27 €, 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 16 056,- €. 

 

620 Poistné a príspevok do poisťovní     

Na odvody poistného bol schválený rozpočet v čiastke 367 451,- €. Tento bol rozpočtovými 

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

a vlastnými rozpočtovými opatreniami /presuny medzi podpoložkami/ upravený na sumu 394 020,- 

€. Táto bola vyčerpaná na 100 %. V uvedenej sume je aj čiastka za vyplácanie príspevku 

zamestnávateľa na DDS, v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy na rok 2018, v čiastke 20,- € na 

jedného poisteného zamestnanca spolu v čiastke 8 000,- € a odvody za zamestnancov na dohodu 

o pracovnej činnosti. 

 

630 Tovary a ďalšie služby 

Schválený rozpočet roku 2018 v kategórii 630 Tovary a služby bol v čiastke 1 059 350,-€ v dvoch 

prvkoch 0D60101 na bežnú činnosť ŠCP v čiastke 1 042 783,- € a v prvku 0EK0B03 na výdavky 

súvisiace s informačnými technológiami /stanovené MF SR/, v čiastke 16 567,- € 

Vzhľadom k tomu, že schválený rozpočet nepostačoval na plnohodnotné zabezpečenie najmä 

v materiálovej oblasti, požiadali sme v priebehu roka o úpravu rozpočtu. Správca kapitoly MV SR 

schválil zvýšenie a vykonal v priebehu roka rozpočtové opatrenia a rozpočet kat. 630 bol upravený. 

  V priebehu hodnoteného obdobia boli vykonané aj úpravy vlastnými rozpočtovými 

opatreniami – presunmi medzi položkami a podpoložkami, kategóriami a prvkami podľa 

predpokladu čerpania resp. priority plánovaných výdavkov.  

 Upravený rozpočet kat. 630 po vykonaných RO je 1.287.191,58 €. Z toho v prvku 0D60101 

v čiastke 1.264.124,58,- € a v prvku 0EK0B03 23.067,- €. Vyčerpaných bolo 1.287 187,14 € čo je 

plnenie na 100 %. 

 

Zhodnotenie čerpania po jednotlivých položkách kat. 630 

 Na položke 631 Cestovné náhrady, bolo čerpanie v čiastke 262 268,- €, čo je plnenie na 

85,93 % ku schválenému a 100 % k upravenému rozpočtu. 

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

poslaním organizácie. Sú tu najmä cestovné výdavky na domáce a zahraničné služobné cesty 

/sústredenia, súťaže/ súvisiace s prípravou a účasťou na športových podujatiach. 
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 Na rok 2018 bolo plánovaných 154 zahraničných pracovných ciest /ďalej iba „ZSC“/  

 Schválený rozpočet na podpoložke 631002 Cestovné náhrady zahraničné bol v čiastke 198 

010,- €. Uvedený rozpočet bol podľa potreby v priebehu roka upravený na 193 858,32 €, čo bolo aj 

vyčerpané na 145 zahraničných pracovných ciest 

  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 

výcvikových táboroch - sústredeniach vo vhodných klimatických podmienkach pre prípravu 

športovcov, testovanie špeciálneho športového materiálu, 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 

119 524,20 €. Z toho v prvku 0D60101 v čiastke 112 410,71 € a v prvku 0EK0B03 /IT/ v čiastke 

7 113,49 € /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 organizácia. Jedná sa o objekt MV SR Romanova ul. Bratislava, strelnica 

Bratislava Jarovce, strelnica Sielnica, budova lodenice na Klokočovej ul. Bratislava a štadión ŠCP 

v Bratislave Dúbravke, náklady na telekomunikačné a internetové služby a poplatok za káblovú 

televíziu. 

 Čerpanie na položke 633 Materiál je v čiastke 440 978,89 €. Najväčšiu časť tvorili výdavky 

na nákup nábojov pre športovú streľbu, asfaltových terčov, streleckého materiálu, nákup jednotného 

športového oblečenia a obuvi s logom ŠCP, rôzneho športového vybavenia pre jednotlivé druhy 

športov a športovcov, podporných prostriedkov a vitamínov, tonerov do tlačiarní a pracovného 

náradia na štadión lodenicu a strelnicu. V uvedenej položke je zahrnutý aj nákup výpočtovej 

a telekomunikačnej techniky, pre potreby športovcov, trénerov a ostatných zamestnancov.  

 V roku 2018 boli z tejto položky v čiastke 33 767,54 € realizované aj výdavky na obmenu 

nábytku a interiérového vybavenia v priestoroch sídla organizácie na Romanovej ulici v Bratislave 

a obnova vybavenia lodenice na Klokočovej ulici v kancelárii, v priestoroch posiľňovne 

a regeneračných priestoroch. 

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

vyčerpaný na 100 %, na drobné pohostenie pri prijatiach a poradách riaditeľa.  

 Čerpanie na položke 634 Dopravné je v čiastke 42 781,87 € / 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/. Pre potreby hokejového družstva žien bolo hradené prepravné športovcov 

veľkým autobusom.  
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  Čerpanie na položke 635 Rutinná a štandardná údržba je v čiastke 6 333,33 €. Za 

hodnotené obdobie tu boli zrealizované najmä platby za opravy a revízie zariadení na objektoch vo 

výpožičke i údržba športového náradia a prístrojov.  

Čerpanie na položke 636 Nájomné za prenájom je v čiastke 193417,33 €, čo je čerpanie na 

100 % k upravenému rozpočtu. Čerpanie na uvedenej položke je ovplyvnené tým, že naša 

organizácia nemá vlastné zariadenia na výkon športovej činnosti, resp. skladové priestory na 

športový materiál. Tieto je nutné zabezpečovať formou dlhodobých resp. krátkodobých nájmov. Sú 

to strelnice, lodenice, plavárne, priestory na skladovanie lodí a streliva, telocvične, športové haly, 

posilňovne, ľadová plocha, po celom území Slovenska. Nájomné je hradené mesačne, štvrťročne, 

resp. väčšie čiastky polročne /júl a december/ na základe uzatvorených zmlúv. Krátkodobé nájmy sú 

realizované formou objednávok. 

 

 Čerpanie 637 Ostatné tovary a služby je v čiastke 221 833,36 €, čo je čerpanie na 100% 

k upravenému rozpočtu. Najvyššiu časť z uvedenej položky tvoria výdaje na kondičnú prípravu 

a regeneráciu športovcov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hlavnej činnosti našej organizácie. Ďalej 

sú tu hradené platby za štartovné pri športových súťažiach, úhrady za upratovanie objektov, za 

stravné poukážky, náhrada za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť športovcov, poistné pri 

zahraničných služobných cestách, prídel za zamestnancov do sociálneho fondu vo výške 1,1 % z 

vyplatených miezd, nákup propagačného materiálu a odmeny za zamestnancov na dohodu 

o pracovnej činnosti. V roku 2018 tu boli hradené aj výdavky súvisiace so zabezpečením oslavy 25. 

výročia založenia našej organizácie. 

 

640 Bežné transfery 

 V tejto kategórii bol schválený rozpočet na nemocenské dávky v čiastke 2 000,- €, ktorý 

vychádzal z čerpania PN v predchádzajúcich rokoch.  

 V hodnotenom období boli aj v tejto kategórii vykonané úpravy rozpočtu správcom kapitoly 

MV SR na zabezpečenie vyplácania príspevku policajtom na bývanie a v závere roka aj vlastnými 

rozpočtovými opatreniami v rámci bežných výdavkov/ dočerpanie rozpočtu/.  

V tejto kategórii bolo vyplatené aj odchodné a odstupné 3 zamestnancom ukončujúcim 

pracovný pomer z organizačných dôvodov. Upravený rozpočet bol k 31.12.2018 v čiastke 50 028,42 

€, čo je čerpanie na 100%.  

 

Sociálny fond 

 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

a Kolektívnej zmluvy na rok 2018 uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Odborovým zväzom polície, sa v roku 2018 tvoril fond vo výške 1,10 % zo súhrnu hrubých miezd 

OZ a príslušníkov PZ. 

Počiatočný stav účtu SOFO k 15.01.2018 bol vo výške 7.164,14 €. 
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Tvorba SOFO za rok 2018 bola vo výške 11.912,29 €. 

V priebehu roka boli čerpané prostriedky zo SOFO nasledovne: 

- na stravovanie vo výške 10.017,14 € 

- nenávratná sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa vo výške 150,00 €. 

 

Peňažné prostriedky určené na regeneráciu a dopravu čerpané neboli. 

Zostatok prostriedkov na účte AE 221201 – BÚ sociálneho fondu k 31. 12. 2018 je vo výške 

8.671,72 €. Stav účtu SU 472 - Záväzky zo sociálneho fondu k 31. 12. 2018 bol v celkovej výške 

9.440,75 €. Uvedený rozdiel vznikol z decembrových výplat OZ + PZ (tvorba SOFO za december vo 

výške 769,03 €), ktoré boli vysporiadané v januári prevodom z depozitného účtu na účet sociálneho 

fondu. Stav na účte AE 221201 – BÚ sociálneho fondu po vysporiadaní čerpania stravy za december 

vo výške 531,46 € bol k 08.01.2019 vo výške 8.909,29 €. 

 

  7.5 Kapitálové výdavky 

 

Naša organizácia nemala v roku 2018 schválený  rozpočet kapitálových výdavkov. Na 

základe našich požiadaviek na obstaranie materiálu nám bol správcom kapitoly rozpočet upravený v 

priebehu roka na čiastku 113 055,28 €, ktorý bol aj vyčerpaný.  

Finančné prostriedky boli použité na obmenu opotrebovaného resp. doplnenie nového 

športového materiálu najmä lodí pre rýchlostnú kanoistiku a vodný slalom, ktoré je nutné pravidelne 

dopĺňať resp. obmieňať z dôvodu opotrebenia resp. zmeny pravidiel určovaných medzinárodnými 

športovými federáciami. Do lodenice bola obstaraná crossfitová zostava a fínska sauna na 

zabezpečenie kondičnej a regeneračnej prípravy športovcov. 

   Na brokovú strelnicu  do Sielnice boli obstarané ubytovacie kontajnery vzhľadom k tomu, 

že  budova bola v roku  2017 zničená požiarom a pre využitie tejto strelnice boli potrebné priestory 

pre športovcov.  Pre športových strelcov bola doplnená malokalibrová puška a pištoľ. 

Časť prostriedkov bola použitá na obstaranie nového servera za pokazený, ktorého oprava 

bola nerentabilná.  

  

7.6 Škody, záväzky a pohľadávky 

 

V priebehu roka 2018 boli zaevidované v evidencii v Knihe škôd organizácie tri škody, 

klasifikované ako škodové udalosti. Prvá škoda bola spôsobená na služobnom motorovom vozidle 

a bola uhradená poisťovňou vinníka. Druhá zo škôd, spôsobená taktiež na služobnom motorovom 

vozidle, je stále v riešení a škoda bude vymáhaná od jej vinníka, v tom čase zamestnanca Športového 
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centra polície. Tretia škodová udalosť bola spôsobená vykradnutím motorového vozidla v zahraničí, 

pričom na základe odporučenia škodovej komisie bola škodová udalosť, rozhodnutím riaditeľa ŠCP, 

vyriešená odpisom na ťarchu organizácie a majetok bol vyvedený z evidencie. 

Organizácia k 31.12.2018 vykazovala krátkodobé záväzky v lehote splatnosti v hodnote  134 

742,99 €. 

 Túto čiastku tvoria to záväzky voči dodávateľom  v čiastke 3.705,55 € za prijaté a neuhradené 

faktúry koncom decembra 2018 a ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému 

úradu súvisiace  so zúčtovaním miezd za mesiac december 2018 v čiastke 131 037,44 €. 

Celková výška krátkodobých pohľadávok ku dňu 31.12.2018 bola v čiastke 19.348,- €. 

Pohľadávky boli v lehote splatnosti. 

 Jednalo sa o pohľadávku za prevzaté a nevyúčtované ceniny v počte 2.664 ks á 3,70 € a 2.373 

ks á 4,00 €. 

7.7 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 centra v roku 2018. 
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8. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

V zmysle platných tabuliek zloženia a počtov ŠCP bolo v roku 2018 36 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 13 policajných tabuliek, z toho obsadených 12 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 2018 boli prijatí: 

2 športovci – inštruktori. 

Na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončil PP v priebehu roka 2018 

3 športovci – inštruktori. 

V priebehu sledovaného roka boli prijatí zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme 

v súlade so zákonom č.552/2003 Z. z 

4 zamestnanci vo VZ 

 Na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončili PP v priebehu roka 2018 

 3 zamestnanci vo VZ 

Na základe organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 5/2018  podľa § 59 ods.1 písm. b) 

zákona 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov skončilo pracovný pomer 

3 zamestnanci  vo VZ 

Na základe žiadosti v priebehu sledovaného roka 2018 bol prijatí  

1 policajt 

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 organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, povinnosti, zodpovednosť 

a právomoci kompetentných zamestnancov. 1 zamestnanec vo VZ - hlavný radca podlieha priamo 

riaditeľovi. 
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 Ekonomické oddelenie 

Združuje 1 vedúceho oddelenia a 5 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. Na tomto oddelení sú sústredené 

činnosti ekonomické, verejné obstarávanie, personalistika a materiálno-technické zabezpečenie. 

 Organizačné oddelenie 

1 vedúci oddelenia policajt v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, 8 

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 a do tohto oddelenia patrí aj 1 policajt v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. 

o štátnej službe. Sústredené činnosti – určuje 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, materiálno-technické zabezpečenie počítačovej techniky, 

zabezpečenie a údržba FO štadióna v Dúbravke, masmediálna politika a koordinácia výstupov 

k verejnosti, kuričské práce. 

 Oddelenie rôznych športov 

1 vedúci zamestnanec, 5 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. 

9 športovcov - inštruktorov - ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokyn 

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

 Oddelenie branných športov 

1 vedúci oddelenia a 8 zamestnancov vo verejnom záujme, z toho 5 trénerov a 3 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.  

12 športovcov – inštruktorov, ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokyn 

riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh a 4 

policajti v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ. 

 Oddelenie vodných športov 

1 vedúci oddelenia a 6 trénerov, 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. 
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553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov. 

14 športovcov – inštruktorov, ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a Pokyn 

riaditeľa ŠCP č. 2/2004 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných príloh a 5 

policajtov + 1 voľné miesto policajta - v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

PZ. 

 Policajti v stálej štátnej službe 

11 policajti v stálej štátnej službe, 1 policajt v dočasnej štátnej službe a žiadny policajt 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 malo ŠCP 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 2018 bolo uzatvorených 18 dohôd o pracovnej činnosti: 

 10 trénerov 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, 1 tréner pre 

športovcov športovej streľby a 5 tréneri pre zimné športy,  

 1 osoba – technicko-organizačné zabezpečenie pre výcvikové tábory na Štrbskom Plese 

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

R I A D I T E Ľ Športového centra polície 
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administratívy, MTZ, stravovanie a zúčtovania PHM, spracovanie objednávok 

a odsúhlasovanie faktúr, 

 1 osoba na vykonávanie odbornej právnej činnosti v oblasti pracovno-právnych vzťahov, 

zmluvných vzťahov, spracúva stanoviská k rezortným aj mimorezortným materiálom 

a interné právne normy ŠCP, 

 1 osoba zabezpečujúca údržbu a terénne práce na strelnici v Sielnici, 

 2 osoby zabezpečujúce údržbu a drobné opravy, kosenie a technicko-hospodárske 

zabezpečenie futbalového štadióna v Dúbravke, 

 1 osoba zabezpečujúca konzultačnú činnosť pri spracovaní návrhov na prijímanie 

zamestnancov do pracovného pomeru ŠCP 

 1 osoba zabezpečujúca ekonomicko-hospodárske činnosti pre všetky oddelenia ŠCP. 

 1 osoba na poskytovanie grafických služieb : grafický návrh interiérov budov v správe ŠCP, 

návrhy letákov, rolapov, vizuálnej prezentácie... 

V roku 2018 ukončilo DoPČ 8 osôb.  

Prehľad o obsadenosti TZP ŠCP v roku 2018 

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

Tabuľky zloženia a počtov ŠCP 

Rok 2018 
VZ ZP VZ + ZP Policajti 

plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť 

Stav 

k 31.12.2018 
36 31 35 33 71 64 13 12 

 

Prijímanie zamestnancov a ukončovanie pracovného pomeru bolo vykonávané v súlade s právnymi 

normami, 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 v Košiciach. 

Všetky personálne činnosti a ich evidencia sú  vykonávané v operačnom systéme SAP – HR. 
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9. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA 

  

Uplynulé obdobie roku 2018 môžeme hodnotiť pozitívne. ŠCP sa podarilo naplniť oba 

stanovené ciele. Na zimných olympijských hrách v Pjongčangu reprezentovali stredisko až šiesti 

športovci, navyše na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires získala naša reprezentantka až dva 

cenné kovy. Dovedna získali naši zástupcovia v roku 2018 až 25 medailí, čo je ešte o 4 viac ako 

v roku 2017 a takmer o polovicu viac ako bol stanovený cieľ.  Pozitívne sa dá hodnotiť aj fakt, že 

smerovanie činnosti ŠCP sa podarilo udržať. Dlhodobá stratégia, keď sa popri zabezpečovaní čo 

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

mládeže sa ukázala aj v roku 2018 ako úspešná. Popri tom za silnú stránku 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 z externého prostredia, 

- kvalitné personálne obsadenie trénerských pozícií, 

- efektívne prepojenie vrcholového a výkonnostného športu. 

Športovci sú do ŠCP zaraďovaní predovšetkým zo športových klubov polície. Spolupráca 

s jednotlivými klubmi je na dobrej úrovni a v ich štruktúrach pôsobia aj viacerí tréneri ŠCP. Mladí 

športovci majú preto možnosť byť v kontakte s najlepšími, sú navyše na očiach trénerov 

reprezentácie, čo je veľký motivačný faktor. Aj samotní tréneri sa častokrát angažujú v činnosti 

jednotlivých oddielov. V prevažnej väčšine športov si tak ŠCP vychováva športovcov od základov. 

Úzka spolupráca a prepojenie vrcholového športu sa ukazuje v súčasnom období ako nevyhnutný 

predpoklad správneho vývoja športovca. Je zjavné, že spolupráca strediska s klubmi ŠKP je 

obojstranne prospešná. V neposlednom rade treba zdôrazniť, že vďaka rozsiahlej štruktúre klubov 

ŠKP naprieč celým Slovenskom, je možné podchytiť výber talentovaných športovcov na celom 

území krajiny.  

Rovnako dôležité sú aj dobré vzťahy s funkcionármi jednotlivých športových zväzov a strešnej 

organizácie športu – Slovenským olympijským a športovým výborom. Na škodu veci je však fakt, že 

ŠCP v niektorých prípadoch supluje prácu národného zväzu, čo nie je jeho podstatou.  

Viacerí tréneri zaradení v ŠCP sú zároveň reprezentačnými trénermi a pôsobia tak aj 

v seniorských a juniorských realizačných tímoch a zväzových komisiách. Veľakrát však platové 

ohodnotenie trénerov nezodpovedá ich pracovnému nasadeniu a agende, ktorú musia zastrešovať.  
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10. HLAVNÝ CIEĽ ŠCP V ROKU 2019 

 

Hlavným cieľom je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska na vrcholných podujatiach 

v roku 2019. 

 

Priority pre rok 2018 ostávajú nezmenené: 

a) zabezpečiť potrebné tréningové, materiálové a zdravotné zabezpečenie, a tiež sociálne 

podmienky pre športovcov zaradených do ŠCP, 

b) v rámci ekonomických možností podporovať mladých a talentovaných športovcov, u ktorých 

je predpoklad účasti na OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu, 

c) udržať športovú výkonnosť na MS, ME, MSJ, MEJ a ďalších vrcholných podujatiach 

v mládežníckych kategóriách, 

d) rozvíjať spoluprácu so športovými zväzmi, SOŠV, 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 2019: 

1. Získať v roku 2019 štrnásť medailových umiestnení na vrcholných svetových a európskych 

podujatiach. 

2. Športovci ŠCP by mali v roku 2019 získať aspoň 5 miesteniek na olympijské hry v Tokiu 

2020. 

 

  

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 a športový výbor 

- športové zväzy, Únia vysokoškolského športu a športové kluby polície 
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ZÁVER 

 

Športovci zaradení v ŠCP dlhodobo dosahujú výborné výsledky na najvýznamnejších 

športových podujatiach (OH, ZOH, MS, ME). Športové centrum polície tak aj naďalej úspešne plní 

jednu so svojich hlavných úloh, ktorou je reprezentácia rezortu Ministerstva vnútra SR a Slovenska. 

Momentálne najúspešnejší športovci nášho centra Veronika Vadovičová, Radko Malenovský, Matej 

Beňuš, Danka Barteková, Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor 

Linka, Denis Myšák, Richard Varga, Klaudia Medlová 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 

a policajného športu.  

Aj naďalej spoľahlivo fungujú športové kluby polície, ktoré sú združené v UNITOP SR. 

Súčinnosť medzi dosahovanými výsledkami profesionálnych športovcov na najvyšších 

medzinárodných podujatiach, ako aj fungujúci systém klubov ŠKP a hasičského športu sú dôkazom 

opodstatnenosti vrcholového športu v rezorte MV SR.  


