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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: Športové centrum polície  

 

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: mjr. 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, 

- 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. 
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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. 

 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 
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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 2019 a táto úloha v rámci Vlády SR 

stále trvá aj v roku 2020. 

 

Športové centrum polície navyše v roku 2019 naštartovalo proces revitalizácie a dostavby 

športového areálu v Dúbravke, ktorý patrí do majetku MV SR. V roku 2019 sa konala súťaž 

architektonických návrhov, z ktorých vzišiel víťazný koncept na novú podobu areálu. Ten by mal po 

úspešnej realizácii slúžiť nie len futbalu, ale aj športovej streľbe, atletike, hádzanej, boxu, džudu, 

volejbalu a prípadne ďalším športom.  
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5. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV ŠCP 

 

Športové centrum polície si na záver roku 2018 stanovilo ciele na nasledujúci kalendárny rok 

2019. Všeobecnými prioritami pre rok 2019, 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 už získali miestenku na OH 2020 

v Tokiu, resp. športovcov, ktorí o ňu reálne stále mohli bojovať. ŠCP si za prioritu tiež určilo 

udržanie športovej výkonnosti na vrcholných podujatiach a rozvíjanie spolupráce so športovými 

organizáciami na Slovensku. Možno konštatovať, že všetky priority sa v roku 2019 darilo napĺňať 

a ich správnosť nás oprávňuje ponechať si rovnako nastavené priority aj pre rok 2020. 

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

nasledovné: 

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. 

 

Druhý z cieľov sa podarilo úspešne naplniť vďaka rýchlostným kanoistom, ktorí v disciplíne 

K4 vybojovali štyri olympijské miestenky pre Slovensko, navyše vodný slalomár Matej Beňuš sa 

spolupodieľal na zisku miestenky pre Slovensko v kategórii C1. Už v roku 2018 si miestenky 

vybojovali športoví strelci – Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga (obaja trap) a Danka Barteková 

(skeet).  

 

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

športovcami ŠCP dosiahol v roku 2019 číslo 14, o sedem medailí menej dosiahli na svojich ME  

naši juniori (na MS juniori medaily v roku 2019 nezískali), viď tabuľky nižšie.  

 

Šport - MS zlato striebro bronz 

športová streľba 1 2 

 rýchlostná kanoistika 

  

2 

Tabuľka s počtom individuálnych medailí na seniorských majstrovstvách sveta. 

 

Šport - ME zlato striebro bronz 

športová streľba 5 

  rýchlostná kanoistika 

  

2 

atletika 1 1  

Tabuľka s počtom individuálnych medailí na seniorských majstrovstvách Európy. 

 

 



 

8 

 

Šport - MEJ zlato striebro bronz 

rýchlostná kanoistika 1 1 

 športová streľba  1  

šortrek 2 1  

box   1 

Tabuľka s počtom individuálnych medailí na juniorských majstrovstvách Európy. 

 

Výkonnostný cieľ v podobe zisku 14 medailí z najvyšších medzinárodných súťaží sa 

podarilo naplniť a aj prekonať. Zo seniorských podujatí získali dovedna 14 cenných kovov 

a juniorskí reprezentanti SR pridali ešte ďalších 7 medailí. Spolu tak naši športovci získali na 

majstrovstvách sveta a Európy 21 umiestnení v prvej trojke. Do počtu medailí boli navyše započítané 

iba individuálne výsledky, bez tímových úspechov. 

Špeciálne treba pozdvihnúť výsledky mladej šortrekárky Petry Rusnákovej, ktorá získala na 

zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže dve zlaté a jednu striebornú medailu. Navyše 

bola vyhlásená za jednu z najúspešnejších športovcov tohto podujatia. Za zmienku tiež stoja výkony 

športových strelcov a rýchlostných kanoistov a historický úspech v podobe titulu halového majstra 

Európy zaznamenal šprintér Ján Volko. Svoj potenciál ukázala aj mladá boxerka Miroslava 

Jedináková ziskom bronzu na ME do 22 rokov a športová strelkyňa Vanesa Hocková ziskom 

striebornej medaily na juniorských ME. 

Presné výsledky našich športovcov za rok 2019 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 (38 športovcov):  

brokové disciplíny – trap, double trap (13): Jana Špotáková, Zuzana Rehák Štefečeková, Michal 

Slamka, Erik Varga, Hubert Olejník, Filip Praj, Marián Kovačócy (všetci zamestnaní), Marcel 

Benkovský, Adrián Drobný, Alex Krajmer,  Martin Kupkovič, Filip Marinov, Veronika Vargová 

(všetci zabezpečovaní); 

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

zamestnané), Lucia Kopčanová, Dominik Krčmár, Dominik Lauko, Vanessa Hocková, Diana 

Marková, Dominika Buzášová (všetci zabezpečovaní); 

puškové disciplíny (7): Daniela Demjén Pešková, Jana Hyblerová (obe zamestnané), Diana 

Beníková, Denis Červenka, Klaudia Kolarovská, Dominika Škotková, Ivana Oľšavská (všetci 

zabezpečovaní); 

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

Radoslav Morvay (zabezpečovaný); 

pištoľové disciplíny (4): Pavol Kopp (zamestnaný), Štefan Kasala, Lukáš Filip, Martina Maršálková 

(všetci zabezpečovaní); 

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

 
Športovec Disc. 

  
EH/MS/MS 

mix/dr. 
ME/ME 
mix/dr. 

SP Vyhodnotenie 

1. Barteková Danka Skeet Ž 
Plán 10./10. 10./4./10 10. 

Splnené 
Plnenie 9./17./18 1./2. dr. 4. 

2. Demjén Pešková Daniela Puška Ž 
Plán –– 15. 20. 

Nesplnené 
Plnenie –– 37./33. 38. 

3. Hyblerová Jana Puška Ž 
Plán –– 20. 20. 

Nesplnené 
Plnenie –– 27./26. 57. 

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

Nesplnené 
Plnenie –– 12. 48. 

5. Kostelecká Lenka Skeet Ž 
Plán MD 

  
Materská 
dovolenka Plnenie 

   

6. Malenovský Radoslav Para. M 
Plán 6. –– 3. 

Splnené 
Plnenie 2. –– 1. 

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

Splnené 
Plnenie 2. –– 55. 
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8. Praj Filip 
D. Trap 

Trap 
M 

Plán Nom. Nom. Nom. 
Splnené 

Plnenie ––/12. –– 73. 

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

Splnené 
Plnenie –/110./17. –– 55. 

10. Špotáková Jana Trap Ž 
Plán 15/8. dr. 1/3/7. dr. 1/3 

Nesplnené 
Plnenie 21./38./24. 19./10. 31. 

11. 
Rehák Štefečeková 
Zuzana 

Trap Ž 
Plán 8./12./8.dr. 10./7. dr. 12. 

Splnené 
Plnenie 6./--/-- –– 27. 

12. Štibravá Monika Skeet Ž 
Plán MD 

  
Materska 
dovolenka Plnenie –– 

  

13. Vadovičová Veronika Para Ž 
Plán 6. –– 3. 

Splnené 
Plnenie 1. –– 1. 

14. Varga Erik Trap M 
Plán 8./15./8. dr. 12./7. dr. 15. 

Splnené 
Plnenie 7./34. 12./8.dr. –– 

15. Beniková Diana Puška J 
Plán –– ½ ½ 

Splnené 
Plnenie –– 26./--- 22. 

16. Benkovský Marcel Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– 31./10. 66. 

17. Červenka Denis Puška M 
Plán –– ½ ½ 

Nesplnené 
Plnenie –– –– MQS 

18. Drobný Adrián Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie ––/3.SU –– 77. 

19. Fedor Marián I.P.S.C. M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– 1. –– 

20. Filip Lukáš Pištoľ J 
Plán –– 1/3 –– 

Splnené 
Plnenie –– 8. 4. 

21. Hocková Vanessa Skeet J 
Plán 10. 10. 10. 

Splnené 
Plnenie 15. 2./1.dr. 11. 

22. Kasala Štefan Pištoľ M 
Plán –– –– –– 

Nehodnotené 
Plnenie –– –– –– 

23. Kolarovská Klaudia Puška Ž 
Plán –– Nom. Nom. 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

24. Kopčanová Lucia Skeet Ž 
Plán ½ ½/4. ½ 

Splnené 
Plnenie 42. 11./2. dr. 30. 

25. Kovačócy Marián Trap M 
Plán 15./1/3/8dr. 1/3/7dr. 1/3 

Splnené 
Plnenie 12./11./12dr. 5./8dr. 83. 

26. Krajmer Alex Trap J 
Plán --/½ ½ –– 

Splnené 
Plnenie –/36./17. 27./11dr 19. 

27. Krčmár Dominik Skeet M Plán --/½ ½ ½ Nesplnené 
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Plnenie –– –– –– 

28. Kupkovič Martin Trap M 
Plán –– –– –– 

Nehodnotené 
Plnenie –– –– –– 

29. Lauko Dominik Skeet J 
Plán --/½ ½ ½ 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

30. Marinov Filip Trap M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie 2. SU –– 16. 

31. Marková Diana Skeet J 
Plán ––/15. 15. 15. 

Splnené 
Plnenie –– 19./1dr 24. 

32. Maršálková Martina Pištoľ Ž 
Plán –– –– –– 

Splnené 

Plnenie 32/31.SU –– 59. 

33. Morvay Radoslav Para. M 
Plán QUOTA –– 12. 

Splnené 
Plnenie 23. –– 6. 

34. Oľšavská Ivana Puška Ž 
Plán –– Nom. –– 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

35. Buzášová Dominika Skeet J 
Plán ––/15. 15. 15. 

Splnené 
Plnenie –– 16./1dr. 30. 

36. Škotková Dominika Puška Ž 
Plán –– ½ ½ 

Nesplnené 
Plnenie –– –– –– 

37. Vargová Veronika Trap Ž 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie 50./17. 33./19. 47. 

38. Vyšný Marián IPSC M 
Plán –– –– –– 

Splnené 
Plnenie –– 1. –– 

 

Strelecký oddiel mal za úlohu počas ročného tréningového cyklu 2018/2019 získať na 

medzinárodných podujatiach nasledovné umiestnenia: 

 5 x do 3. miesta individuálne aj družstva 

 10 x do 3. miesta individuálne aj družstva, paralympíjske disciplíny 

 15 x do 10. miesta individuálne aj družstva 

 15 x do 10. miesta individuálne aj družstva, paralympíjske disciplíny 

 

Po skončení sezóny 2018/2019 možno konštatovať, že stanovené výkonnostné úlohy boli 

splnené. Oddiel získal na medzinárodných podujatiach nasledovný počet umiestnení: 

 13 x do 3. miesta individuálne aj družstva 

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

 18 x do 10. miesta individuálne aj družstva 

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

 

Celkovo oddiel získal 25 umiestnení do 3. miesta  

Celkovo oddiel získal 37 umiestnení do 10. miesta 
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Z pohľadu celého štvorročného olympijského cyklu je ale najdôležitejšou úlohou pre 

športovcov a aj celý oddiel zisk miesteniek na nasledujúce OH a PH. Po predchádzajúcej sezóne, kde 

sa nám podarilo získať 7 miesteniek na OH a PH v Tokiu, bolo aj počas tejto sezóny snahou 

športovcov ich počet rozšíriť. Bohužiaľ túto úlohu sa nám nepodarilo splniť. 

Medzi najúspešnejších športovcov oddielu v individuálnych súťažiach tejto sezóny možno 

zaradiť: 

 V. Vadovičovú – 1. miesto na MS v AUS, tiež ďalšie 3 zlaté medaily zo SP 

 Danku Bartekovú – 1. miesto na ME v ITA, 4. miesto na SP v KOR a 9. miesto na Európskych 

hrách v Minsku 

 Huberta Andrzeja Olejníka – 2. miesto na MS v ITA  

 Vanessu Hockovú – na ME v ITA 2. miesto 

 Radoslava Malenovského – 5. miesto na MS v AUS a 2 zlaté medaile z SP 

 Filipa Marinova - na univerziáde v ITA 2. miesto 

 Adriana Drobného – na univerziáde v ITA 3. miesto 

 Mariána Fedora – na ME v SRB dve 1. miesta 

 Mariána Vyšného – na ME v SRB dve 1. miesta 

 Zuzanu Rehák Štefečekovú – na Európskych hrách v Minsku 6. miesto 

 Erika Vargu – na Európskych hrách v Minsku 7. miesto 

 Mariana Kovačócyho – 5. miesto na ME v ITA 

 Filipa Lukáša – 4. miesto na SP juniorov v GER a 8. miesto na MEJ v ITA. 

 

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

mixov a družstiev. Celkovo získali 8 medailí a 15 umiestnení do 10. miesta. 

 Danka Barteková a Lucia Kopčanová získali v súťaži družstiev na ME v ITA 2. miesto, 

 V. Vadovičová a R. Malenovský získali na MS v disciplíne MIX 2. miesto, tiež na SP v CRO 

1. miesto, 

 V. Hocková, D. Marková a D. Buzášová získali v súťaži družstiev na MEJ v ITA 1. miesto, 

 M. Vyšný bol členom družstva na ME v SRB, ktoré obsadilo 2. miesto. 
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6.2 Oddelenie vodných športov 

 

6.2.1 Rýchlostná kanoistika 

 

Zoznam športovcov (28 športovcov): Martina Gogolová, Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák, 

Tibor Linka, Gábor Jakubík, Ivana Mládková, Adam Botek, Csaba Zalka, Samuel Baláž, Matúš 

Jedinák (všetci zamestnaní), Martin Nemček, Martin Hvojník, Zsolt Libai, Mariana Petrušová,  

Jessica Zatlkajová, Gabriela Ladičová, Eduard Strýček, Richard Németh, Dávid Fekete, Daniel 

Rybanský, Matej Današ, Samuel Viktor Podhradský, Martin Iliaš, Michal Jurčo, Peter Christopher 

Lérant, Peter Kizek, Márk Meszlenyi (zabezpečovaní). 

Meno 
Kategória 

Podujatie 2019  
Plnenie Cieľ Výsledok 

Erik Vlček                       
K2, K4 

MS do 8.m. 3m. Splnené 

ME/EH do 8.m. 3m. Splnené 

Juraj Tarr                          
K2, K4 

MS do 8.m. 3m. Splnené 

ME/EH do 8.m. /  

Denis Myšák                           
K2, K4 

MS do 8.m. 3m. Splnené 

ME/EH do 8.m.  /  

ME U23 / /  

Tibor Linka                       
K2, K4 

zranený 

Gábor Jakubík 
K1,K2,K4 

MS do 8.m. 3m. Splnené 

ME/EH do 8.m. /  

Martina Kohlová 
- Gogolová                 

K1,K2 
materská dovolenka 

Ivana Mládková       
K1,K2 

MS do 9.m. 11m. Nesplnené 
ME/EH do 9.m. 5m. Splnené 

Adam Botek        
K1,K2,K4 

MS U23 do 6.m. /  

MS do 8.m. 3m. Splnené 

ME/EH do 6.m. 3m. Splnené 

ME U23 do 6.m. 2m. Splnené 

Martin Nemček 
K1,K2,K4 

 

MS U23 do15.m. 10m. Splnené 

MS do.13.m. /  

ME U23 do.10.m. /  

MS U23 do 6.m. /  

Samuel Baláž 
K1,K2,K4 

 
 
 

MS do 15.m. 3m. Splnené 

ME U23 do 6.m. 2m. Splnené 

ME/EH do 15.m. 3m. Splnené 

MS U23 do 6.m /  
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ME U23 do 6.m 2m. Splnené 

Csaba Zalka 
 
 
 

ME/EH do 8.m 3m. Splnené 

MS do 9.m 3m. Splnené 

MS U23 do.8.m 7m. Splnené 

ME U23 do.6.m. 2m. Splnené 

Matúš Jedinák 
K1,K2,K4 

 
 

ME/EH do.12.m. /  

MS do.15.m. /  

MS U23 / /  
ME U23 / 1m.  

Mariana 
Petrušová 

K1 

ME/EH / 3m.  
MS / 5m.  

 

Plánované ciele tak ako po minulé roky aj v roku 2019 boli veľmi vysoké. Po úspešných 

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

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

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

Rok 2019 bol ďalším prípravným, skúšobným a veľmi dôležitým rokom pred olympijskou 

kvalifikáciou, ktorá nás čakala na MS v Szegede. Nakoľko došlo k zmene disciplíny K4 1000m na 

K4 500m boli sme nútení skúšať viac posádok, ktoré by boli konkurencieschopné s možnosťou 

vyjazdenia miestenky na OH Tokio 2020. Tomuto cieľu bola podriadená celá príprava a celý ročný 

harmonogram prípravy. Samotné vrcholné medzinárodné podujatia nám ukázali cestu a presvedčili 

nás o správnosti zloženia posádky, ktorá štartovala na MS v Szegede, kde bola olympijská 

kvalifikácia. Posádka napokon vybojovala 3. miesto a zároveň štyri miestenky na OH Tokio. Ďalším 

dôležitým faktorom je fakt, že je ešte stále možné vybojovať olympijskú miestenku aj v disciplíne 

K1 500m ženy. 

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

a seniorov 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 2020 vyjazdiť čo najviac medailových 

umiestnení s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku na OH v Tokiu. K tomu bude potrebné 

pripraviť harmonogramy športovej prípravy tak, aby sme mohli našich najúspešnejších seniorských 

reprezentantov, ktorí spĺňajú vek v kategórii  U23 vyslať okrem seniorských vrcholných podujatí ako 

sú ME a MS aj na ME U23 a MS U23, so zámerom, aby získali  viac skúseností v rámci 

medzinárodnej konkurencie.  

Športové centrum polície bude aj naďalej pokračovať v podpore zaradených športovcov 

jednotlivých kategórií tak, aby sme plynulo 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. 
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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), Jakub 

Stanovský, Emanuela Luknárová, Mahuliena Ďurecová, Kristína Ďurecová, Zuzana Paňková, 

Maximilián Galovič, Ilji Dimitrij Buran (všetci zabezpečovaní). 

Meno/kategória Podujatie Cieľ Výsledok Plnenie 

Beňuš Matej  
C1 

MS do 3. m 16.miesto Nesplnené 

ME do 3. m 34.miesto Nesplnené 

Peter a Pavol 
Hochschornerovci 

šprint C2 

MS do 3. m 4. miesto Nesplnené 

ME do 3. m 5. miesto Nesplnené 

Málek Andrej  
K1 

MS do 15. m. 50. miesto Nesplnené 

ME do 13. m. 34. miesto Nesplnené 

Ladislav Škantár 
Peter Škantár 

šprint C2  
MS do 3. m 13. miesto Nesplnené 

Soňa Stanovská 
C1 

MS do 15. m 44. miesto Nesplnené 

MS U23 do 10. m. 10. miesto Splnené 

ME do 15. m. 25. miesto Nesplnené 

ME U23 do 10. m. 11. miesto Nesplnené 

Soňa Stanovská 
K1 

MS U23 do 10. m. 35. miesto Nesplnené 

ME U23 do 10. m. 17. miesto Nesplnené 

 

Dosiahnuté výsledky v sezóne 2019 nám ukazujú aktuálny výkonnostný stav vodného slalomu za 

súčasnej, dá sa povedať generačnej obmene pretekárov v oddelení, čo si pravdepodobne bude 

vyžadovať v nasledujúcej sezóne 2020 niektoré činnosti v Oddelení vodných športov – vodný slalom 

vykonávať efektívnejším spôsobom.  

 

Výsledky v sezóne 2019 boli iné ako po minulé roky. V neolympijských disciplínach sme 

celkovo získali 5 medailí. V olympijských disciplínach sa juniorským pretekárom do 18 rokov, ktorí 

v oddelení zastupujú 70 % zaradených športovcov, podarilo navýšiť počet finálových umiestnení na 

MS juniorov a U23, MEJ a U23. Zároveň musíme spomenúť, že sme nezískali žiadne medailové 

umiestnenie, aj keď niektorí z pretekárov boli veľmi blízko. V seniorskej kategórii je potrebné 

vyzdvihnúť prvé miesto v celkovom hodnotení svetového pohára v kategórií C1 muži, ako aj 

víťazstvo v kategórii K1 muži v treťom kole svetového pohára. 

 

Hlavnou úlohou sezóny 2019 bolo získanie olympijskej miestenky v jednotlivých kategóriách pre 

Slovensko, a zároveň uspieť v internej slovenskej nominácii o účasť na olympijských hrách v Tokiu 

2020. Okrem kategórie K1 muži výsledky internej nominácie budú známe po ME 2020 v Londýne. 



 

16 

 

 

Veríme, že v nasledujúcej sezóne 2020 priebežná práca jednotlivých trénerov a športovcov 

v tréningovom procese za aktívneho využívania dostupnej ponuky všetkých ľudských a technických 

zdrojov, ako aj ďalších aktivít /napr. trénerské semináre/ Športového centra polície a jeho partnerov 

budú viesť k postupnému nárastu pódiových výsledkov oddelenia. 

 

6.3 Oddelenie rôznych športov 

 

6.3.1 Akrobatické lyžovanie 

 

Zoznam športovcov (1): Zuzana Stromková (zamestnaná) 

Zuzana  Stromková vzhľadom na obnovenie zranenia ramena v septembri v roku 2019 

neštartovala na žiadnom podujatí. V auguste nastúpila na materskú dovolenku.  

 

6.3.2 Box 

 

Zozmam športovcov (11): Matúš Strnisko, Michal Takács, Tomáš Zold, Patrik Valent, Miroslava 

Jedináková, Michaela Turacová, Miroslav Herceg, Lukáš Lorinc, Marián Mišalko,                                               

Šimon Turčina, Adolf Stanek 

 
Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

EH/ME Matúš Strnisko 5.m 5. m. splnil 

 

Matúš Strnisko splnil svoj hlavný cieľ – umiestniť sa do 5. miesta na EH (ME). Pričom 

výkonnostne siahal na medailu, no v boji o ňu prehral nie príliš spravodlivo s reprezentantom 

Talianska. Na MS prehral najtesnejším možným rozdielom s 2 – násobným účastníkom OH. Domáci 

cieľ – vyhrať MSR splnil tiež. Jeho výkonnosť a výsledky na vrcholných podujatiach za posledné 4 

roky ho predurčujú k tomu že môže reálne bojovať o miestenku na OH v roku 2020 ( umiestniť sa do 

6. miesta na európskej kvalifikácii). 

Veľmi talentovaný je aj boxer Michal Takács. Splnil svoj hlavný cieľ – umiestniť sa do 5. 

miesta na ME do 22 rokov, ako aj vyhrať MSR. Na Európskych hrách neuspel a jeho výkony neboli 

ideálne. Na konci roka na MSR ukázal opäť top formu. Je v ňom perspektíva umiestniť sa do 8. 

miesta na európskej olympijskej kvalifikácii v roku 2020, čo by v jeho kategórii znamenalo 

kvalifikovanie na OH.  
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6.3.3 Krasokorčuľovanie 

 

Zoznam športovcov (1): Nicole Rajičová (zabezpečovaná) 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS Nicole Rajičová 20. m. 27. m. nesplnené 

ME Nicole Rajičová 10. m. 9. m. splnené 

 

Nicole  Rajičová po účasti na svojej druhej olympiáde v roku 2018 dokončila vysokoškolské 

štúdium a začala pracovať. Najskôr v New Yorku, ale v októbri 2018 sa presťahovala do Bratislavy 

a zamestnala sa na Ministerstve financií SR. Popri práci sa venovala športovej príprave. V decembri 

získala titul majstra Slovenska a bola nominovaná na ME 2019 v Minsku, kde obsadila 9.miesto. Na 

MS 2019 nepostúpila do finále a obsadila 27. miesto.  

 

6.3.4 Ľadový hokej 

 

Zloženie tímu: brankárky: Lettrichová do apríla, Tabačková, Rišianová od augusta, obrankyne : 

Čurmová, Klimášová obed do apríla, T.Ištocyová do apríla, Kučerková, Drábeková, Vragová len 

zápasy EWHL Supercupu, Vysokajová, Šulíková Alžbeta do apríla, útočníčky: Korenková, 

Trebulová do novembra, L.Ištocyová, Honečková do apríla, Kúbeková, Halušková Lucia, Hlinková 

do apríla, Schredlová, od mája Dobiašová, Vrbinská, Planekenauerová, Kušmireková, Pasztoríková 

od septembra Slováková, Stern, Kapičáková, od novembra Glosíková 

 
Kolektív Cieľ Vyhodnotenie 

MS 

družstvo ženského 

hokeja 

udržanie sa 

v skupine div.IA 
splnené 

družstvo dievčat do 18 

rokov 

postup do elitnej 

kategórie 
splnené 

 

V Lige Kadetov odohral ženský hokejový tím 30 zápasov s bilanciou 5 výhier, 20 prehier, 5 

remíz. Hokejový tím dievčat pokračoval vo svojom zámere a združoval reprezentantky do 18 rokov 

ako aj hráčky seniorského tímu žien Slovenska prevažne do 24 rokov. Hlavnou úlohou bolo pripraviť 

hráčky čo najlepšie po športovej stránke na reprezentačný dres. Majstrovstvá sveta žien do 18 rokov 

sa odohrali v rakúskom Radetheime (7. -13. 1. 2019) a majstrovstvá sveta žien v Maďarsku v 

Budapešti (7. – 13. 4. 2019). 

Súťaž kadetov pripravila dievčatá na medzinárodnú konfrontáciu – majstrovstvá sveta dievčat 

do 18 rokov ako aj majstrovstvá sveta žien. Reprezentačné družstvo dievčat do 18 rokov postúpilo do 

TOP kategórie majstrovstiev sveta 2020. Reprezentačné družstvo žien sa umiestnilo na 5. mieste 

v divízii IA. majstrovstiev sveta.  



 

18 

 

V medzinárodnej ženskej súťaži EWHL Supercup sa družstvo dievčat umiestnilo na 6. mieste 

a nepostúpilo na Finálový turnaj 4 najlepších tímov. V odohratých 8 zápasoch zaznamenalo 2 výhry, 

3 prehry, 1 výhru po predĺžení, 2 prehry po predĺžení a získalo 10 bodov. V ďalšej sezóne sa opäť 

plánuje prihlásiť do Supercupovej súťaže EWHL, ktorá je z hľadiska medzinárodného kontaktu 

dostačujúca (tímy Nemecka, Rakúska a Maďarska) a finančne menej náročná ako dlhodobá súťaž 

EWHL.    

Hráčky tvorili základ oboch reprezentačných tímov Slovenska. Pozitívom v roku 2019 bol 

postup dievčenskej reprezentácie do 18 rokov do TOP kategórie majstrovstiev sveta. Tie sa konali 

v závere roka 2019 v Bratislave. Dievčatá   síce opäť zostúpili, ale ich výkony sú prísľubom do 

budúcnosti. Hlavný cieľ družstva bol mať výrazný podiel v reprezentačnom družstve žien, čo sa 

podarilo splniť. Hoci dievčatá mali ambície bojovať o popredné miesto  na majstrovstvách sveta žien 

divízie IA, na šampionáte v Budapešti obsadili 5. miesto. Dievčatá oproti minulej sezóne prestali 

hrať na Slovensku najvyššiu súťaž  žien. Sezóna ukázala, že štart v Lige Kadetov medzi chlapcami 

mal pozitívny dopad na zvyšovanie športovej formy.  

 

 

6.3.5 Sánkovanie 

 

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

 
Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

ME Jozef Ninis 8.m 18.m nesplnené 

MS Jozef Ninis 15.m 13.m splnené 

 

Jozef Ninis v roku 2019 súťažil v poolympijskej sezóne na nových saniach, ktoré boli 

rýchlejšie a počas sezóny ich dolaďoval. Bol s nimi spokojný, ale napriek tomu so sezónou spokojný 

nebol. Vzhľadom na to, že si manažoval preteky a výjazdy sám, bol dosť vyčerpaný, a preto nebol 

v psychickej pohode, čo malo za následok horšie umiestnenia, ako si stanovil. Na ME obsadil 

konečné 18. miesto. Na MS skončil na 13. mieste, čím splnil svoj hlavný cieľ sezóny. Svoje 

nedostatky videl hlavne v slabších štartoch. 

 

V roku 2019 dosiahol J. Ninis najlepšie výsledky na svetovom pohári v Lillehameri, kde 

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

 

6.3.6 Snoubording 
 

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

 
Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS Klaudia Medlová 1 x do 10. miesta 7. miesto splnené 
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Klaudia Medlová v roku 2019 dosiahla niekoľko pozoruhodných výsledkov, a preto tento 

rok možno označiť za úspešný. V disciplíne Big Air v pretekoch svetového pohára v sezóne 

2018/2019 skončila v Cardrone a Quebecku na výbornom treťom mieste. V Pekingu sa umiestnila 

na 7. mieste a v talianskej Modene skončila na 11. pozícii, čo jej zabezpečilo v konečné 3. miesto 

v sérii svetového pohára v sezóne 2018/2019 . 

Na MS v americkom Park City najskôr pre nepriaznivé počasie zrušili jej veľmi obľúbenú 

disciplínu Big Air, kde po výsledkoch v pretekoch svetového pohára mohla ašpirovať na veľmi 

dobré umiestnenie a následne v disciplíne  Slopestyle obsadila výborné 7. miesto.  

V roku 2019 dostala pozvánku na prestížne preteky X - Games v americkom Aspene, kde 

v kategórii slopestyle obsadila 6. miesto.  

Klaudia Medlová výsledkami v roku 2019 dokázala, že je stále schopná bojovať o popredné 

umiestnenia na vrcholných podujatiach, čo je prísľubom pred začiatkom kvalifikačných bojov 

o postup na ZOH 2022, ktoré zažínajú v 2. polovici roka 2020. 

 

6.3.7 Šortrek 

 

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

(zabezpečované). 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS 

Alica Porubská / neštartovala 
 

Petra Rusnáková 25. miesto 30. m. nesplnené 

Lucia Filipová / 33. m.  

ME 

Alica Porubská / neštartovala 
 

Petra Rusnáková 20. miesto 20. m. splnené 

Lucia Filipová / 25. m.  

MSJ 
Petra Rusnáková 12. miesto 29. m. nesplnené 

Lucia Filipová 20. miesto 14. m. splnené 

EYOF 
Petra Rusnáková 

1 x do 6. 
miesta 

1. m. splnené 

Lucia Filipová 
1 x do 6. 
miesta 

2. m. splnené 

 

Alicu Porubskú v roku 2019 prenasledovali zdravotné problémy, čo spôsobilo, že jej 

tréningový proces bol značne obmedzený, a tak  neštartovala na žiadnych pretekoch. 

Pre Petru Rusnákovú a Luciu Filipovú bol hlavným pretekom sezóny štart na zimnom EYOF 

2019 v Sarajeve. Petra Rusnáková sa ziskom dvoch zlatých a jednej striebornej medaily stala  

najúspešnejšou účastníčkou celého podujatia. Výborne jej sekundovala Lucia Filipová, ktorá v súťaži 

na 500 m  skončila na druhom mieste. 
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V druhej polovici sezóny štartovali obe pretekárky medzi seniorkami na ME a MS, kde patrili 

k najmladším účastníčkam. Na týchto podujatiach zbierali skúsenosti, v súťažiach stretávali a 

spoznávali absolútnu európsku i svetovú špičku. Obe dievčatá sú prísľubom pre ZOH 2022. 

 

6.3.8 Triatlon 

 

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

 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

MS Richard Varga 16. m. 59. m. nesplnené 

OH ranking 
Richard Varga 53. m. 71. m. nesplnené 

Romana Gajdošová 53. m. 72. m. nesplnené 

 

Richard Varga mal počas celej sezóny problémy s rôznymi zraneniami, čo ovplyvnilo jeho 

výkonnosť. Vstup do sezóny začal na SP v Tongyeong (18. miesto) a následne pokračoval 

umiestneniami v tretej desiatke výsledkovej listiny. Finálovú súťaž v seriáli MS R. Varga nedokončil 

pre zranenie. Aj v roku 2020 bude jeho príprava smerovať k úspešnej kvalifikácii na OH.  

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

možnosti kvalifikovať sa na OH Tokio 2020. Sezóna bola veľmi stabilná, a aj napriek tomu že 

momentálne nefiguruje na postupovom mieste na OH stále ma reálnu šancu kvalifikovať sa.  

 

6.3.9 Skejtbording 

 

Zoznam športovcov (2): Richard Tury, Dominika Králiková (zabezpečovaní). 

 

Športovec Cieľ Plnenie Vyhodnotenie 

Postup 
na OH 
2020 Richard Tury Do 20. miesta  

reduk. 21. 
miesto neplní 

Postup 
na OH 
2020 Dominika Králiková Do 20. miesta  

 reduk. 26. 
miesto neplní 

 

Rok 2019 bol pre tento šport revolučný. Po rozhodnutí MOV, že na OH 2020 v Tokiu budú 

súťaže aj v tomto modernom a veľmi populárnom športe, odštartovali nominačné preteky, kde 

najlepší skejtbordisti a skejtbordistky bojujú o 20+20 miesteniek v kategórii žien i mužov. Pre víťaza 

svetovej série 2018 /World WISE Series/, 3. pretekára svetového pohára 2018 Richarda Turyho to 

znamenalo, že na podujatiach v roku 2019 začali štartovať aj najlepší profesionáli, ktorí dovtedy 

súťažili výlučne vo svojej uzavretej súťaži Street League.  Zo dňa na deň tak boj o účasť na OH 
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v Tokiu nabral výrazne ťažší charakter. Do podobnej situácie sa dostala i Dominika Králiková, 3. 

pretekárka svetového pohára v roku 2018.  

Na konci roka 2019 boli obaja pretekári mimo postupových miest na OH 2020.  Kvalifikácia 

v roku 2020 zahŕňa 12 pretekov, a tak šanca na postup stále žije. Bodový rozdiel na postupové 

miesta je veľmi nízky.  

6.3.10 Atletika 

 

Zoznam športovcov (2): Ján Volko (zamestnaný), Jakub Benda (zabezpečovaný) 

Ján Volko mal začiatok sezóny poznačený zranením zadného stehenného svalu, čo výrazne 

ovplyvnilo priebeh sezóny. Po 8 týždňoch od zranenia sa mu nakoniec podarilo dostať do plného 

tréningového zaťaženia. Jeho hlavné ciele v sezóne neboli ani tak umiestnenia ako časové limity, 

ktoré potreboval splniť, aby sa mohol zúčastniť MS a zároveň sa kvalifikovať na OH. Účasť na MS 

sa mu nakoniec nepodarila aj napriek tomu, že pozvánku napokon dostal, no na MS nevycestoval 

kvôli zraneniu na druhej nohe. Počas halovej sezóny sa však stal halovým majstrom Európy a na EH 

v Minsku získal striebornú medailu. Hlavný cieľ však naďalej ostáva rovnaký, a to účasť na OH 

v Tokiu.  

6.3.11 Stolný tenis 

 

Zoznam športovcov (2): Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (zabezpečovaní) 

V roku 2019 boli do Športového centa polície zaradení spolu s trénerom Jaromírom Truksom 

športovci Barbora Balážová a Ľubomír Pištej. Rok 2019 začala kvalifikácia o postup do Tokia 2020. 

Na kvalifikačných turnajoch nastupujú aj v singlových disciplínach, najväčšiu šancu na postup majú 

v mixe, kde na konci roka 2019 boli na 6. mieste olympijského rebríčka Medzinárodnej 

stolnotenisovej federácie.  

 

6.4 Hasičský šport 

 

V roku 2019 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. Reprezentačné družstvá v hasičskom športe 

reprezentovali Slovenskú republiku na troch podujatiach. Prvou boli halové majstrovstvá Poľska 

v dvojboji hasičského športu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. – 23. februára 2019 v meste Toruň a 

Grudziadz. Tejto súťaže sa zúčastnilo okrem  Slovenska družstvo z Bieloruska. Toto podujatie bolo 

plánované ako kontrolné podujatie po zimnej príprave. Druhým medzinárodným podujatím boli 

majstrovstvá Českej republiky. Toto podujatie sa uskutočnilo v Ústí nad Labem v termíne 29. august 

– 1. septembra 2019. Slovenská republika sa na tomto podujatí podieľala iba ako hosť, a teda nebola 

zaradená do hodnotenia súťaže. Nakoľko sa toto podujatie uskutočnilo 3 týždne pred vrcholovým 
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podujatím roka, slúžilo ako zhodnotenie aktuálnej formy pretekárov a podklad k tvorbe štartovej 

listiny na majstrovstvá sveta. 

Vrcholom roka boli majstrovstvá sveta v hasičskom športe konané v dňoch 8. – 16. 

septembra 2019. Dejiskom 15. majstrovstiev sveta mužov a 6. majstrovstiev sveta žien, 9. 

majstrovstiev dorastencov a 5. majstrovstiev dorasteniek  v hasičskom športe bolo ruské mesto 

Saratov.  Slovensku sa na týchto majstrovstvách podarilo získať niekoľko cenných kovov. Mužská 

reprezentácia v disciplíne požiarny útok získala striebro a zaostala za domácim družstvom z Ruska 

len o 89 stotín sekundy. Pričom v celkovom umiestnení získali historicky najlepšie 4. miesto zo 16 

družstiev.  V disciplínach beh na 100m s prekážkami a výstup do 4 podlažia cvičnej veže sa 

slovenská reprezentácia umiestnila v polovici štartového poľa. O niečo lepší výsledok sa podaril 

v disciplíne 4x100m s prekážkami, kde obsadili slovenskí hasiči 5. miesto.  Za zmienku stojí aj 

úspech reprezentácii dorastu dievčat a chlapcov, ktoré získali v požiarnom útoku striebro (dievčatá) 

a bronz (chlapci). 

Účinkovanie slovenských reprezentačných družstiev hodnotíme ako mimoriadne úspešné, 

pretože  sa v silnej konkurencii nestratili a vybojovali pre Slovensko medaily.  
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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-ORF1-2019/000510-175 zo dňa 3.1.2019 a Sekcia systemizácie a mzdovej 

politiky MV SR rozpis kat. 610 a 620 č. p. SSMP-ORMP-2019/000048-001 zo dňa 2. 1.2019 spolu v  

čiastke 2 624 313,- € v programovej štruktúre a v  prvku 0D60101 a EK0B03.  

 Z toho  prostriedky  na  platy  a osobné  vyrovnania boli  vo výške 1 155 897,- € a príspevky 

zamestnávateľa do poisťovní   tvorili čiastku 407 066,- €. 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 2019 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 2019  aktivovaných  59 RO. 
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1. Rozpočtové opatrenia, vykonané z úrovne  správcu rozpočtovej kapitoly MV SR /povolené 

prekročenie, úprava záväzných ukazovateľov a úprava rozpočtu na samostatnom účte/ v počte 24, 

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, 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 35, 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 2019 je celkový upravený rozpočet našej 

organizácie v čiastke  3 394 864,- €  spolu za bežné aj kapitálové výdavky.  

 

7.3 Čerpanie za hodnotené obdobie 

 

Za rok 2019 bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov našej organizácie spolu  3 394 853,- €. 

Okrem rozpočtových prostriedkov boli čerpané prostriedky aj zo samostatného účtu 021 stravné  

spolu  22 602,- € a prostriedky prijaté od poisťovne v čiastke 1 793,- €. 
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39%

Poistné a príspevok 
do poisťovní
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čerpaní za rok 2019
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P r e h ľ a d 

o čerpaní výdavkov za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019                                   (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 

prostried.mimo 

rozpočtu 

platby od 

poisťovne 

S p o l u 

611- tar.plat, osob. plat,zákl. 

plat,fun. Plat, vr. Náhrad 895 374,61 936 198,00 970 683,00 970 683,00 103,68 100,00   970 683,00 

612 - príplatky 202 337,76 216 678,00 218 097,00 218 096,00 100,65 100,00   218 096,00 

614 - odmeny 79 970,50 3 021,00 119 034,00 119 034,00 3940,22 100,00   119 034,00 

610 - mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 1 177 682,87 1 155 897,00 1 307 814,00 1 307 813,00 113,14 100,00   1 307 813,00 

621 - poistné do Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne 102 769,69 78 752,00 103 635,00 103 635,00 131,60 100,00   103 635,00 

623 - poistné do ostatných 

zdravotných poisťovní 23 373,35 34 678,00 29 773,00 29 772,00 85,85 100,00   29 772,00 

625 - poistenie do Sociálnej  

poisťovne 248 284,26 220 691,00 267 710,00 267 710,00 121,31 100,00   267 710,00 

627 - poistenie do doplnkových 

dôch. poisťovní 8 000,00 8 400,00 8 080,00 8 080,00 96,19 100,00   8 080,00 

628 - poistné na osobitné účty 70 493,93 64 545,00 80 917,00 80 917,00 125,37 100,00   80 917,00 

620 - poistné a príspevok do 

poisťovní 452 921,23 407 066,00 490 115,00 490 114,00 120,40 100,00   490 114,00 

631 - cestovné náhrady 262 268,16 295 000,00 328 047,00 328 047,00 111,20 100,00   328 047,00 

632 - energie, voda a 

komunikácie 119 524,20 131 341,00 116 843,00 116 838,00 88,96 100,00   116 838,00 

633 - materiál 440 978,89 256 393,00 277 940,00 277 940,00 108,40 100,00   277 940,00 

634 - dopravné 42 781,87 43 700,00 18 338,00 18 338,00 41,96 100,00 1 793,00 20 131,00 

635 - rutinná a štandardná 

údržba 6 333,33 2 600,00 2 764,00 2 764,00 106,31 100,00   2 764,00 

636 - nájomné za nájom 193 417,33 147 460,00 213 821,00 213 821,00 145,00 100,00   213 821,00 

637 - služby 221 883,36 182 856,00 311 245,00 311 241,00 170,21 100,00   311 241,00 

630 - tovary a služby 1 287 187,14 1 059 350,00 1 268 998,00 1 268 989,00 119,79 100,00 1 793,00 1 270 782,00 

642 - transfery jednotlivcom a 

nezisk.práv.osobám 50 028,42 2 000,00 14 070,00 14 070,00 703,50 100,00   14 070,00 

640 - bežné transfery 50 028,42 2 000,00 14 070,00 14 070,00 703,50 100,00   14 070,00 

600 - bežné výdavky - spolu 2 967 819,66 2 624 313,00 3 080 997,00 3 080 986,00 117,40 100,00 1 793,00 3 082 779,00 

711 -náku pozemkov a 

nehmotných aktív   0,00 33 600,00 33 600,00   100,00   33 600,00 

713 - nákup stroj., prístroj., 

zariad., techniky a náradia 

113 055,28 0,00 96 855,00 96 855,00   100,00   96 855,00 

714 - nákup dopravných 

prostried. všetk. druhov 105 566,20 0,00 154 612,00 154 612,00   100,00   154 612,00 

716 -prípravná a projektová 

dokumentácia     28 800,00 28 800,00   100,00   28 800,00 

710 - obstarávanie 

kapitálových aktív 113 055,28 0,00 313 867,00 313 867,00   100,00   313 867,00 

700 - kapitálové výdavky - 

spolu 113 055,28 0,00 313 867,00 313 867,00   100,00   313 867,00 

V ý d a v k y   spolu 3 080 874,94 2 624 313,00 3 394 864,00 3 394 853,00 129,36 100,00 1 793,00 3 396 646,00 
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7.4 Príjmy  

Rozpočtové príjmy: 

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

upravený na čiastku 5 122,- €. 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 2019. 

Príjmy na samostatných účtoch: 

Príjmy v roku 2019 na samostatnom účte 003 Účet cudzích prostriedkov  tvoril príjem 

z prevodu miezd, odvodov a výdavkov kat. 630 a 640 súvisiacich s výplatou za mesiac december 

v čiastke 145 711,-  €. 

Príjmy v roku 2019 na samostatnom účte 021 tvorili príjmy za stravné od zamestnancov 

v čiastke 9 330,- € a príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu v čiastke 11 832,- €. 

 

7.5 Bežné výdavky 

Schválený rozpočet BV  organizácie  bol  2 624 313,- €.  Po vykonaných rozpočtových 

opatreniach  bol upravený rozpočet  na čiastku 3 080 997,-  € . 

Čerpanie za hodnotené obdobie bolo 3 080 986 €, čo je plnenie  100 % k upravenému 

rozpočtu roka 2019. 

 

610 Platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 Schválený rozpočet na mzdy  na rok 2019 bol spolu v čiastke 1 155 897,- €. Upravený 

rozpočet k 31.12.2019 /úpravy vyplývajúce zo zákona a personálne zmeny v rámci organizácie/  bol 

v čiastke  1 307 814,- €.  Čerpanie bolo spolu v čiastke  1 307 813,- €, čo je 100 %   k upravenému 

rozpočtu roka 2019. 

 

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

verejnom záujme /ďalej „OZ vo VZ“/ 

Schválený počet  OZ vo VZ  bol k 1.1.2019 36 OZ /administratívne kapacity a športoví tréneri/.   

 Skutočný evidenčný počet OZ vo VZ /obsadené miesta/  k 31.12.2019 je 31 OZ.  

 Schválený rozpočet na mzdy OZ vo VZ na rok 2019 bol v  čiastke 514 528,- €.  
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 V sledovanom období boli MV SR vykonané rozpočtové opatrenia a v súlade s nimi  bol náš 

rozpočet upravený  na čiastku 511 801,- €.  V priebehu  roka  boli na základe rozhodnutia MV SR 

vyplatené odmeny za kvalitné plnenie úloh v čiastke 36 494,- €, odmeny k jubileu v zmysle 

Kolektívnej zmluvy na rok 2019-2020 v čiastke 1 416,- € a tzv. „letné odmeny“, v zmysle zákona, v  

čiastke 12 000,- €. 

 Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2019  je spolu v čiastke 511 801,- €, 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.  

Schválený rozpočet na mzdy OZ podľa ZP v roku 2019 bol v  čiastke 392 012,- €.  

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

a v súlade s nimi  bol upravený rozpočet  na čiastku 492 830,- €. V závere roka  boli na základe 

rozhodnutia MV SR vyplatené odmeny za kvalitnú  prácu v čiastke 34 091,- €. tzv. „letné odmeny“ 

v zmysle zákona  čiastke 13 500,- €. 

Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2019  je spolu v čiastke 492 830,- €, 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 13 príslušníkov PZ  bol v čiastke 246 357,- €. 

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

nimi  bol upravený rozpočet na čiastku 303 183,- €. 

  Evidenčný počet  k 31.12.2019 bol v počte 12 zamestnancov v služobnom pomere.  

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019 je v čiastke 303 183 €, 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 7 800,- €. 
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620 Poistné a príspevok do poisťovní     

Na odvody poistného bol schválený rozpočet v čiastke 407 066,- €. Tento bol v priebehu roka 

upravovaný rozpočtovými opatreniami kapitoly MV SR a vlastnými rozpočtovými opatreniami 

/presuny medzi podpoložkami/  na sumu 490 115,- €, čo je aj vyčerpané  na 100 %.  

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

uzatvorenej Kolektívnej zmluvy na rok 2019, v čiastke 20,- € na jedného poisteného zamestnanca 

spolu v čiastke 8 080,- € a odvody za zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. 

 

630 Tovary a ďalšie služby 

Schválený rozpočet roku 2019  v kategórii 630 Tovary a služby bol  v čiastke 1 059 350 ,- € 

v dvoch prvkoch 0D60101 na bežnú činnosť ŠCP v čiastke 1 035 963,- €  a v prvku 0EK0B03 na 

výdavky súvisiace s informačnými technológiami /stanovené MF SR/, v čiastke 23 387,- €. 

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 1.268 998 - €. Z toho  prvok 0D60101 

v čiastke 1 245 611,- €  a v prvok 0EK0B03 23 387,- €. Vyčerpaných bolo v oboch prvkoch 1 268 

989,- € čo je plnenie na  100 %. Z toho  1 245 608,- € v prvku 0D60101 a 23 381,- € v prvku 

0EK0B03. 

 

Zhodnotenie čerpania po jednotlivých položkách kat. 630 

 Na položke 631 Cestovné náhrady, bolo čerpanie v čiastke 328 047,-  €, čo je plnenie 

na 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. 

 Zahraničné služobné cesty 

 Na rok  2019  bolo  plánovaných 210  zahraničných  pracovných ciest  /ďalej iba „ZSC“/  

Schválený rozpočet  na podpoložke 631002 Cestovné náhrady zahraničné bol v čiastke 190 000,- €. 

Uvedený rozpočet bol podľa potreby v priebehu roka upravený na 286 816,- €, čo bolo aj vyčerpané 

na 143 zahraničných pracovných ciest. Oproti  predchádzajúcemu roku je čerpanie vyššie, z dôvodu 

služobných ciest novo zaradených športovcov do organizácie. Výška vyčerpaných prostriedkov je 
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ďalej závislá aj od miesta konania cesty a jeho vzdialenosti, spôsobu dopravy a iných súvisiacich 

vedľajších výdavkov. 

   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 

116 838,- €. Z toho v prvku 0D60101 v čiastke 110 700,- € a v prvku 0EK0B03 /IT/ v čiastke 6 138,- 

€ /100 % k upravenému rozpočtu/ .  Je porovnateľné  s predchádzajúcim obdobím.  

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. v Bratislave, strelnice v 

Bratislave Jarovciach,  strelnice v Sielnica,  budovy lodenice na Klokočovej ul. v Bratislave 

a štadiónu ŠCP v Bratislave Dúbravke, náklady na telekomunikačné,  internetové dátové služby a 

poplatok za káblovú televíziu. 

 Čerpanie  na položke 633 Materiál  je  v čiastke 277 940 €.  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 strelnice. V uvedenej položke je zahrnutý aj nákup výpočtovej 

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

z prvku 0EK0B03. 

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

základe našej žiadosti upravený na 600,-  a vyčerpaný na 100 %, na drobné pohostenie pri tlačových 

konferenciách, seminároch trénerov a  poradách riaditeľa.  

 Čerpanie na položke 634 Dopravné je v čiastke 18 338,- € / 100 % k upravenému rozpočtu/.  

Je nižšie oproti minulým obdobiam, z dôvodu nižšieho čerpania na opravy a čerpania  PHM,  

vzhľadom na vyradenie starších poruchových vozidiel.   

 Čerpanie na položke  635 Rutinná a štandardná údržba je  v čiastke 2 764,- €. Za 

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

objektoch vo výpožičke i údržba športového náradia a prístrojov.  

Čerpanie na položke 636 Nájomné za prenájom  je v čiastke 213 821,-  €, 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, 
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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 311 241,- €, 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 2019 tu boli hradené aj výdavky súvisiace so zabezpečením verejného 

obstarávania na súťaž návrhov architektov na revitalizáciu a obnovu štadióna ŠCP v Bratislave 

Dúbravke. Ďalej tu boli hradené výdavky súvisiace s organizáciou medzinárodného stolnotenisového 

turnaja policajtov, na príprave ktorého sa naša organizácia podieľala. 

 

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/.  

 Upravený rozpočet k 31.12.2019 bol v čiastke 14 070,- €, 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 2019 - 2020 uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a Odborovým zväzom polície, sa v roku 2019 tvoril prídel vo výške 1,1 % zo súhrnu 

hrubých miezd OZ a príslušníkov PZ. 

Počiatočný stav účtu SOFO k 08.01.2019 bol vo výške 8 909 €. 

Tvorba SOFO za rok 2019 bola vo výške 13 216 €. 

V priebehu roka boli čerpané prostriedky zo SOFO nasledovne: 

- na stravovanie vo výške 11 832,- € 

- nenávratná sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa vo výške 1 350,- €. 

 

Peňažné prostriedky určené na regeneráciu a dopravu čerpané neboli. 



 

31 

 

   

 

7.5 Kapitálové výdavky 

 

Naša organizácia nemala v roku 2019 schválený  rozpočet kapitálových výdavkov. Na 

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

priebehu roka na čiastku 313 867,- €, ktorý bol aj vyčerpaný.  

Finančné prostriedky boli použité na obmenu opotrebovaného resp. doplnenie nového 

športového materiálu najmä: 

 - kajaky a kanoe pre rýchlostnú kanoistiku a vodný slalom  

 - fotobunka pre hasičský šport  

 - obuv na shortrack  

 - el. bicykel pre triatlon  

- zariadenie na zobrazovanie výsledkov k terčovému zariadeniu  

    - strelecké trenažéry  SCATT  

  - pušky vzduchové na športovú streľbu      

- príslušenstvo a obstaranie novej traktorovej kosačky 

Z dôvodu plánovanej revitalizácie a obnovy štadióna  ŠCP v Bratislave - Dúbravke bola na 

základe uzatvorenej zmluvy s víťazom verejnej súťaže na architektonicko urbanistickú štúdiu, 

uhradená čiastka za licenciu a architektonický návrh, na základe ktorého bude v roku 2020 vyhlásená 

súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Vzhľadom na zníženie počtu služobných vozidiel /vyradením z dôvodu morálneho 

opotrebenia, a vysokej rozjazdenosti/, boli obstarané 3 mikrobusy, ktoré slúžia na prepravu 

športovcov.  

7.6 Škody, záväzky a pohľadávky 

 

V priebehu roka 2019 bola zaevidovaná v evidencii v Knihe škôd organizácie jedna škoda, 

klasifikovaná ako škodová udalosť. Škoda bola spôsobená stratou vzduchovej pištole kategórie D 

(podľa zákona o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. takáto zbraň nepodlieha evidencii na polícii) 

a bola uhradená pracovníkom, ktorý ju mal prevzatú,  na príjmový účet našej organizácie a  majetok 

bol vyvedený z evidencie. V tomto roku bola vysporiadaná  aj nedoriešená škoda zo škodovej 

udalosti z roku 2018, uhradením vymáhanej čiastky bývalým zamestnancom /vinníkom/ 

a poisťovňou. 
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Organizácia k 31.12.2019 vykazovala: 

1. Dlhodobé záväzky iba zo sociálneho fondu v čiastke 9 475,- €.  

2. Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti v hodnote  149 535,-  €. 

 Túto čiastku tvoria záväzky voči dodávateľom  za prijaté a neuhradené faktúry koncom 

decembra 2019 v čiastke 4 669,- € a ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému 

úradu súvisiace  so zúčtovaním miezd za mesiac december 2019 v čiastke 144 866,- € .   

Záväzky sú v lehote splatnosti. 

1. Dlhodobé pohľadávky sú v čiastke 150,- € a predstavujú zábezpeku vyplývajúcu zo zmluvy o 

nájme pozemkov v lokalite Jarovce - Zemník. 

2. Krátkodobé pohľadávky ku dňu 31.12.2019 boli v čiastke 18 208,- €. Jednalo sa o pohľadávku za 

prevzaté a nevyúčtované ceniny v počte 4 552 ks á 4,- € .  

Pohľadávky sú v lehote splatnosti. 

  



 

33 

 

8. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

V zmysle platných tabuliek zloženia a počtov ŠCP bolo v roku 2019 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 – 

25/2019  zo dňa  02.01.2019 pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP a jeho platných 

príloh. V ŠCP bolo ďalej pridelených 13 policajných tabuliek, z toho obsadených 13 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 2019 boli prijatí: 

1 športovec – inštruktor 

Na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončil PP v priebehu roka 2019 

1 športovec – inštruktor 

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

v súlade so zákonom č.552/2003 Z. z 

1 zamestnanec vo VZ 

Na základe dohody o rozviazaní pracovného pomeru ukončili PP v priebehu roka 2019 

 0 zamestnanci vo VZ 

Na základe žiadosti v priebehu sledovaného roka 2019 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. 

 Ekonomické oddelenie 

Združuje 1 vedúceho oddelenia a 6 zamestnancov - vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny 

vzťah upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
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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. 

vedúci VZ ZP PZ 

1 6 0 0 

 

 Organizačné oddelenie 

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

vedúci VZ ZP PZ 

1 7 0 1 

 

 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. 

8 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.  

vedúci VZ ZP PZ 

1 5 8 0 

 

 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.  
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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 5 

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

vedúci VZ ZP PZ 

1 8 12 5 

 

 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. 

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

v znení neskorších predpisov. 

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

riaditeľa ŠCP – 25/2019  zo dňa  02.01.2019  pre zaraďovanie vrcholových športovcov do ŠCP 

a jeho platných príloh a 4 policajtov + 1 voľné miesto policajta - v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. 

o štátnej službe príslušníkov PZ. 

vedúci VZ ZP PZ 

1 6 15 5 

 

 Policajti v stálej štátnej službe 

12 policajti v stálej štátnej službe, 1 voľné miesto policajta a žiadny policajt v prípravnej štátnej 

službe ako „policajt čakateľ“ ŠCP služobného úradu Ministerstva vnútra SR. 

 

Schéma organizačnej štruktúry Športového centra polície: 
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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 2019 bolo uzatvorených 11 dohôd o pracovnej činnosti: 

 7 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 

 2 osoby   – technicko-organizačné zabezpečenie objektov v správe ŠCP 

 1 osoba   – poskytujúca grafické služby 

V roku 2019 ukončilo DoPČ 7 osôb. 

Prehľad o obsadenosti TZP ŠCP v roku 2019 

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

Tabuľky zloženia a počtov ŠCP 

Rok 2019 
VZ ZP VZ + ZP Policajti 

plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť plán skutočnosť 

Stav 

k 31.12.2019 
36 31 35 33 71 64 13 10 

 

K 31.12.2019  bolo  na  materskej alebo rodičovskej dovolenke 5 osôb. 

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-25/2019 zo dňa 02.01.2019 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. 
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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 2019 môžeme hodnotiť pozitívne. ŠCP sa podarilo naplniť oba 

stanovené ciele z predošlého roku. Na olympijské hry do Tokia sa podarilo kvalifikovať ďalším 

športovcom zaradeným v našom stredisku a doplnili tak miestenky našich športových strelcov. 

Úspešná bola aj medailová bilancia našich športovcov. Dovedna získali naši zástupcovia v roku 2019 

až 20 medailí a prekročili tak stanovený cieľ z predošlého roku.  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 2019 ako úspešná. Pričom najlepšími príkladmi je bohatá členská 

základňa predovšetkým v rýchlostnej kanoistike, vodnom slalome, či športovej streľbe. 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 strediska, 

- 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 bola na dobrej úrovni aj v roku 2019 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. Zloženie klubov ŠKP sa v roku 2019 nemenilo.  

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.  

Športové centrum polície rozbehlo v roku 2019 aktivity smerujúce k revitalizácii a dostavbe 

športového areálu v Dúbravke, ktoré má v dlhodobom prenájme od Ministerstva vnútra SR. V roku 

2019 sa realizovala súťaž architektonických návrhov o novú podobu tohto areálu. V tej zvíťazilo 

architektonické štúdio z Bratislavy. Ďalším krokom, ktorý nasleduje po úspešnom výbere 

architektonického konceptu je zhotovenie projektovej dokumentácie. S realizáciou tohto kroku sa 

počíta v priebehu rokov 2020-21.  
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10. HLAVNÝ CIEĽ ŠCP V ROKU 2020 

 

Hlavným cieľom je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska na vrcholných podujatiach 

v roku 2020. 

 

Priority pre rok 2020 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 2020: 

1. Získať v roku 2020 pätnásť medailových umiestnení na vrcholných svetových a európskych 

podujatiach. 

2. Športovci ŠCP by mali na olympijských a paralympijských hrách v roku 2020 v Tokiu získať 

aspoň 3 medaily, pričom celkový počet štartujúcich športovcov z nášho strediska by mal 

dosiahnuť minimálne číslo 13. 

 

  

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, Slovenský paralympijský výbor 

- športové zväzy, Únia vysokoškolského športu a športové kluby polície 
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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 2019.  

Aj po roku 2019 platí, že 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, Richard Tury, 

Ľubomír Pištej a mnohí ďalší 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.  

Nevyhovujúcim stavom sa dlhodobo javila skutočnosť, že naša organizácia, od jej zriadenia, 

nemá vlastné objekty na realizáciu tréningovej prípravy športovcov ani vlastné kancelárske priestory. 

Preto sa v spolupráci s MV SR začala príprava na realizáciu investičnej akcie „Revitalizácia a 

dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka“. V roku 2019 sa 

tak rozbehol proces revitalizácie a dostavby športového areálu v bratislavskej Dúbravke, ktorý by po 

dokončení ešte zvýšil pridanú hodnotu Športového centra polície ako integrálnej súčasti Ministerstva 

vnútra SR, ako aj jedného z pilierov na ktorých stojí fungovanie a financovanie profesionálneho 

športu na Slovensku. 

   

 

 

 


