
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ  SPRÁVA  

NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA  

ZA ROK 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Boris Čavajda 

   riaditeľ NŠC 

 

 



1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov organizácie:     Národné športové centrum 

 

Právna forma:     rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, 

      vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Boris Čavajda, riaditeľ 

 

Vznik:     1. január 2004 (na dobu neurčitú) 

 

IČO:      308 539 23      

 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

      7000090685/8180 

 

Sídlo organizácie:     Trnavská 39, 83104 Bratislava 

 

Komunikačné údaje:   tel. 02/32 22 36 11, fax: 02/32 22 36 15 

      e–mail: office@sportcenter.sk 

      www.sportcenter.sk 

 

Základné dokumenty:    Zriaďovacia listina, Štatút, Organizačný poriadok  

 

Ďalší vedúci zamestnanci organizácie a pracovné pozície:  

 

Ing. Ján Mižúr:     zástupca riaditeľa, 

  vedúci oddelenia ekonomiky a servisných služieb  

PaedDr. Róbert Petriska:   vedúci oddelenia športovej prípravy 

    a talentovanej mládeže 

MUDr. Vladimír Hostýn:   vedúci oddelenia funkčnej diagnostiky 

Mgr. Igor Kováč:      vedúci oddelenia vzdelávania  

 

Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) je priamo riadenou rozpočtovou 

organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“), ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením dvoch bývalých rozpočtových organizácií, 

Národného inštitútu športu a Centra akademického športu. 

 

Hlavné činnosti: zabezpečovanie starostlivosti o športovo talentovanú mládež a 

športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, metodické, riadiace a koordinačné činnosti 

útvarov športovo talentovanej mládeže, usmerňovanie týchto útvarov a procesu prípravy 

športovo talentovanej mládeže, kontrolovanie a pravidelné hodnotenie činnosti jednotlivých 

útvarov a trénerov pôsobiacich v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 

spolupráca s národnými športovými zväzmi pri stanovovaní kritérií pre zaraďovanie 

športovcov do útvarov športovo talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne v súlade s 

materiálom Návrh systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, príprava 

systému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a diagnostikovania trénovanosti a výkonnosti 

športovcov a koordinácia tohto systému v rámci Slovenskej republiky, príprava výskumných 

projektov, organizácia a uskutočňovanie výskumných aktivít pre potreby športu v Slovenskej 

republike, príprava projektov, organizácia a uskutočňovanie vzdelávacích aktivít v súlade s 



Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe, vrátane Jednotného systému vzdelávania 

odborníkov v športe Slovenskej republiky, budovanie a prevádzka jednotného informačného 

systému v športe v Slovenskej republike. 

 

1.1. Úlohy organizácie  

 

 Úlohy organizácie sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte 

uzavretom so zriaďovateľom pre rok 2011. 

 

1.2. Zriaďovacia listina a Štatút:  

 

a) zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov SR a 

vybraných športovo talentovaných športovcov: 

- zabezpečovanie materiálno – technických podmienok pre tréningovú činnosť, 

- prevádzka a údržba materiálno – technickej základne, 

- spolupráca s národnými športovými zväzmi pri zabezpečovaní prípravy športovcov, 

     - vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC, 

b) zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných a 

odborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike, 

c) uplatňovanie metodiky lekársko-pedagogického sledovania športovcov a metodiky 

diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti športovcov, 

d) vypracovanie jednotného vzdelávacieho systému v oblasti športu a pôsobenie v rámci 

tohto systému, 

e) vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu vrátane 

knižničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe. 

 

1.3. Kontrakt so zriaďovateľom pre rok 2011 
 

Predmetom kontraktu bolo stanovenie záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti 

riešiteľa a spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu.  

 

Predmet činnosti riešiteľa bol určený platnou legislatívou Slovenskej republiky, 

zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými dokumentmi riešiteľa a povereniami 

zadávateľa. V roku 2011 sa riešiteľ zaviazal v súlade s predmetom svojej činnosti 

zabezpečovať nasledovné projekty: 

 

1) systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže  

zaradených do NŠC za účelom reprezentácie SR v koordinácii s národnými    

športovými zväzmi, Slovenským olympijským výborom a Slovenskou asociáciou 

univerzitného športu,  

 

2) koordinácia identifikácie športových talentov a systému starostlivosti o športovo 

talentovanú mládež a juniorských športových reprezentantov, 

 

3) zabezpečovanie servisných služieb a materiálno technických podmienok pre športovú 

prípravu počas ich zaradenia do systému podpory u riešiteľa,   

 

4) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v určenom rozsahu a diagnostiky trénovanosti  

pre športovcov zaradených do systému podpory v NŠC s cieľom zvýšenia 

objektivizovaných informácií o ich príprave, 



5) vytváranie sociálnych podmienok pre zamestnaných športovcov počas ich pôsobenia u 

riešiteľa v rozsahu dohodnutom so zadávateľom, 

 

6) zabezpečenie prípravy a uskutočňovanie projektov, zameraných na plnenie úloh 

ďalšieho vzdelávania v oblasti športu v súlade s  Vyhláškou Ministerstva školstva SR 

č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a Jednotnom 

vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a na základe 

usmernení zriaďovateľa, 

 

7) budovanie a prevádzka informačného systému v oblasti športu v súlade so zákonom 

NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,   

 

8) koordinácia edičnej činnosti a zabezpečovanie vydávania periodických 

a neperiodických publikácií s prierezovou tematikou v oblasti športu, 

 

9) zabezpečenie prevádzky, riadenia a výkonnosti organizácie. 

 

2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

  

2.1. Poslanie organizácie 

 

V zmysle schváleného štatútu NŠC je jeho hlavným poslaním komplexná starostlivosť 

o prípravu vrcholových športovcov na vrcholové športové podujatia, podpora športu v oblasti 

vzdelávania, informácií a lekárskeho zabezpečenia športovcov. 

 

Významné  aktuálne úlohy organizácie vyplynuli z hodnotenia účinnosti jej činnosti v 

jednotlivých oblastiach vedením organizácie a na základe zmien platného právneho poriadku 

Slovenskej republiky, najmä účinnosťou zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosťou Vyhlášky Ministerstva školstva 

SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom 

vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, zabezpečením uložených 

úloh vyplývajúcich zo schváleného koncepčného materiálu zriaďovateľa s názvom „Systém 

starostlivosti o športovo talentovanú mládež v Slovenskej republike“ a požiadavkami 

zriaďovateľa najmä na rozsah podpory konkrétnych vrcholových športovcov smerom k 

príprave na letné olympijské hry 2012 v Londýne. 

 

V rámci plnenia hlavných, ťažiskových činností, organizácia mala plánované 

zabezpečiť plnenie nasledovných významných úloh: 

a) zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou a uskutočnením projektu budovania 

verejného informačného systému o športe v zmysle platného právneho poriadku 

Slovenskej republiky a  Prioritných úloh MŠVVaŠ SR,  

b) implementácia stratégie ďalšieho vzdelávania v oblasti športu v súlade s platným právnym 

poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úplné znenie zákona č. 28/2009 Z. z., 

úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon v znení neskorších 

predpisov) a Vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 

a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky), 



dopracovanie vzdelávacieho projektu zameraného na využívanie možností podpory 

vzdelávacích aktivít z Európskych spoločenstiev,  

c) prebudovanie oddelenia diagnostiky na celoslovenské vedecké a výskumné pracovisko, 

ktoré bude trvalo plniť požadované podmienky. Činnosť prebudovaného pracoviska 

orientovať na efektívnu spoluprácu s národnými športovými zväzmi a centrami 

olympijskej prípravy, definovanými zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

d) vytvorenie a koordinácia systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti v 

športe, 

e) zabezpečenie inovovaného odborného postupu zaraďovania športovcov do systému 

starostlivosti o talentovaných športovcov v spolupráci s národnými športovými zväzmi, 

f) podpora inštitucionálnych a personálnych podmienok pre skvalitnenie činnosti 

organizácie v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež,  

g) zabezpečenie plnenia Programu rozvoja organizácie na rok 2011 prostredníctvom riadenia 

projektov v jednotlivých oblastiach jej činnosti, 

h) dopracovanie národného projektu v oblasti vzdelávania v spolupráci so zriaďovateľom, 

zameraného na využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. 

 

2.2. Strednodobý výhľad organizácie 

 

Organizácia bude i v blízkej budúcnosti pripravovať projekty a zabezpečovať úlohy s 

celoslovenským významom v oblasti športu a v ďalších prierezových činnostiach. V oblasti 

zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie NŠC bude: 

a) rezortným strediskom športovej prípravy reprezentantov Slovenska, zameraným najmä 

na podporu mladých športových reprezentantov, 

b) gestorom tvorby kritérií zaraďovania športovcov do rezortných stredísk športovej 

prípravy a do útvarov športovo talentovanej mládeže vyššej a najvyššej úrovne,  

c) metodickým centrom zameraným na usmerňovanie a riadenie útvarov športovo 

talentovanej mládeže a procesu športovej prípravy mládeže v nich, 

d) monitorovacím pracoviskom kvality činnosti jednotlivých útvarov športovo 

talentovanej mládeže v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 

e) centrom informácií diagnostického sledovania športových reprezentantov a športových 

talentov s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 

 V oblasti vzdelávania bude NŠC podporovať ďalšie vzdelávanie odborníkov v športe v 

súlade s Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe. 

 

 V oblasti informatiky v športe NŠC bude: 

a) prevádzkovateľom rezortného informačného systému v športe, vrátane koordinácie 

informačných povinností subjektov podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a 

podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) národným centrom informačnej podpory a dokumentačných činností pre jednotlivé 

oblasti športu, prierezové činnosti v športe a subjekty pôsobiace v oblasti športu. 

 

3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH PODĽA SCHVÁLENÉHO KONTRAKTU S 

MŠVVaŠ SR PRE ROK 2011 

 

NŠC plnilo záväzné úlohy podľa uzatvoreného kontraktu s MŠ SR pre rok 2011 

nasledovne: 

 



Projekt č 1 

 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže 

zaradených do Národného športového centra za účelom reprezentácie SR, v koordinácii  

s  národnými  športovými  zväzmi,  Slovenským olympijským  výborom a  Slovenskou 

asociáciou univerzitného športu.  
 

 Uskutočnili sa oponentúry plánov športovcov za účasti zástupcov športových zväzov, 

ktoré navrhli kandidátov na zaradenie do starostlivosti NŠC. Boli vypracované 

harmonogramy športovej prípravy (HŠP). Na základe splnených podmienok boli podpísané 

zmluvy o podpore s 67 vrcholovými športovcami. Trinásť z nich malo uzatvorený pracovný 

pomer. Boli vyčlenené finančné prostriedky na individuálnu prípravu,  ktoré  sa priebežne 

čerpali podľa HŠP, prevažne na sústredenia. V rámci uvedeného projektu mal každý 

podporovaný vrcholový športovec svoj individuálny rozpočet na celý rok 2011. 

 

 Nominačné kritéria na Letné olympijské hry v Londýne  2012 zatiaľ splnila atlétka 

Lucia Klocová. Ďalší športovci splnili B - limity: Libor Charfreitag, Marcel Lomnický a 

Katarína Bérešová - všetci atletika, Katarína Filová, Tomáš Klobučník, Norbert Trudman, 

Martina Moravcová - Valko a Katarína Listopadová - všetci plávanie. Podstatná časť 

kvalifikačných súťaží na OH prebehne v prvej polovici roka 2012. 

 

 Veľmi úspešné bolo vystúpenie našich vrcholových športovcov na Svetovej zimnej 

univerziáde v Turecku, kde získali štyri zlaté a jednu  bronzovú medailu a dosiahli ďalšie 

umiestnenia v prvej desiatke. Najviac sa o tento úspech pričinila bežkyňa na lyžiach Alena 

Procházková, ktorá sa stala držiteľkou všetkých zlatých medailí našej výpravy a slalomárka 

Jana Gantnerová - bronz. Na Svetovej letnej univerziáde v Shenzhene v Číne získal Marcel 

Lomnický striebornú medailu.  

 

 O najvýraznejšie výsledky na majstrovstvách sveta sa postarali: vodná slalomárka Jana 

Dukátová svojim druhým miestom v súťaži jednotlivcov a víťazstvom v hliadkach, 

freestylista Peter Csonka, ktorý vybojoval striebornú medailu a orientačné cyklistky Hana 

Bajtošová a Stanislava Fajtová získali bronz v štafetách. Do prvej desiatky sa ešte dostali: 

Alena Procházková /6/ v šprinte v bežeckom lyžovaní a zápasníci vo voľnom štýle - Jozef 

Jaloviar /9/ a Jakub Kačeňák /8/.  

 

Na majstrovstvách Európy sme získali tri medailové umiestnenia, windsurfista Patrik Pollák 

získal zlato, vodná slalomárka Jana Dukátová striebro a Monika Višňovská bronz.  

 

Projekt č. 2 

 

Koordinácia identifikácie športových talentov a systému starostlivosti o športovo 

talentovanú mládež a juniorských športových reprezentantov 

 Na základe návrhu športových zväzov sa vytvorila kategória sledovaných športovo 

talentovaných športovcov. Celkom bolo do sledovania zaradených 156 športovcov z 

pätnástich športových odvetví. Komunikáciou so zástupcami národných športových zväzov a 

osobnými trénermi športovcov formou dotazníkovej metódy sa zmapovala situácia v 

poskytovaní starostlivosti  a systému práce s talentovanou mládežou. Pripravili sa zmluvy ako 

podklad na začatie spolupráce a realizovali sa vstupné preventívne lekárske vyšetrenia. 

Oddelenie športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú mládež sa podieľalo na príprave a 

testovaní mládežníckych výberov na EYOF. 



 Európskych hier mládeže sa v zimnej časti, ktorá sa uskutočnila v Českej republike sa 

zo sledovaných športovcov zúčastnili za biatlon Fialková a Kubaliak a za bežecké lyžovanie 

Klementová a Urgela. 

 

 Vynikajúce výsledky dosiahli naši mladí športovci: karatistka Dorota Balciarová 

získala na ME juniorov zlatú medailu a šermiarka Dagmar Baraniková na ME do 23 rokov 

získala bronz.  

 

 V sledovanom období sa oddelenie športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú 

mládež podieľalo na prácach v súvislosti s projektom zviditeľnenia trénerov mládeže, ktorí 

vychovali úspešných športovcov v seniorských kategóriách. 

 

Projekt č. 3  

 

Zabezpečovanie servisných služieb a materiálno technických podmienok pre športovú 

prípravu vybraných športovcov počas ich zaradenia do systému podpory u riešiteľa 

 

 Pre potreby tréningu  podporovaných, ako aj sledovaných športovcov NŠC boli 

uzavreté zmluvy o prenájmoch priestorov posilňovne, haly úpolových športov, regenerácie a 

priestorov na uskladnenie lodí. K dispozícii boli v prípravnom období vodných športov aj 

trenažérňa v lodenici UK a pre vytrvalostné disciplíny športová hala Elán. 

 

 Metodici oddelenia športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú mládež sa 

podieľali na zabezpečení športových sústredení, testovaní v teréne a kontrole kondičnej 

prípravy. Podporovaní športovci využívali podľa potreby služby fyzioterapeuta NŠC. 

 

 V sledovanom období došlo k obmedzeniu výdavkov na nákup športového materiálu z 

dôvodu zníženia bežných výdavkov organizácie. Všeobecný materiál športového charakteru 

sa zabezpečil až na konci roku, ktorý sa realizoval na základe šetrenia v ostatných 

podpoložkách rozpočtu. Organizácia uzavrela zmluvy o spolupráci s niektorými národnými 

športovými zväzmi a poskytla im služobné motorové vozidlá (rýchlostná kanoistika, 

zápasenie a cyklistika).   

 

Projekt č. 4  
 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v určenom rozsahu a diagnostiky trénovanosti 

pre športovcov zaradených do systému podpory riešiteľa, s cieľom zvýšenia 

objektivizovaných informácií o ich príprave 

 

 V sledovanom období sa vytvorili priaznivé podmienky pre zabezpečenie 

preventívnych lekárskych prehliadok (PLP) tak pre kategóriu podporovaných, ako aj 

sledovaných športovo talentovaných športovcov. Z kategórie sledovaných však nie všetci 

športovci túto možnosť využili, čím sa sami pripravili o preradenie do kategórie 

podporovaných. Problémom bolo aj dodržiavanie zásad, vydaných oddelením funkčnej  

diagnostiky o postupe pri PLP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke organizácie, zo 

strany mladých športovcov. Požiadavka, aby športovec bol na PLP v stabilizovanom stave a 

zregenerovaný, sa nedodržiava hlavne zo strany trénerov. Skryté zápalové procesy sú spájané 

napr. so svalovými poraneniami, časté prechladnutia s neodôvodnenou liečbou antibiotikami 

(ordinujú lekári) a neprerušením tréningového procesu (názor trénera: beh na tri kilometre 



rozprúdi cirkuláciu a antibiotiká sa dostanú do celého tela) majú oneskorené následky na 

funkčný stav jedincov. 

 

 Oddelenie funkčnej diagnostiky zabezpečilo v sledovanom období nasledovné činnosti 

v kvantitatívnom vyjadrení: 

 

 PLP                                                                             305 

 Odber krvi                                                                  304 

 Pokojové EKG                                                           189 

 Vyšetrenie moču                                                        163 

 Vyšetrenie fyzioterapeutom                                       147 

 Fyzioterapeut – liečba                                                812 

 Jumper                                                                        279 

 Spirometria                                                                 247 

 Vyšetrenia laktát a iné                                                244 

 Vyšetrenia biomechaniky nôh                                      87 

 Antropometrické vyšetrenia                                       257 

 Spiromax test                                                                40 

 Konzultácie                                                                   77 

 Iné výkony                                                                  383 

 

 Zároveň sa zabezpečovali práce na projektoch sledovania trénovanosti športovcov v 

zmysle uzatvorených písomných zmlúv so športovými zväzmi biatlonu, cyklistiky a 

rýchlostnej kanoistiky. Boli vyšetrovaní aj športovci COP Trenčín, Bratislava a Žilina. 

Prebiehal zber materiálov podľa projektu Sledovanie zmien obranyschopnosti športovcov 

(TAS, fagocytárny index), zber biochemických a hematologických parametrov, parametrov 

funkčných vyšetrení s cieľom vytvorenia databázy relevantných údajov pre neskoršie 

spracovanie a vytvorenie “referenčných hodnôt športovcov” a zber údajov pre prípravu 

projektu vyšetrovania biomechaniky nôh a jej vplyvu na zvýšený výskyt poranení. 

 

 Okrem uvedených aktivít sa celé oddelenie funkčnej diagnostiky zúčastnilo 

Národného kongresu telovýchovného lekárstva s medzinárodnou účasťou, kde vedúci 

oddelenia vystúpil s dvomi prednáškami. V mesiaci apríl sa jeden zo zamestnancov oddelenia 

zúčastnil odborného seminára Šport a drogy s príspevkom “Dopingová kontrola ako prevencia 

v boji proti dopingu v športe”. Dve sestričky absolvovali prvú polovicu školenia v 

špecializácii vo funkčnej diagnostike. 

 

Projekt č. 5  

 

Vytvorenie sociálnych podmienok pre zamestnaných športovcov počas ich pôsobenia u 

riešiteľa v rozsahu dohodnutom so zadávateľom 

 

NŠC  malo uzatvorený pracovný pomer v sledovanom období s trinástimi športovcami (z toho 

desať na plný pracovný úväzok). Športovci majú v zmysle platnej legislatívy zmluvné platy, 

ktoré boli k 1.1.2011 prehodnotené na základe aktuálnej výkonnosti a dosiahnutých 

športových výsledkov. Nové tabuľky pre určenie zmluvných platov vrcholových športovcov 

nadobudli účinnosť tiež k tomuto istému termínu. Zmluvné platy športovcov sa v ďalšom 

období budú meniť len na základe dosiahnutých výsledkov, ale budú sa upravovať aj smerom 

dole, ak sa výsledky nedosiahnu. V sledovanom období sa na základe vynikajúcich výsledkov 

upravil zmluvný plat bežkyni na lyžiach Aleny Procházkovej, ktorej bola udelená aj finančná 



odmena za výnimočné výsledky na Svetovej zimnej univerziáde v Turecku. Odmeny boli 

vyplatené aj ďalším vrcholovým športovcom za dosiahnutie medailových umiestnení. Do 

pracovného pomeru sa po rodičovskej dovolenke vrátila plavkyňa Martina Moravcová - 

Valko, ktorá sa chce pripraviť na už svoju šiestu olympiádu v Londýne 2012. 

 

 V rámci podpísanej kolektívnej zmluvy medzi zamestnancami a vedením organizácie 

mali aj  vrcholoví športovci možnosť sporiť si formou doplnkového dôchodkového sporenia. 

 

Projekt č. 6 

 

Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh 

ďalšieho vzdelávania v oblasti športu v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 444/2008 Z. z. o 

akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a Jednotnom vzdelávacom systéme 

odborníkov v športe Slovenskej republiky a na základe usmernení zriaďovateľa 

 

 NŠC zorganizovalo seminár „Európsky deň trénera“, ktorý bol zameraný na 

prezentáciu poznatkov a skúseností zástupcov zamestnancov NŠC z ich účasti na konferencii 

Flámskej športovej federácie v belgickom Gente. Seminár bol zameraný na problematiku 

duálnej kariéry vo vrcholovom športe a na problematiku skorej špecializácie v mládežníckom 

športe. Seminára sa zúčastnili tréneri a ďalší zamestnanci NŠC, ako aj zástupcovia MŠVVaŠ 

SR, celkom 15 osôb. V sledovanom období naša organizácia ponúkala ďalšiu formu 

zvyšovania vedomostnej úrovne športových odborníkov, formou prevádzky študovne, ktorá v 

rámci informálneho vzdelávania sa poskytuje možnosť prístupu k odbornej literatúre, 

periodickej a neperiodickej tlači, zvukovým a obrazovým médiám a pod. V priebehu 

sledovaného obdobia bol knižný fond študovne obohatený o ďalších 161 titulov. Zároveň sa 

športovým odborníkom ponúkali možnosti odborných konzultácií v rámci personálnych 

možností oddelenia vzdelávania. Oblasti konzultácií boli nasledovné: súčasné olympijské 

hnutie, organizácia OH a ZOH, olympijské štúdie, športová literatúra a faktografia, história 

telesnej kultúry, športu  a olympizmu, akreditácia v oblasti športu. Celkom bolo evidovaných 

takýchto konzultácií viac ako 130 z  radov externých  záujemcov. 

 

 Za nového člena Akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol menovaný 

vedúci oddelenia vzdelávania Mgr. Igor Kováč, ktorý tak nahradil odstupujúceho člena a 

bývalého zamestnanca NŠC MUDr. Martina Somoru. V roku 2011 sa uskutočnili štyri 

zasadania AK (tri riadne a jedno mimoriadne). Organizácia zabezpečila uzatvorenie dohôd  o 

vykonaní pracovnej činnosti so všetkými členmi AK a v spolupráci s oddelením ekonomiky a 

servisných služieb bola zabezpečená celá administrácia jej činnosti v zmysle platného štatútu. 

V priebehu sledovaného obdobia bolo vypracovaných celkom 40 posudkov, ktoré boli 

nápomocné pri schvaľovaní žiadostí o vydanie akreditácií jednotlivým subjektom športovej 

sféry. 

 

Projekt č. 7 

 

Budovanie a prevádzka informačného systému v oblasti športu v súlade so zákonom NR 

SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a na základe usmernení zriaďovateľa 

 

 V rámci prvého polroku 2011 sa vo veci príprav a budovania Informačného systému v 

športe (ISŠ) posunulo výrazne ďalej. S dodávateľom ISŠ bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve 

o vytvorení, kde sa presne nastavil a aktualizoval harmonogram tvorby ISŠ, zapracovali sa 



pripomienky zo strany NŠC, MŠVVaŠ SR ako aj ďalších participujúcich subjektov. Následne 

sa začalo s jednotlivými fázami tvorby. Bolo vytvorené administrátorské rozhranie, dizajn, 

manuál atď.. Termín spustenia bol na základe zmluvy s dodávateľom stanovený na december 

2011. Všetky preberacie konania na základe rozhodnutí riadiaceho výboru boli odobrené a 

systém bol odovzdaný do užívania. Následne sa pracovníci NŠC a sekcie štátnej starostlivosti 

o šport zamerali a úvodom budúceho roka sa budú zaoberať postupnou prípravou pre 

spustenie na verejnosť, teda napĺňaním potrebných údajov do systému, ktoré sú nevyhnutné 

pre jeho plné využívanie. V prípade chýb alebo doplnení, vychádzajúc z reálnej práce 

s údajmi, bude potrebná súčinnosť aj zo strany dodávateľa. Zároveň, v zmysle 

zefektívňovania informačných systémov týkajúcich sa športu, sa dohodlo na budúcej 

integrácií ISŠ s portálom školského športu a Rezortným informačným systémom (RIS). To by 

sa malo v ďalšom období spresniť a začať hľadať možnosti na realizáciu.  

 

Projekt č. 8 

 

Koordinácia edičnej činnosti a zabezpečovania vydávania periodických a 

neperiodických publikácií s prierezovou tematikou v oblasti športu 

 

 V rámci elektronického časopisu NŠC “Sport revue” prebiehalo priebežné dopĺňanie 

príspevkov a článkov vlastnými zamestnancami. Ako problém pri realizácii tohto projektu sa 

ukázala v prvej polovici roka nedostatočná funkcionalita internetovej stránky organizácie, 

ktorá komplikovala prácu v napĺňaní jeho obsahu. Aj z uvedeného dôvodu bolo 

zamestnancami oddelenia vzdelávania navrhnuté pristúpiť k vytvoreniu novej internetovej 

stránky organizácie, ktorá by vyriešila riešenie nedostatkov a problémov. Nová internetová 

stránka organizácie bola spustená v decembri 2011. 

 

 Pomocou spustenia novej internetovej stránky sa podarilo zrealizovať projekt tzv. 

„online študovne“, ktorá sprístupňuje publikácie, ktoré boli v minulosti vydané, prípadne 

edične podporované NŠC. Zároveň poskytuje prístup k odborným prácam, ktoré vznikli v 

spolupráci s NŠC, prípadne po konzultáciách so zamestnancami NŠC (napr. diplomové a 

dizertačné práce).  

 
Projekt č. 9 

 

Zabezpečenie prevádzky, riadenia a výkonnosti organizácie 

 

 Plnenie úloh v rámci uvedeného projektu zabezpečuje personálne oddelenie 

ekonomiky a servisných služieb. Výraznou zmenou oproti predchádzajúcim obdobiam bolo v 

roku 2011 sledovanie výdavkov aj podľa jednotlivých projektov, schválených v kontrakte 

uzavretom medzi MŠVVaŠ SR a NŠC. Uvedený systém umožnil sledovať výdavky do 

najpodrobnejších položiek a na konkrétny účel.  

 Začiatkom roka sa vydalo viac interných predpisov, ktoré smerovali k zefektívneniu 

činnosti organizácie. Boli to: 

 

Interná smernica č. 1/2011 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií, 

Interná smernica č. 2/2011 o systémovej podpore prípravy vrcholových športovcov a športovo 

talentovanej mládeže, 

Interná smernica č. 3/2011 o používaní mobilných telefónov, 

Interná smernica č. 4/2011 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 

účely 



 Tieto interné smernice doplnené o tabuľkové - zmluvné platy vrcholových športovcov, 

ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2011, zabezpečili všetky predpoklady transparentného 

sledovania výdavkov všetkých podporovaných športovcov v systéme NŠC. 

 

 Okrem týchto základných predpisov sa vypracovali plány kontrolnej činnosti, 

verejného obstarávania a plán zahraničných pracovných ciest NŠC pre rok 2011, vypracoval 

sa podrobný rozpočet podľa hore uvedených zásad projektového rozpočtovania a prijal sa celý 

rad úsporných opatrení na zníženie výdavkov organizácie.  

 

Zástupcovia  vedenia  organizácie  sa  zúčastnili záverečného vyhodnotenia NŠC za rok 2010, 

kde bolo prezentované hodnotenie organizácie, ktoré zaznamenalo viacero problémov. 

Zároveň boli naznačené východiská pre ďalšie obdobie, ktoré by vyústilo v opätovné získanie 

si strateného mena NŠC späť.  

 

4. ROZPOČET NŠC A JEHO PLNENIE 

 
4.1. PLNENIE PRÍJMOV 

 

 MŠVVaŠ SR organizácii na rok 2011 nerozpísalo príjmy. V príjmovej časti naša 

organizácia nezaevidovala žiadne príjmy. 

 

4.2. ČERPANIE  VÝDAVKOV  Z HĽADISKA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 

 

 Rozpočet organizácie bol na rok 2011 rozpísaný sumou 977 603 Eur. Z celkového 

objemu predstavovali bežné výdavky sumu 977 603 Eur, kapitálové výdavky neboli 

rozpočtované. Uvedený rozpočet bol rozpísaný na jednotlivé podpoložky. Rozpočtovými 

opatreniami nám MŠVVaŠ SR v priebehu sledovaného obdobia upravilo schválený rozpočet, 

čím sa celkový rozpočet organizácie zvýšil na 2 006 608 Eur. V rámci jednotlivých 

podpoložiek rozpočtu došlo v priebehu roka k niekoľkým vnútorným úpravám. Hlavným 

dôvodom tohto kroku bola skutočnosť, aby rozpísaný rozpočet zohľadňoval potreby 

organizácie pri zabezpečovaní úloh podľa jednotlivých projektov. Musíme však konštatovať, 

že schválený rozpočet organizácie bol oproti minulému roku znížený o ďalších 6 %, čím sa 

dostal v objeme finančných výdavkov na úroveň spred založenia Národného športového 

centra (k 1. 1. 2004). 

 

 V sledovanom období organizácia zabezpečovala čerpanie výdavkov na základe 

schváleného kontraktu na rok 2011. Podrobnejší plán hlavných úloh bol vedením MŠVVaŠ 

SR schválený až 21.12.2011 

 

 Celkové čerpanie výdavkov v sledovanom období k celoročnému plánovanému 

objemu bolo na 100 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme zaznamenali síce 

zvýšenie o 12 %, ale to bolo spôsobené výdavkami v oblasti kapitálových výdavkov, 

konkrétne úlohami týkajúcimi sa budovania Informačného systému v športe. Aby sme 

zabezpečili kontrahované úlohy, museli sme pokračovať  v prijatých úsporných opatreniach z 

konca minulého roka. Od začiatku roka sa nenakupoval športový materiál, redukoval sa nákup 

kancelárskych potrieb, výrazne sa znížili výdavky v oblasti autodopravy a paušálne náhrady v 

oblasti telekomunikačných výdavkov. Snažili sme sa zabezpečiť sústredenia vrcholových 

športovcov v zahraničných, ako aj domácich podmienkach, kde ani v tomto roku nedošlo ku 

kráteniu výdavkov.  

 



 V sledovanom období došlo k rovnomernému čerpaniu bežných výdavkov organizácie 

a snahou vedenia bolo zabezpečiť kvalitnú prípravu vrcholových športovcov najmä smerom k 

OH v Londýne 2012. 

 

4.3. BEŽNÉ VÝDAVKY  

 

 Schválený rozpočet bežných výdavkov činil pre rok 2011 977 603 Eur, ktorý sa 

rozpočtovými opareniami zvýšil na 1 085 848 Eur. Čerpanie rozpočtu predstavovalo 100 % z 

celoročného rozpočtu. Môžeme konštatovať, že čerpanie výdavkov v tejto časti rozpočtu bolo 

zabezpečené na úrovni plánovaného rozpisu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme 

však v skoro v každej časti zaznamenali nižšie čerpanie. 

 

 Všetky úlohy organizácie sa ekonomicky zabezpečovali priebežne, bez problémov, v 

sledovanom období sme zaplatili v lehote splatnosti všetky faktúry, ktoré sme zachytili do 31. 

12.2011 a mali aj túto splatnosť. 

 

 Mimorozpočtové prostriedky naša organizácia v priebehu sledovaného obdobia 

neevidovala. 

 

4.3.1. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 610 – MZDY, PLATY 

 

 Táto oblasť rozpočtu zaznamenala rovnomerné plnenie od začiatku roka a organizácia 

čerpala mzdové prostriedky na 100 %. Zmluvné platy vrcholových športovcov sa prehodnotili 

k 1.1.2011, keď nadobudli účinnosť novoprijaté tabuľkové platy, ktoré zohľadňovali hlavne 

ich výkonnosť. Viacerým z nich sa v priebehu sledovaného obdobia vyplatili mimoriadne 

odmeny za dosiahnuté, hlavne medailové umiestnenia. 

 

 V sledovanom období bolo vyplatených celkom 341 389 Eur, čo predstavovalo 100 

%-né plnenie z celoročného rozpočtu. Z celkového objemu tarifné platy predstavovali 227 

746 Eur, náhrady miezd 43 824 Eur, príplatky za riadenie 5 697 Eur, osobné príplatky 49 726 

Eur a odmeny 14 396 Eur. 

 

 Celkový objem mzdových prostriedkov bol oproti minulému roku znížený o 10 %, 

stav pracovníkov bol určený na tej istej úrovni, ako v roku 2010, t. j. 39. Naša organizácia sa 

rozhodla plošne neznižovať mzdy zamestnancov, ale prijala už v minulom roku opatrenia na 

zníženie stavu zamestnancov. Zároveň tým motivovala zamestnancov, ktorí zostali v 

pracovnom pomere. 

 

Priemerný plat všetkých zamestnancov v sledovanom období predstavoval 822,23 Eur, u 

športovcov bol priemer 722,39 Eur a u ostatných pracovníkov 871,74 Eur. Mesačný objem 

platov vrcholových športovcov bol na rok 2011 určený sumou 7 650,00 Eur. Celoročný limit 

bol prekročený z dvoch príčin, jednak sa po materskej dovolenke vrátila do stavu 

zamestnancov Martina Moravcová - Valko a na druhej strane sa vyplatili mimoriadne 

odmeny za vynikajúce výsledky (Jana Dukátová, Alena Procházková, Jozef Jaloviar a ďalší). 

 

 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov NŠC k 31.12.2011 činil 34,6 osôb, čo je o 

4,4 menej ako predpísaný počet 39. Uvedený stav by sa mal meniť v budúcnosti len v 

súvislosti s prijatím nových úloh organizácie. 

 



 Naša organizácia okrem mzdových náležitostí vyplatila aj odmeny na základe dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ich prehľad je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odmeny o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli uzatvorené hlavne 

na zabezpečenie činností, na ktoré naša organizácia nemala vytvorené personálne podmienky 

z existujúceho stavu zamestnancov. Jednalo sa hlavne o zabezpečenie prác na oddelení 

vzdelávania: výplaty honorárov členov akreditačnej komisie, analýzy týkajúcej sa koncepcie 

rozvoja pohybových aktivít mládeže a zabezpečenie činnosti komisie pre prípravu národných 

projektov. Okrem toho boli uzatvorené dve dohody o pracovnej činnosti s trénermi 

zabezpečujúcimi športovú prípravu podporovaných športovcov. 

 

4.3.2. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 620 – POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO 

POISŤOVNÍ  

 

 Čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo tiež rovnomerné. Vedenie organizácie v 

spolupráci so zástupcom zamestnancov schválilo poskytnutie príspevkov do výšky 4 % z 

platu do doplnkových dôchodkových poisťovní. Zdrojom krytia týchto príspevkov bolo 

šetrenie v oblasti výdavkov na telekomunikácie, ktoré sa zabezpečilo vnútorným rozpočtovým 

opatrením. 

 

 Táto časť rozpočtu vykázala v sledovanom období plnenie na 100 % v porovnaní s 

upraveným rozpočtom.  

 

4.3.3. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 630 – TOVARY A SLUŽBY 

 

 Celkové čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo v priebehu roka rôzne, vplyv na 

výdavky mali hlavne postupne prijaté rozpočtové opatrenia v priebehu roka. Plnenie za rok 

2011 predstavovalo 100 % k upravenému rozpočtu 

 Oddelenie športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú mládež v priebehu 

sledovaného obdobia zabezpečilo 165 tréningových táborov resp. sústredení doma aj v 

zahraničí, ktorých výdavky predstavovali 106 796,73 Eur. Oproti minulému roku sa počet 

tréningových táborov zvýšil o 68, ale ich finančné vyjadrenie bolo o 8 % nižšie. To znamená, 

že na nižšom objeme výdavkov participovalo viac športovcov, čo potvrdzuje znižovanie 

výdavkov aj do športovej prípravy. Domácich sústredení z celkového počtu bolo 59, v 

hodnotovom vyjadrení 19 877,28 Eur a zahraničných 106, v hodnotovom vyjadrení 86 919,45 

Eur. Pri zabezpečení zahraničných tréningových táborov boli využité aj tri mikrobusy 

organizácie. Boli rozdelené na základe zmlúv o spolupráci so športovými zväzmi zápasenia, 

rýchlostnej kanoistiky a cyklistiky. 

 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru  

k 31. 12. 2011 

Počet osôb  Počet hodín 

odpracovaných 

osobami 

Vyplatené odmeny 

v Eur 

Organizácia: 59 1 809 19 388,60 

 

Z toho:  

vlastní zamestnanci 

organizácie 

 3     96   1 399,20 

 



 Prehľad  pracovných ciest zamestnancov organizácie je zosumarizovaný v nasledovnej 

tabuľke: 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 Zo zahraničných pracovných ciest sa tri výjazdy týkali našich zástupcov na akciách k 

duálnej kariére športovca v Budapešti a k problematike dobrovoľníctva v športe v Gente a 

Helsinkách. Dve pracovné cesty uskutočnil riaditeľ organizácie do Maďarska, kde rokoval s 

predstaviteľmi športových stredísk o možnostiach spolupráce v príprave vrcholových 

športovcov. Jedna pracovná cesta  riaditeľa organizácie sa týkala zasadnutia medzinárodných 

športových centier v Paríži. Dve zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Ostravy, 

ktorých cieľom bola kontrola sledovania našich atlétov na medzinárodných podujatiach a dve 

sa týkali servisu našich športovcov pri ich príprave v zahraničí. Všetky zahraničné pracovné 

cesty boli konzultované a schválené zástupcami sekcie štátnej starostlivosti o šport a boli 

zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR v zmysle platných nariadení.  

 

 Domáce pracovné cesty sa týkali hlavne servisu našich športovcov, zabezpečované 

našimi metodikmi oddelenia športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú mládež,  ktorých 

z celkového počtu bolo až tridsať, päť pracovných ciest uskutočnili pracovníci oddelenia 

vzdelávania, štyri oddelenie funkčnej diagnostiky a tri oddelenie ekonomiky a servisných 

služieb. 

 

 Okrem  toho boli vyplatené cestovné náhrady piatim členom akreditačnej komisie v 

zmysle platných interných predpisov NŠC za účasť na zasadnutiach akreditačnej komisie v 

celkovej sume 269,36 Eur a cestovné výdavky na účasť na zasadnutiach, týkajúcich sa agendy 

školského športu a pohybových aktivít mládeže, ktoré činili 155,94 Eur. 

 

 V oblasti výskumu a vývoja sa začali viaceré projekty v oblasti sledovania športového 

výkonu, ale realizovali sa s rôznym efektom, väčšinou bola neochota poskytovať informácie 

zo strany trénerov. Ďalším problémom bolo nedodržiavanie dohodnutých termínov na 

testovanie športovcov. Takže výdavky v oblasti výskumu a vývoja neboli čerpané a dielčie 

merania boli vyfinancované z prevádzkových prostriedkov organizácie. 

 Výrazné zmeny nastali v poslednom štvrťroku vo výdavkoch na telekomunikačné 

poplatky. Organizácia zabezpečovala v sledovanom období hlasové služby poskytované 

firmou GTS Slovakia a .s. Bratislava. U mobilných telefónov sa vo všetkých prípadoch prešlo 

na minimálne mesačné paušály, čo prispelo k zníženiu celkových telekomunikačných 

výdavkov. 

 

 Zmeny nastali aj v autoprevádzke, keď sa viaceré služobné vozidlá odparkovali a 

došlo k obmedzeniu ich výjazdov. Vedenie organizácie sa snažilo autopark využiť hlavne pre 

potreby zabezpečenia športovej prípravy podporovaných športovcov. 

 

   

Ukazovateľ 

 

Domáce 

 

Zahraničné 

 

Spolu 

 

Počet 

 

42 

 

10 

 

52 

Výdavky /v 

Eur/ 

 

1 288,94 

 

1 101,05 

 

2 389,99 



 Prenájmy zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku zníženie o 13 %, čo bolo 

spôsobené krátením počtu hodín športových prenájmov v hale Elán, posilňovni a regeneračnej 

linky a znížením športových prenájmov mimo sídla organizácie. 

 

Prehľad výdavkov na prenájmy bol nasledovný: 

 

prenájmy kancelárií, skladových priestorov, garáží a ostatné  

predstavovali celkovú sumu      122 966,40 Eur  

športové prenájmy v hale Elán       10 752,00 Eur  

športové prenájmy v ŠH Mladosť, posilňovňa, regeneračná linka 

hala úpolových športov a telocvične       18 991,20 Eur 

iné športové prenájmy, prenájmy mimo Bratislavy       1 736,40 Eur 

prenájmy trenažérov (kanoistika, veslovanie, iné)       1 800,00 Eur 

prenájmy – regenerácie        10 126,80 Eur 

prenájmy - hala úpolových športov         5 888,40 Eur 

Celkom:        172 261,20 Eur 

 

4.3.4. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 640 - TRANSFERY 

 

 V sledovanom období došlo v tejto časti rozpočtu k vnútornej úprave schváleného 

rozpočtu o 1 912,73 Eur, čo bolo spôsobené vyplatením nemocenských dávok zamestnancom 

v celkovej výške 416,73 Eur a vyplatením odstupného jednému zamestnancovi v celkovej 

sume 1 496,00 Eur. Uvedené výdavky boli hradené z kategórie rozpočtu 630 - Tovary a 

služby.  

 

4.4. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 

 Kapitálové výdavky neboli MŠVVaŠ SR rozpísané v schválenom rozpočte na rok 

2011.  

 

 V sledovanom období sa však riešila problematika vyfinancovania Informačného 

systému v športe a z uvedeného dôvodu došlo k úprave rozpočtu kapitálových výdavkov o 

920 760,00 Eur – softvérové zabezpečenie – podpoložka 711 003. Finančné prostriedky boli 

prefinancované podľa dodatku zmluvy č. 1 s firmou Stengl a. s. podľa schváleného 

harmonogramu. 

  

Prehľad čerpania výdavkov celkom (bežné, kapitálové) podľa kategórií  k 31. 12. 2011 

(v eurách)  

  

 

 

Kat. Text Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutoč. k 

31.12.11 

% plnenia 

k upr.roz. 

Skutoč. k 

31.12.10 

 Index 

11/10 

610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy 

a OOV 

341 389  341 389  341 389 100,0  379 322 0,90 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 
119 316  121 465  121 465 100,0  136 982 0,89 

630 Tovary a služby 

 
516 898  621 081   621 081 100,0  628 821 0,99 



640 Bežné transfery 

 
0  1 913  1 913 100,0  10 085 0,19 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

SPOLU /600/ 
977 603 1 085 848 1 085 848 100,0 1 155 175 0,94 

710 Obstarávanie kap. 

aktív 
0  920 760  920 760 100,0  639 990 1,44 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

SPOLU /700/ 
0  920 760  920 760 100,0  639 990 1,44 

VÝDAVKY SPOLU 

 /600 + 700/  
977 603 2 006 608 2 006 608 100,0 1 795 165 1,12 

 

5. PERSONÁLNA OBLASŤ  

 

Organizácia vykazovala k 31. 12. 2011 34,6 zamestnancov v prepočítanom stave. 

Organizačnej štruktúra organizácie sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenila. Ku koncu 

sledovaného obdobia sa celková činnosť zabezpečovala prostredníctvom piatich 

rovnocenných oddelení: 

 

 oddelenia ekonomiky a servisných služieb, 

 oddelenia športovej prípravy reprezentantov a športovo talentovanej mládeže,  

 oddelenia starostlivosti o zdravie športovca, 

 oddelenia výskumu a vývoja v športe, 

 oddelenia vzdelávania, 

 

pričom zástupcom riaditeľa bol menovaný vedúci oddelenia ekonomiky a servisných služieb. 

 

6. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA NŠC V ROKU 2011  

 

 NŠC má za sebou vyše osem rokov svojej existencie a môžeme konštatovať, že 

väčšinu činností vymedzených pri jeho vzniku sa darilo napĺňať. Od začiatku roka 2011 sa v 

NŠC začalo s výrazným zefektívňovaním činností, nastavovaním pravidiel a komunikácie. 

Boli vytvorené viaceré nové smernice pre fungovanie, začalo sa viac komunikovať nielen so 

športovcami, ale aj so športovým hnutím. Vytvorila sa spolupráca na základe písomných 

dohôd a harmonogramov, plánov cielenejšieho využívania služieb pre športovcov. Zefektívnil 

sa chod NŠC s cieľom zabezpečenia zvýšenia rozvojových aktivít vo všetkých oblastiach 

činnosti centra. Jednou z priorít sa stala príprava a spustenie Informačného systému v športe 

(ISŠ) aj v spolupráci so sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR ako aj ďalšími 

subjektmi športového hnutia. Tento projekt má byť jedným z kľúčových nástrojov pre 

stratégiu štátnej politiky pre oblasť športu. 

 

 V hodnotenom období sa veľký dôraz kládol hlavne na zabezpečenie športovej 

prípravy športovcov, ktorí splnili nominačné kritériá na vrcholné podujatia sezóny. Viacerí 

naši športovci dosiahli výrazné úspechy a podieľali sa tak na propagácií nielen nášho centra, 

ale aj celej našej krajiny. Cieľom NŠC bolo a do budúcna bude vytvorenie prepojenia 

úspešných reprezentantov s mládežou a deťmi ako vzorov pre nich. NŠC od 1.7. zabezpečuje 

koordináciu a metodické usmerňovanie športových súťaží žiakov, spolupracuje s krajskými 

školskými úradmi, národnými športovými zväzmi a inými právnickými osobami, zároveň 

zabezpečuje aj administráciu internetového portálu školský šport, ktorý prešiel pod správu 

NŠC. Na jeseň roku 2011 sa začal pripravovať pilotný projekt športových poukazov pre 



školy, ktorý ku koncu roku 2011 prešiel do finálnej fázy. V rámci funkčnej diagnostiky sa 

nastavili a zjednodušili niektoré procesy po dohode so športovými zväzmi a športovcami 

pričom situáciu monitorujeme a vyhodnocujeme priebežne stav vzájomnej spolupráce, pričom 

cieľom je vytvoriť si so športovcami korektný vzťah. V individuálnych prípadoch však stále 

zisťujeme nedostatky zo strany procesného manažmentu na strane športovcov resp. národných 

zväzov. Ku koncu roku boli nastavené nové zmluvy podporovaných športovcov v súlade s 

aktuálnou legislatívou ako aj v zmysle zefektívnenia prehliadok. Základnou zmenou je, že od 

roku 2012 budú športovci absolvovať minimálne 1 prehliadku ročne v NŠC, športová činnosť 

športovca nebude podmienená úspešnou prehliadkou, ale bude mať povinnosť tú prehliadku 

absolvovať do konca roka. Tieto zmeny budeme sledovať a vyhodnocovať. Výrazná zmena 

pre športovcov nastala aj v podmienení účasti v systéme NŠC aj bodom, ktorý hovorí, že 

športovec musí dbať o svoje sústavné vzdelávanie a prípravu na povolanie pre prípad 

ukončenia kariéry a to napr. formou štúdia na strednej alebo vysokej škole, či iných foriem 

vzdelávania.  

 

 V rámci oddelenia funkčnej diagnostiky sme umožnili pracovníkom aj účasť na 

odborných seminároch a školeniach. 

 

 V prvom polroku 2011 sa začali hľadať nové možnosti ešte intenzívnejšej 

využiteľnosti aktivít oddelenia vzdelávania, ktoré okrem akreditačných aktivít má plniť aj 

vzdelávacie aktivity, edičné činnosti, ako aj istú formu propagovania NŠC smerom navonok. 

Tieto aktivity sme podporili aj čiastočnými personálnymi zásahmi. Skvalitnila sa a 

aktualizovala internetová stránku NŠC, ktorá je plne funkčná a pravidelne aktualizovaná. 

Súčasťou bol aj prebiehajúci projekt Zviditeľnenie trénerov mládeže, ktorí vychovali 

úspešných seniorských športovcov. Tento projekt sa naplnil, vytvorila sa databáza športovcov 

a trénerov, ktorá je „živá“ a neustále sa aktualizuje.  

  

 Cieľom centra bolo zamerať sa aj na možnosti využívania ďalších zdrojov 

financovania a to najmä z pohľadu možnosti využitia prostriedkov zo Štrukturálnych fondov, 

pričom boli predostreté na vedení prvotné zámery na reformu v rámci telesnej výchovy na 

školách s cieľom zlepšenia pohybových aktivít detí a mládeže, a zároveň vzdelávania s 

cieľom identifikácie športovo talentovanej mládeže a detí. Ku koncu decembra bol pripravený 

predbežný návrh projektu.  
 

 

7. OSTATNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE 

 

 

 Oddelenie vzdelávania v sledovanom období plnilo aj ďalšie úlohy mimo projektov 

schválených v kontrakte s MŠVVaŠ SR. Na základe požiadaviek zriaďovateľa a v spolupráci 

so sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR, bola vypracovaná štúdia „Úlohy a 

postavenie múzeí športu v rámci vybraných krajín“, ktorá mala slúžiť ako podklad pri 

zriaďovaní športového a olympijského múzea na Slovensku. Participovali sme aj na projekte 

„Dobrovoľníctvo v športe“, ktorý bol organizovaný Flámskou športovou federáciou. 

Zúčastnili sme sa sympózií, ktorých účelom bolo zbieranie skúseností o podpore 

dobrovoľného manažmentu športových klubov v rôznych európskych krajinách za účelom ich 

ďalšieho možného využitia v podmienkach na Slovensku. Poznatky z týchto sympózií sú 

archivované v printovej podobe v študovni NŠC. 

 



 Aktívne sme sa zapojili do projektu „Zviditeľnenie trénerov mládeže, ktorí vychovali 

úspešných seniorských športovcov“. V sledovanom roku prebehol proces identifikácie 

úspešných športovcov v jednotlivých športových odvetviach od roku 1993 až po súčasnosť 

(medailisti z olympiád a umiestnenia do 6. miesta). Pre tieto informácie boli využité dostupné 

zdroje organizácie. Spolu bolo identifikovaných 679 športovcov a 568 trénerov v 45 športoch. 

Na základe konzultácií s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu boli na základe 

získaných informácií pre účely ocenenia a ďalšieho zviditeľnenia vybraní štyria tréneri 

v štyroch športoch (ľadový hokej, atletika, zápasenie a cyklistika), ktorí viedli úspešných 

športovcov v  mládežníckom veku. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v prvom štvrťroku 

2012. 

 

 V priebehu sledovaného obdobia nám bola presunutá aj agenda školského športu. Pre 

tento účel bol na oddelenie vzdelávania prijatý zamestnanec, ktorý plnil úlohy spojené s 

administráciou internetovej stránky www.skolskysport.sk. Portál bol spustený do plnej 

prevádzky v septembri 2011. V tejto súvislosti prebehli aj školenia pre krajské školské úrady, 

školy a vyučujúcich (učitelia telesnej výchovy), ktorí sa priamo podieľali na organizácii 

školských športových súťaží. Koncom roka sa začali plniť úlohy aj v rámci “Pilotného 

projektu športových preukazov”. Bolo vybraných 16 základných škôl (po dve v každom 

kraji), na ktorých sa projekt bude realizovať. Samotné spustenie realizácie pilotného projektu 

bolo presunuté na rok 2012. 

 

 Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 31.12.2011. Na základe inventarizácie 

bol zistený a odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému termínu 

predstavoval: 

 

Dlhodobý nehmotný majetok - software    1 735 985,61 Eur 

Dlhodobý nehmotný majetok - oceniteľné práva, licencie       35 159,00 Eur 

Stroje, prístroje a zariadenia         656 985,42 Eur 

Dopravné prostriedky          259 665,30 Eur 

Drobný dlhodobý hmotný majetok            5 452,10 Eur 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok        302 249,70 Eur 

Zásoby z operatívnej evidencie        247 353,31 Eur 

 

 V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila žiadne závažnejšie 

nedostatky, posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami na 

vyradenie  a odporučila vyradiť majetok NŠC: 

 

Dlhodobý nehmotný investičný majetok - software (účt. trieda 013)    171 031,68 Eur  

 

 Dôvodom vyradenia uvedeného softwaru bola skutočnosť, že sa vôbec nevyužíval, bol 

zakúpený ešte pred vznikom NŠC, Národným inštitútom športu v roku 2002. Ďalším 

dôvodom je skutočnosť, že zber dát na oddelení funkčnej diagnostiky sa zabezpečuje iným 

spôsobom, ako to bolo nastavené touto organizáciou.   

 

Hmotný investičný majetok - stroje, prístroje a zariadenia (účt. trieda 022)     96 347,70 Eur 

 

 Podľa odborného posudku firmy MM Systems s. r. o. Bratislava zo dňa 13.12.2011 sa 

jedná o výpočtovú techniku, ktorá je nefunkčná a morálne zastaraná, v súčasnej infraštruktúre 

NŠC nemá využitie. To isté platí aj o funkčnosti niektorých diagnostických prístrojov, ktoré 

podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia funkčnej diagnostiky sú už nepoužiteľné. Vyradil sa aj 

http://www.skolskysport.sk/


dochádzkový systém organizácie, ktorý bol nahradený modernejším zariadením. Uvedený 

majetok  bol likvidovaný odbornou firmou na elektronický odpad Arguss s. r. o. Bratislava. 

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (účt. trieda 029)    12 614,35 Eur 

 

 Jedná sa o vyradenie streleckého trenažéra na základe žiadosti Slovenského zväzu 

biatlonu, vyraďujú sa aj diagnostické prístroje na základe odborného posudku firmy IT Nets s. 

r. o. Bratislava a vyradilo sa aj jedno posilňovacie zariadenie, zakúpené ešte v roku 1986. 

 

Drobný dlhodobý hmotný majetok (účt. trieda 028)      4 914,10 Eur 

 

 Jedná sa o zastaraný majetok, zakúpený ešte pred rokom 2002, ktorý už neslúži 

svojmu  pôvodnému účelu, hlavne u športového materiálu. 

 

             Okrem hore uvedeného majetku sa vyradil aj ďalší majetok, evidovaný v operatívnej  

 evidencii v celkovej hodnote 26 517,82 Eur. 

 

 Vo všetkých prípadoch sa jednalo o odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôže slúžiť 

svojmu pôvodnému účelu, bol morálne opotrebený, zničený a nefunkčný. 

 

 V sledovanom období naša organizácia neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti 

 voči dodávateľom, všetky faktúry boli uhradené v lehotách splatnosti a do 31. 12. 2011. 

 

8. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY ORGANIZÁCIE 

 

Prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov zaradených v NŠC v roku 2011 je 

uvedený v prílohe tejto výročnej správy. 

 

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE  

Hlavnými užívateľmi výstupov organizácie sú: 

a) v oblasti starostlivosti o šport profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládež, športové zväzy, 

b) v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež útvary športovo talentovanej 

mládeže vyššej a najvyššej úrovne, 

c) v oblasti zdravotnej starostlivosti profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládež, 

d) v oblasti diagnostiky športového výkonu profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti 

Slovenska, športovo talentovaná mládež, výkonnostní športovci, 

e) v oblasti výskumu v športe výskumní pracovníci, vysoké školy, tréneri a športovci, 

f) v oblasti vzdelávania v športe športoví odborníci, záujemcovia o športovú problematiku z 

radov športovcov a bývalých športovcov ako i širokej verejnosti, 

g) v oblasti informatiky orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, organizácie 

záujmovej športovej samosprávy, odborná športová i laická verejnosť. 


