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1.   ÚVOD 

 

                       Národné športové centrum /ďalej len NŠC/ je s účinnosťou od 1.1.2018 

príspevkovou organizáciou MŠVVaŠ SR, ktorá nadviazala na jej činnosť ako priamoriadenej 

rozpočtovej organizácie.  

 

                        Podľa  schváleného štatútu  boli  NŠC stanovené nasledovné úlohy: 

  

1) Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej 

mládeže zaradených u realizátora na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky 

v koordinácii s národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským a športovým 

výborom, Slovenskou asociáciou univerzitného športu a rezortnými športovými 

strediskami VŠC a ŠCP 

 

2) Koordinácia identifikácie športových talentov a dostatočné zabezpečenie 

systému starostlivosti o talentovaných športovcov a športových reprezentantov v zmysle 

interných smerníc Národného športového centra vo vekovej kategórii športovo 

talentovanej mládeže do 23 rokov 

3)  Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti športovcov 

 

3)  Vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zamestnaných u realizátora 

v rozsahu dohodnutom so zadávateľom 

 

4)  Prevádzka informačného systému športu podľa § 79 až 82 a. Zákona č. 440/2015 

Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

5) Administrácia informačného portálu školského športu, osveta pohybových aktivít 

detí a mládeže prostredníctvom športu, vypracovanie koncepcie školských súťaží 

a školského športu   

6)   Zvyšovanie vedomostnej úrovne športovcov, zabezpečenie vydávania 

periodických a neperiodických publikácií s prierezovou tematikou v oblasti športu 

a edičná činnosť 

7) Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

 

                      NŠC  je platným členom  medzinárodnej Asociácie centier vrcholového športu. 

Celý rok 2021 sme i naďalej pracovali vo výnimočných podmienkach v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu a snažili sme sa o plnenie kontraktu a z neho vyplývajúcich úloh. Hlavná  činnosť 

mala byť zameraná na prípravu v rámci športov a športovcov, ktorí mali mať za cieľ vybojovanie 

si účasti na vrcholných podujatiach sezóny. Bohužiaľ i počas roka 2021 bola situácia v športe 

ovplyvnená pretrvávajúcou pandemickou situáciou na Slovensku ale i vo svete. Vrcholové 

športové podujatia nebolo možné zorganizovať, a teda nebol oumožnené športovcom zúčastniť sa 

ich.  

                        

                                            Národné športové centrum nadviazalo na spoluprácu z minulého 

obdobia s ďalšími dvomi strediskami vrcholového športu a podporuje našich športovcoch po 

dosiahnutí vekového obmedzenia 23 rokov,  pri prechode do týchto stredísk.  



 

 

                      Ďalším dôležitým projektom NŠC je realizácia Informačného systému v športe 

(ISŠ), ktorý je jedným z kľúčových nástrojov pre stratégiu štátnej politiky pre oblasť športu.                   

Samozrejmosťou každého úvodu roka a  jeho prvých mesiacov je komunikácia nielen                    

s  podporovanými  športovcami, ale aj so športovým hnutím. Vytvára sa spolupráca na základe 

písomných dohôd a harmonogramov, plánov cielenejšieho využívania komplexných služieb pre 

športovcov.  

  

                         V rámci oddelenia podporného tímu sa nastavili a zjednodušili niektoré procesy 

po dohode so zväzmi a športovcami, pričom situáciu monitorujeme a vyhodnocujeme priebežne 

stav vzájomnej spolupráce, cieľom je vytvoriť si a udržať  so športovcami korektný vzťah. 

V individuálnych prípadoch však stále zisťujeme nedostatky zo strany procesného manažmentu 

na strane športovcov resp. národných zväzov.  

 

 

                           Cieľom centra bolo zamerať sa aj na možnosti využívania ďalších zdrojov 

financovania,  a to najmä z pohľadu možnosti využitia prostriedkov so štrukturálnych fondov. 

NŠC bolo menované do pozície národného koordinátora  Európskeho týždňa športu aj pre rok 

2021. Úlohou našej organizácie bolo komunikovať s organizátormi športových podujatí 

a koordinovať ich, aby sa zapojili do iniciatívy a motivovali slovenskú verejnosť k aktívnej 

činnosti na športových podujatiach alebo pohybových aktivitách. Aj napriek zložitej pandemickej 

situácie sa podarilo tento projekt úspešne realizovať, zaregistrovalo  sa 705 aktivít s 

odhadovaným počtom účastníkov 112 000 osôb. Dňa 4.9.2021 bola zorganizovaná akcia 

#Beactive village na Štrbskom Plese s účasťou niekoľko stoviek účastníkov, 11.9.2021 bolo 

zorganizované podujatie "Vykroč na vrchol" pre celé Slovensko s veľkou účasťou a 25.9.2021 

podujatie #Beactive Night v bratislavskom Ružinove s počtom presahujúcim 1 500 účastníkov. 

 

                            NŠC naďalej pracuje aj na skvalitňovaní portálu školského športu, ktorý je 

podporným nástrojom na organizáciu športových súťaží ako aj osvetu pohybu a športu pre žiakov 

na školách.    

 

                            NŠC v ďalšom období bude vyvíjať také aktivity, ktoré budú prospešné pre 

napredovanie svojej činnosti, ako aj fungovania vo vzťahu so športovou verejnosťou.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. VYHODNOTENIE  OPATRENÍ  

 

2.1. VYHODNOTENIE  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  

 

              Kontrolnú činnosť organizácie v hodnotenom období upravovala interná smernica 

č. 3/2019  o  kontrolnej činnosti  v podmienkach NŠC.  Podstatou uvedenej smernice je sku-

točnosť,  že každá finančná operácia sa overuje na príslušných stupňoch riadenia a musí byť 

aj v súlade s rozpísaným rozpočtom na príslušné finančné obdobie.   

             

              Na rok 2021 bol schválený plán kontrolnej činnosti organizácie, na základe ktorého     

boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

               V dňoch  26.3.,  28.6.,  28.9. a 21.12.2021 boli vykonané kontroly pokladničnej hoto-

vosti, v  dňoch 23.3.,  28.6.,  24.9.  a  14.12.2021  kontrola stravných lístkov u pokladníčky NŠC. 

Pri  týchto kontrolách neboli zistené žiadne nezrovnalosti  a stavy finančných prostriedkov,  ako  

aj  počet stravných lístkov súhlasil  s vykazovanou evidenciou v pokladničnej knihe. 

                   

            K  31.12.2021  sa uskutočnila inventarizácia majetku NŠC.  Bol odkontrolovaný  majetok  

NŠC  v celkovej hodnote  3 109 421,98 EUR /obstarávacia cena/,  v zostatkovej  hodnote  

to  činilo 379 658,63 EUR. Rozdiely medzi  fyzickým a účtovným stavom majetku neboli 

zistené.  

   

Na základe žiadosti o súčinnosť pri realizácii auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

ústrednej správy, číslo listu MF/14636/2021-36, zo dňa 15.10.2021, NŠC uskutočňovalo 

potrebnú súčinnosť na základe priebežných požiadaviek zasielaných z MŠVVaŠ SR.          

 

            Základná finančná kontrola sa vykonávala na aktualizovaných tlačivách pri každej  

finančnej operácii. Všetky výdavky jednotlivých oddelení boli realizované na základe schvá-

lených žiadaniek aj s náväznosťou na odsúhlasený rozpočet organizácie.    

                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.    ROZPOČTOVÉ  OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU 

       a  ŠPORTU SR 

 

 

               Schválený rozpočet organizácie na rok 2021 bol priebežne počas roka upravovaný 

podľa 

aktuálnych potrieb. 

 

Rozpis rozpočtu 

Národného športového centra pre rok 2021 podľa jednotlivých zdrojov a úprav 

 

Schválený rozpočet pre rok 2021 

  

PRÍJMY 

 
Zdroj Eko Program Podprogram Prvok EUR 

 111  312001 026     1 251 234,00 

z toho:           

111 312001 026 02605   1 191 234,00 

111 312001   0EK0F 0EK0F01 20 000,00 

111 312001   0EK0F 0EK0F02 30 000,00 

111 312001   0EK0F 0EK0F03 10 000,00 

46 223001       17 500,00 

CELKOM 

PRÍJMY 
        1 268 734,00 

 

 

VÝDAVKY 

 

 
Zdroj Eko Program Podprogram Prvok EUR 

 111   026     1 251 234,00 

z toho:           

111 610 026 02605   458 995,00 

111 620 026 02605   160 465,00 

111 630 026 02605   571 562,00 

111 640 026 02605   212,00 

111 700 026 02605   0,00 

111 630   0EK0F 0EK0F01 20 000,00 

111 630   0EK0F 0EK0F02 30 000,00 

111 630   0EK0F 0EK0F03 10 000,00 

46         17 500,00 

CELKOM 

VÝDAVKY 
        1 268 734,00 

 

 



 

Upravený rozpočet pre rok 2021  

PRÍJMY 

 
Zdroj Eko Program Podprogram Prvok EUR 

 111  312001       3 232 547,56 

z toho:           

111 312001 026 02605   3 172 547,56 

111 312001   0EK0F 0EK0F01 20 000,00 

111 312001   0EK0F 0EK0F02 30 000,00 

111 312001   0EK0F 0EK0F03 10 000,00 

 131K  312001       420 171,79 

 131K  322001       450 000,01 

 11O5  223001       160 000,00 

 46  223001       44 702,17 

 47  223001       0,00 

CELKOM 

PRÍJMY 
        4 307 421,53 

 

 

VÝDAVKY 

 
Zdroj Eko Program Podprogram Prvok EUR 

 111   026     3 232 547,56 

z toho:           

111 610 026 02605   465 920,00 

111 620 026 

 
02605 220 777,88 

111 630 026 02605   2 446 873,55 

111 640 026 02605   38 976,13 

111 700 026 02605   0,00 

111 630   0EK0F 0EK0F01 20 000,00 

111 630   0EK0F 0EK0F02 30 000,00 

111 630   0EK0F 0EK0F03 10 000,00 

131K   026     870 171,80 

z toho:           

131K 610 026 02605   37 543,44 

131K 620       15 108,62 

  630       362 215,06 

  640       5 304,68 

  700       450 000,00 

11O5   026     160 000,00 

z toho:           

  630 026 02605   160 000,00 

46         44 702,17 

CELKOM 

VÝDAVKY 
        4 307 421,53 



 

          

Počas roka 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR boli vykonané nasledovné úpravy 

rozpočtu:  

 

- Projekt EURópsky týždeň športu pod hlavičkou #BeActive;vydávanie preriodických  

neperiodických publikácií v oblasti šprotu; projekt “Seniorský šport; projekt “Podpora 

športovcov v sociálnej oblasti”; projekt “Team Slovakia”; Informačný system športu po 

súhlase MIRRI           

338 468,00 EUR 

- Financovanie úloh  a aktivít v školskom športe (so zámerom zvýšenia pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti žiakov základných a stredných škôl      

150 000,00 EUR 

- Zabezbečenie starostlivosti a plnenia úloh v oblasti zimného športu - lyžovanie 

1 354 422,00 EUR 

- Odmeny pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/20003 Z.z. 

       2 024,00 EUR 

- Plnenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov 

       7 321,00 EUR 

- Poskytnutie odmien držiteľom čestných titulov v oblasti športu podľa § 56 zákona o 

športe a podľa § 57 zákona o športe;vybavenie športovcov športovým materiálom, 

športovým oblečením a batériou doplnkovej výživy; oprava/údržba areálu lodenie Zlaté 

Piesky Bratislava; na servis a údržbu služobných motrových vozidiel NŠC; na inováciu 

drobného kancelárskeho nábytku súvisiacu so sťahovaním NŠC do nových priestorov 

128 786,06 EUR 

- Výdavky spojené s pracovním stretnutím NŠC so zástupcami MŠVVaŠ SR, hlavného 

kontrolóra športu a ďalších osôb              

292,50 EUR 

 

  Rozpočtové opatrenia celkom                                                                        1 981 313,56 EUR 

 

Rozpočet zo štátneho zdroja po vykonaných úpravách v roku 2021: 

 

Schválený rozpočet výdavkov    1 251 234,00 EUR 

Úpravy rozpočtu výdavkov    1 981 313,56 EUR 

Prenos finančných prostriedkov z r. 2020     870 171,80 EUR 

Upravený rozpočet celkom    3 232 547,56 EUR 

  
 

                    Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov bolo splnené na 65,0 %. Na čerpanie 

do roku 2022 bolo presunutých celkom 1 472 807,65 EUR.  

     

 

 

          

 

 

 



 

Celkové výdavky v roku 2021                                             2 798 436,04 EUR 

Z toho na  kategórie: 

610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                               473 863,34 EUR 

620 – poistné a príspevok do poisťovní                                     212 323,82 EUR 

630 – tovary a služby                                                                      2 008 104,12 EUR 

640 – transfery                                                                                 31 506,82 EUR 

711 – kapitálové výdavky         72 637,94 EUR   

                                  

  

 

 

4.   PLNENIE  PRÍJMOV 

 

                  Príjmy organizácie schváleným rozpočtom na rok 2021 boli určené sumou 17 500,00 

EUR. Celkové príjmy v sledovanom období dosiahli sumu 39 298,00 EUR, čo znamenalo ich 

prekročenie o 224,56 %.  

 

 

 

5.   ČERPANIE  VÝDAVKOV  Z  HĽADISKA  EKONOMICKEJ  KLASIFIKÁCIE 

 

                 Výdavky  organizácie boli na rok 2021  rozpísané  sumou  1 251 234,00  EUR, 

uvedený  

objem  predstavoval   bežné  výdavky. Výdavky boli následne  rozpísané na  jednotlivé 

podpoložky. Rozpočtovými opatreniami nám  MŠVVaŠ SR v priebehu sledovaného obdobia  

upravilo predpísané  sumy,  čím sa celkový upravený rozpočet  organizácie zvýšil na  

3 232 547,56 EUR.  Konkrétne  rozpočtové  opatrenia  sú  uvedené v osobitnej časti tohoto 

rozboru - rozpočtové opatrenia MŠVVaŠ  SR.  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.  Počas roka 2021 bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR pridelená 

NŠC úloha na zabezpečenie starostlivosti a plnenia úloh v oblasti zimného športu – lyžovania, čo 

malo vplyv na výrazné navýšenie niektorých výdavkových rozpočtových položiek (napr. 637 

služby trénerov, 636 prenájmy športovísk, 631 cestovné výdavky na tuzemských ako aj 

zahraničných služobných cestách, 633 materiálne zabezpečnie športovej prípravy športovcov).  

 

                V  sledovanom  období  organizácia  zabezpečovala čerpanie výdavkov na  základe  

kontraktu  na  rok  2021.                                                                                                                                     

 

                Celkové  čerpanie  výdavkov  v  sledovanom období  k  celoročnému plánovanému  

objemu bolo na  65,0% , s porovnaním s minulým obdobím je to navýšenie o 6,0%.  

Zabezpečovali sa výdavky hlavne v oblasti  cestovných náhrad,  nákupu športového materiálu 

a aj  služieb týkajúcich sa športovej prípravy.  Snažili sme sa zabezpečiť sústredenia  

vrcholových  športovcov  v  zahraničných,  ako aj  domácich podmienkach,  ale z dôvodu 

pandemických opatrení v súvislosti  s  COVID-19 sa však nepodarilo zabezpečiť prípravu 

v plánovaných rozpočtových podpoložkách.   

 



 

 

 

               V  sledovanom  období  došlo k  rovnomernému čerpaniu bežných výdavkov organi- 

zácie a  snahou  vedenia bolo zabezpečiť kvalitnú  prípravu  vrcholových  športovcov, príprava 

na zimné olympijské hry v roku 2022 v Pekingu. Mnohé vrcholové podujatia ako MS, ME a iné 

boli pre pandemickú situáciu zrušené alebo presunuté na iný termín.  

  

     

  

5.1.  BEŽNÉ  VÝDAVKY  

 

               Rozpočet bežných výdavkov bol pre rok  2021   v sume 1 251 234,00 EUR, ktorý sa 

rozpočtovými opareniami zvýšil na sumu 3 232 547,56 EUR.  Čerpanie  rozpočtu predstavovalo  

65,0%  z celoročného rozpočtu.  Do ďalšieho roka bolo presunuté  z bežných aj kapitálových 

prostriedkov celkom 1 472 807,65 EUR. Môžeme však konštatovať, že čerpanie v oblasti 

bežných výdavkov bolo rovnomerné a nevyskytli sa žiadne problémy. Počas roku 2021 sme 

najväčšie rozdiely v čerpaní upraveného rozpočtu oproti schválenému rozpočtu, zaznamenali 

v oblasti materiálneho zabezpečenia, cestovných výdavkov a prenájmov, a to najmä v súvislosti 

so zabezpečením úloh spojených so zimnými športami – lyžovaním.   

        

               Všetky úlohy organizácie  sa  ekonomicky zabezpečovali  priebežne a v sledovanom 

období sa nám podarilo  zaplatiť  v  lehote splatnosti  všetky faktúry, ktoré sme zaevidovali  do  

31.12.2021  a  mali aj túto splatnosť.  

 

                                              

5.1.1.   ČERPANIE  VÝDAVKOV  KATEGÓRIE  610 – MZDY, PLATY 

 

                Táto oblasť zaznamenala rovnomerné plnenie od začiatku roka a organizácia splnila 

limit mzdových prostriedkov  na  100,0 %.   V sledovanom   období   bolo  vyplatených celkom 

473 863,34  EUR.  Z   uvedenej  sumy  tarifné  platy   predstavovali  318 305,04 EUR,  náhrady 

miezd 395,32  EUR,  príplatky  za  riadenie  16 414,04 EUR,  osobné  príplatky   114 329,26 

EUR  a  odmeny  24 815,00 EUR.  

 

                Limit mzdových prostriedkov  bol  určený sumou  465 920,00 EUR, ktorý bol po 

úpravách vo výške 516 417,06 EUR (spolu kód zdroja 111,131K,046).  Stav zamestnancov  bol  

určený  na  36.  Naša  organizácia sa v súvislosti  s určenými objemami mzdových  prostriedkov  

rozhodla  plošne neznižovať  mzdy  zamestnancov,  ale  pokračovala v efektivite a  motivácii  

aktuálneho stavu  zamestnancov.  

             

 

                Priemerný prepočítaný stav zamestnancov NŠC  k 31.12.2020  bol  31. V jednot- 

livých kategóriách bol stav nasledovný: 

 

                             - zamestnanci NŠC - ostatní                                 26 

- zamestnanci NŠC - športovci  NŠC                     5 

 



 

          Uvedený maximálny stav počtu zamestnancov sa v priebehu ďalšieho obdobia nebude 

meniť, nakoľko stavt pracovných miest zostáva nezmenený. 

 

 

 

   Naša organizácia okrem mzdových náležitostí vyplatila aj odmeny na základe dohôd 

o  prácach  vykonávaných  mimo  pracovný pomer,  ich  prehľad  je  uvedený  v  nasledujúcej  

tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odmeny o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené hlavne na  

zabezpečenie  činností, na  ktoré  naša organizácia nemala vytvorené personálne podmienky  

z existujúceho stavu zamestnancov. Predovšetkým počas zabezpečenia aktivít súvisiacich s 

Európskym týždňom športu. 

  

                

            

  

5.1.2.  ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE  620 – POISTNÉ A PRÍSPEVOK     

            DO  POISŤOVNÍ   

 

 

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

práci  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  materiálové výdavky organizácie, ktoré  sa  zabezpečili vnú- 

torným  rozpočtovým opatrením. 

 

              Táto časť rozpočtu vykázala v sledovanom období plnenie na 88,6 % v porovnaní 

s upraveným rozpočtom.       

                           

                                                                             

5.1.3. ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE 630 – TOVARY A SLUŽBY 

 

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

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

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

k  31.12.2021 

Počet osôb Počet hodín 

odpracovaných 

osobami 

Organizácia:  

51 

 

12 236 

Z toho: 

vlastní  zamestnanci 

organizácie 

 

6 

 

196 



 

2021 predstavovalo  64,8 %  k  upravenému rozpočtu. Oproti minulému roku sme zaznamena- 

li hlavne pokles výdavkov v oblasti cestovných náhrad, materiálových výdavkov a prenájmov. 

            

 

 

                Prehľad pracovných ciest zamestnancov organizácie je zosumarizovaný v nasledovnej 

tabuľke: 

 

                                                                                                                                                         

               

        

     

  

 

 

    

Tuzemské pracovné cesty boli uskutočnené za účelom testovania počas športovej prípravy 

športovcov, počas Olympijského festivalu v Šamoríne. Služobné cesty zabezpečujúce realizáciu 

a prípravu aktivít počas Európskeho týždňa športu. Zahraničné služobné cesty a náhrady súvisia 

s ich uskutočnením, výdavky na tieto cesty súviseli predovšetkým so športovou prípravou 

zimných športov a refundáciou týchto nákladov v zmysle uzatvorených zmlúv.  

                

 

                                    

                 Prenájmy športových zariadení pre prípravu športovcov v sledovanom období  sa  

oproti  predchádzajúcemu roku sa mierne znížili , na čo mala vplyv i pretrvávajúca situácia 

súvisiaca s pandemickou situáciou.  

                     

                    

 Prehľad celkových výdavkov na prenájmy bol nasledovný: 

 

            -  prenájmy kancelárií, skladových priestorov, garáží a ostatné  

               predstavovali celkovú sumu                                                          131 641,92  EUR  

            -  športové prenájmy v hale Elán, športové prenájmy v ŠH Mladosť,  

  posilovňa, telocvične          33 953,40 EUR 

            -  iné športové prenájmy, pre vodné športy, atlétov, volejbal,zimné športy 

   42 347,66 EUR 

CELKOM        207 942,98 EUR 

          

 

                                                                                                

  

5.1.4.  ČERPANIE VÝDAVKOV KATEGÓRIE  640 - TRANSFERY  

       

                 V sledovanom období predstavoval schválený rozpočet v tejto oblasti 212,00 EUR, 

   

   Ukazovateľ 

 

    Tuzemské 

 

    Zahraničné 

 

         Spolu 

 

       Počet 

 

            106 

 

84 

 

190 

      

  Suma v  EUR                                         

 

51 690,67 

 

248 956,47 

 

300 647,14 



 

ktorý bol upravený na  44 280,81 EUR. Vyplatilo sa odstupné vo výške 17 402,28 EUR, 

odchodné v ovýške 8 304,54 EUR, odmeny jednotlivcov 5 000,00 EUR, dávky nemocenského 

poistenia vo výške 395,32 EUR  a  uhradilo sa členské v medzinárodných organizá- 

ciách vo výške 404,68 EUR.                         

 

 

5.2.   KAPITÁLOVÉ   VÝDAVKY  
 

                 Kapitálové  výdavky boli prenesené z roku 2020, a to vo výške 450 000 EUR. 

V sledovanom období 2021 bol použité výdavky vo výške  72 637,94 EUR. Zostatok 

kapitálových výdavkov bol prenesený do roku 2022, s oprávnením použitím do 31.12.2022.  

 

6. COVID OPATRENIA 

 

                 V súvislosti s protipandemickými opatreniami ohľadne vírusu COVID-19 naša 

Organizácia zabezpečovala potrebné hygienické a čistiace prostiredky v súlade s platnými 

nariadeniami hlavného hygienika SR aVlády SR. Finančné prostriedky vynaložené na nákup 

ochranných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčnýchprostriedkov, všeobecného materiálu, 

telekomunikačných výdavkov, cestovných náhrad podporného tímu na testovanie mimo sídla 

orgnizácie, športové prenájmy a všeobecnéslužby, čiže všetko výdavky v podpoložkách rozpočtu 

630 – Tovary a služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.      HODNOTENIE HOSPODÁRENIA Z HĽADISKA NÁKLADOV, VÝNOSOV   

A  HOSPODÁRSKEHO  VÝSLEDKU 

 

              V súvislosti s prechodom organizácie na príspevkovú formu hospodárenia sme 

zaznamenali nasledovné náklady, výnosy a hospodársky výsledok: 

 
A. NÁKLADY 

  

hlavná činnosť 

podnikateľská 

činnosť spolu 

501 Spotreba materiálu 474 311,81 € 1 559,98 € 475 871,79 € 

502 Spotreba energie 2 675,96 € 

 

2 675,96 € 

511 Opravy a udržiavanie 9 999,25 € 

 

9 999,25 € 

512 Cestovné 323 466,44 € 

 

323 466,44 € 

513 Náklady na reprezentáciu 1 438,96 € 

 

1 438,96 € 

518 Ostatné služby 1 114 856,68 € 

 

1 114 856,68 € 

521 Mzdové náklady 638 515,74 € 

 

638 515,74 € 

524 Zákonné sociálne poistenie 220 697,69 € 

 

220 697,69 € 

525 Ostatné sociálne poistenie 3 835,38 € 

 

3 835,38 € 

527 Zákonné sociálne náklady 65 508,53 € 

 

65 508,53 € 

532 Daň z nehnuteľnosti 1 835,08 € 

 

1 835,08 € 

538 Ostatné dane a poplatky  1 249,15 € 

 

1 249,15 € 

545 Ostatné pokuty,penále .. 1 294,00 € 

 

1 294,00 € 

548 Ostatné náklady na prevádzk.činnosť 1 221,31 € 

 

1 221,31 € 

551 Odpisy DNM a DHM 110 220,00 € 

 

110 220,00 € 

568 Ostatné finančné náklady  11 629,02 € 

 

11 629,02 € 

591 Splatná daň z príjmov 1 711,50 € 

 

1 711,50 € 

 NÁKLADY SPOLU 2 984 466,50 € 1 559,98 € 2 986 026,48 € 

 

 B. VÝNOSY  
   602 Tržby z predaja služieb 34 798,00 € 1 559,98 € 36 357,98 € 

641 Tržby z predaja DNHM a DHM 1 500,00 € 

 

1 500,00 € 

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 2 551 128,48 € 

 

2 551 128,48 € 

682 Výnosy z kapitálových transferov 110 220,00 € 

 

110 220,00 € 

685 Výnosy z bežných transferov od EÚ 133 822,16 € 

 

133 822,16 € 

 
VÝNOSY SPOLU 2 831 468,64 € 1 559,98 € 2 833 028,62 € 

 
    

 Hospodársky výsledok po zdanení -       152 997,86 € -   € -       152 997,86 € 

                        

 

 

Vykázaný hospodársky výsledok je evidenčného charakteru a nemá vplyv na bežné zabezpečenie 

jednotlivých činností a úloh organizácie. 

 

Rozhodnutím ministra školstva   príspevková organizácia Národné športové centrum získala dňa 

03.06.2021 oprávnenie na podnikanie na nasledujúce predmety podnikania: 



 

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

4. Prenájom hnuteľných vecí 

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

V rámci tejto podnikateľskej činnosti dosiahla výnosy vo výške 1 559,98 EUR, ktoré 

predstavovali odplatu za reklamné služby (prezentácia reklamného partnera NŠC). Náklady 

súvisia s touto činnosťou boli vo výške 1 559,98 EUR Vzájomné vysporiadanie bolo realizované 

formou vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov.  

 

NŠC dosiahlo v roku 2021 zdaniteľné príjmy vo výške 11 409,98 EUR (príjem z prenájmu 

majetku a príjem z podnikateľskej činnosti), sadzba dane 15% vo výške 1 711,50 EUR.  

          

 

 

8.   VYHODNOTENIE  PLNENIA  ÚLOH  PODĽA  SCHVÁLENÉHO  KONTRAKTU  

       s  MŠVVaŠ  SR  

    

Projekt č 1 

 

Systémová podpora prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže 

zaradených u riešiteľa na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky v koordinácii  

s  národnými  športovými  zväzmi,  Slovenským olympijským  a  športovým výborom,  

Slovenskou asociáciou univerzitného športu a rezortnými športovými strediskami Vo- 

jenským šortovým centrom DUKLA (ďalej len VŠC) a Športovým centrom polície  

(ďalej len ŠCP)  
 

 

Na základe oponentúr so športovými zväzmi bolo do kategórie A,B,C zaradených 34 športovcov 

z 12 športových odvetví. Do kateórie D bolo zaradených 100 športovcov z 21 športových 

odvetví. V rámci tejto úlohy boli zabezpečované činnosti športovcov Sovenského lyžiarského 

zväzu. Športová príprava prebiehala na základe schválených harmonogramov. Výsledky z 

vrcholných podujatí podporovaných športovcov sú uvedené nižšie. Na LOH Tokia 2020 (konali 

sa v lete 2021) sa kvalifikovalo 5 športovcov: Andrej Csemez - box, Barbora Mokošová - 

športová gymnastika, Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová - atletika a Denisa Baránková - 

lukostreľba. Na zabezpečenie prípravy športovcov v lyžovaní bolo pridelených 1 354 422,00 

EUR, ktoré sú určené na zimnú prípravu. 

 

 

 

 



 

Dátum  Umiestnenie Počet 

štartujúcich 

Meno a priezvisko Športové odvetvie disciplína podujatie 

8.7.2021 1 37 Emma Zapletalová atletika 400 m prekážky ME U23 

20.-22.8.201 1 25 Nina Kvasnicová karate kumite do 48 kg MEJ+K 

26.8.201 1 13 Vladimír Macura vzpieranie trh nad 102 kg ME U17 

26.8.2021 2 13 Vladimír Macura vzpieranie nadhod nad 102 kg ME U17 

26.8.2021 2 13 Vladimír Macura vzpieranie dvojboj ME U17 

12.9.2021 2 19 Denisa Baránková lukostreľba terénna ME 

30.6.2021 2 12 Zsuzsanna Molnár zápasenie do 72 kg MEJ 

24.5.2021 3 41 Adi Gyurik karate kumite do 84 kg ME 

4.6.2021 3 30 Andrej Csemez box 

 

Do 68 kg ME 

30.6.-4.7.2021 3 78 Denisa Baránková lukostreľba terčová ME 

20-22.8.2021 3 32 Roman Hrčka karate kata MEJ+K 

18.8.2021 3 8 Zsuzsanna Molnár zápasenie do 68 kg MSJ 

26.9.2021 3 8 Lýdia Drahovská triatlon kros ME U23 

 

 

 

Projekt č. 2 

 

Koordinácia identifikácie športových talentov a dostatočné zabezpečenie systému starostli- 

vosti o talentovaných športovcov a športových reprezentantov v zmysle interných smerníc 

NŠC vo vekovej kategórii do 23 rokov 

 

V kategórí športovo talentovanej mládeže boli podporení najmä športovci judisti, taekwondisti, 

karatisti a plavci , ktorí využili prípravu v karanténnom centre X-Bionic v Šamoríne. Športová 

príprava bola zabezpečovaná príslušnými trénermi mládeže. Športová príprava prebiehala podľa 

harmonogramov športovej prípravy.                     

                          
                  Analytici a odborní zamestnanci športového oddelenie (podporného tímu) sa podie- 

lali na zabezpečovaní športovej prípravy a testovaní. Podporovaní  športovci  využívali služby 

nášho fyzioterapeuta a kondičného trénera.  

                   

                     

 

Projekt č. 3  
 

Zabezpečenie diagnostiky špeciálnej trénovanosti športovcov  

 

                  Napriek nepriaznivej pandemickej situácii prebiehala činnosť diagnostického oddele- 

nia s minimálnymi prerušeniami činností z hľadiska testovania kvôli opatreniam vlády prakticky 

počas celého roka. Realizovali sa zabehnuté postupy, podpora športovcov a trénerov, fyzioterape- 

utické úkony. Od prvej vlny pandémie sa sprísnili hygienické štandardy laboratórií, minimalizo-

vali sa možnosti presunu vírusov. Okrem testovaní sa vykonávala aj metodická spolupráca s jed-

notlivými zväzmi. V sledovanom období bolo vykonaných 4465  testov, z čoho bolo 1 392 



 

fyzioterapoeutického zamerania. Otestovalo sa 791 športovcov, z ktorých bolo 28 športovcov z 

VŠC Dukla a 47 športovcov z ŠCP. Osobitná pozornosť bola venovaná 5 športovcom, ktorí sa 

kvalifikovali na  OH v Tokiu a ktorým bol zabezpečený špeciálny aklimatizačný stan. 

V rámci metodickej činnosti sme kompletizovali spiroergometrické vyšetrenia a analýzy 

telesného zloženia za posledných päť rokov a vytvorili sa škály pre jednotlivé športy. Doplnili 

sme fyzio-diagnostické laboratórium o pomôcky hlavne na funkčný tréning.  

                         Okrem uvedených aktivít sme spolupracovali s klinikou telovýchovného lekár- 

stva v Bratislave a  fakultou športu  Prešovskej university a aktívne sme sa zúčastňovali odbor- 

ných školení a seminárov on-line. 

 

 

 

Projekt č. 4   

 

Vytvorenie sociálnych podmienok pre športovcov zamestnaných u riešiteľa v rozsahu 

dohodnutom so zadávateľom  

 

                          NŠC  v sledovanom období malo uzatvorený pracovný pomer s týmito športov-

cami:  Martin Kučera, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká a Emma Zapletalová – všetci atletika, 

Viktória Majorošová – judo, Viliam Tankó a Andrej Csemez – obaja box, Barbora Mokošová – 

športová gymnastika, Adi Gyurik – karate a Jana Dukátová – vodný slalom, Baránková Denisa – 

lukostreľba. 

                        Športovci  sú  ohodnotení  v zmysle platnej  legislatívy  zmluvnými  platmi, kto- 

rých  výšku určuje interný predpis organizácie. Zmluvné  platy  športovcov sa menia na základe 

dosiahnutých  výsledkov, či už smerom dole alebo hore. 

                        V  rámci  podpísanej  kolektívnej zmluvy  medzi  zamestnancami a vedením or- 

ganizácie  mali aj  vrcholoví  športovci možnosť sporiť si  formou doplnkového dôchodkového 

sporenia.        

                        

                            

Projekt č. 5 

 

Prevádzka informačného systému športu podľa § 79 až 82  zákona č. 440/2015 Z. z.  

o  športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                  

 

V roku 2021 prebiehala prevádzka Slovenského športového portálu sport.gov.sk, jeho podsúčasti: 

Portál na podávanie žiadosti v športe: https://ziadosti-sport.iedu.sk/ISŠ a správcovskej časti ISŠ: 

https://sportbackoffice.iedu.sk/ v štandardnom pracovnom režime. 

 

Na strane Národného športového centra, ako prevádzkovateľa ISŠ, sa realizovali individuálne, 

telefonické a emailové konzultácie s predstaviteľmi športových organizácií, týkajúce sa 

vyplňovania importných tabuliek, a samotného importu dát do registra fyzických/právnických 

osôb v športe, ako aj  pri správe a úprave evidovaných údajov v Registri právnických osôb 

v športe (ďalej len „RPOŠ“), Registri fyzických osôb v športe (ďalej len „RFOŠ“), či Registri 

sponzorských zmlúv (ďalej len „RSZ“). 

 

https://sportbackoffice.iedu.sk/


 

Prebiehala telefonická a emailová podpora žiadateľov pri spracovaní a odosielaní jednotlivých 

žiadostí prostredníctvom Portálu na podávanie žiadosti v športe a pre žiadateľov o príspevky z 

Fondu na podporu športu. Schvaľovali sa žiadosti o poskytnutie prístupu do ISŠ na účel zápisu 

údajov o právnickej osobe a jej príslušných osobách. 

 

Riešili sa individuálne problémy a žiadosti zapísaných fyzických osôb na základe ich podnetov. 

 

Na základe žiadosti o súčinnosť tretích strán (daňový úrad, samosprávne kraje, policajný zbor) sa 

pripravovali podklady a odpovede na ich požiadavky. 

 

Prebiehala komunikácia s OÚ/JKM/Živnostenskými úradmi pri riešení problémov týkajúcich sa 

profesionálnych športovcov a športových odborníkov  a ich podnikania ako SZČO. 

 

V súčinnosti so sekciou športu MŠVVaŠ SR sa riešili vzniknuté problémy týkajúce sa správy a 

udržiavania dát zapísaných v RPOŠ a RFOŠ. 

 

Na základe požiadaviek sekcie športu a útvaru štátneho tajomníka pre šport sa realizovali rôzne 

výstupy a podklady z RPOŠ a RFOŠ na základe ich požiadaviek. 

 

Vzniknuté technické problémy sa preverovali  a v prípade potreby sa ich riešenie realizovalo v 

zmysle platnej servisnej zmluvy s dodávateľom ISŠ.  

 

Kreoval sa Riadiaci výbor ISŠ (ďalej len „RV ISŠ“) ku projektu “Manažment údajov pre 

Národné športové centrum”. Participovalo sa na jednotlivých rokovaniach a na riešení 

požiadaviek a úloh vyplývajúcich z vyššie uvedeného projektu. 

 

V ISŠ bolo v roku 2021 evidovaných 5 310 prístupov do portálu na podávanie žiadostí v športe, 

schválených bolo 1 749 prístupov do backoffice ISŠ pre správcov právnických osôb, na  účel 

zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách. Zároveň bolo vytvorených 

312 autorizovaných prístupov na overovanie fyzickej osoby v RFOŠ na základe rodného čísla pre 

zamestnancov okresných úradov. V RPOŠ je zapísaných celkom 7 129 organizácií, z toho 74 

národných športových zväzov v uznaných športoch, štyri národné športové organizácie, 5 596 

športových klubov a 428 organizácií s príznakom iná športová organizácia.  

V Registri fyzických osôb v športe je zapísaných spolu 325 390 osôb. S činnosťou športovec je 

zapísaných  302 778  osôb a s činnosťou športový odborník 39 972 osôb. 

                            

 

Projekt č. 6 

 

Administrácia informačného portálu školského športu, osveta pohybových aktivít detí a 

mládeže prostredníctvom športu 

 

Informačný systém školských športových súťaží je stabilizovaný informačný systém, čo v  

praxi  znamená,  že zodpovední administrátori a organizátori súťaží môžu bez problémov vkladať 

požadované údaje do systému. Jednotliví užívatelia, základné školy a stredné školy, sú plne 

oboznámené s prostredím verejne dostupnej stránky ako aj administratívneho prostredia 

(editovací program activeweb).  Školenia   nových užívateľov prebiehali  prevažne elektronickou 



 

alebo telefonickou formou, ojedinele osobným stretnutím, pričom čoraz menej škôl a učiteľov 

požadovalo  asistenciu  pri  práci  s  portálom. V minulom roku 2021 sa tento systém premenoval 

na https://sutaze.skolskysport.sk/ a vznikla aj nová webová stránka www.skolskysport.sk , 

nakoľko v súlade so Štatútom NŠC od 1.6.2021, NŠC dostalo do úloh zabezpečovať školský 

šport a hlavne organizovanie a koordinovanie školských športových súťaží pre žiakov základných 

škôl a stredných škôl vyhlasovaných  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vzhľadom na pandemické opatrenia v roku 2021 sa športové súťaže žiakov pozastavili a nebolo 

možné ich dokončiť podľa vopred schváleného zoznamu. Pretrváva požiadavka na upgrade 

dizajnu z dôvodu zastaraného zobrazenia a využitia informačných systémov na moderných 

telefónoch.                   

 NŠC v septembri a októbri 2021 realizovalo aj testovanie pohybových predpokladov 

žiakov 1. a 3. ročníkov, čo je úloha pre MŠVVaŠ SR na základe zákona č. 440/2015 Z. z. zákona 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 58 písm. p). Vzhľadom na pandemické 

opatrenia bolo testovanie a používanie školských telocviční pozastavené a viacerým základným 

školám sa nepodarilo zrealizovať túto úlohu.           

     

                                           

Projekt č. 7 

 

Zvyšovanie vedomostnej úrovne športovcov  

 

                  V roku 2021 NŠC začalo organizovať nové, moderné vzdelávacie aktivity – live 

streamy, ktoré boli verejnosti a cieľovej skupine športových trénerov a športovcov dostupné aj 

online. NŠC v roku 2021 zorganizovalo spolu 10 live streamov, ktoré sú verejne dostupné na 

adrese: https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/nsc-live-stream. Dňa 13.10.2021 NŠC 

zorganizovalo odbornú konferenciu pre športových trénerov, športovcov a odbornú verejnosť na 

tému „Dlhodobá športová príprava mládeže“, ktorá bola zorganizovaná prezenčnou a online 

formou. Dňa 10.11.2021 NŠC zorganizovalo druhú konferenciu na tému „Pohybová príprava detí 

predškolského veku“, ktorá bola primárne určená pre mládežníckych trénerov, ale aj materské 

školy. Video záznamy z konferencií sú verejne dostupné na adrese: 

https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/konferencie  V sledovanom období prebiehala 

prevádzka študovne, ktorej služby využilo okrem kmeňových zamestnancov inštitúcie 102 

záujemcov  z radov odbornej športovej verejnosti a aj z radov laickej verejnosti. Do knižničného 

fondu študovne pribudli nové publikácie, napr. „Modelovanie zaťaženia bežkyne na stredné 

trate“ od autorov Miroslava Vaváka a Pavla Slouku, ku koncu roka 2021 ich celkový počet činí 

1 507 kusov. Naďalej prebiehala aj prevádzka online študovne s videoprednáškami z konferencií 

NŠC a ďalšími online materiálmi na internetovej stránke 

https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie . Počas prerušenia testovania v prvej vlne 

pandémie na diagnostickom oddelení sa začalo s písaním odbornej publikácie „Diagnostika v 

športe“. Pokračovali sme s vydávaním „NŠC sport podcastu“, kde sa v jednotlivých častiach 

rozoberajú odborné témy zo športovej prípravy s rôznymi odborníkmi, trénermi a športovcami. 

Na podcast boli zaznamenané pozitívne ohlasy z radov trénerov, športovcov ako aj iných 

odborníkov z oblasti športu. 

   

 

 

 

https://sutaze.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/nsc-live-stream
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/konferencie
https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie


 

 

 

Projekt č. 8 

 

Koordinácia edičnej činnosti a zabezpečenie vydávania periodických a neperiodických 

publikácií s prierezovou tematikou v oblasti športu  

            

V sledovanom období sme vydali štyri čísla E-Sportinformu. Redakčná rada zasadla 

štyrikrát a viaceré články už reagovali na novú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-u.  

Časopis bol distribuovaný viac ako 100 športovým subjektom na Slovensku, odkiaľ sa dostáva 

aj ďalej, pričom je k dispozícii v elektronickej podobe spoločne s minulými vydaniami na 

internetovej stránke NŠC https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/e-sportinform . V 

sledovanom období sme zabezpečovali aj distribúciu publikácie Kroniky športu  2020 spolu  s  

elektronicky spracovaným CD a začali  sa  aj prípravy na vydaní Kroniky športu 2021. 

 

 

  

Projekt č. 9   

 

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

 

                      Plnenie úloh v rámci uvedeného projektu  zabezpečovalo personálne oddelenie 

ekonomiky a servisných služieb. Naďalej sa pokračovalo v sledovaní  výdavkov podľa jednot- 

livých projektov, schválených  kontraktom  medzi  MŠVVaŠ SR a NŠC. 

                      S účinnosťou  od  1.1.2018 naša organizácia prešla na príspevkovú formu hospo- 

dárenia a z uvedeného dôvodu sa nám v sledovanom období darilo zabezpečovať diagnostické 

činnosti aj pre iné organizácie a fyzické osoby.                       

                      Zabezpečoval  sa ekonomický a servisný chod organizácie. Bol schválený  štatút 

organizácie a organizačná štruktúra organizácie a  aktualizovali sa   interné smernice.  

                 

      

Projekt č. 10 

 

Erasmus + 

 

NŠC bolo menované do pozície národného koordinátora  Európskeho týždňa športu aj pre rok 

2021. Úlohou našej organizácie bolo komunikovať s organizátormi športových podujatí 

a koordinovať ich, aby sa zapojili do iniciatívy a motivovali slovenskú verejnosť k aktívnej 

činnosti na športových podujatiach alebo pohybových aktivitách. Aj napriek zložitej pandemickej 

situácie sa podarilo tento projekt úspešne realizovať, zaregistrovalo  sa 705 aktivít s 

odhadovaným počtom účastníkov 112 000 osôb. Dňa 4.9.2021 bola zorganizovaná akcia 

#Beactive village na Štrbskom Plese s účasťou niekoľko stoviek účastníkov, 11.9.2021 bolo 

zorganizované podujatie "Vykroč na vrchol" pre celé Slovensko s veľkou účasťou a 25.9.2021 

podujatie #Beactive Night v bratislavskom Ružinove s počtom presahujúcim 1 500 účastníkov..     

 

 

 

https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/e-sportinform


 

 

 

Projekt č. 11 

 

Zabezpečenie testovania žiakov prvých a tretích ročníkov žiakov základných škôl 

 

Koncepcia rozvoja šporotvo talentovanej mládeže zahŕňa i zrealizovanie projektu 

testovania a diagnostikovania detí základných škôl SR. Relizácia projetku v našej organizácii 

úspešne napreduje už piaty rok. Podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 58 písm. p) je od školského roka 

2018/2019 testovanie povinné pre všetky deti 1.ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké 

testy aj v 3. ročníku ZŠ. Veková kategória žiakov prvých ročníkov bola pre testovanie ich 

pohybových schopností vybraná zámerne, pretože deti v tejto vekovej kategórii ešte väčšinou 

nezačali s riadenou šprotovou prípravou.  

Ide o etapu, kedy je ešte vplyv sociálneho prostredia, prírpadne pravidelného téningu na 

rozvoj pohybových  predpokladov minimálny. Stabilita zistených šprotových predpokladov, resp. 

infividuálnych šprotových profilov v čase sa overí o dva roky, a to v 3. ročníku ZŠ.  S týmto 

zámerom bol vytvorený Informačný systém testovania žiakov, do ktorého sa ukladajú výseldky 

z jednotlivých testovaní. Následne sa tieto výsledky budú využívať na ďalšie spracovanie, a to na 

výpočet samotných pohybovýh predpokladov a na štatistické vyhodnocovanie výkonnosti 

školskej populácie. 

 Informácie o vypočítaných pohybových prdpokladov získa žiak a jeh orodičia formou 

certifikátu. Servisná podpora na každý rok je dôležitá. Na bezproblémový chod informačného 

systému je ešte potrebné zabezpečiť základný servis a s tým súvisia záležitosti.  

 

              

9.   OSTATNÉ  ÚLOHY  ORGANIZÁCIE 

   

                

          Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 31.12.2021. Na základe inventarizácie 

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

 voval: 

                                                                                        

Dlhodobý nehmotný majetok  - software                                       1 701 357,28 € 

Dlhodobý nehmotný majetok - oceniteľné práva, 

licencie                120 000,00 € 

Stavby                                                                                    8 543,05 € 

Stroje, prístroje a zariadenia                                       751 042,95 € 

Dopravné prostriedky                                                                      118 375,12 € 

Drobný dlhodobý hmotný majetok                                                    1 982,34 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                                 79 473,36 € 

Pozemky                                                                                           298 073,10 € 

 

 



 

               V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila žiadne závažnejšie 

nedostatky, posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami  na vyradenie  

a odporučila vyradiť majetok NŠC: 

  

 

 Hmotný investičný majetok 

 - stroje, prístroje a zariadenia /účt. trieda 022/                 18 844,86 EUR 

 

             Uvedený majetok bol nefunkčný, morálne zastaraný a v súčasnej infraštruktúre NŠC 

 nie je možné ho využiť. 

          

                Dopravné protriedky /účt. trieda 023/                              283 628,70EUR 

 

              Jednalo sa odpredaj dopravných prostriedkov športovým klubom, a to v celkovej 

hodnote  kúpnej ceny odpredaných dopravných prostriedkov vo výške 1 500 EUR.  

             

              Okrem horeuvedeného majetku sa sa vyradil aj ďalší majetok, drobný dlhodobý majetok 

v sume 331,97 EUR a ostatný dlhodobý majetok vo výške 998,61 EUR.  

 

              Vo všetkých  prípadoch sa  jednalo  o  odpísaný majetok  NŠC, ktorý už neslúži svojmu   

 pôvodnému účelu, bol morálne opotrebený,  zničený, nefunkčný alebo nevyužiteľný v rámci 

NŠC. 

 

 

10.   POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY  ORGANIZÁCIE 

 

               Naša  organizácia eviduje záväzky, ktoré  súvisia  hlavne s výplatou  mzdových  

prostriedkov organizácie za mesiac december 2021.  

 

 

 (prehľad záväzkov a pohľadávok je uvedený v nasledovnej tabuľke): 

 

 
Organizácia: NŠC   

   

Pohľadávky (v €) Hodnota                

k 31. 12. 2020 

Hodnota               

k 31. 12. 2021 

Pohľadávky podľa doby splatnosti, z toho  799 15 196,82 

Pohľadávky v lehote splatnosti 799 15 196,82 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Spolu   799 15 196,82 

   

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti, z toho  799 15 196,82 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 799 15 196,82 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov   

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov   

Spolu 799 15 196,82 



 

   

   

   

Záväzky (v €) Hodnota                

k 31. 12. 2020 

Hodnota               

k 31. 12. 2021 

Záväzky podľa doby splatnosti, z toho  78178 258 202,86 

Záväzky v lehote splatnosti 78178 258 202,86 

Záväzky po lehote splatnosti   

Spolu   78178 258 202,86 

   

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, z toho  78178 258 202,86 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 78178 258 202,86 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov   

Spolu 78178 258 202,86 

 

 

 

11.  FONDY 

 

             V organizácii evidujeme finančné prostriedky na sociálnom fonde. V sledovanom období 

boli pohyby na tomto účte nasledovné: 

 

                       Zostatok k 1.1.2021                  4 244,55  EUR 

           Tvorba                                       4 278,00  EUR 

           Čerpanie                                    4 276,62  EUR  

           Zostatok k 31.12.2021              4 245,93 EUR 
                 


