
Zákazník

Vojenské športové centrum DUKLA
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica zabezpečuje prípravu štátnej športovej 
reprezentácie Slovenskej republiky v podmienkach rezortu ministerstva obrany. VŠC DUKLA 
pozostáva zo štyroch oddielov – Dukla Banská Bystrica, Dukla Trenčín, Dukla Žilina a Dukla 
Liptovský Mikuláš, pričom pod seba združuje 25 športov, 184 športovcov, 46 trénerov a 70 
členov podporných tímov a ostatného personálu. VŠC DUKLA má za sebou takmer 50 rokov 
činností počas ktorých si na svoje konto pripísala 10 olympijských víťazov, 76 majstrov sveta 
a 114 majstrov Európy. 

Východisková situácia / Ciele

Prvým impulzom k vytvoreniu a nasadeniu informačného 
systému VŠC DUKLA bola jasná motivácia nového vedenia 
vojenského športového centra – optimalizácia organizačnej 
štruktúry s cieľom odbremenenia odborného športového 
personálu od zbytočných administratívnych povinností 
a zefektívnenie a automatizácia nevyhnutných procesov 
zabezpečujúcich každodenný chod VŠC a športovú 
prípravu jednotlivých športovcov. Primárnym cieľom 
bola implementácia nových interných procesov v oblasti 
manažmentu športu, ktoré priamo súviseli so zmenou 
organizačnej štruktúry vo vojenskom športovom centre 
a možnosť detailného sledovania a sprehľadnenia 
pridelených finančných prostriedkov na zabezpečenie 
športovej prípravy najelitnejších a najtalentovanejších 
slovenských športovcov. 

Informačný systém bol vytvorený na základe požiadaviek zákazníka s cieľom zefektívnenia administratívnych procesov vo Vojenskom 
športovom centre DUKLA Banská Bystrica (VŠC DUKLA). Riešenie pozostáva z niekoľkých modulov, pričom primárnym z nich je modul 
Harmonogramu športovej prípravy, ktorý slúži na plánovanie, evidenciu, sledovanie a vyhodnocovanie tréningového procesu športovca 
a s tým súvisiacich činností v rámci celého podporného tímu. Medzi podporné moduly patrí podpora administratívy, tvorba denných 
rozkazov, evidencia služobných ciest s ich následným vyúčtovaním, manažment služobných vozidiel, správa užívateľov a nastavenia 
aplikácie. Celý systém je stavaný ako modulárny a je možné ho rozširovať o ďalšie moduly podľa požiadaviek zákazníka. 
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Informačný systém

Požiadavka na služobnú cestu



Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym 
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky 
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať 
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu 
a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších 
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti 
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi 
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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Riešenie / Výsledok / Prínosy

Na základe analýzy interných procesov a požiadaviek zákazníka vznikol informačný systém, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie zjednodušenia 
procesu tvorby a následného schvaľovania harmonogramu športovej prípravy športovca (HŠP) a umožnenie sledovania celkových výdavkov na 
jednotlivých športovcov, podporné tímy, športové odvetvia a jednotlivé športy. Súčasťou IS VŠC DUKLA je aj podpora administratívnych procesov 
súvisiacich s činnosťou športovcov a ich realizačných tímov ako je tvorba denných rozkazov na základe HŠP, ale aj podujatí mimo HŠP, rezervácia 
služobných vozidiel pre účely služobnej cesty, tvorba cestovných príkazov s následným vyúčtovaním či už tuzemskej, alebo zahraničnej služobnej cesty.

Implementáciou IS VŠC DUKLA bolo vytvorené systémové riešenie nasadené 
v cloudovom prostredí s použitím najnovších Microsoft technológií. Výsledný 
produkt je navrhnutý ako webová aplikácia a je prístupný z akéhokoľvek 
PC na základe poverení od správcu systému bez potreby inštalácie tučného 
klienta.

Medzi kľúčové benefity tohto riešenia patria najmä zefektívnenie procesov 
tvorby a následného schvaľovania harmonogramu športovej prípravy, 
zadávania požiadaviek na zabezpečenie športovej prípravy, požiadaviek na 
služobné cesty a služobné vozidlá a prehľad o financiách pre jednotlivých 
športovcov, podporné tímy, športové podujatia spolu s detailom 
o plánovaných a čerpaných prostriedkoch po rozpočtových položkách.

Zavedenie IS VŠC DUKLA bolo nosným prvkom zmeny organizačnej štruktúry 
vo vojenskom športovom centre, ktorou sa podarilo presunúť 12 tabuľkových 
miest z odboru podporných činností priamo do športu. 

V súčasnosti zákazník dokáže systémom sledovať takmer 6,8 milióna 
EUR ročne, ktoré sa nachádzajú v harmonogramoch športovej prípravy 
najelitnejších a najtalentovanejších slovenských športovcov. 

 

Detail harmonogramu športovej prípravy

Požiadavka na podporný tím


