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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 Názov organizácie:   ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

      SLOVENSKEJ REPUBLIKY    

 (ďalej len „ADA SR“) 

 Štatutárny zástupca:   Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD., riaditeľka 

 Právna forma: Príspevková organizácia, ktorá je svojimi príjmami 

a výdavkami napojená na štátny  rozpočet 

prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, ktoré je jej 

zriaďovateľom. 

 Vznik: 1. január 2009 podľa § 6 ods. 1 zákona č. 300/2008 Z.z. 

o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 IČO:     50 119 231 

 Sídlo organizácie:   Hanulova 5/C  

      841 01 Bratislava 

 Poštová adresa:   ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR 

     P.O.BOX 5 

      840 11 Bratislava 411 

 Kontakt:                        tel.: +421 2 / 44 64 34 11     

      fax: +421 2 / 44 64 34 12 

      E-mail:  office@antidoping.sk 

      Web: www.antidoping.sk 
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Interní zamestnanci organizácie a pracovné pozície: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. CSÁDEROVÁ Žaneta, PhD.  riaditeľka    

HORVÁTHOVÁ Slavomíra, Mgr.     asistentka 

 KOLIBÁŠOVÁ Viera    ekonomika  

 BANÍK Ján, Mgr.    exekutíva / testovanie  

 ŠIROKAY Slavomír, Bc.   exekutíva/monitoring 

 HAULIŠOVÁ Soňa, Bc.   ADAMS manažér    

 PAGÁČ Tomáš, Ing.    manažér TUE a prevencie   

(čiastočný úväzok) 

 GULÁN Ľubomír, MUDr.   manažér vzdelávania    

 KLIKÁČ Anton, Mgr.    vzdelávanie    

(čiastočný úväzok) 

ŠTALMACHOVÁ Barbora, Mgr. (na MD od 10.11.2013)  

HUDEKOVÁ Kristína (na MD od 30. 11. 2011) 

Externí zamestnanci: 

(ako športový odborník) – 33 dopingových komisárov 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

  Postavenie ADA SR je v Slovenskej republike definované základnými dokumentami, ktoré 

stanovujú úlohy organizácie na národnej úrovni: 

a)  zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), 

b)  vyhláška Ministerstva školstva SR č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej 

kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (ďalej len „Vyhláška“),  

c)  zriaďovacia listina ADA SR bola vydaná Ministerstvom školstva SR dňa 19. 12. 2008 pod 

číslom CD-2008-18516/53411-9:10 s účinnosťou od 1. 1. 2009, 

d) štatút ADA SR vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 19. 12. 2008 s účinnosťou od 1. 1. 2009. V 

zmysle Štatútu je ADA SR samostatným právnym subjektom a v právnych vzťahoch vystupuje 

vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo-právnu a pracovno-právnu 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

Hlavným cieľom ADA SR je zabezpečovanie činností v rozsahu Národného antidopingového 

programu. Ide predovšetkým o výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe na báze 

spolupráce s WADA a medzinárodnými antidopingovými organizáciami. Významná je spolupráca s 

medzinárodnými športovými federáciami a národnými športovými zväzmi, predovšetkým v koordinácii 

a v priamom výkone dopingovej kontroly v športe, najmä na jeho vrcholovej a výkonnostnej úrovni. 

Toto nezastupiteľné poslanie vyplýva aj z prijatia a uplatňovania medzinárodných zmlúv a dohovorov, 

ktorých je Slovenská republika signatárom. Dôležitou súčasťou poslania ADA SR je aj priebežné 

zabezpečovanie vzdelávania vybraných cieľových skupín športovcov a celková výchovná činnosť v tejto 

oblasti. 

ADA SR účinne napomáha rozširovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť v oblasti boja proti dopingu 

v športe nielen pre športovcov, pre pomocný personál športovca, funkcionárov, ale aj pre študentov 

stredných a vysokých škôl, učiteľov a trénerov všetkých oblastí športovej činnosti a voľno-časových 

aktivít obyvateľstva. 

Dlhodobým cieľom ADA SR je zabezpečovať komplexnú antidopingovú reguláciu a tak 

dosiahnuť súlad športovo-technických noriem, národnej legislatívy a Svetového antidopingového kódexu 

WADA. Tieto zámery boli v roku 2015 východiskom pre zapracovanie legislatívnych zmien v oblasti 

antidopingovej regulácie aj do pripravovaného nového Zákona o športe.  

Z hľadiska strednodobého výhľadu sa agentúra bude i naďalej venovať kľúčovým oblastiam 

činnosti organizácie. Tieto sú zamerané na plnenie úloh Svetového antidopingového programu, rozvoj a 

harmonizáciu antidopingovej regulácie, vykonávaniu a organizovaniu dopingových kontrol - efektívnemu 

testovaniu, vedeniu národného registra športovcov pre testovanie, monitoringu pobytu športovcov 

prostredníctvom systému ADAMS, správe Národného registra terapeutických výnimiek, expertíznej 

činnosti, výchove a vzdelávaniu v oblasti boja proti dopingu, spolupráci s vládnymi a mimovládnymi 

inštitúciami, národnými i medzinárodnými športovými organizáciami. 
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3.  ČINNOSŤ ADA SR V ROKU 2015 - HODNOTENIE 

 Úlohy ADA SR sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte uzatvorenom medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ADA SR. 

Kontrakt na zabezpečenie úloh v roku 2015. 

a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe, 

b) spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou WADA a s ďalšími medzinárodnými 

antidopingovými organizáciami, 

c) spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi  v boji 

 proti dopingu v športe, 

d) organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa dopingových kontrol,                                                                                                   

e) povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov, 

f) vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe. 

 

 Rok 2015 bol v znamení implementácie nového Svetového antidopingového kódexu, ktorý 

nadobudol účinnosť od 1. 1. 2015. Účelom Kódexu je v praxi realizovať a ďalej rozvíjať skutočné 

spoločenské hodnoty športu, chrániť základné právo športovcov zúčastňovať sa na športe bez dopingu a 

tiež zabezpečiť harmonizáciu, koordináciu a účinnosť antidopingového programu na národnej i 

medzinárodnej úrovni so zreteľom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom.  

Zmenami prešli aj WADA stanovené nasledovné vykonávacie medzinárodné normy, 

Medzinárodná norma pre zoznam zakázaných látok a metód, Medzinárodná norma pre terapeutické 

výnimky, Medzinárodná norma pre laboratóriá, Medzinárodná norma pre testovanie, Medzinárodná 

norma pre ochranu osobných údajov. ADA SR implementovala nové pravidlá a po schválení WADA bol 

prijatý nový  národný antidopingový program. Najväčšími zmenami prešiel úsek testovania, a to hlavne 

vďaka technickému dokumentu vydaný Svetovou antidopingovou agentúrou, ktorý určuje povinnosti pre 

všetky antidopingové organizácie v súvislosti s dodatočnými analýzami odobratých vzoriek pre zakázané 

látky, ktoré sa nerobia v štandardných testoch zisťujúcich zakázané látky.  

 Z uvedených zmien bolo potrebné zmeniť znenie a zadefinovanie antidopingu na Slovenku 

v novej legislatívnej úprave Zákona o športe. ADA SR sa aktívne podieľala na príprave nového Zákona 

o športe za oblasť antidopingu v spolupráci s MŠVVaŠ s odborom legislatívy a aproximácie práva. Vďaka 

novému zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 

účinnosť od 1. 1. 2016 sa podarilo posilniť postavenie ADA SR ako nezávislej organizácie zriadenej 

podľa zákona. 

 Ďalšou z nosných úloh je spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými 

agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, 

Slovenským olympijským výborom (SOV) a Slovenským paralympijským výborom (SPV). Zamestnanci 

ADA SR absolvovali 14 zahraničných pracovných ciest za rok 2015, čo prispelo k informovanosti o 

zmenách v technických a strategických dokumentoch WADA, Rady Európy a UNESCO. Počas 

predmetných podujatí boli získané nové poznatky a informácie a ich zavedenie do praktickej činnosti v 

oblasti antidopingu.   

Úzka spolupráca na národnej úrovni s uvedenými športovými subjektmi je nevyhnutnou súčasťou 

boja proti dopingu v športe. V tejto časti je to koordinácia dopingových kontrol, prenos informácií o 

pobytoch a plánoch športovcov a reprezentačných družstiev SR. Vzhľadom na skutočnosť, že rok 2015 

je predolympijský rok, boli zamestnanci ADA SR menovaní do jednotlivých štábov SOV a SPV. 



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 

Page 5 

 Agentúra bude i naďalej aktívne pôsobiť v oblasti poskytovania informácií, výchovnej, 

poradenskej a osvetovej činnosti. Ide o vydávanie tlačených informačných a metodických materiálov, 

publikovanie elektronických materiálov na internetovej stránke agentúry a zabezpečovanie interaktívnych 

prezentácií vo vybraných cieľových skupinách v spolupráci s odbornými organizáciami a občianskymi 

združeniami. V roku 2015 boli zakúpené výchovno-vzdelávacie predmety, ktoré sme využívali pri 

uvedených akciách. 
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3.1.  TESTOVANIE 

Testovanie v roku 2015 prešlo výraznou zmenou, hlavne vďaka technickému dokumentu 

vydaným Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) TD2014SSA, ktorý určuje povinnosti pre všetky 

antidopingové organizácie v súvislosti s dodatočnými analýzami odobratých vzoriek pre zakázané látky, 

ktoré sa nerobia v štandardných testoch zisťujúcich zakázané látky.     

Rok 2015 bol skúšobným rokom pre implementáciu tohto dokumentu. ADA SR v priebehu roka 

postupne zavádzala dodatočné testy na EPO (ESAs), faktory rastového hormónu (GHRFs) a samotný 

rastový hormón (GH). Najprv boli zavedené doplňujúce analýzy pre EPO a faktory rastového hormónu 

v súťažných odobratých vzorkách moču, následne aj v mimosúťažných vzorkách moču. Koncom roka 

2015 ADA SR začala testovať aj rastový hormón z krvi. Z pohľadu získaných skúseností v procesoch pri 

plánovaní, odoberaní a transporte odobratých vzoriek bolo možné vyskúšať a doladiť procesy pre 

stopercentnú implementáciu technického dokumentu TD2014SSA pre kalendárny rok 2016.  

Pre bližšie priblíženie tohto dokumentu je potrebné spomenúť, že určuje minimálne množstvo 

dodatočných analýz z odobratých vzoriek v jednotlivých športoch a disciplínach v percentuálnom 

vyjadrení odstupňovanom po piatich percentách, pričom minimálne množstvo je 0% a maximálne 

množstvo dosahuje hodnotu 60% (hlavne pri vytrvalostných športoch pri analýze na EPO). 

ADA SR zrealizovala v roku 2015 celkovo 79 dopingový kontrol (misií), z ktorých bolo 46 

súťažných, 32 mimosúťažných a 1 zmiešaná. Trvanie dopingových kontrol bolo od jedného do 

desiatich dní. V rámci jednej kontroly sa odobralo od jednej až po 55 vzoriek biologického materiálu. 

ODBERY MOČU 

Rok Celkový počet odberov moču Súťažné Mimosúťažné 

2014 387 323 64 

2015 432 338 94 

 

229 odberov bolo vykonaných vo vlastnej réžií, 203 odberov bolo vykonaných v spolupráci s národnými 

a medzinárodnými zväzmi, federáciami a asociáciami, na podujatiach národného, európskeho alebo 

svetového významu.  

Odbery moču boli vykonané v jednotlivých športoch nasledovne: 

 
  Šport Spolu Súťažný 

odber 

Mimosúťažný 

odber 

1 atletika 58 49 9 

2 lyžovanie 41 34 7 

3 džudo 38 35 3 

4 kulturistika 35 34 1 

5 biatlon 29 18 11 

6 ľadový hokej 21 21 0 

7 fitness 19 17 2 

8 volejbal 16 16 0 

9 cyklistika 14 8 6 
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10 vodný slalom 14 11 3 

11 naturálna kulturistika 13 10 3 

12 box 12 10 2 

13 plávanie 12 8 4 

14 zápasenie 12 6 6 

15 futbal 10 4 6 

16 športová streľba 10 4 6 

17 hádzaná 8 8 0 

18 silový trojboj 8 8 0 

19 šerm 8 6 2 

20 dostihy 6 6 0 

21 krasokorčuľovanie 6 6 0 

22 takewondo 6 6 0 

23 plávanie - synchronizované 5 0 5 

24 rýchlostná kanoistika 5 0 5 

25 floorball 4 4 0 

26 vodné pólo 4 4 0 

27 auto-moto šport 3 3 0 

28 pretláčanie rukou 3 0 3 

29 boby 2 0 2 

30 gymnastika športová 2 0 2 

31 kickbox 2 0 2 

32 rybolov 2 2 0 

33 gymnastika moderná 1 0 1 

34 lukostreľba 1 0 1 

35 rafting 1 0 1 

36 sane 1 0 1 

DOPLNKOVÉ (ESAS, GHRFS) A DODATOČNÉ (SPC) ANALÝZY PRE ODOBRATÉ 

VZORKY 

 

Rok ESAs GHRFs SPC 

2014 0 0 4 

2015 31 27 23 
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Od roku 2015 je v platnosti spomínaný technický dokument TDSSA, podľa ktorého je potrebné 

vykonávať analýzy na EPO (ESAs), rastový hormón z krvi a jeho faktory z moču (GHRFs). V roku 2015 

ADA SR zatiaľ nesplnila požiadavky tohto dokumentu vo všetkých disciplínach. V roku 2016 bude 

nevyhnutné počty doplňujúcich analýz ešte navýšiť. Dodatočný test „SPC“ (steroide profile confirmation) 

bolo nutné vykonať na základe vyžiadania z laboratória, pokiaľ vzorka vykazovala neštandardné pomery 

steroidovej zložky. Žiadny z týchto testov však nepotvrdil prítomnosť zakázaných látok. 

ADA SR má zodpovednosť za plnenie normy TDSSA2014 len pre vzorky, pri ktorých je 

poverujúca organizácia, na základe čoho sa z pohľadu jednotlivých športov a disciplín dosiahlo 

nasledovné percentuálne plnenie odberov. 

 

A-Z   
Mimosúťažné 

testovanie 

Súťažné 

testovanie 

Mimosúťažné + 

súťažné 

testovanie 

Látky 

stimulujúce 

erytropoézu % 

Evidovaná % 

Faktory 

uvoľňujúce 

rastový 

hormón% 

Registrovaná % 

Atletika Skoky 2 3 5 10% 1 20 15% 1 20 

Atletika 

Dlhé 

vzdialenosti 

(3000m alebo 

viac) 

2 4 6 60% 1 16,67 5% 0 0 

Atletika 

Stredné 

vzdialenosti 

(800-1500m) 

2 8 10 30% 2 20 10% 0 0 

Atletika 
Šprint (400m 

alebo menej) 
3 5 8 10% 2 25 15% 2 25 

Atletika Vrhy, hody   6 6 5% 0 0 15% 0 0 

Biatlon   7   7 60% 5 71,43 10% 1 14,29 

Boby 
  

2   2 5% 0 0 10% 0 0 

Box   2 10 12 15% 3 25 10% 3 25 

Cyklistika 
Horská 

cyklistika 
1   1 30% 0 0 10% 0 0 

Cyklistika Cestná 1 8 9 60% 6 66,67 10% 2 22,22 

Dostihy 
  

  6 6 0% 0 0 0% 0 0 

Džudo   3   3 10% 0 0 10% 0 0 

Futbal 
  

6 4 10 10% 1 10 10% 1 10 

Gymnastika Športová 3   3 10% 0 0 10% 0 0 

Hádzanál 
  

  4 4 10% 1 25 10% 1 25 

Kanoe/Kajak Voľný štýl 1   1 5% 0 0 10% 0 0 

Kanoe/Kajak 

Dlhé 

vzdialenosti 

(1000m) 

5   5 30% 0 0 5% 0 0 

Kanoe/Kajak Vodný slalom   6 6 15% 0 0 10% 1 16,67 

Kickbox   2   2 15% 1 50 10% 1 50 

Kulturistika Kulturistika 3 14 17 5% 0 0 30% 6 35,29 

Kulturistika Fitness 3 8 11 10% 0 0 30% 2 18,18 

Ľadový hokej     20 20 5% 1 5 10% 2 10 

Lukostreľba   1   1 0% 0 0 0% 0 0 
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Lyžovanie Alpské 6   6 15% 1 16,67 10% 1 16,67 

Lyžovanie Bežecké 1   1 60% 1 100 10% 0 0 

Plávanie 
Synchronizované 

plávanie 
5   5 10% 0 0 5% 0 0 

Plávanie 
Dlhé 

vzdialenosti 
1   1 30% 1 100 5% 0 0 

Plávanie 

Stredné 

vzdialenosti 

(200-400m) 

  3 3 15% 2 66,67 5% 0 0 

Plávanie 
Šprint (100m 

alebo menej) 
3 5 8 10% 0 0 10% 1 12,5 

Sane   1   1 0% 0 0 10% 0 0 

Šerm   2   2 5% 0 0 5% 0 0 

Športová streľba   6 4 10 0% 0 0 0% 0 0 

Taekwondo 
  

  6 6 10% 0 0 10% 0 0 

Volejbal 
  

  8 8 5% 1 12,5 5% 1 12,5 

Vzpieranie     8 8 5% 0 0 30% 0 0 

Zápasenie   9 6 15 15% 1 6,67 10% 1 6,67 

SCREENINGOVÉ TESTY NA PRÍTOMNOSŤ ZAKÁZANÝCH LÁTOK V MOČI ALEBO 

DYCHU 

Okrem štandardných testov moču alebo krvi v laboratóriu ADA SR vykonáva aj tzv. screeningové 

testy od spoločnosti DrugLab. Tieto testy dokážu takmer okamžite odhaliť vybrané látky v moči, ktoré sú 

pri súťaži zakázané. Využívané sú hlavne viacparametrové testy „Multi“ (COC, MET, OPI, THC) alebo 

jednoparametrové testy „THC“. Toto testovanie ADA SR vykonáva v prevažnej miere v kolektívnych 

športoch mládeže a dospelých, pretože kolektív a mládež sú najviac rizikovými faktormi pre užívanie 

spoločenských drog.  

Okrem screeningových testov z moču vykonáva ADA SR aj testy na prítomnosť alkoholu z dychu 

vo vybraných športoch (nie vo všetkých športoch je alkohol zakázaný), pomocou certifikovaného 

zariadenia spoločnosti Dräger. 

 

Rok Multi THC Alko 

2014 81 155 92 

2015 100 0 169 

 

Vzhľadom na širší záber viacparametrových „Multi“ testov ADA SR v roku 2015 a do ďalších 

období upustila od využívania jednoparametrových „THC“ testov. V roku 2015 boli tieto odbery 

realizované v nasledovných športoch: 

 

No. Šport Multi Alko 

1 dostihy 30 166 

2 futbal 4 0 

3 hádzaná 4 0 
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4 ľadový hokej 54 0 

5 auto-moto šport 0 3 

6 volejbal 8 0 

  spolu    100 169 

KRVNÉ ODBERY 

ADA SR zatiaľ nedisponuje veľkými skúsenosťami s odbermi krvi, avšak koncom roka 2015, 

okrem objednaných odberov tohto biologického materiálu (biologický pas ABP), urobila už aj prvé 

odbery vo vlastnej réžií (GH). Podľa technického dokumentu TDSSA 2014 je nutné vykonávať aj analýzu 

krvi na prítomnosť syntetického rastového hormónu v krvi. Okrem toho je možné z krvi odhaliť aj 

prítomnosť zakázanej látky EPO, ktorú je možné odhaliť aj v moči, čo je ekonomicky výhodnejšie.  

 

Rok ABP ESAs GH 

2014 0 0 0 

2015 4 0 2 

 

V roku 2015 boli realizované krvné odbery v nasledovnýchšportoch: 

Šport ABP GH 

Cyklistika 3 0 

Atletika 0 2 

Biatlon 1 0 

PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 

Zlou vizitkou pre slovenských športovcov a športovcov pôsobiacich na Slovensku ostáva 

relatívne vysoká percentuálna úspešnosť testovania ADA SR pri odhaľovaní zakázaných látok alebo 

metód. V porovnaní s rokom 2014, kedy sa ADA SR podarilo vykonať testovanie v širšom priereze 

športov, sa v roku 2015 počet porušení výrazne nezmenil. Nasledujúca tabuľka zohľadňuje len 

športovcov, ktorým odhalila porušenie antidopingových pravidiel ADA SR vo vlastnej réžií, a sú 

slovenskej štátnej príslušnosti alebo vykonávajú športovú činnosť na území Slovenskej republiky. 

 

Rok Porušenia 

2014 10 

2015 7+ (2 sa vyšetrujú) 

 

Z pohľadu používania zakázaných látok prevládajú látky skupiny S8. Kanabinoidy, ďalej sú 

využívané látky zo skupiny S1. Anabolické látky, potom skupina S6. Stimulancia, ale aj P1. Alkohol. 

Medzi závažné porušenia antidopingových pravidiel v roku 2015 patrí aj odmietnutie dopingovej 

kontroly, alebo manipulácia so vzorkami. Porušením antidopingových pravidiel sa dopustili športovci z 

atletiky, kulturistiky, fitness, naturálnej kulturistiky, ľadového hokeja. Porušenia v športoch zápasenie a 

box sú ešte v štádiu vyšetrovania. 
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HODNOTENIE TESTOVANIA 

ADA SR sa v prevažnej miere držala stanoveného plánu testovania pre rok 2015. Zmeny v pláne 

nastali z dôvodu veľkého počtu objednaných odberov, pretože nie vždy bolo možné kapacitne pokryť 

všetky kontroly. V roku 2016 aj z dôvodu blížiacich sa olympijských hier plánujeme navýšiť počet 

mimosúťažných odberov.V tejto súvislosti pri testovaní bude veľmi dôležitá spolupráca s UEFA, ISU, 

UCI, IBU a inými medzinárodnými federáciami a úniami.  

UEFA – Únia európskych futbalových asociácií 

ISU – Medzinárodná korčuliarska únia 

UCI – Medzinárodná cyklistická únia 

IBU – Madzinárodná biatlonová únia  
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3.2. ADAMS 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny 

a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou 

(WADA). Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie informácií o jednotlivých 

športovcoch a ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) 

a prípadných sankciách voči športovcom.  

Pre účely používania systému ADAMS bolo vykonaných spolu 8 školiacich a prezentačných 

stretnutí, na ktorých sa zúčastnení športovci a funkcionári naučili používať tento systém v dennej praxi 

(Slovenský tenisový zväz, Slovenská federácia nepočujúcich športovcov, Slovenská asociácia kulturistiky, 

fitness a silového trojboja, Slovenská gymnastická federácia, Slovenská asociácia zrakovo-postihnutých 

športovcov, Slovenský zväz sánkarov, Kongres telovýchovného lekárstva, Seminár komisárov dopingovej 

kontroly). 

Z dôvodu uľahčenia a zefektívnenia práce so systémom ADAMS pre športovcov pri vypĺňaní 

informácií, spracovala ADA SR na tento účel príručku Rýchly sprievodca pre športovcov ADAMS 2015. 

Všetky materiály, ktoré slúžia na pomoc športovcom a zainteresovaným stranám sú zverejnené na 

internetovej stránke ADA SR (www.antidoping.sk).  

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE SYSTÉMU ADAMS 

Agentúra priebežne aktualizuje Národný register pre testovanie, v ktorom v koordinácii 

s národnými športovými zväzmi je ku koncu roka 2015 zaradených celkom 360 športových 

reprezentantov v 75 športoch a športových disciplínach z 49 športových zväzov a federácií, z toho 322 

reprezentantov na báze Národného registra pre testovanie (NRTP) a 38 reprezentantov na báze 

Medzinárodného registra pre testovanie (IRTP). V základnom registri pre účely testovania bolo 

zaradených ďalších 135 športovcov bez povinnosti zasielať informácie o svojom pobyte, v súčasnosti sa 

v základnom registri nachádza 742 športovcov. 

Z celkového počtu športových zväzov patrí 34 športových zväzov pod olympijské 

a paralympijské športy.  

Letné olympijské športy tvorí 23 športových zväzov s počtom 155 zaradených športovcov.  

Zimné olympijské športy tvorí 6 športových zväzov s počtom 35 zaradených športovcov.  

Paralympijské športy tvorí 5 športových zväzov s počtom 66 zaradených športovcov v Národnom registri 

pre testovanie a systéme ADAMS. 

V sledovanom období bolo zaradených do Národného registra pre testovanie a systému ADAMS 

147 športovcov. V danom období bolo vyradených z Národného registra pre testovanie a systému 

ADAMS 202 športovcov, kvôli ukončeniu športovej kariéry alebo nesplneniu nových kritérií pre 

zaradenie, ktoré ADA SR upravila v prvom štvrťroku 2015.  

Vysoký podiel z počtu zaradených a vyradených športovcov tvoria športovci, ktorí boli dočasne 

(na tri mesiace) zaradení z dôvodu účasti našich športovcov na Európskych hrách v Baku 2015.  

V systéme ADAMS boli v tomto roku vytvorené dva (Slovenská federácia karate a bojových 

umení, Slovenský zväz Teakwon-do ITF) nové účty pre športové zväzy, ktoré slúžia na kontrolu údajov 

a informácií športovcov, ktorí patria pod dané športové zväzy. V súčasnosti využíva tieto kontrolné účty 

v systéme ADAMS 11 športových zväzov (Slovenský strelecký zväz, Slovenská federácia nepočujúcich 

športovcov, Slovenská boxerská federácia, Slovenský zväz Teakwon-do ITF, Slovenský paralympijský 

výbor 2x, Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenská plavecká federácia, Slovenský 
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lukostrelecký zväz, Slovenská federácia karate a bojových umení, Sekcia nevidiacich a slabozrakých 

športovcov Slovenska).  

NAPOMENUTIA A NEDOSTUPNOSŤ NA TESTOVANÍ 

V zmysle predmetnej regulácie bolo udelených 67 napomenutí za porušenie antidopingových 

pravidiel vzhľadom na nevyplnenie údajov v systéme ADAMS a nedostupnosť na testovanie.  

Za nevyplnené údaje v systéme ADAMS bolo udelených 55 napomenutí, z toho 34 napomenutí 

bolo na základe rozhodnutia ADA SR anulovaných a 21 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie 

antidopingového pravidla.  

Za nedostupnosť na testovaní bolo udelených 12 napomenutí, z toho 2 napomenutia boli na 

základe rozhodnutia ADA SR anulované a 10 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie 

antidopingového pravidla. 

ROK 2016 

V roku 2016 má agentúra v pláne zostaviť zoznam nových kritérií pre zaradenie športovcov do 

Národného registra pre testovanie a systému ADAMS, a tým znížiť súčasný vysoký počet zaradených 

športovcov. Kritéria pre zaradenie budú prísnejšie a bude sa klásť dôraz na vrcholových športovcov a 

reprezentantov SR. 

ADA SR taktiež plánuje zaradenie niektorých vybraných športovcov z kolektívnych športov na 

základe dohody s príslušnými národnými zväzmi a federáciami. Vybraní športovci budú v Národnom 

registri pre testovanie zaradení po dobu jedného roka a budú povinní vypĺňať svoje miesta pobytu 

v systéme ADAMS, s dôrazom na miesta tréningov a súťaží, kde bude prítomné celé športové družstvo.  
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3.3. TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY A KONZULTÁCIE 

 

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

Cieľom konzultačnej činnosti je poskytnúť športovcom priestor na otázky a odpovede, hlavne v 

súvislosti s informáciami o zakázaných látkach, resp. ich prítomnosti v niektorých liekoch alebo 

výživových doplnkoch.  

V roku 2015 Antidopingová agentúra SR poskytla 53 odborných konzultácií týkajúcich sa liekov, 

výživových doplnkov, ako aj návykových látok. Celkový počet odkonzultovaných látok bol 112, z toho 

94 liekov, 17 výživových doplnkov a 1 návyková látka. 

 

Počet konzultácií 53 

Počet liekov/výživových doplnkov 112 

 Lieky 94 

 Výživové doplnky 17 

 Návyková látka 1 

LIEKY 

Pri otázkach týkajúcich sa zloženia liekov a ich bezpečnosti z hľadiska dopingového účinku je 

posudzovanie prítomnosti zakázanej látky veľmi exaktné, keďže pre lieky platí prísna regulácia a 

informácie o zložení liekov sú jasne definované. Väčšina odkonzultovaných liekov neobsahovala 

zakázanú látku, v niektorých prípadoch sme odporučili zmenu medikácie. Najčastejšie sa vyskytovali 

lieky zo skupiny antihistaminík, antibiotík, glukokortikoidov, analgetík a dermatologík.  

Osobitá pozornosť sa venuje liekom, ktoré obsahujú zakázané látky v limitnej koncentrácii (beta-

2 agonisty), ktoré sa môžu užívať, ale v obmedzenom množstve. Ďalšou skupinou sú glukokortikoidy, 

ktoré sú v rámci Zoznamu zakázaných látok 2015 zakázané len pri systémovom podaní.  

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

Na rozdiel od liekov, výživové doplnky nepodliehajú takej prísnej regulácii ako lieky, a hlavne, 

nemusia udávať exaktné zloženie. Ak sa športovec pýta na konkrétny výživový doplnok, vzhľadom na 

nedostatok informácií nie je možné mu poskytnúť jednoznačnú odpoveď či môže daný výrobok užívať a 

nehrozí mu nepriaznivý analytický nález. Napriek tomu sa snažím vždy výživový doplnok skontrolovať 

a športovcovi poskytujeme aspoň rady ako minimalizovať riziko. Problematické sú hlavne doplnky, ktoré 

obsahujú rôzne extrakty z bylín a iné ,,prírodné látky”. Ďalším problémom je kontaminácia (či už 

úmyselná alebo neúmyselná) zakázanými látkami. Podľa niektorých štúdií býva až 25 % výživových 

doplnkov kontaminovaných zakázanými látkami.   

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

V rámci návykových látok sa tento rok riešil nikotín v žuvacom tabaku. Tento produkt je rozšírený 

hlavne u mladých športovcov. Aj keď nikotín nie je zaradený do Zoznamu zakázaných látok, ide o 

stimulancium, ktorého prítomnosť sa sleduje v rámci Monitorovacieho programu. 
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TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY 

V roku 2015 ADA SR vystavila 2 terapeutické výnimky, ktoré boli udelené:  

1.  športovkyni s diagnózou Diabetes mellitus na zakázanú látku inzulín.  

2. Paralympijskému športovcovi na beta-blokátor metoprolol.  

 

Počet TUE žiadostí 2 

 Zamietnuté TUE 0 

 Udelené TUE 2 
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3.4. VZDELÁVANIE 

 Dôležitým poslaním ADA SR je poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a osvetová 

činnosť.  Ide o vydávanie tlačených informačných a metodických materiálov, publikovanie elektronických 

materiálov na internetovej stránke agentúry a zabezpečovanie interaktívnych prezentácií vo vybraných 

cieľových skupinách a v spolupráci s odbornými organizáciami a občianskymi združeniami. 

 V januári 2015 vstúpil do platnosti Svetový antidopingový kódex 2015, v ktorom sa zmenili a 

pribudli niektoré články.  ADA SR podstúpila proces implementácie nových pravidiel a po schválení 

WADA bol prijatý nový antidopingový program. 

 V roku 2015 prebehla reakreditácia všetkých dopingových komisárov (DCO) spolupracujúcich 

s agentúrou. Po predchádzajúcom e-mailovom korešpondenčnom seminári vypĺňali písomný 

reakreditačný test, ktorého úspešné absolvovanie ich oprávňuje vykonávať funkciu DCO na obdobie 

ďalších 2 rokov. Zároveň bol zorganizovaný 1 seminár a 1 workshop zameraný najmä na praktické 

skúsenosti. 

 Pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a študentov športových škôl a tried so športovým 

zameraním bol spustený pilotný projekt výchovných prezentácií. ADA SR aktívne spolupracovala so 

školami pri organizovaní športových dní a besied. 

 Pre budúcich odborníkov boli uskutočnené univerzitné prednášky, ktoré boli zamerané najmä na 

povinnosti sprievodného personálu športovcov (lekári, maséri, fyzioterapeuti). 

 ADA SR spolupracovala s organizátormi významných podujatí (Univerziáda, Grand Prix v 

plávaní), na ktorých bol pre športovcov aj verejnosť pripravený interaktívny program. 

 Agentúra pravidelne posielala svojich zástupcov na podujatia a semináre organizované SOV a 

SPV, taktiež sa jej zamestnanci zúčastňovali zasadnutí ZK SZĽH. 

 V roku 2015 sa pracovníci ADA SR zúčastnili celkovo 22 akcií (kongresy, konferencie, 

univerzitné prednášky), zorganizovalo sa 28 seminárov a workshopov pre viac ako 500 osôb.  

 Počas leta sa v spolupráci s firmou Triagonal pripravoval projekt elektronického vzdelávania. Po 

spustení systému (v októbri 2015) prebiehalo testovanie funkčnosti a v decembri 2015 boli do projektu 

vzdelávania oslovovaní športovci. Do vzniknutého projektu sa zatiaľ prihlásilo 76 užívateľov, z ktorých 

37 úspešne urobilo test a získalo certifikát. 

 V novembri 2015 ADA SR zorganizovala „Deň otvorených dverí“. Počas uvedeného dňa bola 

prezentovaná projekcia edukačných videí. Návštevníci mali možnosť priamej konzultácie s pracovníkmi 

agentúri a získať poznatky o problematike dopingu, dopingových kontrol a celkovej činnosti 

Antidopingovej agentúri SR. 
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Elektronické vzdelávanie – registrovaní užívatelia: 

 

 

 

Elektronické vzdelávanie – úspešne absolvovaný test: 
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Počty zaškolených osôb v rámci vzdelávacích aktivít: 

 

 
  

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 86 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 30 5 5 5

6 6 6 20 6 6 38 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11

9 9 9 9 23 9 9 9 9 9 9 9 9 11

10 10 10 10 57 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 18 11 19 11 11 20 11 11 11 11 11 11 10 11

12 12 26 12 12 12 12 12 12 12 52 12 12 12

13 13 12 13 13 21 13 17 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 21 14 14 14 35 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9

16 16 16 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9

18 18 34 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 38 19 19 19 60 19 19 19 19 28 19 19 19

20 20 27 20 24 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 19 22 35 22 22 22 22 22 22 22

23 23 18 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23

24 24 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25

26 26 26 20 26 26 26 26 26 26 26 63 26 10 26

27 27 27 35 27 27 27 27 27 27 27 27 45 27

28 28 28 35 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 29 29 22 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 23 30

31 31 22 31 31 31 31 31

Legenda: prednáška, konferencia workshop ZPC
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3.5. PRACOVNÉ CESTY, TLAČOVÉ SPRÁVY, ROZHOVORY S MÉDIAMI A 

PERIODIKAMI 
 

ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY 

Zamestnanci ADA SR v roku 2015 absolvovali 14 zahraničných pracovných ciest: 

 

1. Veľká Británia, Londýn v dňoch 16. -17.2.2015 za účelom stretnutia expertnej skupiny pre  

prevenciu a vzdelávanie v oblasti antidopingu, 

2. Rakúsko, Seibersdorf Labor GmbH dňa 17.2.2015 za účelom bilaterálneho expertného  

stretnutia (antidopingové laboratórium - ADA SR), 

3. Švajčiarsko, Lausanne v dňoch 24.-26.3.2015 za účelom WADA Sympózium, účastníci  

4. Francúzsko, Strasbourg v dňoch 5.-6.5.2015 za účelom T-DO (42. zasadnutie monitorovacej  

skupiny), CAHAMA (32. zasadnutie),  

5. Litva, Vilnius v dňoch 27.-28.7.2015 za účelom T-DO – Education konferencie,  

6. Rakúsko, Seibersdorf Labor GmbH dňa 6.8.2015 za účelom stáže zamestnanca ADA SR,  

7. Nórsko, Oslo v dňoch 30.08.-01.09.2015 za účelom Legal semináru,  

8. Kanada, Ottawa v dňoch 02.-03.10.2015 za účelom plánovania a rozvoja edukačných  

programov,   

9. Poľsko, Wroclaw dňa 8.9.2015 za účelom CAHAMA (33. zasadnutie),  

10. Rakúsko, Viedeň dňa 24.9.2015 za účelom NADA Austria stretnutia,  

11. Francúzsko, Paríž v dňoch 29.- 30.10.2015 za účelom UNESCO  

12. Francúzsko, Strasbourg v dňoch 9.-10.11.2015 za účelom T-DO, CAHAMA, 

13. Rakúsko, Seibersdorf Labor GmbH dňa 16.11.2015 za účelom AD workshopu 

14. Rakúsko, Seibersdorf Labor GmbH dňa 2.12.2015 za účelom otváranie B-vzorky. 

TLAČOVÉ SPRÁVY 

ADA SR za rok 2015 zverejnila na webe MŠVVaŠ SR 8 tlačových správ: 

 

1. Nové impulzy pre boj s dopingom - (Sympózium v Lausanne), 

2. Národný kongres telovýchovného lekárstva (Bratislava), 

3. Zástupcovia ADA SR diskutovali o dopingu so športovcami (SOV Sielnica a Grand Prix Slovakia 

Bratislava), 

4. Zástupcovia ADA SR diskutovali s deťmi o dopingu (12.-18.7. Grand Hotel Bellevue, Tatry), 

5. ADA SR v Litve medzi expertmi v oblasti antidopingu (Litva, Vilnius), 

6. Konferencia CCES (Kanadská antidopingová agentúra) v spolupráci s WADA na tému ,,Plánovanie 

a rozvoj antidopingových vzdelávacích programov” (Ottawa, Kanada), 

7. Pozvánka na „Deň otvorených dverí Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky“, 

8. Elektronické vzdelávanie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky na tému „Spoločne proti 

dopingu 2015“. 
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4. ROZPOČET ADA SR A JEHO PLNENIE 

4.1 PLNENIE PRÍJMOV 

Príjmy z hľadiska platnej rozpočtovej klasifikácie boli naplnené v celkovom objeme 406 069 Eur, 

čo predstavuje celkom 100 % upravených finančných prostriedkov v roku 2015. Táto čiastka bola 

poskytovaná priebežne v mesačnom intervale z celkového upraveného rozpočtu, zvýšená o sumu 

rozpočtových opatrení. 

Plnenie príjmov mimorozpočtových prostriedkov bolo viazané na zabezpečenie služieb nadväzne 

na antidopingový program ADA SR. V rámci sledovaného obdobia bolo dosiahnuté plnenie v čiastke       

45 657 Eur, čo predstavuje 101 % k UR.  

Iné príjmy podľa ostatných kódov zdroja  

ADA SR v sledovanom období nedisponovala žiadnymi inými príjmami (podľa ostatných 

zdrojových kódov), ktoré nezasahujú do činnosti agentúry. 

ADA SR v sledovanom období nedisponovala žiadnymi príjmami z predaja hnuteľného 

a nehnuteľného majetku. 

4.2. ČERPANIE VÝDAVKOV Z HĽADISKA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 

 ADA SR mala pre rok 2015 schválené rozpočtové prostriedky vo výške 440 864 Eur a upravený 

rozpočet (ďalej len UR) vo výške 525 172 Eur. Celkové čerpanie za sledované obdobie bez 

mimorozpočtových prostriedkov bolo 329 316 Eur (63 % čerpania bez MRZ k UR). Čerpanie s 

mimorozpočtovými prostriedkami predstavovalo čiastku 448 420 Eur (85 % čerpania k UR).  

Bežné výdavky 

ADA SR mala na rok 2015 schválený rozpočet (ďalej len SR) bežných výdavkov 440 864 Eur 

a upravený rozpočet 525 172 Eur. Čerpanie upraveného rozpočtu zo zdroja 111 vo výške 406 069 Eur za 

sledované obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 329 316 Eur (81 % čerpania UR). Čerpanie 

s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 448 420 Eur (85 % čerpania UR). Čerpanie podľa kódov zdroja 

bolo nasledovné:  zo zdroja 111 vo výške 329 316 Eur, zo zdroja 131E vo výške 73 931 Eur a zo zdroja 

46 vo výške 44 888 Eur.  

Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

 ADA SR mala v kategórii 610 pre rok 2015 priradený SR rozpočtových prostriedkov vo výške 

91 405 Eur, ktorý bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 93 240 Eur. Čerpanie v sledovanom 

období predstavovalo čiastku 93 240 Eur bez mimorozpočtových prostriedkov (100 % čerpania k UR).  

Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 105 518 Eur t.j. 100 % čerpania k UR). 

 

Vyhodnotenie zamestnanosti 

 ADA SR mala k 31.12.2015 priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 8,1 zamestnancov, z toho 

4 ženy. V roku 2015 sa stabilizoval stav zamestnancov ADA SR na celkový počet 9 zamestnancov (z toho 

2 zamestnanci na čiastočný úväzok).  

Zamestnanci ADA SR boli odmeňovaní v zmysle ustanovení Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Objem mzdových prostriedkov 

 Schválený rozpočet miezd pre rok 2015 predstavoval čiastku 91 405 Eur. 

 V roku 2015 boli vykonané rozpočtové opatrenia a UR miezd predstavuje čiastku 93 240 Eur. 

 Čerpanie rozpočtových zdrojov bolo vo výške 93 240 Eur (100 % čerpanie UR).  

 Z mimorozpočtových prostriedkov zo zdroja 46 boli v sledovanom období uhradené mzdové 

prostriedky v kategórii 611 vo výške 8 Eur a odmeny zamestnancov v kategórii 614 vo výške 

12 270 Eur. 

 

Priemerný plat 

Priemerný plat na jedného pracovníka agentúry za sledované obdobie predstavoval čiastku 863 

Eur (v r. 2014 to bolo 947 Eur).  

 ADA SR čerpala finančné prostriedky vo výške 28 779 Eur, ktoré boli viazané na výkon 

špeciálnych činností komisárov dopingovej kontroly a ďalších nevyhnutných odborných činností 

vyplývajúcich z poslania ADA SR. Tieto prostriedky boli vyplatené 32 osobám pracujúcim na základe 

dohody o vykonaní práce podľa aktuálneho výkonu v jednotlivých mesiacoch.  

 

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevky do poisťovní 

V tejto kategórii 620 mala ADA SR schválený rozpočet vo výške 31 946 Eur, tento bol následne 

upravený na základe rozpočtových opatrení na čiastku 32 587 Eur. Pre účel vyplatenia finančných 

prostriedkov na odvody viazané k objemu skutočne vyplatených mzdových prostriedkov t. j. vrátane osôb 

pracujúcich na dohodu bol schválený rozpočet upravený na čiastku 45 072. V roku 2015 bolo čerpaných 

celkom 45 072 Eur (100 % čerpania k UR). Zvýšené čerpanie bolo spôsobené zavedením odvodov 

z dohôd o vykonaní práce do inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Z mimorozpočtových zdrojov neboli 

schválené ani čerpané žiadne prostriedky na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby 

 V kategórii 630 mala ADA SR podľa SR schválený objem finančných prostriedkov vo výške    

284 319 Eur a upravený rozpočet vo výške 267 757 Eur.  Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bez 

mimorozpočtových prostriedkov bolo v rozsahu 191 005 Eur (71 % čerpania k UR), čerpanie spolu 

s mimorozpočtovými prostriedkami vo výške 223 614 Eur (74 % čerpania k UR). Vyjadrené čerpanie 

finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným kontraktom a rozpočtom ADA SR.  

Súčasťou čerpania výdavkov kategórie 630 boli aj finančné prostriedky určené na zabezpečenie 

zahraničných pracovných ciest pracovníkov ADA SR, ktoré boli efektívne čerpané v celkovom objeme 

10 493 Eur (100 % čerpania k UR).  

Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery 

 Finančné prostriedky v tejto kategórii na rok 2015 neboli rozpočtované ani čerpané. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  

  ADA SR nemala v roku 2015 schválené a ani rozpočtované žiadne kapitálové výdavky. ADA SR 

nemala v roku 2015 plánované a ani rozpočtované žiadne kapitálové transfery. 
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4.3. HODNOTENIE HOSPODÁRENIA Z HĽADISKA NÁKLADOV, VÝNOSOV 

A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 

Hodnotenie hospodárenia z hľadiska nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku sa odvíja od 

činnosti organizácie pri realizácii antidopingového programu ADA SR. 

 

Výnosy 

V období roka 2015 bolo dosiahnuté plnenie mimorozpočtových prostriedkov v celkovej výške 

45 657 Eur, čo predstavuje 101 % k UR. Tieto finančné prostriedky boli získané za vykonané služby 

spojené s realizáciou vyžiadaných dopingových kontrol, terapeutických výnimiek a za účastnícky 

poplatok komisárov dopingovej kontroly na seminároch ADA SR v čiastke 525 Eur. Agentúre boli v roku 

2015 poskytnuté bežné transfery zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR vo výške 406 069 

Eur. 

 

Náklady 

Čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých položkách a podpoložkách bolo v súlade so 

schváleným rozpočtom na rok 2015.  

Celkové náklady vo výške 436 355 Eur boli čerpané predovšetkým na nižšie uvedené náklady vo 

výške: 

 

101 136 Eur   analýzy testov dopingovej kontroly 

24 273 Eur   vzdelávacie pomôcky 

28 918 Eur   spotrebný materiál 

18 206 Eur  cestovné náklady 

16 437 Eur  odborné právne služby 

11 880 Eur  prevádzkové náklady podľa zmluvy o prepožičaní priestorov Štatistického úradu SR 

6 439 Eur  servisné činnosti, opravy a údržbu služobných vozidiel 

4 684 Eur  kuriérske služby 

4 532 Eur  odborné preklady 

3 623 Eur  seminár, workshop, kongres 

3 405 Eur  výroba a tlač formulárov, brožúr 

 

Hospodársky výsledok 

ADA SR dosiahla za sledované obdobie kladný hospodársky výsledok vo výške 12 607 Eur.  

Zostatok finančných prostriedkov z rozpočtových zdrojov vo výške 76 753 Eur bude použitý na náklady 

súvisiace s úlohami vyplývajúcimi z nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov platného od 1. 1. 2016, na analýzy dopingových kontrol a výkon preventívnych 

opatrení v boji proti dopingu v športe. 

4.4. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH PODĽA KONTRAKTU 

V zmysle uzatvoreného kontraktu na rok 2015 ADA SR vykonávala všetky svoje povinnosti 

a plnila úlohy, ktoré jej z kontraktu vyplývali.  
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Schválený rozpočet podľa kontraktu v sume 407 670 Eur bol znížený rozpočtovými opatreniami 

na sumu 406 069 Eur a následne bol upravený o čiastku 73 931 Eur (zostatok prostriedkov 

z predchádzajúceho obdobia) a priebežne bol použitý v zmysle schváleného kontraktu.  

4.5. OSTATNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE  

 ADA SR disponuje evidenčne svojim majetkom v celkovom úhrne 92 282 Eur.  ADA SR 

nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. ADA SR sídli v budove Štatistického úradu SR na Hanulovej 5/C. 

Inventarizáciou ako aj priebežnými pravidelnými štvrťročnými kontrolami neboli zistené žiadne rozdiely 

skutočnosti oproti vykazovanému účtovnému stavu. 

4.6. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY ORGANIZÁCIE 

 ADA SR k 31. 12. 2015 neevidovala žiadne pohľadávky a evidovala záväzky organizácie 

v celkovej čiastke 15 884 Eur, z toho 80 Eur za tovary a služby objednané a vykonané v roku 2015, 8 387 

Eur záväzky voči zamestnancom, 6 595 Eur daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného 

poistenia a 822 Eur ostatné záväzky. 
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5. ZÁVER 

Zákonom č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 

účinnosť od 1. januára 2016 mení sa postavenie Antidopingovej agentúry SR. Vzhľadom na potrebu 

zvýšenia miery jej nezávislosti (vychádzajúcej zo Svetového antidopingového kódexu) dostáva status 

príspevkovej organizácie zriadenej zákonom ako nezávislej organizácie, ktorá na území Slovenskej 

republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu (na rozdiel od doterajšieho statusu, kedy bola 

síce tiež príspevkovou organizáciou, avšak zriaďovanou ministerstvom školstva - teda priamo riadenou 

organizáciou).  

V súlade so vzorovými pravidlami Svetovej antidopingovej organizácie sa upravuje aj osobný 

rozsah pôsobností agentúry. 

V nadväznosti na oba medzinárodné dokumenty, najmä vychádzajúc z Dohovoru UNESCO a zo 

Svetového antidopingového kódexu sa rozširujú a spresňujú právomoci agentúry (napr. kontrolné 

právomoci vo vzťahu k implementácii hlavných častí Svetového antidopingového programu športovými 

organizáciami), ale aj jej povinnosti. 

V súlade s dohovorom UNESCO a Svetovým antidopingovým kódexom sa upravuje rozsah 

činnosti spadajúcich pod pojem dopingová kontrola (t. j. dopingovou kontrolou nie je len odber vzoriek, 

ale všetky úkony až po rozhodnutie vo veci). Definuje sa postavenie dopingového komisára ako osoby 

prostredníctvom ktorej agentúra vykonáva dopingovú kontrolu. Zároveň sa ustanovujú predpoklady na 

výkon tejto funkcie/činnosti a formálne náležitosti potrebné pre výkon dopingovej kontroly. Upravujú sa 

procesné náležitosti prejednávaniavo veci pred komisiou vrátane predpokladov pre členstvo v takej 

komisii, a to tak, aby komisia bola najmä nestranná vo vzťahu k športovcovi či jeho sprievodnej osobe. 

Hlavnou úlohou ADA SR je organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach 

týkajúcich sa dopingových kontrol.  

Naďalej bude prioritou ADA SR poskytovať cezhraničnú súčinnosť  v rámci dopingovej kontroly 

a uzatvárať dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom. 

 

 

Bratislava 31. marec 2016  

 

 

 Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD. 

                                                                                                                      riaditeľka ADA SR 


