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1. Informácie o zmenách predpisov agentúry  

V roku 2021 sa uskutočnili nasledujúce zmeny v interných predpisoch SADA:  

 bol aktualizovaný P01 Organizačný poriadok - nová organizačná štruktúra SADA s účinnosťou 

od 1. februára 2021,  

 bola vytvorená nová SM16 Smernica o podmienkach a postupe pri uzatváraní dohôd a prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1. marca 2021,  

 bola vytvorená nová SM17 Smernica o riadení antidopingového vzdelávania s účinnosťou od 

1. marca 2021. 
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2. Informácie o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti 

 Názov organizácie:      ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA 
      SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
      (ďalej len „SADA“) 
 
 Štatutárny zástupca:   PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., riaditeľka 
 
 Právna forma:  Štátna príspevková organizácia  
                                                                              zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

 
 Vznik: Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2015 

zriadená podľa § 6. ods. 1 zákona č. 300/2008 Z. 
z.  o organizácii a podpore športu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

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

  účinnosť od 1. januára 2016 zmena na 
  štátnu príspevkovú organizáciu zriadenú 

zákonom, ako nezávislú organizáciu, ktorá na 
území SR plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti 
dopingu. 

 
 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 
      www.antidoping.sk 
      E-mail: office@antidoping.sk 
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Organizačná štruktúra SADA  

Organizačnú štruktúru SADA určuje štatút SADA č. 2016-9381/3493:1-56AA a Organizačný poriadok P 01 SADA 

platný od 1. februára 2021.  

 

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Riaditeľka SADA 

 

Mgr. Slavomíra Horváthová Asistentka riaditeľa, odborný pracovník pre 
správu registratúry a archivácie, GDPR 

 

Ing. Tomáš Pagáč, PhD. Vedúci oddelenia testovania, prevencie 
a správy výsledkov 

 

Ing. Ladislav Čambal Odborný pracovník pre konanie vo veci 
dopingu, PVK 

 

Mgr. Ján Baník  Odborný pracovník pre testovanie a                        
vyšetrovanie 

Ing. Zuzana Kubová, PhD. Odborný pracovník pre výchovu a 
vzdelávanie 

Alexandra Megóová Odborný pracovník  pre národný register 
športovcov pre testovanie a ADAMS 

Viera Kolibášová Odborný pracovník pre ekonomicko-
hospodárske činnosti 

Mgr. Andrej Toldy       Odborný pracovník pre vnútornú správu 

 

Externí zamestnanci  Komisári dopingovej kontroly (22) 
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Postavenie SADA je v Slovenskej republike definované základnými dokumentami, ktoré stanovujú úlohy 

organizácie na národnej úrovni a to: 

a)  zákon č. 440/2015 Z. z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon“).  

b) štatút SADA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 86 

ods. 6 zákona č. 440/2015 vydalo tento Štatút pod č. 2016-9381/3493:1-56AA s účinnosťou od 

1. februára 2016. V zmysle Štatútu je SADA právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch 

vystupuje vo svojom mene, nadobúda práva, zaväzuje sa a má zodpovednosť vyplývajúcu 

z týchto vzťahov.  

Zákonom, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016 sa mení postavenie SADA. 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. V súlade so vzorovými 

pravidlami Svetovej antidopingovej organizácie sa upravuje aj osobný rozsah pôsobnosti agentúry.

 Agentúra okrem legislatívnej úpravy jej postavenia musí spĺňať určité kvalitatívne parametre jej 

činnosti. Tie vychádzajú z organizačnej štruktúry organizácie, t. j. organizačného, pracovného 

a registratúrneho poriadku a plánu. V oblasti procesov dopingovej kontroly a udeľovania 

terapeutických výnimiek sa SADA riadi certifikátom kvality podľa normy STN  EN ISO 9001:2015  

           Hlavným cieľom SADA je plnenie úloh stanovených v zákone o športe. 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 SADA je aj priebežné 

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

oblasti. 

                 SADA uzavrela v priebehu roku 2021 Memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou 

Amerického futbalu (SAAF). 

V dňoch 16. - 17. septembra 2021 v Bratislave uskutočnila SADA v rámci projektu ERASMUS+ 

„Vzdelávanie ako stratégia v boji proti dopingu“ prvé nadnárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili v 

rámci  projektu ERASMUS+  organizácie SEMED a UCAM zo Španielska, CROSSKOVACSI z Maďarska, 

MUL z Poľska, SMAS zo Srbska a Klitschko Foundation z Ukrajiny. Koordinátorom projektu ERASMUS+ 

je španielska medicínska spoločnosť SEMED. 

                 V roku 2021 uzavreli Memorandum o spolupráci WADA (Svetová antidopingová agentúra) 

a CEADO (Stredoeurópska antidopingová organizácia), ktorého aktívnym členom je aj SADA. Zmluvné 

strany Memoranda o spolupráci sa zaviazali spolupracovať na špecifických aktivitách rozvoja 

antidopingového programu počnúc projektom zahrňujúcim Východoeurópsku regionálnu 

antidopingovú organizáciu (EERADO). SADA podpísala v rámci projektu WADA/CEADO/EERADO dňa 

23.11.2021 v Kišiňove zmluvu o spolupráci s Národnou antidopingovou agentúrou Moldavska. 

 



 
7 

Popis činností Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky v roku 2021 

 

1. Výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe 

Súčasťou tejto úlohy je zabezpečiť informovanosť športovcov a ostatných o ich právach a 

povinnostiach, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala  podpisom medzinárodných zmlúv a 

dohovorov na poli boja proti dopingu v športe. Jednou z foriem je zverejňovanie informácií dlhodobého 

charakteru (Svetový antidopingový kódex, jeho medzinárodné normy, Zoznam zakázaných látok a pod.) 

a metodických postupov pre užívateľov systému ADAMS. Systém podporuje výskum a vzdelávanie v 

oblasti boja proti dopingu. Antidopingová agentúra SR (ďalej len „SADA“) v roku 2021 zabezpečila 70 

prednášok a školení pre športovcov, trénerov, podporný tím športovcov, dopingových komisárov 

a žiakov (resp. študentov). Väčšinu prednášok sme realizovali online prostredníctvom webinárov, 

nakoľko pandemická situácia nám ani v tomto roku neumožnila zúčastňovať sa prednášok prezenčne. 

V záujme zachovania protipandemických opatrení sa nám podarilo zabezpečiť o 40% viac prednášok 

v porovnaní so stanoveným cieľom. SADA pravidelne zverejňovala novinky ohľadne antidopingu 

a prebiehajúcich akciách prostredníctvom Facebook stránky a www.antidoping.sk. Okrem toho 

zamestnanci SADA  aktívne aj autorsky participovali aj v tomto roku na príprave série článkov 

o výživových doplnkoch, a taktiež sa v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou pričinili 

o preklad kurzu pre účastníkov ZOH v Pekingu.  

Dôležitým poslaním Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je teda poskytovanie 

informácií, výchovná, poradenská a osvetová činnosť pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a 

študentov športových škôl a tried so športovým zameraním, rodičov ako aj pre širokú športovú 

verejnosť. Realizácia prebieha prostredníctvom informačných a metodických materiálov a 

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

a občianskymi združeniami. V roku 2021 sme sa zamerali hlavne na témy najčastejšie používaných 

výživových doplnkov a informácie spojené s účasťou na zimných olympijských a paralympijských hrách. 

Rieši: odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie  

Garant: Zuzana Kubová 

Ciele: Upevnenie morálnych a etických hodnôt športovej populácie v oblasti  boja proti dopingu, 

zabezpečenie plnenia úloh Svetového  antidopingového programu 

 

2. Medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti dopingu v športe (najmä so Svetovou 

antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými 

športovými organizáciami) 

Presná špecifikácia termínov a nákladov na realizáciu tejto úlohy vyplýva zo zverejnených 

termínov a miest zasadnutí jednotlivých medzinárodných organizácií. Pôsobenie v organizáciách: 

Svetová antidopingová agentúra (WADA), Inštitúte národných antidopingových organizácií (INADO), 

Dohovor proti dopingu Rady Európy (TDO a CAHAMA). Pracovné skupiny Rady Európy TDO-LI, TDO-

EDU, TDO-SCI, Európska komisia, seminár antidopingového laboratória v Seibersdorfe, bilaterálne a 

multilaterálne stretnutia s národnými antidopingovými organizáciami členských štátov Európskej únie. 

Rieši: riaditeľ,  riaditeľom poverení zamestnanci a poverení členovia poradných orgánov  

Garant: Žaneta Csáderová, Tomáš Pagáč 
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Ciele: Spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou a ostatnými antidopingovými organizáciami, 

zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z Dohovoru boja proti dopingu Rady Európy a z Dohovoru 

boja proti dopingu UNESCO. 

 

3. Národná spolupráca v boji proti dopingu v športe (najmä s národnými športovými zväzmi, 

Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenským paralympijským výborom a inými 

organizáciami) 

Úzka spolupráca na tejto úrovni je nevyhnutnou súčasťou boja proti dopingu v športe. V tejto 

časti je to koordinácia dopingových kontrol, prenos informácií o pobytoch a plánoch športovcov a 

družstiev reprezentácie Slovenskej republiky. V neposlednom rade je to aj potreba informovanosti a 

koordinácie v prípade výskytu pozitívnych dopingových nálezov slovenských športovcov a počas 

testovania na súťažiach v Slovenskej republiky aj zahraničných športovcov. SADA vedie národný register 

športovcov pre testovanie, kontroluje zapracovanie a dodržiavanie pravidiel Svetového 

antidopingového programu športovými organizácii na území Slovenskej republiky. Súčasťou tejto úlohy 

je aj spoluorganizovanie seminárov, konferencií a iných vzdelávacích akcií s uvedenými subjektmi. 

Rieši: odborný pracovník pre národný register športovcov pre testovanie a ADAMS a odborný 

pracovník pre testovanie a vyšetrovanie  

Garant: Alexandra Megóová, Ján Baník 

Ciele: Zapracovanie a dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu športovými zväzmi a 

športovými organizáciami. 

 

4. Výkon, organizácia a riadenie dopingových kontrol, zabezpečovanie analýzy vzoriek odobratých 

na účely dopingovej kontroly, vypracovanie ročného plánu dopingových kontrol, oznamovanie 

právoplatných rozhodnutí vo veci porušenia antidopingových pravidiel Svetovej antidopingovej 

agentúre, uzatváranie dohôd o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým 

programom 

Rieši: odborný pracovník pre testovanie a vyšetrovanie, odborný pracovník pre národný register 

športovcov pre testovanie a ADAMS  

Garant: Ján Baník, Alexandra Megóová 

Ciele: 300 odberov biologického materiálu 

 

5. Zabezpečenie  vyžiadaných dopingových kontrol 

Rieši: ekonomicko -  hospodársky pracovník, odborný pracovník pre vnútornú správu, odborný 

pracovník pre testovanie a vyšetrovanie, odborný pracovník pre konanie vo veci dopingu. 

Garant: Viera Kolibášová, Andrej Toldy, Ján Baník, Ladislav Čambal 

Ciele: Efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov Antidopingovej agentúry Slovenskej 

republiky, majetku štátu, ktorý má v správe a dodržanie finančných limitov v zmysle rozpočtu 

organizácie 
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6. Oznamovanie zmien v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, udeľovanie 

terapeutických výnimiek 

Táto činnosť je z hľadiska Svetového antidopingového kódexu nevyhnutná najmä pre 

športovcov s rôznymi zdravotnými problémami a chorobami. Táto oblasť zahŕňa činnosť samotnej 

Komisie pre terapeutické výnimky. SADA poskytuje konzultačnú činnosť zameranú na lieky a liečivéh 

prípravky, pre účely boja proti dopingu spravuje databázu zakázaných a povolených liekov a liečivých 

prípravkov a vedenie a aktualizuje informačný systém na overovanie zakázaných látok.   

 

Rieši: vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov 

Garant: Tomáš Pagáč 

Ciele: Umožniť športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom. Poskytnúť odborné 

informácie ohľadom liekov a liečivých prípravkov, ktoré obsahujú alebo neobsahujú zakázané látky. 

 

7. Vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe 

Nosnou aktivitou je každoročná organizácia seminára pre dopingových komisárov, kde sú 

poskytované nové informácie z oblasti boja proti dopingu v športe, právne a zdravotné aspekty a 

súčasne je tu priestor na výmenu informácií a skúseností, čo skvalitňuje činnosť všetkých účastníkov. 

Ďalšou činnosťou je výber a príprava nových dopingových komisárov. V rámci uvoľnenia 

protipandemických opatrení sa nám počas letného obdobia podarilo vyškoliť niekoľko komisárov 

osobne, ale zvyšok roka sme na vzdelávanie dopingových priestorov využívali radšej online priestor.  

Rieši: odborný pracovník pre testovanie a vyšetrovanie a odborný pracovník pre výchovu a 

vzdelávanie 

Garant:  Žaneta Csáderová, Tomáš Pagáč, Ján Baník, Zuzana Kubová 

Ciele: Zabezpečenie dostatočného počtu dopingových komisárov na plnenie úloh Svetového 

antidopingového programu 
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3. Činnosť SADA v roku 2021 - hodnotenie 

 Úlohy SADA sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte č. 0274/2019 

uzatvorenom medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SADA v Bratislave dňa 28.2. 

2019. Kontrakt je zverejnený internetovej stránke www.antidoping.sk. 

3.1. PREHĽAD VYKONANÝCH DOPINGOVÝCH KONTROL  
 

SADA pokračovala v roku 2021 v plnení medzinárodnej technickej normy TDSSA,  v rámci ktorej 
sa vykonávajú dodatočné analýzy v minimálnom množstve na základe rozdelenia podľa športov a 
športových disciplín. Hlavným cieľom v roku 2021 bolo zvýšiť podiel mimosúťažného testovania 
vzhľadom na intenzívnu prípravu športovcov na Hry olympiády v Tokiu 2020 (2021) a Zimné olympijské 
hry v Pekingu 2022 a samozrejme aj k nim pridružené Paralympijské hry. Súťažné testovanie bolo 
namierené na rizikové športy. 

SADA uskutočnila v roku 2021 celkovo 456 dopingový kontrol, z ktorých bolo 371 z poverenia 
SADA a 85 z poverenia medzinárodnej športovej federácie. 

 

ODBERY MOČU Z POVERENIA SADA 

SADA v roku 2021 vykonala zo svojho poverenia 371 odberov moču, ďalších 85 odberov moču 
bolo vykonaných v spolupráci s národnými a medzinárodnými športovými zväzmi, na podujatiach 
národného, európskeho alebo svetového významu, čo spolu predstavuje 456 odberov moču. V 
porovnaní s rokom 2020 SADA vykonala o 0,5 % viac odberov moču z vlastného poverenia, počet 
objednaných odberov moču sa zvýšil o 21,4 %.  

 

 

 

 

odbery z poverenia 
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o 0,5 %
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Odbery moču vykonané z poverenia SADA možno rozdeliť na odbery vykonané počas súťaže 
alebo mimo súťaže. V roku 2016 počet mimosúťažných odberov tvoril 57 % z celkového počtu 
odberov, v roku 2017 to bolo až 73 % odberov, v roku 2018 to bolo 52%, v roku 2019 to bolo 34%, 
v roku 2020 to bolo 53% z celkového počtu odobratých vzoriek moču. V roku 2021 SADA upravila 
pomer mimosúťažných a súťažných odberov v pomere 3:2 v prospech mimosúťažného testovania, 
avšak bez zahrnutia testov športovcov, ktorí by sa mohli kvalifikovať na Hry olympiády, či Zimné 
olympijské hry. Po vykonaní 251 mimosúťažných odberov moču a 120 súťažných odberov moču sme 
dosiahli pomer 68:32. 

 

 

SADA uskutočnila v roku 2021 celkovo 371 odberov moču, z ktorých bolo 251 mimosúťažných 
odberov a 120 súťažných odberov. 

 

Najviac odberov moču SADA vykonala v týchto športoch: Odbery moču nariadené SADA boli 
vykonané v jednotlivých športoch nasledovne: 

  Šport Spolu Súťažný odber Mimosúťažný odber 

1 atletika 62 19 43 

2 Ľadový hokej 32 20 12 

3 rýchlostná kanoistika 30 3 27 

4 plávanie 23 8 15 

5 biatlon 22 0 22 

6 vzpieranie 18 6 12 

7 cyklistika 14 6 8 

8 lyžovanie 13 0 13 

9 kulturistika 12 5 7 

10 vodný slalom 11 0 11 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

mimosúťažná
kontorla

187 226 164 113 196 251

súťažná kontrola 139 84 154 218 173 120
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DOPLNKOVÉ (ESAS, GHRFS) A DODATOČNÉ (SPC) ANALÝZY PRE ODOBRATÉ VZORKY 

 

Rok ESAs GHRFs SPC 

2014 0 0 4 

2015 31 27 23 

2016 94 75 9 

2017 85 55 9 

2018 80 61 14 

2019 93 69 8 

2020 116 74 4 

2021 118 88 5 

 

Od roku 2015 vstúpil do platnosti uvedený technický dokument TDSSA, ktorý je každoročne 
revidovaný a podľa ktorého je potrebné vykonávať analýzy na EPO (ESAs), rastový hormón z krvi a jeho 
faktory z moču (GHRFs). Dodatočnú analýzu „SPC“ (steroide profile confirmation) bolo potrebné 
vykonať na základe vyžiadania z laboratória, pokiaľ vzorka vykazovala neštandardné pomery 
steroidovej zložky. Žiadny z týchto testov však zatiaľ nepotvrdil prítomnosť zakázaných látok. SADA má 
zodpovednosť za plnenie tejto normy len pre dopingové kontroly, pri ktorých je poverujúca organizácia, 
na základe čoho sa z pohľadu jednotlivých športov a disciplín dosiahol aspoň minimálny počet 
dodatočných analýz. 

 

SADA v roku 2021 vykonala 118 ESA analýz, 88 GHRFs analýz a 5 dodatožných SPC analýz.  

 
KRVNÉ ODBERY 

SADA sa v uplynulých rokoch pripravovala na zavedenie krvných odberov a  vytvárala zázemie 
pre postupné profilovanie hematologického modulu biologického pasu športovca (ABP). V roku 2021 
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SADA vykonala 60 odberov pre ABP a 49 odberov krvi pre analýzu rastového hormónu (GH). Oproti 
roku 2020 je to zníženie počtu krvných odberov (o 24 odberov GH). Cieľom pre rok 2021 bolo posilnenie 
odberov krvi pre biologický pas športovca, a teda budovanie a priebežné dopĺňanie informácií v 
biologických pasov vybraných športovcov.    

 

  

PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 

 

Neboli zaznamenané porušenia antidopingových pravidiel.   

 
SADA v roku 2021 zaznamenala dva analytické prípady (dva nálezy zakázanej látky vo vzorke 

moču), ktoré ďalej posunula na riešenie Komisií pre konanie vo veci dopingu. 
 
 

Rok Počet porušení 

antidopingových 

pravidiel 

2014 10 

2015 8 

2016 7 

2017 11 

2018 9 

2019 9 

2020 0 

2021 2? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ABP 0 0 8 40 56 56 60

GH 2 12 14 74 76 73 49
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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.  

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE SYSTÉMU ADAMS 

 

Agentúra priebežne aktualizuje Národný register pre testovanie, v ktorom v koordinácii 
s národnými športovými zväzmi je ku koncu roka 2021 zaradených celkom 56 športových 
reprezentantov z 15 športových zväzov a federácií, z toho 30 reprezentantov na báze Národného 
registra pre testovanie (NRTP) a 17 reprezentantov na báze Medzinárodného registra pre testovanie 
(IRTP). V základnom registri pre účely testovania sa v súčasnosti nachádza 9 športovcov. 

Z celkového počtu športových zväzov patrí 13 športových zväzov pod olympijské 
a paralympijské športy. Letné olympijské športy tvorí 10 športových zväzov, zimné olympijské športy 
tvoria 3 športy a dva športové zväzy sú neolympijské 

 

Kvartál NRTP IRTP Spolu 

Q1 31 17 48 

Q2 31 17 48 

Q3 31 11 42 

Q4 30 18 48 

 
V štvrtom kvartáli v roku 2017 boli vytvorené nové kritériá pre zaradenie športovcov do 

Národného registra pre testovanie a systému ADAMS. Na základe týchto kritérií pre zaradenie 
športovcov do Národného registra pre testovanie a systému ADAMS a na základe výberu športovcov 
podľa faktorov rizikovosti, agentúra postupne znižovala počet zaradených športovcov. Zníženie 
športovcov sa uskutočnilo na základe odporúčaní z WADA. Každý športovec zaradený v systéme 
ADAMS, musí mať za rok minimálne tri odbery. Pri vysokom počte športovcov SADA nemá dostatok 
financií ani personálu na dodržanie tohto nariadenia. 
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NAPOMENUTIA A NEDOSTUPNOSŤ NA TESTOVANÍ 

 
V zmysle predmetnej regulácie boli udelené 18 napomenutia za porušenie antidopingových 

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

Vzhľadom na postupné znižovanie počtu športovcov v Národnom registri pre testovanie sa 
znížil aj počet udelených napomenutí za porušenie antidopingových pravidiel – za nevyplnené alebo 
nesprávne vyplnené miesta pobytu v systéme ADAMS.  

 

Za nevyplnené údaje v systéme ADAMS nebolo udelené napomenutie.  

 

Vzhľadom na postupné znižovanie počtu športovcov v Národnom registri pre testovanie sa 
zvýšil počet udelených napomenutí za porušenie antidopingových pravidiel – za neposkytnutie 
požadovanej informácie o zmene pobytu / nezastihnutie na testovanie. Pri nižšom počte športovcov 
v NRTP mohla agentúra vykonávať viac mimo súťažných kontrol na športovca (snaha o dosiahnutie 
požadovaných troch kontrol na športovca ročne), čím sa však zvýšil počet nezastihnutí na testovanie.  

 

Za nedostupnosť na testovaní bolo udelených 15 napomenutí a bolo vyhodnotené ako 
porušenie antidopingových pravidiel. 

Tridsaťjeden športovcom bolo udelené prvé napomenutie z celkovo troch možných porušení 
antidopingového pravidla. Dvaja športovci mali udelené 2 napomenutia z troch možných. Vzhľadom na 
to agentúra žiadala o  písomné vysvetlenie porušenia uvedeného pravidla, vyplnenie online 
vzdelávacieho kurzu – Triagonal  a následné zosúladenie harmonogramu športovej prípravy 
(monitorovací formulár pobytov v online systéme ADAMS) a jeho oznámenie tak, aby mohla byť 
prípadná ďalšia mimo súťažná dopingová kontrola realizovaná bez prieťahov a bez dôsledkov pre 
športovú činnosť.  
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3.3. UDEĽOVANIE TERAPEUTICKÝCH VÝNIMIEK 
 
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 2021 Antidopingová agentúra SR poskytla 140 odborných konzultácií 

týkajúcich sa liekov a výživových doplnkov.   

V roku 2021 pokračoval projekt databázy liekov (www.zakazanelatky.sk), prostredníctvom 

ktorého si môžu športovci vyhľadať liek a overiť prítomnosť zakázanej látky.  

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. 

Prehľad skupín liekov zaslaných na konzultáciu športovcami 
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TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY 
 
V roku 2021 SADA udelila 5 terapeutických výnimiek (inzulín, 2x glukokortikoidy, amfetamín, 

diuretikum). Celkovo sme posúdili 12 žiadostí o udelenie terapeutickej výnimky, 7 žiadosti bolo 
zamietnutých, pretože užívanie daného lieku nevyžadovalo udelenie terapeutickej výnimky.     

 

 

 

3.4. VZDELÁVANIE  
Dôležitým poslaním SADA 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 roku 2021 pracovníci SADA zrealizovali 70 prednášok v online alebo prezenčnej forme 
v spolupráci s jednotlivými športovými zväzmi, školami alebo dopingovými komisármi, na ktorých bola 
interaktívnou formou predstavená problematika nielen boja proti dopingu, ale najmä boli zamerané na 
budovanie hodnôt čistého športu a povedomia o výživových doplnkoch,  zakázaných látkach 
a dopingovej kontrole. V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom sme zrealizovali 
6 prednášok zameraných na rôznu antidopingovú problematiku. 

V roku 2021 SADA zrealizovala tieto prednášky s aktívnou alebo online účasťou s celkovým 
dosahom asi 2500 účastníkov: 

Dátum Objednávateľ Počet účastníkov 

20/01/2021 NRTP, BRTP 20 

22/01/2021 Slovenský zväz tanečného športu 173 

25/01/2021 SOŠV 1 40 

26/01/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja 80 

27/01/2021 SAŠŠ 123 

01/02/2021 Slovenský zväz bedmintonu 33 

01/02/2021 Bilingválne gymnázium Žilina 90 

09/02/2021 Slovenská gymnastická federácia 104 

10/02/2021 Slovenský krasokorčuliarsky zväz 25 

10/02/2021 Komisia vzdelávania 5 

11/02/2021 Slovenská jazdecká federácia 2 

17/02/2021 SAŠŠ 62 

2017 2018 2019 2020 2021

počet žiadostí o TUE 12 10 9 5 12

počet udelených TUE 3 0 3 1 5
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20/02/2021 Slovenský zväz kickboxu 32 

22/02/2021 SOŠV 2 72 

23/02/2021 Športové gymnázium Žilina  100 

04/03/2021 SADA-DCO I 2 

04/03/2021 Slovenský zväz karate 16 

05/03/2021 Slovenská plavecká federácia 20 

09/03/2021 SADA-DCO I 1 

10/03/2021 NRTP, BRTP 13 

11/03/2021 SADA-DCO II 3 

12/03/2021 Zväz potápačov Slovenska 25 

16/03/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja 200 

16/03/2021 FTVŠ 50 

18/03/2021 SADA-DCO III 3 

25/03/2021 Slovenský zápasnícky zväz 40 

26/03/2021 Slovenský zväz tanečného športu 67 

29/03/2021 SOŠV 3 50 

31/03/2021 SAŠŠ 35 

12/04/2021 DCO reakreditácia 1 

21/04/2021 SADA-DCO I 3 

26/04/2021 SOŠV 4 25 

27/04/2021 SADA-DCO II 3 

28/04/2021 SAŠŠ 40 

04/05/2021 Športová škola Žilina 50 

04/05/2021 SADA-DCO III 2 

17/05/2021 SADA-DCO I 2 

18/05/2021 Slovenská federácia karate 50 

31/05/2021 SOŠV 5 22 

07/06/2021 Slovenský futbalový zväz                                        33 

21/06/2021 SOŠV 6 20 

24/06/2021 Súkromné gymnázium v Žiline 20 

07/07/2021 Slovenský futbalový zväz 25 

13/07/2021 Slovenský paralympijský výbor 30 

14/07/2021 Seminár DCO 30 

15/07/2021 Slovenský zväz kickboxu 30 

17/07/2021 Slovenská muay-thai asociácia 40 

22/07/2021 DCO I 4 

06/08/2021 Slovenský zväz lukostreľby 20 

11/08/2021 Kontrolóri športu 25 

12/08/2021 DCO II 2 

17/08/2021 DCO III 1 

18/08/2021 Kontrolóri športu 25 

03/09/2021 DCO reakreditácia Trenčianske Teplice 25 

04/09/2021 DCO reakreditácia Trenčianske Teplice 25 

09/09/2021 LOSS-SADA 60 

21/09/2021 Slovenský zväz karate 70 

08/10/2021 JOT 20 

11/10/2021 DCO I 1 
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12/10/2021 Slovenský paralympijský výbor 40 

16/10/2021 Slovenská boxerská federácia 20 

16/10/2021 Slovenský veslársky zväz 15 

20/10/2021 FTVŠ 40 

22/10/2021 DCO I 4 

27/10/2021 DCO II 4 

05/11/2021 Základná škola Skalica 40 

11/11/2021 PU v Prešove                                        20 

08/12/2021 Univerzita M. Bellu, Katedra športu 55 

15/12/2021 Univerzita M. Bellu, Katedra športu 50 

21/12/2021 Slovenská golfová asociácia 25 

 

Agentúra pravidelne poskytuje informácie a novinky prostredníctvom oficiálnej 

„Facebook“ stránky. Zamerali sme sa najmä na informácie o výživových doplnkoch, zakázaných látkach 

vo výživových doplnkoch a aktivitách spojených s prednáškovou činnosťou. Konkrétne vyšla v rámci 

informačnej kampane séria článkov o výživových doplnkoch: Spaľovače tukov, Energetické nápoje, 

Predtréningové pumpy, Spánok a športovec, CBD a športovec, Ketóny a športovec, Kratom a športovec. 

V priebehu roka sme reakreditovali všetkých aktívnych komisárov, plus sme zaškolili 8 nových 

adeptov, z ktorých by sa časom mali stať plnohodnotní dopingoví komisári. 

Na elektronické vzdelávanie „Spoločne proti dopingu“ sa počas roku 2021 zaregistrovalo 2936 

užívateľov, pričom 2783 úspešne absolvovalo test. 
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4. Vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol 
v predchádzajúcom roku 

V tejto časti je zahrnutá kompletná činnosť, týkajúca sa odberov počas, aj mimo súťaží. Pre rok 

2021 mala agentúra v pláne vykonať 300 dopingových kontrol. V roku 2021 SADA vykonávala odbery 

biologického materiálu na základe vlastných plánov, ktoré korelovali s nariadeniami WADA a technickou 

normou TDSSA. Okrem vlastného plánu bola SADA plne súčinná v oblasti národnej a medzinárodnej 

spolupráce, čo zahŕňa hlavne prípravu dopingových kontrol a vykonanie odberov na športových 

podujatiach európskeho a svetového významu. Medzinárodná spolupráca pri dopingových kontrolách 

však nezahŕňa len súčinnosť SADA pri odberoch v Slovenskej republike, ale aj nariadenie testovania 

slovenských športovcov v cudzej krajine príslušnou antidopingovou organizáciou.  

Pod autoritou SADA, boli vykonané v roku 2021 nasledovné odbery: 

 371 vzoriek moču (120 súťažných a 251 mimo súťažných), ku ktorým bolo nariadených 118 
dodatočných analýzy na EPO (ESA) a 88 analýz na faktory rastového hormónu (GHRFs), 

 5 vzoriek moču si vyžiadalo dodatočnú analýzu na potvrdenie steroidného profilu (SPC), 

 109 vzoriek krvi (49 na zistenie rastového hormónu a 60 pri zakladaní a vedení krvných pasov), 
 

SADA každoročne mení pomer medzi súťažnými a mimo súťažnými odbermi podľa aktuálnej 

potreby na základe cyklov konania najvýznamnejších Európskych a svetových podujatí.  

Pod inou autoritou vykonala SADA v roku 2021 nasledovné odbery: 

 85 vzoriek moču, 

 30 vzoriek krvi . 
 

Na uskutočnenie všetkých odberov v roku 2021 bolo potrebných zrealizovať 134 misií. 

Najkratšie misie boli zvládnuté počas jedného dňa, najdlhšia trvala až 8 dni, pričom sa na jednej 

odobralo od 1 až po 52 vzoriek.  

V roku 2021 boli zaznamenané dva prípady nálezu zakázanej látky vo vzorke moču športovca, 

ktoré boli ďalej postúpené Komisií pre konanie vo veci dopingu. 

V roku 2021 boli zavedené, alebo sa pokračovalo v krvných pasoch všetkých športovcov v NRTP, 

ktorý majú podľa TDSSA 30 % ESA a vyššie.  
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5. Prehľad príjmov a výdavkov  

PRÍJMY SADA 
Rozpočet za rok 2018 Rozpočet za rok 2019 Rozpočet za rok 2020 Rozpočet za rok 2021 

schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený 

Zostatok z minulého 
roku ZDROJ 131 0 € 53 029 € 0 € 61 837 € 0 € 47 024 € 0 € 51 245 € 

ZDROJ 111 463 726 € 496 337 € 472 337 € 490 176 € 510 761 € 525 188 € 552 898 € 503 810 € 

ZDROJ 46 zostatok z 
prechádzajúcich rokov 0 € 10 013 € 0 € 6 458 € 0 € 3 427 € 0 € 15 417 € 

Príjmy z iných zdrojov  
ZDROJ 46 43 194 € 71 625 € 43 194 € 113 364 € 53 194 € 42 730 € 48 438 € 69 633 € 

Príjmy z iných zdrojov  
ZDROJ 11O6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 426 € 

 

 

 

 

 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

ZDROJ 131 53 029 € 61 837 € 47 024 € 51 245 €

ZDROJ 111 496 337 € 490 176 € 525 188 € 503 810 €

SPOLU 549 366 € 552 013 € 572 212 € 555 055 €

Príjmy SADA zo štátneho rozpočtu  

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

ZDROJ 46 prostriedky z
prechádzajúcich rokov

10 013 € 6 458 € 3 427 € 15 417 €

ZDROJ 46 príjmy za dopingové
kontroly, prednášky, TUE

81 637 € 113 364 € 42 730 € 69 633 €

ZDROJ 11O6 - ERASMUS+ 0 € 0 € 0 € 10 426 €

SPOLU 91 650 € 119 822 € 46 157 € 95 476 €

Príjmy SADA z iných zdrojov
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Dátum vypracovania:   15. marca 2022 

Vypracovali:   Ing. Tomáš Pagáč, PhD.,  

                                           Mgr. Ján Baník, Ing. Zuzana Kubová, PhD.,  Alexandra Megóová,  

                                           Ing. Ladislav Čambal, Viera Kolibášová, Mgr. Slavomíra Horváthová 

 

Schválil:   PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. 

 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

ZDROJE 131, 111, 46 141 005 € 140 172 € 124 932 € 119 364 €

Náklady SADA na analýzy dopingových kontrol


