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1. Informácie o zmenách predpisov agentúry 

V roku 2017 došlo k nasledujúcim zmenám vnútorných predpisov SADA: 

 Vypracovanie bezpečnostného projektu SADA 

 Smernica SM12 o dopingovom komisárovi, asistentovi dopingového komisára a komisárovi pre 

odber vzorky krvi s platnosťou od 4.9. 2017. 

 Bezpečnostná smernica SM13 na ochranu osobných údajov s platnosťou od 4.9. 2017.  

 V roku 2017 sa aktualizovala ISO norma 9001:2008 na verziu 9001:2015 pre testovanie 

a udeľovanie terapeutických výnimiek.  

 Zmena organizačného poriadku SADA: 

o  Doplnená pozícia pre zástupcu riaditeľa s platnosťou od 1.3. 2017. 

o  Zánik pracovnej pozície odborný pracovník pre vonkajšie vzťahy s platnosťou od 1.3. 

2017. 

o  Nový zamestnanec na pozícii odborného pracovníka pre vzdelávanie s platnosťou od 

10.5. 2017.  
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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:   Mgr. Žaneta Csáderová, PhD., riaditeľka 
 
 Právna forma:  Štátna príspevková organizácia zapojená 

finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

 
 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.  

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

  účinnosť od 1. januára 2016 – dostáva status 
  štátnej príspevkovej organizácie zriadenej 

zákonom, ako nezávislej organizácie, 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 
      Fax: +421 2/44 64 34 12 
      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 

SADA platný od 1.3. 2017.  

 

CSÁDEROVÁ  Žaneta, Mgr., PhD. Riaditeľka 

Čambal Ladislav, Ing.  

(od 1.3. 2017) 

Zástupca riaditeľa 

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

KOLIBÁŠOVÁ  Viera  Ekonomicko-hospodársky pracovník 

BANÍK  Ján, Mgr. Odborný pracovník pre testovanie a                        
vyšetrovanie 

TOLDY  Andrej, Mgr.      Administratívny pracovník 

HAULIŠOVÁ Soňa, Mgr. Odborný pracovník  pre národný register 
športovcov pre testovanie a ADAMS 

PAGÁČ Tomáš, Ing.                      

(čiastočný úväzok) 

Odborný pracovník prevencie a TUE 

JEŽÍKOVÁ Zuzana, Ing. 

(čiastočný úväzok, od 10.5. 2017) 

Odborný pracovník pre výchovu a 
vzdelávanie 

GULÁN Ľubomír, MUDr. Odborný pracovník pre výchovu a 
vzdelávanie 

KLIKÁČ Anton, Mgr.   

(čiastočný úväzok, do 1.3. 2017) 

Odborný pracovník pre vonkajšie vzťahy 

ŠTALMACHOVÁ Barbora, Mgr. (na MD od 
10.11.2013) 

 

Externí zamestnanci (ako športový 
odborník) 

23 komisárov dopingovej kontroly 

  

  



 
6 

 Postavenie SADA je v Slovenskej republike definované základnými dokumentami, ktoré stanovujú 

úlohy organizácie na národnej úrovni: 

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 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. 
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Popis činností Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky na rok 2017 

1. Výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe 

Súčasťou tejto úlohy je zabezpečiť informovanosť o právach a povinnostiach športovcov 

a ostatných užívateľov, ku ktorým 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 a pod.) a metodických postupov 

pre užívateľov systému ADAMS. Podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu. Ďalšími 

formami je vydávanie výchovných a vzdelávacích materiálov, realizácia prednášok, seminárov, 

odborných diskusií a pod. Za týmto účelom bude pravidelná aktualizácia webového sídla 

www.antidoping.sk. Dôležitým poslaním Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je 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 športovú verejnosť. Ide 

o vydávanie informačných a metodických materiálov a zabezpečovanie interaktívnych prezentácií vo 

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

Rieši: odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie  

Garant: Ľubomír Gulán 

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 

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

Slovenským olympijským 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. Vedie národný register 

športovcov pre testovanie.  Kontrola zapracovania a dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového 

programu. 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: Soňa Haulišová, 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, Soňa Haulišová 

Ciele: 400 kontrol 

 

5. 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. Činnosť zahŕňa aj činnosť samotnej 

Komisie pre terapeutické výnimky. Poskytuje konzultačnú činnosť ohľadom liekov a liečivých prípravkov, 

pre účely boja proti dopingu spravuje databázu zakázaných a povolených liekov a liečivých prípravkov. 

Vedenie a aktualizuje informačný systém na overovanie zakázaných látok.   
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Rieši: odborný pracovník pre prevenciu a terapeutické výnimky (TUE) 

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. 

 

6. Vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe 

Nosnou aktivitou je každoročná organizácia dvoch  seminárov dopingových komisárov, kde sú 

domácimi i zahraničnými lektormi 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.  

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

vzdelávanie 

Garant: Ján Baník, Ľubomír Gulán 

Ciele: Zabezpečenie dostatočného počtu dopingových komisárov na plnenie úloh Svetového 

antidopingového programu 

 

7. Bežná prevádzka a ostatné služby 

Antidopingová agentúry Slovenskej republiky využíva prenajaté priestory. Súčasťou prenájmu 

sú aj náklady na energie a prenájom zariadenia miestností. Výraznú časť nákladov tvoria 

telekomunikačné a poštové služby, náklady na právne, ekonomické, prekladateľské služby a na 

zabezpečenie prevádzky organizácie, verejné obstarávanie. 

Rieši: ekonomicko -  hospodársky pracovník, administratívny pracovník,  odborný pracovník pre 

vonkajšie vzťahy 

Garant: Viera Kolibášová, Andrej Toldy , Anton Klikáč 

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 

 

8. Zabezpečenie  vyžiadaných dopingových kontrol 

Rieši: ekonomicko -  hospodársky pracovník, administratívny pracovník, odborný pracovník pre 

testovanie a vyšetrovanie 

Garant: Viera Kolibášová, Andrej Toldy, Ján Baník 

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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3. Činnosť SADA v roku 2017 - hodnotenie 

 Úlohy SADA sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte č. 0131/2017 

uzatvorenom medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SADA v Bratislave dňa 17.2. 

2017. Kontrakt je zverejnený internetovej stránke www.antidoping.sk. 

3.1. PREHĽAD VYKONANÝCH DOPINGOVÝCH KONTROL  
 

SADA pokračovala v roku 2017 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 2017 bolo mimo súťažné testovanie vrcholových 
športovcov pred blížiacimi sa olympijskými hrami v Pjongčangu, súťažné a mimo súťažné testovanie 
rizikových športov a aj národná a medzinárodná spolupráca so športovými zväzmi a federáciami. 

SADA uskutočnila v roku 2017 celkovo 102 dopingový kontrol (misií), z ktorých bolo 31 súťažných, 
71 mimo súťažných dopingových kontrol. 

ODBERY MOČU Z POVERENIA SADA 

 

SADA v roku 2017 vykonala zo svojho poverenia 310 odberov moču, ďalších 241 odberov moču 
bolo vykonaných v spolupráci s národnými a medzinárodnými športovými zväzmi, na podujatiach 
národného, európskeho alebo svetového významu, čo spolu predstavuje 511 odberov moču. 
V porovnaní s rokom 2016 SADA vykonala skoro rovnaký počet odberov moču z vlastného poverenia, 
pričom možno sledovať nárast počtu objednaných dopingových kontrol o 22,3 %.  
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Odbery moču vykonané z poverenia SADA možno rozdeliť na odbery vykonané počas súťaže 
alebo mimo súťaže. V roku 2016 počet mimo súťažných odberov tvoril 57 % z celkového počtu odberov, 
v roku 2017 bolo až 73% odberov moču odobratých mimo súťažného obdobia. Nárast počtu mimo 
súťažných odberov súvisí s plnením distribučného plánu testovania, v ktorom sa SADA v roku 2017 
zamerala na predolympijské testovanie našich reprezentantov, ako aj cielené testovanie športovcov pre 
potreby biologického pasu športovca. V roku 2018 je cieľom SADA upraviť pomer mimo súťažných 
a súťažných odberov v pomere 40:60.    

 

 

SADA uskutočnila v roku 2017 celkovo 310 odberov moču, z ktorých bolo 226 mimo súťažných 
odberov a 84 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 49 25 24 

2 ľadový hokej 44 8 36 

3 Kulturistika a fitnes 40 27 13 

4 biatlon 26 8 18 

5 lyžovanie 19 6 13 

6 vzpieranie 17 6 11 

7 zápasenie 16 0 16 

8 rýchlostná kanoistika 15 0 15 

9 vodný slalom 15 0 15 

10 cyklistika 12 0 12 

2016 2017
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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 

 

V roku 2015 vstúpil do platnosti uvedený technický dokument TDSSA, podľa ktorého je 
potrebné vykonávať analýzy na EPO (ESAs), rastový hormón z krvi a jeho faktory z moču (GHRFs). V roku 
2017 SADA splnila všetky požiadavky tohto dokumentu vo všetkých disciplínach, okrem počtu analýz 
na zistenie rastového hormónu z krvi, keďže povinnosť je až od roku 2018. 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 2017 vykonala 85 ESA analýz, 55 GHRFs analýz a 9 dodatožných SPC analýz.  

 

Skríningové testy na prítomnosť zakázaných látok v moči alebo dychu 

Rok Multi THC Alko 

2014 81 155 92 

2015 100 0 169 

2016 192 0 169 

2017 67 0 0 

Okrem štandardných testov moču alebo krvi v laboratóriu SADA vykonáva aj tzv. skríningové 
testy od spoločnosti DrugLab. Tieto testy dokážu takmer okamžite odhaliť vybrané látky v moči, ktoré 
sú v súťaži zakázané. Využívané sú hlavne viacparametrové testy „Multi“ (COC, MET, OPI, THC) alebo 
jednoparametrové testy „THC“. Toto testovanie SADA vykonáva v prevažnej miere v kolektívnych 
športoch mládeže a dospelých, pretože kolektív a mládež sú najviac rizikovými faktormi pre užívanie 
spoločenských drog. Vzhľadom na širší záber viacparametrových „Multi“ testov SADA už roku 2015 a do 
ďalších období upustila od využívania jednoparametrových „THC“ testov. V roku 2017 boli tieto odbery 
realizované v rámci projektu prevencie len v ľadovom hokeji, kde sa vykonalo 67 „Multi“ testov. 
Skríningové testy v ľadovom hokeji zaznamenali 2 prípady užívania spoločenských drog, testy 
v akreditovanom laboratóriu tieto zistenia nepotvrdili. 

KRVNÉ ODBERY 

SADA postupne získava skúsenosti s odbermi krvi a vytvára zázemie pre postupné profilovanie 
hematologického modulu biologického pasu športovca (ABP). V roku 2017 SADA vykonala 8 odberov 
pre ABP a 14 odberov krvi pre analýzu rastového hormónu (GH). Cieľom pre rok 2018 je postupné 
navyšovanie odberov krvi, ako aj budovanie biologických pasov vybraných športovcov.    
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PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 

 

Vzhľadom na to, že všetky porušenia antidopingových pravidiel za rok 2017 sa týkajú kulturistiky 
a naturálnej kulturistiky, odporúčame zvýšiť počet dopingových kontrol, ako aj zavedenie 

systematického vzdelávania v oblasti antidopingu.   

 
SADA zaznamenala 8 prípadov užívania zakázanej látky, 3 prípady porušenia antidopingových 

pravidiel boli neanalytického charakteru. Všetky prípady porušení boli zaznamenané v kulturistike, 
alebo v naturálnej kulturistike. Z pohľadu používania zakázaných látok prevládajú látky skupiny S1. 
Anabolické látky, ďalej sú využívané látky zo skupiny S2. Peptidové hormóny, alebo S3 Beta-2 agonisty. 
2 prípade porušení antidopingových pravidiel za rok 2017 sú v štádiu riešenia. Oba tieto prípady patria 
pod Slovenskej asociácie fitnes, kulturisitiky a silového trojboja. 

 

Rok Počet porušení antidopingových pravidiel 

2014 10 

2015 8 

2016 7 

2017 11 

 

2015 2016 2017

APB 0 0 8

GH 2 12 14
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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 2017 zaradených celkom 63 športových 
reprezentantov z 18 športových zväzov a federácií, z toho 39 reprezentantov na báze Národného 
registra pre testovanie (NRTP) a 24 reprezentantov na báze Medzinárodného registra pre testovanie 
(IRTP). V základnom registri pre účely testovania sa v súčasnosti nachádza 45 športovcov. 

Z celkového počtu športových zväzov patrí 15 športových zväzov pod olympijské 
a paraolympijské športy. Letné olympijské športy tvorí 10 športových zväzov, zimné olympijské športy 
tvoria 3 športové a paraolympijské športy tvoria 2 športové zväzy.  

V sledovanom období bolo do systému ADAMS dočasne zaradených 29 športovcov z dôvodu 
ich účasti na Olympijských hrách a Paralympijských v PyeongChangu 2018.  

Na základe nových kritérií pre zaradenie športovcov do Národného registra pre testovanie 
a systému ADAMS a na základe výberu športovcov podľa faktorov rizikovosti, predstavuje celkový počet 
športovcov v štvrtom kvartáli 2017 oproti štvrtému kvartálu 2016 zníženie o 80,12 %.  

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. 

 

Kvartál NRTP IRTP Spolu 

Q1 281 25 306 

Q2 123 24 147 

Q3 126 25 151 

Q4 39 24 63 

 

NAPOMENUTIA A NEDOSTUPNOSŤ NA TESTOVANÍ 

 
V zmysle predmetnej regulácie bolo udelených 20 napomenutí za porušenie antidopingových 

pravidiel vzhľadom na nevyplnenie údajov v systéme ADAMS a nedostupnosť na testovanie.  
Za nevyplnené údaje v systéme ADAMS boli udelené 2 napomenutia, a obe napomenutia boli 

vyhodnotené ako porušenie antidopingových pravidiel.  
 

Filing Failure Šport Zväz P/A 

 taekwondo SAT WTF I. porušenie 

 taekwondo SAT WTF I. porušenie 
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Za nedostupnosť na testovaní bolo udelených 19 napomenutí, z toho 5 napomenutí bolo na 
základe rozhodnutia SADA anulovaných a 14 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie 
antidopingových pravidiel. 

 

Missed Test Šport Zväz P/A 

 karate SFKaBU I. porušenie 

 vodný slalom SK I. porušenie 

 vodný slalom SK I. porušenie 

 vodný slalom SK II. porušenie 

 vzpieranie SZV I. porušenie 

 zápasenie SZZ I. porušenie 

 zápasenie SZZ II. porušenie 

 rýchlostná 

kanoistika 

SK I. porušenie 

 rýchlostná 

kanoistika 

SK I. porušenie 

 tenis STZ I. porušenie 

 lyžovanie SLA anulované 

 lyžovanie SLA anulované 

 lyžovanie SLA I. porušenie 

 cyklistika SZC anulované 

 curling SZTPŠ anulované 

 pretláčanie rukou SAPR anulované 

 judo SZJ II. porušenie 

 snowboarding SLA I. porušenie 

 biatlon SZB I. porušenie 

ROK 2018 

 
V roku 2018 má agentúra v pláne zostaviť zoznam nových kritérií pre zaradenie športovcov do 

Národného registra pre testovanie a systému ADAMS, a tým znížiť súčasný počet zaradených 
športovcov. Kritéria pre zaradenie budú prísnejšie a bude sa klásť dôraz na vrcholových športovcov a 
reprezentantov SR. Výber samotných športovcov bude vykonávať agentúra. 

 

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 2017 Antidopingová agentúra SR poskytla 126 odborných konzultácií 

týkajúcich sa liekov a výživových doplnkov.  
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V roku 2017 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 

 

 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.  

TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY 
 
V roku 2017 SADA udelila 3 terapeutické výnimky – zakázané látky inzulín (skupina S2. 

Peptidové hormóny) a prednizón (skupina S9. Glukokortikoidy).   

 

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 januári 2016 vstúpil do platnosti Zákon 440/2015 o športe, ktorý definuje opatrenia proti 
negatívnym javom v športe. SADA pokračovala v procese nastavovania nových pravidiel, najmä na 
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podklade výsledkov dotazníka Svetovej antidopingovej agentúry (WADA CCQ) a spolu so športovými 
zväzmi implementovala antidopingový program do jednotlivých oblastí. 

V roku 2017 sa pracovníci ADA SR zúčastnili reprezentačných sústredení našich športovcov, 
letných športových táborov aj akcií organizovaných jednotlivými športovými zväzmi pre verejnosť, na 
ktorých bola interaktívnou formou predstavená problematika nielen boja proti dopingu, ale najmä boli 
zamerané na budovanie hodnôt čistého športu. Pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a študentov 
športových škôl a tried so športovým zameraním boli zorganizované výchovné prezentácie v duchu 
čistého športu podporené reklamnou kampaňou s Mr. Dopom, ktorej autorské práva boli predĺžené na 
ďalší rok. Stále aktuálnejšou témou sa stáva užívanie výživových doplnkov aj medzi mladými 
športovcami a k tejto téme SADA pripravila edukačné video s našim športovcom. 

V roku 2017 sa pracovníci agentúry zúčastnili 18 veľkých akcií organizovaných inými subjektami 
(kongresy, konferencie, reprezentačné školenia a semináre, športové dni a tábory) s celkovým dosahom 
na viac ako 5000 účastníkov: 

 

Deti na hokej, HANT aréna, Skalica 

Sústredenie juniorskej reprezentácie SPF, Poprad 

Seminár delegátov SFZ, Bratislava 

Sústredenie SZĽH 18, Bratislava 

Školenie vedúcich súborov, trénerov a rozhodcov IDO, Bratislava 

Majstrovstvá sveta v stolnom tenise, SPV, Bratislava  

Európsky pohár v karate, Bratislava 

Školenie trénerov boxu I. a II. kvalifikačného stupňa, Nitra 

Paráda na Zelenej vode, SPV, Nové Mesto nad Váhom 

Seminár športovcov k ZOH v Pjongčangu 2018, Sielnica 

Športové gymnázium, Trnava 

Športový kemp, Dudince 

Letný pobytový tábor Benitim, Podskalie 

Seniorská reprezentácie SZK, Moštenica 

Konferencia Výživa a doping v športe, Bratislava 

Seminár IWF, Košice 

Národný kongres telovýchovného lekárstva, Bratislava 

Cross-country championships, Šamorín 

 

SADA podpísala Memorandum o spolupráci s 2 fakultami: Farmaceutická fakulta UK Bratislava 
a Fakulta športu Prešovskej univerzity. Na podklade bilaterálnej dohody sa bude Agentúra 
spolupodieľať na vzdelávacích aktivitách a zároveň to umožní získať riešiteľské kapacity pri národných 
a prípadne aj medzinárodných výskumných projektoch. 

V súvislosti so Zimnou Olympiádou v Pjongčangu 2018 prebehlo zaškolenie celého zdravotného 
tímu SOV, aby získali certifikáty podmieňujúce účasť na ZOH. V roku 2017 pokračovali vzdelávacie 
aktivity na univerzitách (FTVŠ UK, LF UK, SZU) s cieľom priblížiť otázku dopingu budúcim športovým 
odborníkom. 

Pre dopingových komisárov boli zorganizovaný seminár v Častej Papierničke, kde bolo 
uskutočnené aj školenie BOZP a reakreditačný písomný test.  
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Na konci roka prebehlo zaškolenie 10 nových adeptov na pozíciu dopingového komisára, ktorí 
budú poskytovať v roku 2018 služby vo forme asistentov. Zároveň s nadchádzajúcou povinnosťou 
antidopingových organizácií zavádzať a spravovať biologické pasy športovcov sa uskutočnilo 
zaškolenie 4 zdravotných sestier na pozíciu komisára pre odber krvi. 

Projekt elektronického vzdelávania pokračoval aj tento rok, rozšírený o ďalší modul zameraný 
na terapeutické výnimky a zakázané látky.  Kurz „Medical“ po spustení v auguste 2017 absolvovalo 20 
záujemcov a počas celého roka 2017 kurz „Spoločne proti dopingu“ absolvovalo 136 osôb.  

 

 

 

Celkovo od roku 2015 využilo možnosť elektronického vzdelávania 381 osôb a ich rozdelenie do 
kategórií a športov bolo nasledovné: 
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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 

2017 mala agentúra v pláne vykonať 400 dopingových kontrol. V roku 2017 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 anti-dopingovou organizáciou.  

Pod autoritou SADA, boli vykonané v roku 2017 nasledovné odbery: 

 310 vzoriek moču (84 súťažných a 226 mimo súťažných), ku ktorým bolo nariadených 85 
dodatočných analýzy na EPO (ESA) a 55 analýz na faktory rastového hormónu (GHRFs), 

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

 22 vzoriek krvi (14 na zistenie rastového hormónu a 8 pri zakladaní troch krvných pasov), 

 okrem laboratórnych testov, bolo vykonaných aj 67 skríningových testov na zistenie 
spoločenských drog hráčom ľadového hokeja. 
 

Oproti roku 2016 sa znížil počet odobratých vzoriek moču o 16, avšak v roku 2017 sa podarilo 

výrazne navýšiť pomer mimo súťažných odberov k súťažným. Výkon mimo súťažných odberov vyžaduje 

dlhší čas na prípravu a sú aj náročnejšie na realizáciu, z pohľadu boja proti dopingu však majú väčší 

význam pri kontrole reprezentácie Slovenskej republiky. 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 2017 nasledovné odbery: 

 241 vzoriek moču (v roku 2016 ich bolo 182), 

 48 vzoriek krvi (v roku 2016 ich bolo 13). 
 

Od roku 2013 sa počet odberov vykonaných SADA pre inú autoritu neustále zvyšuje, čo 

odzrkadľuje zvyšujúci sa kredit SADA ako autority pre odber vzorky, ale aj zlepšenie kvality podujatí 

organizovaných na území SR.  

Na uskutočnenie všetkých odberov v roku 2017 bolo potrebných zrealizovať 102 misií. 

Najkratšie misie boli zvládnuté počas jedného dňa, najdlhšia trvala až 7 dní, pričom sa na jednej 

odobralo od 1 až po 52 vzoriek.  

V roku 2017 bolo ukončených 11 prípadov porušení antidopingových pravidiel športovcom, 2 

prípady sú v odvolacom konaní. 6 prípadov porušenia sa týkalo športovcov registrovaných v  Slovenskej 

asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. 3 prípady boli analytického a 3 prípady neanalytického 

charakteru. 5 prípadov porušenia antidopingových pravidiel bolo zaznamenaných na podujatiach 
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Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky, všetky boli analytické, jeden zo športovcov bol registrovaný 

v Českej republike, kde bolo aj rozhodnuté o treste pre športovca.   

V roku 2017 boli zavedené prvé tri krvné pasy športovcov, ktoré spravuje SADA. Túto tendenciu 

je nutné nie len udržať, ale v nasledujúcich dvoch rokoch je v pláne založiť a spravovať 15 až 20 krvných 

pasov.  

V roku 2017 SADA vykonala 621 odberov, čo predstavuje oproti plánovanému počtu 400 odberov 
nárast o 55,25 %. Navýšenie počtu odberov súvisí predovšetkým s nárastom objednaných 

dopingových kontrol inými antidopingovými organizáciami.    
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5. Ročná účtovná závierka 

 

Ročná účtovná závierka – viď. prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antidopingová agentúra SR 

 

 Hanulova 5/ C 

 

 841 01 

 

 Bratislava 

 

 Názov účtovnej jednotky 

 

 

 Zostavená dňa : 
 

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 

 člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
 

  

  22. 01. 2018 

 

 IČO 

 
 50119231 

 

 Sídlo účtovnej jednotky 

  Ulica a číslo 

 

 PSČ 

 

 Faxové číslo 

 

 Telefónne číslo 

    

 E-mailová adresa 

 
 

 Účtovná závierka: 
 

 - riadna 
 
 - mimoriadna 
 

x 

 

 Za obdobie 

  Mesiac 
 

 01 

 

   2017 

 

 Rok 
 

 do 
 

 Mesiac 
 

 12 

 

   2017 

 

 Rok 
 

 od 
 

 

 Názov obce 

 

 Súvaha 

 

 X 
 

 X 
 

 X 
 

 Výkaz ziskov a strát 

 
 Poznámky 

 

 Úč ROPO SFOV 1 - 01 
 

 Úč ROPO SFOV 1 - 02 
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6. Prehľad príjmov a výdavkov  

Plnenie príjmov z príspevku z rozpočtu - zdrojový kód 111  

 Rozpočtové príjmy SADA boli v roku 2017 naplnené v celkovom objeme 464 922 Eur, čo 

predstavuje 112 % schváleného rozpočtu na rok 2017. SADA mala na rok 2017 schválené príjmy 

z príspevku z rozpočtu vo výške 415 831 Eur. Táto čiastka bola zvýšená o sumu dvoch rozpočtových 

opatrení: 

 na zlepšenie odmeňovania vedenia SADA a personálne posilnenie o pracovné miesto zástupcu 

riaditeľa SADA v celkovej sume 40 995 Eur, 

 na zvýšenie platových taríf zamestnancov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 

2017 v celkovej sume 8 096 Eur. 

Plnenie mimorozpočtových prostriedkov - zdrojový kód 46  

 Plnenie príjmov mimorozpočtových prostriedkov bolo viazané najmä na zabezpečenie služieb 

súvisiacich s realizáciou dopingových kontrol. V rámci sledovaného obdobia bolo dosiahnuté skutočné 

plnenie v čiastke 63 834 Eur, čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.  

Iné príjmy podľa ostatných kódov zdroja  

 SADA v sledovanom období nedisponovala žiadnymi inými príjmami (podľa ostatných zdrojových 

kódov), ktoré nezasahujú do činnosti agentúry. 

Príjmy plynúce z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku 

 SADA v sledovanom období nedisponovala žiadnymi príjmami z predaja hnuteľného 

a nehnuteľného majetku. 
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Prehľad o plnení príjmov k 31.12.2017(v €) 

Položka 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov 
Schválený 
rozpočet 

2017 

Upravený 
rozpočet 

2017 

Skutočnosť 
k 

31. 12. 2017 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu 

211 Príjmy z podnikania           

212 Príjmy z vlastníctva           

Úhrn za kategóriu 210           

221 
Administratívne 
poplatky 

          

222 
Pokuty, penále a iné 
sankcie 

          

223 
Poplatky a platby 
z nepriemysel. 
predaja a služieb 

33 194 63 834 63 834 192 100 

229 

Ďalšie 
administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby 

          

Úhrn za kategóriu 220 33 194 63 834 63 834 192 100 

231 
Príjem z predaja  
kapitálových aktív 

          

239 Ďalšie kapitál. príjmy           

Úhrn za kategóriu 230           

242 Úroky z vkladov           

243 
Úroky z účtov. fin. 
hospodárenia 

          

Úhrn za kategóriu 240           

291 

Vrátené 
neoprávnene použité 
alebo zadržané 
prostriedky 

    270     

292 Ostatné príjmy           

Úhrn za kategóriu 290     270     

Nedaňové príjmy celkom /200/ 33 194 63 834 64 104 192 100 

Tuzemské bežné  granty a transfery 
(310) 

415 831 464 922 464 922 112 100 

Granty a transfery celkom (300) 415 831 464 922 464 922 112 100 

Zostatok MRZ z predchádzajúceho 
roku zdroj 46 (453) 

0 16 968 16 968   100 

Zostatok MRZ z nevyčerpaného 
rozpočtu predchádzajúceho roku zdroj 
131G (453) 

0 24 513 24 513   100 

PRÍJMY CELKOM 449 025 570 237 570 507 152 200 
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Čerpanie výdavkov SADA v roku 2017 
Čerpanie výdavkov SADA mala pre rok 2017 schválený rozpočet výdavkov (ďalej len SR)  vo výške 416 831 Eur 
a upravený rozpočet (ďalej len UR) vo výške 464 922 Eur. Čerpanie za sledované obdobie bez mimorozpočtových 
prostriedkov bolo vo výške 411 893 Eur (89 % čerpania k UR).  Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 507 
196 Eur. V sledovanom období SADA nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami z rozpočtu Európskej únie 
alebo prostriedkami zo zahraničia poskytnutými Slovenskej republike, resp. priamo SADA. 
 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
SADA mala v kategórii 610 pre rok 2017  SR celkových výdavkov 112 452 Eur a UR 154 329 Eur (z toho zdroj 111 SR vo 
výške 97 452 Eur a  UR vo výške 133 829 Eur).  Čerpanie v sledovanom období bez mimorozpočtových prostriedkov 
predstavovalo čiastku 120 953 Eur (90 % čerpania k UR).  Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 
133 854 Eur (87%  čerpania k UR). V roku 2017 boli prijatí do pracovného pomeru 2 zamestnanci a bol rozviazaný 
pracovný pomer s jedným zamestnancom. K 31.12.2017 bol skutočný počet zamestnancov SADA upravený na celkový 
počet 10 zamestnancov, z toho 5 žien. K 31.12.2017 organizácia nedisponuje žiadnym voľným pracovným miestom.  
Priemerný plat na jedného pracovníka agentúry za rok 2017 predstavoval čiastku 1 212 Eur.  
 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní 
SADA mala v kategórii 620 SR vo výške 34 060 Eur a UR vo výške 61 743 Eur. V roku 2017 bolo čerpaných celkom 55 
508 Eur (90 %  čerpania  k UR). Z mimorozpočtových zdrojov neboli schválené ani čerpané žiadne prostriedky na 
odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby 
 
SADA mala v kategórii 630 SR vo výške 302 513 Eur a UR výdavkov vo výške 325 418 Eur (z toho zdroj 111 SR vo výške 
284 319 Eur a  UR vo výške 268 993 Eur). Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bez mimorozpočtových 
prostriedkov bolo v rozsahu 235 076 Eur (87 % čerpania k UR),  čerpanie spolu s mimorozpočtovými prostriedkami vo 
výške 289 087  Eur (89 % čerpania k UR).  
 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 640 – Bežné transfery 
SADA v kategórii 640 na rok 2017 nemala SR a UR výdavkov bol vo výške 6 547 Eur.  Čerpanie výdavkov za sledované 
obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo v rozsahu 357 Eur.  Čerpanie finančných prostriedkov zo zdroja 131 
G  vo výške 6 190 Eur bolo použité na členský poplatok INADO.  
 
Čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 
SADA v kategórii 710 na rok 2017 nemala SR a UR výdavkov bol vo výške 22 200 Eur.  Čerpanie kapitálových výdavkov 
zo zdroja 46 vo výške 22 200 Eur bolo použité na obstaranie nehmotných aktív podľa ekonomickej klasifikácie 711 
menovite: 
 

 
 
 

Čerpanie finančných prostriedkov zo zdroja 46 v kategórii 711 

Dodávateľ     Účel čerpania   Suma v Eur 

A.V.I.S., SPOL. S R.O. Elektronický informačný systém pre správu registratúry 2 400 

A.V.I.S., SPOL. S R.O. Elektronický konektor pre správu registratúry 2 400 

SKPR STRATEGIES, S.R.O. Logo SADA (Dielo 1) 6 000 

SKPR STRATEGIES, S.R.O. Webstránka SADA (Dielo 2) 11 400 
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Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 (v €)        
(MRZ = mimorozpočtové zdroje) 

                              

 Schválený  Upravený  Čerpanie  
% 

čerpania 
Čerpanie Čerpanie 

% 
čerpania  

Kategória/položka 
rozpočet 

(SR) 
rozpočet 

(UR) 
bez MRZ 

k UR bez 
MRZ 

MRZ s MRZ  
k UR s 
MRZ  

  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Spolu (600 + 700) 449 025 564 047 411 893 89 89 112 501 006 89 

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY 449 025 541 847 411 893 89 66 912 478 806 88 

610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a 
ostatné osobné vyrovnania 

97 452 133 829 120 953 90 0 120 953 90 

z toho:                

 611 - Tarifný plat, osobný plat 60 180 94 179 86 355 92 0 86 355 92 

 612001 - Osobný príplatok 33 072 38 571 33 640 87 0 33 640 87 

 612002 - Ostatné príplatky  4 200 1 079 959 89 0 959 89 

620 - Poistné a príspevok do 
poisťovní  

34 060 61 743 55 508 90 0 55 508 90 

z toho:                

 621 - Poistné do VšZP 7 400 12 213 11 111 91 0 11 111 91 

 623 - Poistné do ostatných ZP 1 850 5 060 4 413 87 0 4 413 87 

 625001 - Na nemocenské poistenie 1 200 2 409 2 164 90 0 2 164 90 

 625002 - Na starobné poistenie 14 610 25 199 22 663 90 0 22 663 90 

 625003 - Na úrazové poistenie 1 200 1 441 1 297 90 0 1 297 90 

 625004 - Na invalidné poistenie 2 500 5 169 4 644 90 0 4 644 90 

 625005 - Na poistenie 
v nezamestnanosti 

900 1 703 1 528 90 0 1 528 90 

 625007 - Na poistenie do RFS 4 400 8 549 7 689 90 0 7 689 90 

630 - Tovary a služby - Program 
02605 

284 319 253 142 219 225 87 0 219 225 87 

z toho:                

 631001 - Tuzemské 17 573 10 152 10 152 100 0 10 152 100 

 631002 - Zahraničné 19 967 18 270 18 270 100 0 18 270 100 

 632001 - Energie 799 0 0 0 0 0 0 

 632003 - Poštové služby 10 384 7 666 7 666 100 0 7 666 100 

 632004 - Komunikačná 
infraštruktúra 

1 195 94 94 100 0 94 100 

 632005 - Telekomunikačné služby 0 3 257 3 257 100 0 3 257 100 

 633001 - Interiérové vybavenie 1 981 295 295 100 0 295 100 

 633002 - Výpočtová technika 5 591 761 761 100 0 761 100 

 633003 - Telekomunikačná technika 1 598 50 50 100 0 50 100 

 633004 - Prevádzkové stroje, 
prístroje 

1 994 0 0 0 0 0 0 

 633005 - Špeciálne stroje, prístroje 3 195 0 0 0 0 0 0 

 633006 - Všeobecný materiál 19 611 15 217 15 217 100 0 15 217 100 

 633009 - Knihy, časopisy, noviny 3 195 1 069 1 069 100 0 1 069 100 

 633010 - Pracovné odevy 1 598 965 965 100 0 965 100 
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 633011 - Potraviny 0 143 143 100 0 143 100 

 633013 - Softvér 6 390 0 0 0 0 0 0 

 633016 - Reprezentačné 799 318 318 100 0 318 100 

 633018 - Licencie 799 1 008 1 008 100 0 1 008 100 

 634001 - Palivo, mazivá, oleje 25 560 1 748 1 748 100 0 1 748 100 

 634002 - Servis, údržba, opravy  6 390 1 695 1 695 100 0 1 695 100 

 634003 - Poistenie 5 591 708 708 100 0 708 100 

 634005 - Karty, známky, poplatky 799 190 190 100 0 190 100 

 635001 - Interiérového vybavenia 799 122 122 100 0 122 100 

 635002 - Výpočtovej techniky 3 195 0 0 0 0 0 0 

 635003 - Telekomunikačnej 
techniky 

1 598 0 0 0 0 0 0 

 635004 - Prevádzkových strojov, 
prístrojov 

2 591 0 0 0 0 0 0 

 635009 - Softvéru 1 597 0 0 0 0 0 0 

 637001 - Školenia,  semináre, 
konferencie 

23 963 23 963 10 950 46 0 10 950 46 

 637004 - Všeobecné služby 33 530 15 079 15 079 100 0 15 079 100 

 637005 - Špeciálne služby 12 000 24 265 24 265 100 0 24 265 100 

 637007 - Cestovné náhrady 994 189 189 100 0 189 100 

 637011 - Štúdie, expertízy, posudky 44 060 88 987 70 965 80 0 70 965 80 

 637014 - Stravovanie 3 396 5 442 5 442 100 0 5 442 100 

 637016 - Prídel do sociálneho fondu 979 1 998 1 798 90 0 1 798 90 

 637023 - Kolkové známky 80 0 0 0 0 0 0 

 637024 - Vyrovnanie kurzových 
rozdielov 

503 0 0 0 0 0 0 

 637027 - Odmeny zamestnancov  
mimo   pracovného pomeru 

19 969 29 227 26 545 91 0 26 545 91 

 637030 - Preddavky 0 0 0 0 0 0 0 

 637035 - Dane 56 56 56 100 0 56 100 

 637040 - Služby v oblasti IKT 0 207 207 100 0 207 100 

630 - Tovary a služby - Program 
0EK0F 

0,00 15 851 15 851 100 0 15 851 100 

z toho:                

 633002 - Výpočtová technika 0 5 676 5 676 100 0 5 676 100 

 633003 - Telekomunikačná technika 0 77 77 100 0 77 100 

 633013 - Softvér 0 0 0 0 0 0 0 

 633018 - Licencie 0 278 278 100 0 278 100 

 635002 - Výpočtovej techniky 0 0 0 0 0 0 0 

 635003 - Telekomunikačnej 
techniky 

0 120 120 100 0 120 100 

 637040 - Služby v oblasti IKT 0 9 535 9 535 100 0 9 535 100 

 632004 - Komunikačná 
infraštruktúra 

0 165 165 100 0 165 100 

640 - Bežné transfery 0 357 357 100 0 357 100 

z toho:               

 642015 - Na nemocenské dávky 0 357 357 100 0 357 100 
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630 - Tovary a služby            ZDROJ 
131G 

0 18323 0 0 18323 18323 100 

z toho:                                                                 

ZDROJ 131G 632003 - Poštové                          0 70 0 0 70 70 100 

ZDROJ 131G 632004 - Komunikačná 
infraštruktúra 

0 24 0 0 24 24 100 

ZDROJ 131G 637003 - Propagácia, 
reklama a inzercia 

0 50 0 0 50 50 100 

ZDROJ 131G 637004 - Všeobecné 
služby 

0 9 840 0 0 9 840 9 840 100 

ZDROJ 131G 637005 - Špeciálne 
služby 

0 4 022 0 0 4 022 4 022 100 

ZDROJ 131G 637007 - Cestovné 
náhrady 

0 15 0 0 15 15 100 

ZDROJ 131G 637011 - Štúdie, 
expertízy, posudky 

0 4 303 0 0 4 303 4 303 100 

640 - Bežné transfery            ZDROJ 
131G 

0 6 190 0 0 6 190 6 190 100 

z toho:               

ZDROJ 131G 649003 - 
Medzinárodnej organizácii INADO 

0 6 190 0 0 6 190 6 190 100 

610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a 
ostatné osobné vyrovnania       
ZDROJ 46 

15 000 20 500 0 0 12 901 12 901 63 

z toho:                

ZDROJ 46 614 - Odmeny 15 000 20 500 0 0 12 901 12 901 63 

630 - Tovary a služby                 
ZDROJ 46 

18 194 38 102 0 0 35 688 35 688 94 

z toho:                

ZDROJ 46 632001 - Energie 1 000 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 632003 - Poštové služby 0 578 0 0 578 578 100 

ZDROJ 46 632004 - Komunikačná 
infraštruktúra 

0 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633001 – Interiér. 
vybavenie 

3 000 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633002 - Výpočtová 
technika 

3 000 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633003 – Telekom. 
technika 

500 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633004 - Prevádzkové 
stroje, prístroje 

1 094 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633006 - Všeobecný 
materiál 

1 000 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 633015 - Palivá ako zdroj 
energie 

2 000 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 634002- 
Servis,údržba,opravy  

400 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 635003- Telekom. 
techniky 

0 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 637001 - Školenia,  
semináre, konferencie 

1 000 2 378 0 0 2 378 2 378 100 

ZDROJ 46 637004 - Všeobecné 
služby 

3 500 0 0 0 0 0 0 

ZDROJ 46 637005 - Špeciálne služby 0 35 0 0 35 35 100 
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ZDROJ 46 637007 - Cestovné 
náhrady 

0 19 0 0 19 19 100 

ZDROJ 46 637011 - Štúdie, expertízy, 
posudky 

0 33 020 0 0 31 020 31 020 94 

ZDROJ 46 637012 - Poplatky a 
odvody 

500 710 0 0 297 297 42 

ZDROJ 46 637031 - Pokuty a penále 1 200 379 0 0 379 379 100 

ZDROJ 46 637040 - Služby v oblasti 
IKT 

0 983 0 0 983 983 100 

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   
ZDROJ 46 

0 22200 0 0 22200 22200 100 

710 - Obstarávanie kapitálových 
aktív                                               
ZDROJ 46 

0 22200 0 0 22200 22200 100 

z toho:                

ZDROJ 46 711003 - Softvéru 0 4 800 0 0 4 800 4 800 100 

ZDROJ 46 711004 - Licencií 0 6 000 0 0 6 000 6 000 100 

ZDROJ 46 711005 - Ostatných 
nehmotných aktív 

0 11 400 0 0 11 400 11 400 100 

720 - Kapitálové transfery 0 0 0 0 0 0 0 
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