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1. Informácie o zmenách predpisov agentúry
V roku 2016 nedošlo k zmenám vnútorných predpisov ADA SR.
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2. Informácie o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti
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

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
príspevkovej organizácie zriadenej zákonom, ako
nezávislej organizácie

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
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Organizačná štruktúra ADA SR

CSÁDEROVÁ Žaneta, Mgr., PhD.
HORVÁTHOVÁ Slavomíra, Mgr.
KOLIBÁŠOVÁ Viera
BANÍK Ján, Mgr.
TOLDY Andrej, Mgr.
HAULIŠOVÁ Soňa, Mgr.
PAGÁČ Tomáš, Ing.
(čiastočný úväzok)
GULÁN Ľubomír, MUDr.
KLIKÁČ Anton, Mgr.
(čiastočný úväzok)
ŠTALMACHOVÁ Barbora, Mgr. (na MD od
10.11.2013)
Externí zamestnanci (ako športový
odborník)

riaditeľka
asistentka riaditeľa, odborný pracovník pre
správu registratúry a archivácie
ekonomicko-hospodársky pracovník
odborný pracovník pre testovanie a
vyšetrovanie
administratívny pracovník
odborný pracovník pre národný register
športovcov pre testovanie a ADAMS
odborný pracovník prevencie a TUE
odborný pracovník pre výchovu a
vzdelávanie
odborný pracovník pre vonkajšie vzťahy

30 komisárov dopingovej kontroly

Postavenie ADA SR je v Slovenskej republike definované základnými dokumentami, ktoré
stanovujú úlohy organizácie na národnej úrovni:
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a) zákon č. 440/2015 Z. z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“). Zákonom, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016 sa mení
postavenie ADA SR.
b) štatút ADA SR - 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 ADA SR 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 ADA 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 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 pôsobnosti agentúry.
Podľa Zákona sa rozširujú a spresňujú právomoci agentúry (napr. kontrolné právomoci vo
vzťahu k implementácií hlavných častí Svetového antidopingového programu športovými
organizáciami), ale aj jej povinnosti.
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. Základom je aj implementácia pracovných činností do smerníc
agentúry. Dňa 20. mája 2016 agentúra získala certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008
v oblasti dopingovej kontroly a pri udeľovaní terapeutických výnimiek.
Dňa 5.-6. októbra 2016 sa uskutočnil certifikačný proces ,,iNADO Quality Recognition“, ktorý
zabezpečoval Inštitút národných antidopingových organizácií (iNADO). Agentúra sa stala 55. členom
iNADO 1. januára 2016.
Hlavným cieľom ADA SR 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 ADA SR je aj priebežné
zabezpečovanie vzdelávania vybraných cieľových skupín športovcov a celková výchovná činnosť v tejto
oblasti.
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3. Činnosť ADA SR v roku 2016 - 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.

3.1.

PREHĽAD VYKONANÝCH DOPINGOVÝCH KONTROL

ADA SR pokračovala v roku 2016 v plnení medzinárodnej technickej normy TDSSA 2014, v rámci
ktorej sa vykonávajú dodatočné analýzy v minimálnom množstve na základe rozdelenia podľa športov
a športových disciplín.
Hlavným cieľom v roku 2016 bolo mimo súťažné testovanie vrcholových športovcov pred
blížiacimi sa olympijskými hrami v Rio de Janeiro, mimo súťažné testovanie futbalovej reprezentácie
pred EURO 2016, súťažné a mimo súťažné testovanie rizikových športov a aj národná a medzinárodná
spolupráca so športovými zväzmi a federáciami.
ADA SR uskutočnila v roku 2016 celkovo 100 dopingový kontrol (misií), z ktorých bolo 46
súťažných, 349 mimo súťažných a 5 zmiešaných.
ODBERY MOČU
Celkový počet odberov
moču

Súťažné

Mimosúťažné

2014

387

323

64

2015

432

338

94

2016

508

315

193

Rok

311 odberov bolo vykonaných vo vlastnej réžií (131 súťažných a 180 mimo súťažných), 197
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:
Spolu

Súťažný odber

Mimosúťažný odber

1

futbal

Šport

49

4

45

2

atletika

44

22

22

3

plávanie

28

13

15

4

rýchlostná kanoistika

21

11

10

5

ľadový hokej

18

18

0

6

kulturistika a fitness

18

16

2

7

zápasenie

14

7

7

8

vodný slalom

11

0

11

9

box

11

8

3

10

športová streľba

9

0

9

11

basketbal

8

8

0

12

cyklistika

8

0

8

13

hádzaná

8

8

0

14

silový trojboj

7

6

1

15

vzpieranie

6

0

6

8

16

dostihy

6

6

0

17

džudo

5

0

5

18

stolný tenis

5

0

5

19

volejbal

5

4

1

20

biatlon

5

0

5

21

boccia

5

0

5

22

vodné pólo

4

0

4

23

gymnastika

3

0

3

24

tenis

3

0

3

25

lukostreľba

2

0

2

26

rýchlokorčuľovanie

2

0

2

27

bedminton

1

0

1

28

veslovanie

1

0

1

29

kolky

1

0

1

30

lyžovanie

1

0

1

31

tanečný šport

1

0

1

32

karate

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

2016

94

75

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
2016 ADA SR splnila všetky požiadavky tohto dokumentu vo všetkých disciplínach. V roku 2016 bolo
nevyhnutné počty doplňujúcich analýz výrazne navýšiť. 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. ADA SR 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.
Skríningové testy na prítomnosť zakázaných látok v moči alebo dychu
Okrem štandardných testov moču alebo krvi v laboratóriu ADA SR 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 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 skríningových 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.
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Rok

Multi

THC

Alko

2014

81

155

92

2015

100

0

169

2016

192

0

169

Vzhľadom na širší záber viacparametrových „Multi“ testov ADA SR už roku 2015 a do ďalších
období upustila od využívania jednoparametrových „THC“ testov. V roku 2016 boli tieto odbery
realizované v nasledovných športoch:
Multi

Alko

1

dostihy

Šport

31

169

2

futbal

6

0

3

hádzaná

12

0

4

ľadový hokej

125

0

5

basketbal

12

0

6

volejbal

6

0

192

169

spolu

KRVNÉ ODBERY

ADA SR postupne získava skúsenosti s odbermi krvi a vytvára zázemie pre ich uskutočňovanie
a postupné navyšovanie. V roku 2016 sa mierne zvýšil počet odberov pre potreby bilogického pasu
športovca (ABP), aj na zistenie rastového hormónu (GH).
Rok

ABP

ESAs

GH

0

0

0

2015

4

0

2

2016

13

0

12

2014

V roku 2016 boli realizované krvné odbery v nasledovných športoch:
Šport

ABP

GH

atletika

6

6

rýchlostná kanoistika

0

2

vodný slalom

0

4

hádzaná

4

0

cyklistika

2

0

biatlon

1

0
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3.2.
VYHODNOTENIE ROČNÉHO PLÁNU DOPINGOVÝCH
KONTROL
PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL
Podobne ako v iných krajinách, aj ADA SR zaznamenala 4 prípady užívania zakázanej látky
meldónium, ktoré bolo zaradené do Zoznam zakázaných látok 2016. Vzhľadom na pozvoľné
vylučovanie tejto látky z organizmu boli nakoniec spracované štúdie, podľa ktorých všetky 4 nálezy
meldónia vo vzorkách ADA SR boli vyhodnotené ako negatívne.
Rok

Porušenia

2014

10

2015

8+ (1 prípad v riešení Slovenskej Boxerskej federácie)

2016

5+ (2 prípady v riešení, zápasenie, box)

Z pohľadu používania zakázaných látok prevládajú látky skupiny S8. Kanabinoidy, ďalej sú
využívané látky zo skupiny S1. Anabolické látky, alebo S2. Peptidové hormóny. Medzi porušenia
antidopingových pravidiel patrí aj odmietnutie dopingovej kontroly, alebo manipulácia so vzorkami.
Porušenia antidopingových pravidiel sa dopustili športovci ľadového hokeja, kulturistiky a naturálnej
kulturistiky, dva prípady v boxe a zápasení sú ešte v štádiu vyšetrovania.
HODNOTENIE TESTOVANIA
ADA SR sa v prevažnej miere držala stanoveného plánu testovania pre rok 2016. Bolo možné
navýšiť počet mimosúťažných odberov, čo sa výrazne neodzrkadlilo na znížení súťažného testovania.
V roku 2016 aj z dôvodu blížiacich sa olympijských a paralympíjskych hier testoval širší výber
reprezentov Slovenskej republiky. Taktiež bola otestovaná futbalová reprezentácia pre EURO 2016.
Dôležitú úlohu zohrala ADA SR aj v medzinárodnej spolupráci pri testovaní na medzinárodných
podujatiach v krasokorčuľovaní, florbale, atletike, biatlone, cyklistike, kulturistike, vodnom slalome,
stolnom tenise zdravotne postihnutých, rybolove, hádzanej, volejbale, zápasení, tanečnom športe na
vozíkoch, vodnom póle a šerme.

3.3.

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 2016 zaradených celkom 3120 športových
reprezentantov v 74 športoch a športových disciplínach z 48 športových zväzov a federácií, z toho 286
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reprezentantov na báze Národného registra pre testovanie (NRTP) a 26 reprezentantov na báze
Medzinárodného registra pre testovanie (IRTP). V základnom registri pre účely testovania sa
v súčasnosti nachádza 530 športovcov.
Z celkového počtu športových zväzov patrí 34 športových zväzov pod olympijské
a paraolympijské športy. Letné olympijské športy tvorí 22 športových zväzov s počtom 178 zaradených
športovcov. Zimné olympijské športy tvorí 7 športových zväzov s počtom 34 zaradených športovcov.
Paraolympijské športy tvorí 5 športových zväzov s počtom 62 zaradených športovcov v Národnom
registri pre testovanie a systéme ADAMS.
V sledovanom období bolo zaradených do Národného registra pre testovanie a systému
ADAMS 76 športovcov. V danom období bolo vyradených z Národného registra pre testovanie
a systému ADAMS 125 športovcov, kvôli ukončeniu športovej kariéry alebo nesplneniu nových kritérií
pre zaradenie, ktoré ADA SR upravila v prvom štvrťroku 2016.
Vysoký podiel z počtu zaradených a vyradených športovcov tvoria športovci, ktorí boli dočasne
(na tri mesiace) zaradení z dôvodu účasti našich športovcov na Olympijských hrách v Rio de Janeiro
2016.
V systéme ADAMS boli v tomto roku vytvorené štyri (Slovenský atletický zväz, Slovenský zväz
kanoistiky na divokej vode, Slovenský tenisový zväz, Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového
trojboja) 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 16
športových zväzov (Slovenský strelecký zväz, Slovenská federácia nepočujúcich športovcov, Slovenská
boxerská federácia, Slovenský zväz Teakwon-do ITF, Slovenský paraolympijský výbor 2x, Slovenský zväz
telesne postihnutých športovcov, Slovenská plavecká federácia, Slovenský lukostrelecký zväz,
Slovenská federácia karate a bojových umení, Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska,
Slovenský atletický zväz, Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 2x, Slovenský tenisový zväz,
Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja).
NAPOMENUTIA A NEDOSTUPNOSŤ NA TESTOVANÍ
V zmysle predmetnej regulácie bolo udelených 38 napomenutí za porušenie antidopingových
pravidiel vzhľadom na nevyplnenie údajov v systéme ADAMS a nedostupnosť na testovanie.
Za nevyplnené údaje v systéme ADAMS bolo udelených 24 napomenutí, z toho 9 napomenutí
bolo na základe rozhodnutia ADA SR anulovaných a 15 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie
antidopingového pravidla.
Za nedostupnosť na testovaní bolo udelených 14 napomenutí, z toho 2 napomenutia boli na
základe rozhodnutia ADA SR anulované a 12 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie
antidopingového pravidla.
ROK 2017
V roku 2017 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. Výber samotných športovcov bude vykonávať agentúra.
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3.4.

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 2016 Antidopingová agentúra SR poskytla 60 odborných konzultácií
týkajúcich sa liekov, výživových doplnkov, ako aj návykových látok.
V roku 2016 bol nosnou časťou zakázaných látok a ich vzťahu k liekom registrovaným na
Slovensku projekt vytvorenia 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.
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 2016 ADA SR udelila 1 terapeutickú výnimku – zakázaná látka vilanterol – skupina S2.
Beta-2 agonisty.

3.5.

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 2016 vstúpil do platnosti Zákon 440/2015 o športe, ktorý definuje opatrenia proti
negatívnym javom v športe. ADA SR podstúpila proces nastavenia nových pravidiel a začala spolu so
športovými zväzmi implementovať antidopingový program.
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. S agentúrou tento rok spolupracovali EZŠ Palisády Bratislava, ZŠ Slovanská, ZŠ
Tupolevova a Obchodná akadémia Jesenského v Považskej Bystrici.
Agentúra aktívne spolupracovala so školami a zväzmi aj pri organizovaní športových dní
a súťaží:
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Dátum

Názov akcie

17. 1. 2016
4.6.2016
27.-28.6.2016

Počet účastníkov

Deti na hokej

200

Paráda na Zelenej vode

1400

Medzinárodný letný olympijský tábor

150

3./10.8.2016

Letný plavecký tábor

180

6. 10. 2016

Bavme deti športom

150

Školský atletický míting

150

18. 10. 2016

V roku 2016 SADA rozbehla užšiu spoluprácu so športovými zväzmi, spolupracovala s
organizátormi významných podujatí a na športových sústredeniach boli prezentované najdôležitejšie
témy z oblasti antidopingovej problematiky.
Dátum
22. 1. 2016
5.4.2016

Názov akcie
Zdravotná komisia SZĽH
Školenie lekárov SOV na RIO 2016

10.4.2016

Grand Prix plávanie

16.5.2016

Seminár reprezentantov SLA

31.5.2016

Seminár trénerov SZĽH

10.6.2016

Školenie reprezentantov SFKaBU

29.8.2016

Školenie reprezentantov SZK

15.12 2016

Dukla Winter Camp

Pre športových odborníkov a odbornú verejnosť pripravili zamestnanci špecializované
prednášky s antidopingovou témou. V roku 2016 sa ADA SR aktívne zúčastnila uvedených konferencií.
Dátum

Názov akcie

9.4. 2016

Šport a drogy

8.4.2016

VIII. konference sociologie sportu

3.6.2016

II. európsky kongres hokejovej medicíny

29.9.2016
13.10.2016

Konferencia – Šport a právo
Konferencia na tému OH Rio 2016

Pre budúcich odborníkov boli uskutočnené univerzitné prednášky a semináre, ktoré boli
zamerané na povinnosti sprievodného personálu športovcov (lekári, maséri, fyzioterapeuti). Študenti
boli oboznámení najmä s dôsledkami porušení antidopingových pravidiel a užívania zakázaných látok.
Pre komisárov dopingovej kontroly bol zorganizovaný 1 seminár a 1 workshop zameraný
najmä na praktické skúsenosti. Koncom roku 2016 začalo reakreditačné školenie všetkých
dopingových komisárov (DCO) spolupracujúcich s agentúrou.
Projekt elektronického vzdelávania v spolupráci s firmou Triagonal E-learning AG pokračoval aj
v roku 2016. V roku 2016 sa zaregistrovalo 144 účastníkov, z ktorých ho úspešne absolvovalo 83 a títo
obdržali certifikát SADA. Ku koncu roka bola dohodnutá ďalšia spolupráca na rok 2017 aj s plánovaným
rozšírením e-learningu o modul „medical”, ktorý bude zameraný najmä na zakázané látky a terapeutické
výnimky.
V roku 2016 sa pracovníci agentúry zúčastnili 10 veľkých akcií (kongresy, konferencie, športové
dni a tábory) s celkovým počtom viac ako 3000 účastníkov, zorganizovalo sa 36 školení, seminárov a
workshopov pre viac ako 500 osôb.
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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 415 831 Eur,
čo predstavuje celkom 100 % upravených finančných prostriedkov v roku 2016. Táto čiastka bola
poskytovaná priebežne v mesačnom intervale z celkového upraveného rozpočtu, zvýšená o sumu
rozpočtových opatrení. Plnenie príjmov mimorozpočtových prostriedkov bolo dosiahnuté plnenie v
čiastke 73 030 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 2016 upravený rozpočet (ďalej len UR) vo výške 415 831 Eur. Celkové
čerpanie za sledované obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 391 318 Eur (94 % čerpania
bez MRZ k UR). Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami predstavovalo čiastku 523 414 Eur (100 %
čerpania k UR).
Bežné výdavky
ADA SR mala na rok 2016 upravený rozpočet 564 895 Eur. Čerpanie upraveného rozpočtu zo
zdroja 111 za sledované obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 391 318 Eur (94 % čerpania
UR). Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 523 414 Eur (93 % čerpania UR). Čerpanie podľa
kódov zdroja bolo nasledovné: zo zdroja 111 vo výške 391 318 Eur, zo zdroja 131F vo výške 76 753 Eur
a zo zdroja 46 vo výške 55 343 Eur.
Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
ADA SR mala v kategórii 610 pre rok 2016 priradený SR rozpočtových prostriedkov vo výške 93
704 Eur, ktorý bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 97 452 Eur. Čerpanie v sledovanom
období predstavovalo čiastku 97 452 Eur bez mimorozpočtových prostriedkov (100 % čerpania k UR).
Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 112 519 Eur t.j. 100 % čerpania k UR).
Vyhodnotenie zamestnanosti
ADA SR mala k 31.12.2016 priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 8,2 zamestnancov, z toho
4 ženy. V roku 2016 boli prijatí do pracovného pomeru 2 zamestnanci a bol rozviazaný pracovný pomer
s tromi zamestnancami. K 31.12.2016 bol skutočný počet zamestnancov ADA SR upravený na celkový
počet 9 zamestnancov ( z toho 2 zamestnanci na čiastočný pracovný 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.
Objem mzdových prostriedkov
 Rozpočet miezd pre rok 2016 predstavoval čiastku 93 704 Eur a UR čiastku 97 452 Eur.
 Čerpanie rozpočtových zdrojov bolo vo výške 97 452 Eur (100 % čerpanie UR).
 Z mimorozpočtových prostriedkov zo zdroja 46 neboli v sledovanom období uhradené mzdové
prostriedky v kategórii 611 vo výške 67 Eur a boli uhradené odmeny zamestnancov v kategórii
614 vo výške 15 000 Eur (100% čerpanie UR).

15

Priemerný plat
Priemerný plat na jedného pracovníka agentúry za sledované obdobie predstavoval čiastku 902
Eur (v r. 2015 to bolo 863 Eur).
ADA SR čerpala finančné prostriedky vo výške 31 794 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 38 osobám pracujúcim na základe
dohody o vykonaní práce podľa aktuálneho výkonu v jednotlivých mesiacoch.
Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
V kategórii 620 mala ADA SR upravený rozpočet vo výške 49 908 Eur. V roku 2016 bolo
čerpaných celkom 49 908 Eur (100 % čerpania k UR). 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 upravený rozpočet vo výške 379 826 Eur. Čerpanie výdavkov za
sledované obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo v rozsahu 243 957 Eur (91 % čerpania
k UR), čerpanie spolu s mimorozpočtovými prostriedkami vo výške 355 313 Eur (94 % 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 čerpané v celkovom objeme 17 347 Eur.
Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery
Finančné prostriedky v kategórii 640 na rok 2016 neboli plánované a ADA SR mala upravený
rozpočet výdavkov v kategórii 640 vo výške 5 674 Eur. Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bez
mimorozpočtových prostriedkov bolo v rozsahu 0 Eur (0 % čerpania k UR), čerpanie spolu
s mimorozpočtovými prostriedkami vo výške 5 674 Eur (100 % čerpania k UR).
Kapitálové výdavky
ADA SR nečerpala v roku 2016 žiadne kapitálové výdavky ani kapitálové transfery.

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
Výška dosiahnutých výnosov z vlastnej činnosti príspevkovej organizácie v sledovanom období
bola 74 629 Eur čo predstavuje 103% UR, ktorý bol vo výške 72 311 Eur. Tieto finančné prostriedky boli
získané najmä za vykonané služby spojené s realizáciou vyžiadaných dopingových kontrol,
terapeutickou výnimkou a za účastnícky poplatok komisárov dopingovej kontroly na seminári ADA SR
a ostatné vrátené prostriedky napr. za poistné. V období roka 2016 boli dosiahnuté výnosy v celkovej
výške 543 670 Eur, čo predstavuje 111% UR, ktorý bol vo výške 488 142 Eur.
Náklady
Čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých položkách a podpoložkách bolo v súlade
s rozpočtom na rok 2016.
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Celkové náklady vo výške 564 895 Eur boli čerpané predovšetkým na nižšie uvedené náklady
vo výške:

126 852 Eur
31 220 Eur
26 830 Eur
23 280 Eur
23 111 Eur
13 457 Eur
12 405 Eur
12 821 Eur
5 881 Eur
5 674 Eur
5 390 Eur
3 984 Eur
3 860 Eur
3 195 Eur

analýzy testov dopingovej kontroly
spotreba materiálu
cestovné náklady
webportál Zakázané látky
mediálna kampaň
IT služby
právne služby
prevádzkové náklady podľa zmluvy o prepožičaní priestorov Štatistického úradu SR
telekomunikačné náklady
členský poplatok iNADO
kuriérske služby
školenia
poradenstvo a certifikácia ISO 9001
webstránka

Hospodársky výsledok
ADA SR dosiahla za sledované obdobie kladný hospodársky výsledok vo výške 14 206 Eur, ktorý
bude použitý v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.

4.4.

VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH PODĽA KONTRAKTU

V zmysle uzatvoreného kontraktu na rok 2016 ADA SR vykonávala svoje povinnosti a plnila
úlohy stanovené kontraktom.

4.5.

OSTATNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE

ADA SR disponuje evidenčne svojim majetkom v celkovom úhrne 83 215,65 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. 2016 eviduje krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 2 552,08 Eur a krátkodobé
záväzky organizácie v celkovej čiastke 4 837,92 Eur za služby vykonané v roku 2016. ADA SR k 31.12.2016
neeviduje žiadne pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti.

