KONTRAKT
Číslo u riešiteľa:
Tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným
aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a ústredne riadenou organizáciou.

I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „zadávateľ “)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ing. Eugen Jurzyca, minister
Štátna pokladnica
7000065236/8180
00164381

a

Riešiteľ:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „ riešiteľ “)

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
PhDr. Miroslav Motyčík, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000343072/8180
42137292

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

III.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. Zadávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti riešiteľa, v zmysle jeho základných
dokumentov a poverení zadávateľom. Konkretizácia predmetu činnosti riešiteľa je
uvedená v článku IV. tohto kontraktu,
b) na požiadanie riešiteľa poskytnúť odbornú metodickú pomoc, informácie a štatistické
údaje, ktorými disponuje zadávateľ, pre potreby riešenia úloh riešiteľa,
c) včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh.
2. Zadávateľ má právo:
a) vykonávať priebežné kontroly stavu riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia úloh prostredníctvom svojho
povereného zástupcu.
3. Riešiteľ sa zaväzuje:
a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom
hlavných úloh riešiteľa pre rok 2011 odovzdať zadávateľovi výstupy riešených
projektov a úloh v stanovenej forme a stanoveným postupom,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené
na riešenie jednotlivých úloh,
c) neodkladne informovať zadávateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli
v priebehu riešenia úloh,
d) svoju činnosť zabezpečovať v súčinnosti so sekciou štátnej starostlivosti o šport.
4. Riešiteľ má právo:
a) získať od zadávateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na riešenie
alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, najmä informácie o programe
národných športových zväzov, výsledkoch športových reprezentantov a
reprezentačných družstiev a informácie o organizovaní významných športových
podujatí na území SR,
b) požadovať od zadávateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na
prezentáciu a využitie výstupov z riešených úloh.

IV.
Predmet kontraktu
Predmetom kontraktu je stanovenie, záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti
riešiteľa a spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu.
1. Predmet činnosti riešiteľa je určený platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky, zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými dokumentmi riešiteľa
a povereniami zadávateľa. V roku 2011 sa riešiteľ zaväzuje v súlade s predmetom
svojej činnosti zabezpečovať nasledovné úlohy (zdôvodnenie, rozpočty
a zodpovednosť sú uvedené v prílohe):
a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b) spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou
medzinárodnými antidopingovými organizáciami,
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WADA

a s ďalšími

c) spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi
v boji proti dopingu v športe,
d) organizácia dopingových kontrol
dopingových kontrol,

a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa

e) povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
f)

vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.

Podrobný rozpis bude určený v schválenom Pláne hlavných úloh riešiteľa pre rok 2011
a špecifikovaný v plánoch činnosti za jednotlivé oblasti.
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na finančnom zabezpečení úloh uvedených v čl. IV,
v bode 1 tohto kontraktu nasledovne:
Objem finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu úloh v roku 2011 je vo výške
368 870 eur, z toho na:
kapitolu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdaje
62 654 eur
620 – poistné a príspevok do poisťovní
21 898 eur
630 – tovary a služby
284 318 eur
700 – kapitálové výdavky
0 eur

V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Priebežné hodnotenie plnenia záväzných úloh kontraktu sa bude uskutočňovať formou
pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa každý štvrťrok do
25. dňa nasledujúceho mesiaca roku 2011.
2. Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých
záväzných úloh a problémy spojené s ich plnením.
3. Dokumentáciu zo stretnutí tvoria obojstranne písomne odsúhlasené zápisy.
4. Plnenie záväzných úloh vyplývajúcich z kontraktu bude vyhodnotené po uplynutí
doby trvania kontraktu na stretnutí zástupcov zadávateľa a riešiteľa najneskôr do 31.
januára 2012 a písomnou formou do 28. februára 2012.

VI.
Platobné podmienky
1.

Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti riešiteľa a s tým spojenými
záväznými úlohami sa stanovuje na základe rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre rok 2011.

2.

Celkový rozpočet je stanovený vo výške 368 870 eur.
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3.

Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v bode 2 tohto článku v rozsahu
do 10%, čo predstavuje rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia
objemu finančných prostriedkov rozpočtovaných vládou pre riešiteľa v dôsledku
regulačných opatrení.

4.

V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v bode 2 tohto článku bude predstavovať menej
ako 5 % dohodnutého objemu finančných prostriedkov počas trvania kontraktu,
riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny schváleného plánu. Ak bude zníženie uvedenej
sumy vyššie ako 5%, účastníci kontraktu vypracujú písomný dodatok ku kontraktu,
ktorý zmení rozsah záväzných úloh stanovených v čl. IV. v bode 1 tohto kontraktu.

5. Zadávateľ sa zaväzuje umožniť riešiteľovi čerpanie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu v priebehu r. 2011 a to v súlade so schváleným zákonom o štátnom
rozpočte na rok 2011 a so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do výšky uvedenej
v bode 2 tohto článku.

VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt bude zverejnený na internetovej stránke zadávateľa a riešiteľa
do 31. januára 2011.
2. Záverečná správa o plnení kontraktu, ktorú vyhotovuje riešiteľ, bude zverejnená na
internetovej stránke zadávateľa do 15. mája 2012.
3. Verejný odpočet plnenia záväzných úloh tohto kontraktu a zverejnenie finančnej
správy riešiteľa sa uskutočnia po vypracovaní a predložení zákonom stanovenej
záverečnej správy o hospodárení organizácie riešiteľa.
Bratislava, dňa 30. 12. 2010

za zadávateľa:

za riešiteľa:

––––––––––––––––––––––
Ing. Eugen Jurzyca
minister

––––––––––––––––––––––
PhDr. Miroslav Motyčík
riaditeľ

4

PRÍLOHA č.1
Kontrakt ADA SR pre rok 2011
K článku IV. Predmet kontraktu bod 1.
Všetky úlohy riešiteľa (ďalej len „ADA SR“) vyplývajú z rozpracovaných úloh
vyplývajúcich pre MŠVVaŠ SR z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 –
2014. Pre oblasť športu je jedným z nosných zámerov efektívny a na etických princípoch
postavený systém podpory športu, v ktorom jednou z hlavných úloh je zabezpečovať
systematický a trvalý boj proti dopingu v športe. Úlohy ADA SR sú stanovené v Zákone
č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj v Zriaďovacej listine a Štatúte organizácie.
Rozpočet a zdôvodnenie jednotlivých úloh ADA SR
a) 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 republike podpisom
medzinárodných zmlúv a dohovorov na poli boja proti dopingu v športe zaviazala.
Jednou z foriem je vydávanie informácií dlhodobého charakteru (Kódex WADA) vo
viazanej forme, vydávanie každoročne upravovaných materiálov o zakázaných látkach
a metódach (Zoznamy zakázaných látok a metód podľa normy WADA, Zoznamy
humánnych liekov a liečiv z pohľadu dopingového pôsobenia, a pod.), ako aj nové
príručky pre užívateľov systému ADAMS. Ďalšími formami je vydávanie výchovných
a vzdelávacích materiálov, príručiek a brožúrok, realizácia prednášok, seminárov,
diskusií a pod.
Plánovaný rozpočet:
17 000 eur
Rieši: Barbora Zahradníková, Ján Dojčan
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
b) Spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou WADA a s ďalšími
medzinárodnými antidopingovými organizáciami
Presná špecifikácia termínov a nákladov na realizáciu tejto úlohy bude spresnená po
zverejnení termínov a miest zasadnutí jednotlivých medzinárodných organizácií.
Pôsobenie v organizáciách: Svetová antidopingová agentúra (WADA), Asociácia
národných antidopingových organizácií (ANADO), Asociácia stredoeurópskych
antidopingových organizácií (CEADO), Dohovor proti dopingu Rady Európy (TDO a
CAHAMA), pracovné skupiny Rady Európy, seminár laboratória, bilaterálne a
multilaterálne stretnutia s NADO krajín EU.
Plánovaný rozpočet:
17 300 eur
Rieši: Kristína Vavrová
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
c) Spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými
zväzmi v boji proti dopingu v športe
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 i koordinácia dopingových kontrol. V neposlednom rade je to aj
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potreba informovanosti a koordinácie v prípade výskytu pozitívnych dopingových
nálezov slovenských a zahraničných športovcov počas testovania na súťažiach v SR.
Plánovaný rozpočet:
10 000 eur
Rieši: Kristína Vavrová, Ján Dojčan
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
d) Organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa
dopingových kontrol
Ďalšou z nosných úloh je samotný výkon dopingových kontrol, analýza vzoriek a ich
vyhodnotenie. V tejto časti je zahrnutá kompletná činnosť, týkajúca sa odberov počas
aj mimo súťaží. Pre rok 2011 má ADA SR v pláne vykonať 500 dopingových kontrol.
Plánovaný rozpočet:
140 000 eur
Rieši: Kristína Vavrová, Barbora Zahradníková, Ján Dojčan
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
e) Povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov
Táto činnosť je z hľadiska Svetového antidopingového kódexu nevyhnutná pre
všetkých športovcov najmä pre športovcov s rôznymi zdravotnými problémami
a chorobami. Činnosť zahŕňa aj činnosť samotnej Komisie pre terapeutické výnimky.
Plánovaný rozpočet:
je súčasťou bodu d)
Rieši: Barbora Zahradníková
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
f)

Vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe
Nosnou aktivitou je každoročná organizácia Medzinárodného seminára komisárov
dopingovej kontroly, 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. Ďalšími činnosťami je výber a príprava nových komisárov
dopingovej kontroly, vydávanie informačných príručiek
Plánovaný rozpočet:
36 000 eur
Rieši: Kristína Vavrová, Barbora Zahradníková, Ján Dojčan
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011 a október 2011

Rozpočet na prevádzku a ostatné služby
ADA SR využíva prenajímané priestory. Súčasťou prenájmu sú aj náklady na energie.
Výraznú časť nákladov tvoria telekomunikačné a poštové služby, náklady na právne,
ekonomické, prekladateľské služby a na zabezpečenie prevádzky organizácie.
Plánovaný rozpočet:
64 018 eur
Rieši: Mariana Krupková
Zodpovedná osoba: riaditeľ ADA SR
Termín: január – december 2011
Celkové náklady na tovary a služby: 284 318 eur
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