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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ANITIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZA ROK  2010 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 

1.1  Názov organizácie: ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

  SLOVENSKEJ REPUBLIKY    

  (ďalej len „ADA SR“) 

 

1.2 Štatutárny zástupca: PhDr. Miroslav MOTYČÍK, riaditeľ 

 

1.3 Právna forma:  príspevková organizácia Ministerstva školstva,  

  vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

1.4 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 

 

1.5 IČO:     42137292  

 

1.6 DIČ:  2022738553 

 

1.7 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

  Číslo účtu: 7000343072/8180 

  IBAN:  SK03 8180 0000 0070 0034 3072  

 

1.8 Sídlo organizácie: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 

1.9 Korešpondenčná  ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR 

adresa:  P.O.BOX 5, 840 11 Bratislava 411 

 

1.10 Komunikačné údaje: tel.:02 / 44 64 34 11, fax:02 / 44 64 34 12 

 elektronická pošta:  

- všeobecné office@antidoping.sk  

 - exekutíva (monitoring)  monitoring@antidoping.sk 

 - exekutíva (testovanie)  executive@antidoping.sk 

- terapeutické výnimky  tue@antidoping.sk 

    

1.11 Web: www.antidoping.sk  

 

 

1.12 Zamestnanci organizácie a pracovné pozície: 

 
MOTYČÍK Miroslav, PhDr. riaditeľ  

 miroslav.motycik@antidoping.sk 

 

DOJČAN Ján, Mgr.  programový manaţér  

 jan.dojcan@antidoping.sk 

mailto:office@antidoping.sk
mailto:monitoring@antidoping.sk
mailto:executive@antidoping.sk
mailto:tue@antidoping.sk
http://www.antidoping.sk/
mailto:miroslav.motycik@antidoping.sk
mailto:jan.dojcan@antidoping.sk


 

HARŠÁNYOVÁ Jana sekretariát  

 jana.harsanyova@antidoping.sk 

 

KRUPKOVÁ Mariana  ekonomika  

 mariana.krupkova@antidoping.sk 

 

VAVROVÁ Kristína, Mgr. exekutíva / testovanie / zahraničná spolupráca  

 kristina.vavrova@antidoping.sk 

 

ZAHRADNÍKOVÁ Barbora, Mgr. exekutíva / monitoring / terapeutické výnimky  

 barbora.zahradnikova@antidoping.sk 

 

 

2.   ZÁKLADNÉ DOKUMENTY DEFINUJÚCE POSTAVENIE A POSLANIE  

 ORGANIZÁCIE 

 

2.1. Základné dokumenty definujúce postavenie organizácie na národnej úrovni 

 

 Postavenie ADA SR je v pôsobnosti Slovenskej republiky definované základnými 

dokumentmi, ktoré stanovujú úlohy organizácie na národnej úrovni: 

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

niektorých  zákonov v znení zákona 462/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“),  

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

dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca 

(ďalej len „vyhláška“),  

c) zriaďovacia listina ADA SR,        

d) štatút ADA SR. 

 

 

2.1.1.  Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 

           niektorých  zákonov 

 

 Hlavné úlohy ADA SR ako organizácie so samostatnou právnou subjektivitou sú 

definované v zákone a sú vyjadrené v nasledovnom znení: 

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

b) spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou (ďalej len „WADA“) 

a s medzinárodnými antidopingovými organizáciami,  

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

v boji proti dopingu v športe,  

d) organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa 

dopingových kontrol, 

e) povoľovanie pouţitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov, 

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

 

Zákon bol prijatý dňa 2. júla 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008. Postup pri 

vykonávaní dopingovej kontroly je upravený vyhláškou. 

Hlavné úlohy ADA SR sú nadväzne na zákon definované v zriaďovacej listine 

a štatúte organizácie.  
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2.1.2.  Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 542/2008 o postupe pri vykonávaní 

dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca 

 

Výkon dopingovej kontroly v zmysle zákona je vyjadrený vyhláškou, ktorá ustanovuje 

podrobnosti pri jej vykonávaní a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami. Vyhláška je 

nadväzná na Svetový antidopingový kódex a príslušné medzinárodné antidopingové normy a 

bola prijatá dňa 25. novembra 2008 s účinnosťou od 1. januára 2009. 

 

 

2.1.3.  Zriaďovacia listina  

 

Zriaďovacia listina bola vydaná Ministerstvom školstva SR dňa 19. 12. 2008 pod 

číslom CD-2008-18516/53411-9:10 s účinnosťou od 1.1.2009. 

 

 

2.1.4.  Štatút ADA SR  
 

ADA SR je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je 

svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), ktoré je jej zriaďovateľom. Štatút ADA SR (ďalej len „štatút“) vydalo 

ministerstvo dňa 19. 12. 2008  s účinnosťou od 1.1.2009. V zmysle štatútu je ADA SR 

samostatným právnym subjektom a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, 

nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo-právnu a pracovno-právnu zodpovednosť 

vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

 

 

2.2. Základné medzinárodné dokumenty definujúce poslanie organizácie v kontexte 

medzinárodnej spolupráce 

 

 Postavenie ADA SR v medzinárodnom kontexte upravujú nasledovné dokumenty a 

zmluvy: 

 a) Dohovor proti dopingu Rady Európy, 

 b) Kodaňská deklarácia, 

 c) Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO, 

 d) Biela kniha o športe, 

 e) Svetový antidopingový kódex. 

 

 

2.2.1.  Dohovor proti dopingu Rady Európy  

 

Dohovor proti dopingu Rady Európy (ďalej len „dohovor“) bol prijatý dňa 16. 

novembra 1989. Vzhľadom na politické a štátoprávne zmeny pristúpila Slovenská republika k 

podpísaniu a prijatiu dohovoru dňa 6. mája 1993 s účinnosťou pre SR dňom 1. júla 1993. 

Dohovor, ktorý predstavuje základ antidopingovej politiky zmluvných strán, bol ako 

medzinárodná úradná listina občianskeho práva následne zavedený do športovej praxe vrátane 

etablovania systému mechanizmov dopingovej kontroly. ADA SR sa stala po svojom 

etablovaní v kontexte dohovoru iniciatívnym a výkonným orgánom v polohe národnej 

antidopingovej organizácie. Dohovor je prezentovaný uznesením vlády SR č. 256 zo 14. 

apríla 1993 a je zverejnený v Zbierke zákonov, čiastka č. 65 z 12. novembra 1993. 



2.2.2.  Kodaňská deklarácia  

Doping v športe je rozpore s duchom športu, preto je nielen záleţitosťou olympijského 

hnutia a športových organizácií, ale rovnako aj vlád, medzivládnych a mimovládnych 

organizácií na celom svete. Za účelom zintenzívnenia, urýchlenia a harmonizácie boja proti 

dopingu v športe bola dňa 5. marca 2003 predstaviteľmi olympijského a športového hnutia, 

reprezentantmi vlád krajín sveta a zástupcami národných antidopingových organizácií prijatá 

a podpísaná Kodaňská deklarácia. Zainteresované strany týmto dokumentom prijali 

univerzálnu platnosť Svetového antidopingového kódexu a súčasne plne uznali postavenie 

a poslanie WADA, vrátane svojho záväzku finančne podporovať WADA v jej globálnej 

koordinácii boja proti dopingu v športe. 

 

2.2.3.  Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO  

 

Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v snahe 

ochrániť skutočné hodnoty športu vrátane jeho poslania pri ochrane zdravia  uznávajúc jeho 

etické princípy a morálne hodnoty a akceptujúc nezastupiteľné postavenie telesnej výchovy 

a športu v systéme kultúry a vzdelávania národov prijala dňa 19. októbra 2005 Medzinárodný 

dohovor proti dopingu v športe (ďalej len „dohovor UNESCO“). Účelom tohto dohovoru je 

stratégia UNESCO podporiť prevenciu a boj proti dopingu v športe s cieľom principiálnej 

eliminácie dopingu v športe.  

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom UNESCO svojim 

uznesením č. 154 z 12. decembra 2006. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 16. 

januára 2007. Ratifikačná listina bola uloţená 26. januára 2007 u generálneho riaditeľa 

UNESCO, jeho depozitára. Dohovor UNESCO je prezentovaný Oznámením Ministerstva 

zahraničných vecí SR a zverejnený v Zbierke zákonov, čiastka č. 347 zo 16. januára 2007 a v 

súlade s článkom 37 ods. 2  nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. marca 2007. 

 

 

2.2.4.  Biela kniha o športe  

 

Európska únia prezentuje šport ako významný spoločenský, sociálny a hospodársky 

fenomén, ktorý prispieva k napĺňaniu jej strategických cieľov. Šport je výrazom olympijských 

ideálov, napredovania a ochrany zdravia a preto jeho ďalší rozvoj musí byť chránený pred 

rôznymi formami hrozieb vrátane dopingu. Európska komisia (ďalej len „EK“) v snahe 

uplatňovať spoločenské poslanie športu a v záujme ochrániť šport  a zabezpečiť jeho ďalší 

rozvoj prijala Bielu knihu o športe. Na jej platforme bola etablovaná Pracovná skupina pre 

antidoping, čím EK priamo napomáha podpore etablovania siete antidopingových organizácií 

členských štátov. Biela kniha vstúpila do platnosti 11. júla 2007.  

 

 

2.2.5.  Svetový antidopingový kódex  

 

WADA v koordinácii s olympijským a športovým hnutím a v súčinnosti s národnými 

antidopingovými organizáciami prijala Svetový antidopingový kódex (ďalej len „kódex“)  

ako základný a univerzálny dokument svetového antidopingového programu. Základným 

účelom kódexu je napomôcť rozvíjať skutočné spoločenské hodnoty športu, chrániť základné 

práva športovcov zúčastňovať sa na športe bez dopingu a zabezpečiť harmonizáciu, 

koordináciu a účinnosť antidopingového programu na národnej i medzinárodnej úrovni so 



zreteľom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Kódex bol prvýkrát prijatý v roku 

2003 a vstúpil do platnosti 1. januára 2004. Po schválení úprav Nadačnou radou WADA bol 

17. novembra 2007 upravený s platnosťou od 1. januára 2009.  

Pre dosiahnutie univerzálnej a celosvetovej platnosti, harmonizácie a unifikácie 

pravidiel prijala WADA nasledovné medzinárodné normy: 

a)  Medzinárodná norma pre zoznam zakázaných látok a metód, 

b)  Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky, 

c)  Medzinárodná norma pre laboratóriá, 

d)  Medzinárodná norma pre testovanie, 

e)  Medzinárodná norma pre ochranu osobných údajov. 

 

 

3.  ROZVOJ A SMEROVANIE ANTIDOPINGOVÉHO PROGRAMU 

 

ADA SR od svojho vzniku dňa 1. januára 2009 riešila predovšetkým svoje etablovanie 

v národnom prostredí na báze národného antidopingového programu. Popri inštitucionálnom a 

organizačnom profilovaní v rámci slovenského právneho systému riešila ADA SR v priebehu 

roka 2010 predovšetkým nastavenie celého systému antidopingovej regulácie vyjadreného 

Kódexom a jeho medzinárodnými normami. V ďalšom ADA SR riešila odvodené aktivity 

v systéme dopingovej kontroly, konzultácie a sprostredkovanie odborných informácií  

z oblasti dopingu pre športovcov a jeho pomocný personál i zastupovanie záujmov SR vo 

vyjadrených medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách. 

 

3.1. Poslanie a rozvoj organizácie 

 

Kľúčovým poslaním ADA SR je zabezpečovanie činností v rozsahu národného 

antidopingového programu. Ide predovšetkým o výkon preventívnych opatrení v boji proti 

dopingu v športe na báze spolupráce s WADA a medzinárodnými antidopingovými 

organizáciami. Významnou je spolupráca s medzinárodnými športovými federáciami 

a národnými športovými zväzmi predovšetkým v koordinácii a priamom výkone dopingovej 

kontroly v športe najmä na jeho vrcholovej a výkonnostnej úrovni. Toto nezastupiteľné 

poslanie vyplýva aj z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorých je Slovenská republika 

signatárom. Dôleţitou súčasťou poslania ADA SR je zabezpečovanie vzdelávania vybraných 

cieľových skupín športovcov a celková výchovná činnosť v tejto oblasti. 

Šport má v spoločnosti významné postavenie a nezastupiteľnú funkciu, ktorú môţe 

napĺňať len vtedy, keď v ňom samotnom dokáţeme uchovať a ďalej rozvíjať jeho skutočné 

hodnoty. Nezastupiteľne medzi tieto hodnoty patrí Fair - play, čestnosť, podpora 

a upevňovanie zdravia, súťaţivosť, jedinečný výkon, rešpektovanie pravidiel a noriem, úcta 

k sebe samému a k súperovi, vytrvalosť, húţevnatosť, rozvoj seba samého, výchova, radosť, 

zábava a potešenie zo športového výkonu. Výchovné pôsobenie v oblasti boja proti dopingu 

v športe má svoje opodstatnenie aj z pohľadu aktuálneho postavenia športu a jeho 

zvyšujúceho sa významu v spoločnosti a to nielen v oblasti zábavy a trávenia voľného času, 

ale aj ako výrazného potenciálu zasahujúceho priamo do ekonomickej oblasti spoločnosti. 

Šport má nepochybne významné postavenie aj v oblasti starostlivosti o zdravie všetkých 

občanov. Je preto neţiaduce, aby práve šport bol kolbišťom pre doping, pre zakázané látky 

ohrozujúce alebo poškodzujúce zdravie športovca či uţ krátkodobo alebo trvale. Mnohí  

jednotlivci sa svojím úsilím a tvrdou prácou prepracovali aţ na úroveň špičkových 

športovcov, ţiaľ sú aj takí, ktorí sa snaţia dosiahnuť svoje výrazné športové úspechy a 

nadväzné ekonomické či spoločenské výhody práve nešportovým spôsobom, zaloţenom na 

pouţívaní látok zakázaných z hľadiska dopingového účinku. Nastavenie antidopingovej 



regulácie vo výraze vyššie uvedených skutočností je základným a dlhodobým poslaním ADA 

SR v jeho inštitucionálnej, organizačnej, kontrolnej a výchovnej činnosti.   

 

 

3.2. Smerovanie antidopingového programu 

  

So vznikom ADA SR ako samostatného právneho subjektu získal Národný 

antidopingový program relatívne progresívnu inštitucionálnu a organizačnú formu, ktorá 

v sebe čiastočne spája boj proti dopingu na záväznej športovo-technickej báze vrátane 

stanovených disciplinárnych sankcií so systémom občianskoprávnej a trestnoprávnej 

zodpovednosti. Aktuálna východisková právna úprava znamená, ţe zodpovednosť za boj proti 

dopingu sa v súlade s medzinárodnými záväzkami SR vyjadrenými medzinárodnými 

zmluvami a dohovormi explicitne stáva súčasťou verejnoprávnej zodpovednosti a tieţ normou 

verejného práva. Tieto zámery boli v roku 2010 súčasne aj východiskom pre iniciovanie 

legislatívnych zmien v návrhu novelizácie zákona a nadväzne aj vyhlášky. V súčasnosti totiţ 

nie je národná legislatíva vymedzujúca boj proti dopingu v súlade s kódexom a jeho 

medzinárodnými normami. Týmto aj naďalej dochádza k situáciám, kedy za porušenie 

stanovených antidopingových pravidiel neexistuje právna vymoţiteľnosť a mnohé aktivity 

najmä osôb sprievodného personálu športovca aj s ohľadom na spoločenský záujem o čistotu 

športu nie je moţné ani sankcionovať. Napriek vyššie uvedenej skutočnosti ADA SR 

v druhom roku svojej existencie vykonala celý rad nevyhnutných krokov zameraných na 

dosiahnutie vyššej harmonizácie pravidiel na národnej úrovni, ich zverejňovanie a širokú 

popularizáciu nielen v oblasti vrcholového a výkonnostného športu, ale aj v celej športovej 

verejnosti. V súlade so vznikajúcou spoločenskou dispozíciou a v spolupráci 

s kompetentnými ústrednými orgánmi štátnej správy pripravuje ADA SR iniciovanie 

trestnoprávneho riešenia kriminálnych deliktov spojených predovšetkým s neoprávneným 

vlastníctvom, nakladaním a obchodovaním so zakázanými látkami z hľadiska dopingového 

účinku. Ide predovšetkým o anabolické látky a látky s podobným anabolickým 

a hormonálnym účinkom, ktoré môţu mať zásadný negatívny vplyv na zdravie športovca.  

V snahe postupne eliminovať pouţívanie zakázaných látok stabilizovala ADA SR 

systém dopingovej kontroly s dôrazom na zvýšenie podielu dopingových kontrol mimo 

súťaţe v súlade s poţiadavkami WADA najmä u športovcov, ktorí sú podporovaní z 

verejných zdrojov. Účinnosť a efektívnosť dopingovej kontroly sa zvýšila vďaka monitoringu 

pobytu športovcov. Snahou ADA SR je postupne dosiahnuť také nastavenie monitoringu, 

ktoré by zohľadňovalo riziko moţného zneuţitia zakázaných látok v úzkej korelácii 

s parametrami dosahovanej výkonnosti športových reprezentantov. Rovnako významné je 

postupné riešenie vybraného okruhu národných športových zväzov, ktoré doposiaľ 

nedostatočne dodrţiavali zákon a kódexom stanovený rámec spolupráce s národnou 

antidopingovou organizáciou vrátane aktivít spojených s národným registrom pre testovanie. 

  Boj proti dopingu sa stáva záleţitosťou celospoločenskou s dosahom na všetky 

vekové, výkonnostné a profilové skupiny športovcov. ADA SR účinne napomáha rozširovať 

vzdelávaciu a osvetovú činnosť v oblasti boja proti dopingu v športe nielen pre športovcov, 

pre pomocný personál športovca, funkcionárov, ale aj pre študentov stredných a vysokých 

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

športových aktivít obyvateľstva. Je evidentné, ţe nevyhnutnou súčasťou boja proti dopingu je 

aj systém a kvalita informácií, ich dostupnosť a primerané spracovanie. V tomto zmysle je 

trvalým cieľom a záujmom poskytnúť dostatočný rámec informácií o celkovej antidopingovej 

regulácii, ale aj informácií viazaných na pouţívanie liečivých prípravkov podliehajúcich 

štátnej kontrole a voľno-predajných liečivých prípravkov s dôrazom na vhodnosť ich pouţitia 

pri zdravotných problémoch, informácií o ich zloţení a moţnostiach prípadného uplatnenia 



dovolených látok a metód v športovej praxi. Relatívne vysoko problémovou a rizikovou 

oblasťou z hľadiska výskytu zakázaných látok je oblasť národného i medzinárodného trhu s 

potravinovými doplnkami výţivy. Táto oblasť je zaloţená často na báze nie vţdy korektného 

preukazovania zloţenia výrobkov, často vo výraznej odlišnosti od deklarovaného zloţenia, 

vedúceho k predstieranému aţ podvodnému konaniu. Dlhodobým poslaním ADA SR je 

vytvorenie informačného rámca poskytujúceho náleţité informácie o zloţení doplnkov výţivy 

dostupných na domácom trhu tak, aby sa v konečnom dôsledku zamedzilo zneuţitiu týchto 

produktov na nedovolené zvyšovanie výkonnosti športovcov. Najefektívnejšou formou bude 

zrejme zavedenie systému certifikácie predaja doplnkov výţivy s  garanciou ich zloţenia, 

prípadne prísnej právnej zodpovednosti pre prípad preukázaných odlišností od deklarovaného 

zloţenia. 

 

 

4. HLAVNÉ ÚLOHY ADA SR V ROKU 2010 A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

 V súlade so zameraním národného antidopingového programu v zmysle aktuálnej 

právnej úpravy antidopingu a príslušných programových dokumentov štátnej starostlivosti 

o šport plnila ADA SR v roku 2010 stanovené hlavné úlohy. Hlavné úlohy ADA SR sú 

vyjadrené v kľúčových oblastiach činnosti organizácie, zamerané predovšetkým na rozvoj 

a harmonizáciu antidopingovej regulácie, efektívne testovanie, správu národného registra 

terapeutických výnimiek, expertíznu činnosť, výchovu a vzdelávanie v oblasti boja proti 

dopingu, spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami, národnými i medzinárodnými 

športovými organizáciami. Východiskom boja proti dopingu zostáva ochrana identity športu 

ako fenomenálnej ľudskej aktivity majúcej významnú a nezastupiteľnú sociálnu funkciu. 

 

4.1. Antidopingová regulácia 

 

Účelnosť, kvalita a miera univerzálnosti antidopingovej regulácie je priamym výrazom 

súladu národnej legislatívy, korelácie športovo-technických a medzinárodných 

antidopingových noriem. Zvyšovanie efektívnosti a nadväzný priamy výkon preventívnych 

opatrení v boji proti doping v športe a riešenie nadväzných foriem porušení antidopingových 

pravidiel nie vţdy zakladajú rámec národnej vymoţiteľnosti vrátane udelenia prípadnej 

sankcie. V tomto zmysle ADA SR priebeţne spracovávala návrhy, stanoviská a podnety pre 

legislatívne riešenie rozpornosti antidopingovej regulácie na národnej úrovni a jej súladu so 

záväzkami vyplývajúcimi pre SR zo vzťahu k plneniu medzinárodných zmlúv a dohôd. Z 

dlhodobého hľadiska (Úloha 1.1, PHÚ 2010) ide predovšetkým o novelizáciu zákona a o 

zabezpečenie jeho súladu s kódexom v aktuálnej verzii z roku 2009 (vymedzenie 

terminológie, kompetencie antidopingových organizácií, stanovenie porušení 

antidopingových pravidiel, sankcie a ich vymoţiteľnosť v prípade individuálnych i 

kolektívnych športov, ochrana osobných údajov).  

Súčasťou realizácie preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe bolo 

zverejnenie a výklad medzinárodnej normy Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód 

2010 (ďalej len „zoznam“) a Monitorovacieho programu 2010 v koordinácii s WADA, Radou 

Európy a UNESCO (Úloha 1.2, PHÚ 2010). Táto úloha bola priebeţne plnená a výsledky 

zverejnené v printovej podobe vo forme broţúry, zoznam bol publikovaný v časopise 

Športinform a je zverejnený aj na internetovej stránke ADA SR. O zhotovení tlačenej a 

zverejnení internetovej podoby zoznamu boli priebeţne informovaní všetci uţívatelia, najmä 

národné športové zväzy, prostredníctvom listov a elektronickej pošty. Oba tieto zoznamy, 

okrem predmetného zverejnenia v médiách a v periodiku Športinform, boli priebeţne 



zapracovávané aj do ďalších informatívnych materiálov o výkone dopingovej kontroly 

a povinnostiach športovca. 

Vývoj nových látok a prípravkov a ich uvádzanie na farmaceutický trh zvyšuje riziko 

moţného výskytu zakázaných látok pri dopingovej kontrole z dôvodu neznalosti, 

nevedomosti, či ľahostajnosti mnohých športovcov a tak spôsobuje nemalé zaťaţenie 

a neustále sa zvyšujúci rozsah poţiadaviek v podobe podnetov, konzultácií, či vyţiadaní. 

Narastá tak rozsah informačnej databázy a rozsah poskytovaných konzultácií ADA SR pre 

jednotlivcov, športové organizácie i lekárske pracoviská v SR. V uplynulom roku ADA SR 

takto poskytla športovým subjektom celkom 419 čiastkových konzultácií súvisiacich so 

zakázanými látkami vrátane právneho poradenstva, interpretácie pravidiel upravujúcich výkon 

dopingovej kontroly a celkové nakladanie s predmetnými látkami vrátane postihu za 

preukázané pouţitie zakázaných látok a metód.  

 

 

4.2. Testovanie 

 

Organizácia dopingovej kontroly a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa výkonu 

dopingových kontrol, spracovanie a aktualizácia národného registra pre testovanie spadá do 

výhradnej kompetencie ADA SR. Ako národná antidopingová organizácia je jedinou 

oprávnenou organizáciou v SR na výkon dopingovej kontroly športovcov SR v oboch 

formách, teda vo forme mimosúťaţnej i súťaţnej dopingovej kontroly.  

Východiskovou platformou pre testovanie je vytvorenie Národného registra pre 

testovanie (ďalej len „register“) a jeho systémová aktualizácia v spolupráci s medzinárodnými 

športovými federáciami a národnými športovými zväzmi (Úloha 2.1, PHÚ 2010). 

Podmienkou pre zaradenie športovca do registra je návrh športového zväzu na základe 

splnenia výkonnostných kritérií v danom športovom odvetví  a akceptácii ADA SR. V roku 

2010 tvorilo register celkom 777 športových reprezentantov v  45 individuálnych športoch 

a športových disciplínach (atletika, bedminton, biatlon, boby, bowling, curling, cyklistika, 

dráhový golf, fitnes, gymnastika, jachting, jazdectvo, kanoistika na divokej vode, karate, 

kolky, krasokorčuľovanie, kulturistika, lukostreľba, lyţovanie, moderný päťboj, naturálna 

kulturistika, nohejbal, orientačné športy, plávanie, plutvové plávanie, rafitng, rybolovná 

technika, rýchlorokčuľovanie, rýchlostná kanoistika, sane, silový trojboj, skoky na 

trampolíne, stolný tenis, synchronizované plávanie, šerm,  športová streľba, športové lezenie, 

športový aerobik, taekwondo, tanečný šport, telesne postihnutí športovci,  tenis, tlak na 

lavičke, triatlon, veslovanie, vodný motorizmus, vzpieranie) a celkom 502 športovcov v  9 

kolektívnych športoch (basketbal, futbal, hádzaná, hokejbal, ľadový hokej, pozemný hokej, 

softbal, vodné pólo, volejbal). ADA SR eviduje celkom 218 športových reprezentantov 

zaradených v medzinárodných registroch pre testovanie vo výhradnej rozhodovacej 

kompetencii medzinárodných športových federácií.    

 Vedenie registra je administratívne veľmi rozsiahlou a náročnou agendou. V zmysle 

kódexu a jeho Medzinárodnej normy pre testovanie je nastavená aktualizácia monitorovaných 

informácií, vrátane miesta pobytu športovcov v štvrťročnom intervale. V snahe zjednodušiť 

systém aktualizácie registra pristúpila ADA SR v úzkej koordinácii s WADA k spusteniu 

pouţívania internetového Antidopingového administračného a manaţérskeho systému (ďalej 

len „ADAMS“). Po vykonaní formálnych aktivít súvisiacich s ochranou osobných údajov na 

národnej úrovni a ich transferu v internetovej komunikácii bola dňa 15. septembra 2010 

podpísaná prístupová zmluva medzi WADA a ADA SR. Za týmto účelom bol zabezpečený 

jazykový preklad a spracovanie textov veľmi rozsiahlej základnej metodiky práce so 

systémom ADAMS pre športovca a športové organizácie (cca 320 strán)  a táto dokumentácia 

bola zverejnená v internetovej podobe. Na zvládnutie elementárnych krokov spojených 



s nastavením vstupnej komunikácie so systémom ADAMS bol spracovaný informačný 

manuál v tlačenej podobe broţúry Rýchly sprievodca športovca v bilingválnej verzii 

anglického a slovenského jazyka (formát C6, 24 strán). Následne bude systém ADAMS 

postupne zavádzaný do športového ţivota v úzkej koordinácii s národnými športovými 

zväzmi. 

 Kontrola dopingu v športe po zvládnutí a nastavení registra predpokladala realizáciu 

dopingovej kontroly športovcov v oboch formách, teda v mimosúťaţnej i súťaţnej (Úloha 

2.2, PHÚ 2010) v plánovanom rozsahu - 800 kontrolných testov za rok 2010.  

Výber pre mimosúťaţné testovanie bol vykonávaný predovšetkým podľa rizika 

moţného výskytu zakázaných látok   s dopingovým účinkom a charakteru športu, či športovej 

disciplíny. Veľký dôraz bol kladený na výkon mimosúťaţného testovania športovcov – 

kandidátov účasti na zimných olympijských a paralympijských hrách počas športovej 

prípravy v predolympijskom období.  

Súťaţná dopingová kontrola bola vykonaná na vybraných športových podujatiach na 

základe rozhodnutia ADA SR, alebo na základe vyţiadania testovania zo strany organizátora 

športového podujatia, z dôvodu povinnosti organizátora zabezpečiť vykonanie dopingovej 

kontroly ako súčasti dodrţania športovo-technických pravidiel  a regulárnosti podujatia.  

 V roku 2010 bolo počas 92 kontrolných misií vykonaných celkom 629 kontrolných 

testov, z toho 214 testov mimosúťaţnej dopingovej kontroly a 415  testov súťaţnej 

dopingovej  kontroly celkovo v 41 športoch a športových odvetviach. Predpokladaný a 

plánovaný rámec 800 kontrolných testov nebol naplnený z dôvodu relatívne vysokého počtu 

nariadených ale nevykonaných testov pre nezastihnutie športovcov na označenom mieste, 

avšak bez porušenia pravidiel zo strany športovcov a z časti aj reálne zmarených testov 

mimosúťaţnej dopingovej kontroly. 

 ADA SR vykonala aj testovanie športovcov, zaradených do prípravy na ZOH 

Vancouver 2010 a ZPH Vancouver 2010. Do registra pre testovanie bolo zaradených 118 

nominovaných kandidátov účasti na ZOH, u ktorých bolo vykonaných celkom 110 testov 

(všetky s negatívnym výsledkom) a 24 športovcov zimných paralympijských športov, u 

ktorých bolo vykonaných celkom 35 testov (všetky s negatívnym výsledkom).  

 Východiskom pre testovanie športovcov sa stal register, nastavený v štvrťročnom 

intervale oznamovacej povinnosti. Väčšina športovcov plne akceptovala oznamovanie svojho 

pobytu dohodnutým spôsobom a v daných termínoch. Ţiaľ, vyskytlo sa aj celkom 32 

zmarených testov mimosúťaţnej dopingovej kontroly spôsobených neoznámením zmeny 

svojho pobytu pred vlastným výkonom testovania, z toho 16 u olympionikov a 

paralympionikov. ADA SR riešila aj celkom 35 porušení antidopingového pravidla 

neoznámením aktuálnych informácií o mieste pobytu športovca, z ktorých 13 bolo 

dodatočným podaním vysvetlenia zo strany športovcov akceptované a nebolo tak 

klasifikované ako jeho porušenie. 

 Počas testovania bolo zistených a zaevidovaných celkom 12 porušení antidopingových 

pravidiel, z ktorých 10 bolo klasifikovaných ako preukázané porušenie antidopingového 

pravidla a 2 zistenia boli vyhodnotené ako atypický analytický nález. Z pohľadu základnej 

klasifikácie v zmysle kódexu došlo k nasledovným preukázaným porušeniam 

antidopingových pravidiel: 

- 7 krát nepriaznivý analytický nález, preukázaná prítomnosť zakázanej látky z hľadiska 

dopingového účinku (atletika 2x – stanozolol, marihuana; dostihy 2x – alkohol 2x; 

kulturistika - stanozolol, ľadový hokej - pseudoefedrín, plávanie – tamoxifén). Tieto 

výsledky boli uzatvorené a vyhodnotené ako pozitívne nálezy, 

- 3 razy boli zaznamenané porušenia ostatných antidopingových pravidiel (box 2x - 

odmietnutie dopingovej kontroly 2x, cyklistika – vyhýbanie sa dopingovej kontrole).  

Tieto porušenia boli riešené disciplinárnym pokračovaním v kompetencii národného 



športového zväzu a ukončené sankciou v podobe zastavenia pretekárskej a organizačnej 

činnosti na obdobie stanovené antidopingovou reguláciou. 

Nevyhnutnou súčasťou testovania a manaţmentu jeho výsledkov v zmysle kódexu je 

aj evidencia porušení antidopingových pravidiel a etablovanie národného registra sankcií za 

porušenie antidopingových pravidiel (Úloha 2.3, PHÚ 2010). ADA SR zodpovedá za 

prešetrenie porušení antidopingových pravidiel a vyjadrenie návrhu pre  disciplinárny orgán 

príslušnej národnej športovej organizácie vo veci udelenia sankcie. Za týmto účelom ADA SR 

zabezpečila etablovanie predmetného registra porušení antidopingových pravidiel, evidenciu a 

štatistické vyhodnocovanie porušení za obdobie rokov 1993 aţ 2010, ako aj jeho zverejnenie 

v médiách a na internetovej stránke ADA SR. 

 Testovanie a problematika dopingovej kontroly je predmetom etablujúcej sa 

spolupráce s mnohými medzinárodnými športovými federáciami. Z dôvodu efektívnosti 

testovania a z dôvodu rešpektovania územnej pôsobnosti ADA SR ako národnej 

antidopingovej organizácie zabezpečovala ADA SR vyţiadanú dopingovú kontrolu v atletike 

(37 testov - IAAF), biatlone (5 testov - IBU), futbale (32 testov - FIFA) a v hádzanej (4 testy - 

IHF).  

 Podľa doručených a komunikačne dostupných informácií, ktoré ADA SR získala,  

bolo v zahraničí uskutočnených celkom 93 testov športovcov SR (beh na lyţiach - 7, biatlon - 

17, bodyfitnes - 1, fitnes - 1, futbal - 36, kulturistika - 2, lyţovanie paralympijské  - 2, silový 

trojboj - 1, šerm - 1, športová streľba - 13, tlak na lavičke - 1, vzpieranie - 3). Skutočný počet 

testov dopingovej kontroly slovenských športovcov však môţe byť výrazne vyšší, moţno aj 

dvojnásobný, no ţiaľ ADA SR nedisponuje kompletnou informáciou tohto charakteru, pretoţe 

mnohí športovci a ani zodpovedné osoby podporného tímu športovca, či zástupcovia 

športových zväzov si túto zákonom stanovenú povinnosť nesplnili. 

 Viaceré športové organizácie, ktoré zabezpečujú štátnu športovú reprezentáciu SR, 

riešili povinnosti vyplývajúce z predmetných pravidiel najmä z akceptácie kódexu a zákona 

v dostatočnom rozsahu. Iné organizácie bez adekvátnej zodpovednosti a snahy poţadované 

informácie neposkytovali, čím nepriamo zamedzovali testovaniu športových reprezentantov a 

takto zásadne porušovali príslušné antidopingové pravidlá. ADA SR tieto organizácie 

upozornila, ţe pri opakovanom porušovaní antidopingových pravidiel a nesplnení týchto 

základných podmienok bude situáciu riešiť oznámením sekcii štátnej starostlivosti o šport 

MŠVVaŠ SR, čo viedlo k sprísneniu podmienok a zakomponovaniu povinností aj do pravidiel 

pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu pre národné športové zväzy a organizátorov 

významných športových podujatí v SR.  

 

 

4.3. Register terapeutických výnimiek 

  

Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca 

predstavuje porušenie antidopingového pravidla. V snahe umoţniť výkon športovej činnosti aj 

osobám, ktoré sú nútené zo zdravotných dôvodov uţívať liečivé prípravky s obsahom 

zakázaných látok bez moţnosti pouţitia iných rovnako účinných látok alebo ich ekvivalentov 

z hľadiska terapie umoţňuje antidopingová regulácia v zmysle kódexu a jeho Medzinárodnej 

normy pre terapeutické výnimky. Povolenie pouţitia dopingovej látky na liečebné účely pre 

športovca v SR môţe v súlade so zákonom udeliť len ADA SR a to na základe ţiadosti 

športovca, nadväzného lekárskeho posudku a odporučenia národného športového zväzu.  

V zmysle vyššie uvedeného spracovala ADA SR metodiku postupu pre udeľovanie 

terapeutickej výnimky(Úloha 3.1, PHÚ 2010), zaviedla jednotnú dokumentáciu v podobe 

štandardného unifikovaného tlačiva ţiadosti o udelenie výnimky a vzoru prehlásenia 

o pouţití.  Na tento účel spracovala osnovu postupnosti krokov pre udelenie terapeutickej 



výnimky a zoznam štandardných a najčastejšie sa vyskytujúcich terapií a k nim odporúčaných 

liečivých prípravkov. Celá metodika bola zverejnená v tlačenej a internetovej forme a na web 

stránke ADA SR je aj priebeţne aktualizovaná. 

Systém udeľovania terapeutických výnimiek predpokladá povolenie zakázanej látky 

výhradne v súlade so stanovenou terapiou a za predpokladu, ţe liečivý prípravok neovplyvní 

úroveň podávaného športového výkonu. ADA SR v tomto rozsahu priebeţne zabezpečuje 

výkon  a správu Národného registra pre udeľovanie terapeutických výnimiek na území SR 

(Úloha 3.2, PHÚ 2010). Pre tento účel má vytvorenú expertnú Komisiu pre terapeutické 

výnimky ako poradného, konzultačného a návrhového orgánu riaditeľa (Úloha 3.3, PHÚ 

2010). Komisia v zloţení troch odborných lekárov – internista, chirurg - traumatológ, 

alergológ - imunológ sa v uplynulom roku stretla celkom 32 krát. Na svojich operatívnych 

zasadnutiach riešila okrem formálnych náleţitostí najmä problematiku unifikácie 

predmetných pravidiel pre udeľovanie terapeutických výnimiek, posudzovala a operatívne 

rozhodovala o ţiadostiach športovcov. Komisia riešila celkom 61 poţiadaviek, rozhodla 

o prijatí a akceptovaní 13 nových terapeutických výnimiek, 5 ţiadostí zamietla, pre 19 

ţiadostí postačovalo prehlásenie o pouţití a pri ostatných 24 nebolo potrebné vystavenie 

výnimky. Komisia v troch prípadoch poţiadala športovca, aby v spolupráci s odborným 

lekárom prehodnotili stanovenú diagnózu, ktorá nebola v súlade s beţnou lekárskou praxou ( 

diagnózy – bronchiálna astma, diabetes, hypertenzia). Odporúčania komisie boli vo všetkých 

troch prípadoch akceptované. Aktuálne ADA SR eviduje v systéme národného registra pre 

terapeutické výnimky celkom 42 osvedčení o ich udelení.  

Celkovo moţno konštatovať, ţe mnoţstvo udelených výnimiek na terapeutické 

pouţitie malo v roku 2010 klesajúcu tendenciu. Nie je to však kvôli zásadnému zlepšeniu 

zdravotného stavu mnohých športovcov, ale predovšetkým  z dôvodu zjednodušenia  pravidiel 

v tejto oblasti, nastavenia zoznamu zakázaných látok a prehodnotenia ich moţného vplyvu na 

zvýšenie fyzickej výkonnosti športovca predovšetkým pri diagnózach dnes uţ beţných 

civilizačných ochorení, najmä alergií a ochorení respiračného systému. Pre oblasť udeľovania 

terapeutických výnimiek poskytuje ADA SR aj poradenské a konzultačné sluţby. V tomto 

zmysle bolo v roku 2010 poskytnutých celkom 72 čiastkových konzultácií. 

 

 

4.4. Expertízna činnosť 

 

Antidopingový program predpokladá exaktné stanovenie látok, ktoré sú z hľadiska 

dopingového účinku zakázané, ako aj látok, ktoré sú im svojou chemickou štruktúrou alebo 

biologickým účinkom podobné. Stanovovanie zakázaných látok a preukazovanie ich 

prítomnosti vo vzorke športovca, vzhľadom na neexistenciu takto úzko špecializovaného 

pracoviska na Slovensku  sa vykonáva vo WADA akreditovanými antidopingovými 

laboratóriách  v zahraničí. V tomto zmysle boli odobraté vzorky dopingovej kontroly 

zasielané do špecializovaných laboratórií : Institut für Biochemie DSH Köln (Nemecko), 

Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie Kreischa (Nemecko), Oddělení dopingové 

kontroly Všeobecní fakultní nemocnice Praha (Česká republika) a dominantne predovšetkým 

z dôvodu vysokej finančnej efektívnosti do Seibersdorf Laboratory, GmbH, WADA 

Dopingkontrol Lab (Rakúsko). 

Spolupráca s týmito laboratóriami bola v roku 2010 v zmysle kódexu a jeho 

Medzinárodnej normy pre analýzu vzoriek zameraná predovšetkým na zabezpečenie analýzy 

odobratých vzoriek testov dopingovej kontroly, zisťovanie prítomnosti zakázaných látok 

v týchto vzorkách, stanovovanie prítomnosti a koncentrácie zakázaných látok z hľadiska 

dopingového účinku, ako aj špeciálnych porovnávacích analýz (predovšetkým IRMS analýz), 

na priebeţné zabezpečovanie aktuálnych odborných informácií a pokračujúceho sledovania 



výskumu v oblasti negatívneho vplyvu dopingových látok na organizmus športovca (Úloha 

4.1, PHÚ 2010).  

Odborné poznatky z tejto oblasti nachádzajúce bezprostredné uplatnenia v 

manaţmente výsledkov analýz testov dopingovej kontroly boli uplatňované v súlade 

s antidopingovou reguláciou v konzultačnej a poradenskej činnosti ADA SR vo vzťahu 

k športovcom, odborným pracovníkom a osobám podporného tímu športovca. 

ADA SR, okrem zverejnenia Zoznamu zakázaných látok a metód ako medzinárodnej 

normy kódexu, jeho popularizácie a konzultačnej činnosti, sa v oblasti expertíznej činnosti 

zameriava a rieši aj problematiku nadväzných odborných informácií. Nepriamou pomocou 

v tomto zmysle je schopnosť poskytnúť dostatok relevantných informácií o moţnom výskyte 

zakázaných látok v dostupných a blízkych formách, predovšetkým v liečivých prípravkoch a 

v doplnkoch výţivy. Preto v snahe napomôcť nepriamej kontrole uţívania zakázaných látok a 

metód z hľadiska dopingového účinku zabezpečila ADA SR spracovanie a priebeţnú 

aktualizáciu databázy liečivých prípravkov s dopingovým účinkom registrovaných na území 

SR (Úloha 4.2, PHÚ 2010). Databáza bola rozpracovaná do troch logických celkov a 

zoznamov. Prvým je Zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje 

zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací program WADA, ktorý umoţňuje rýchlu 

orientáciu v liečivých prípravkoch podľa ich zaradenia v príslušnej skupine zakázaných látok. 

Druhým je Abecedný zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje 

zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací program WADA, ktorý je zoradený 

alfabeticky podľa farmakologických názvov, umoţňuje tak rýchly prehľad a orientáciu pri 

hľadaní konkrétneho liečivého prípravku podľa jeho názvu. Posledným v poradí je Abecedný 

zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa nevzťahuje zoznam 

zakázaných látok a metód a monitorovací program WADA, ktorý je zoradený alfabeticky 

podľa farmakologických názvov, umoţňuje tak rýchly prehľad a orientáciu pri hľadaní 

konkrétneho liečivého prípravku podľa jeho názvu v zostave vybraných príkladov liečiv 

a liečivých prípravkov bez zakázaných látok. Tieto zoznamy sú zverejnené v tlačenej podobe 

vo forme broţúr, boli publikované v časopise Športinform a sú zverejnené na internetovej 

stránke ADA SR. 

   Najproblematickejšou oblasťou v tomto smere je oblasť výroby, distribúcie 

a nakladania s potravinovými doplnkami výţivy, ktorá okrem podriadenosti Potravinovému 

kódexu, nemá ţiadnu reguláciu. Na našom reálnom trhu je veľké mnoţstvo doplnkov výţivy, 

ktoré z dôvodu ich nedeklarovaného zloţenia znamenajú reálne riziko pre športovcov. ADA 

SR zverejnila výzvu a upozornenie na zvýšenie pozornosti pri uţívaní voľno-predajných 

potravinových doplnkov výţivy. Na poţiadanie viacerých športovcov, distribútorov 

a predajcov poskytla konzultácie celkom k 37 produktom, k 7 poskytla odborné stanovisko 

z hľadiska moţného obsahu zakázaných látok a v jednom prípade bol potravinový doplnok 

výţivy vo WADA akreditovanom antidopingovom laboratóriu za úhradu od ţiadateľa 

analyzovaný na prítomnosť stimulancií, anabolických a hormonálnych látok (Úloha 4.3, PHÚ 

2010). Predmetnou analýzou nebola zistená prítomnosť zakázaných látok, čo je deklarované 

vydaním písomného certifikátu.  

Vzhľadom na veľké mnoţstvo pouţívaných doplnkov výţivy v športe bude ADA SR 

v budúcnosti iniciovať prijatie antidopingovej regulácie pre oblasť potravinových doplnkov 

výţivy a ich certifikáciu v snahe zamedziť predaju produktov kontaminovaných dopingovými 

látkami, podvodnému konaniu pri ich dovoze, prechovávaní, distribúcii a predaji na území 

SR.      

 

4.5. Výchova proti dopingu 

 

Cieľom antidopingového programu je zladenie princípov rozvoja a zachovania športu 



ako fenoménu ľudskej činnosti a boja proti dopingu v rôznych cieľových skupinách populácie 

zapojených do športových aktivít, ako aj nadväznej spolupráce so športovými organizáciami. 

V tomto zmysle bola výchova orientovaná na športovcov a členov pomocného personálu 

športovca (tréneri, lekári, manaţéri a funkcionári národných reprezentačných celkov).  

Najvyšší podiel vo výchove proti dopingu v športe tvorilo v roku 2010 vydávanie 

vzdelávacích a informačných materiálov (Úloha 5.1, PHÚ 2010). Cieľom týchto materiálov je 

poskytnúť dostatočnú informáciu o problematike antidopingu a tým ovplyvniť, či zníţiť 

potenciálny priestor pre uţívanie zakázaných látok. Za týmto účelom bol vypracovaný 

preklad nosnej antidopingovej regulácie Svetový antidopingový kódex (formát C6, 119 s.) 

zverejnený v tlačenej podobe broţúry a v elektronickej forme na web stránke ADA SR, kde je 

zverejnená aj Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky. ADA SR priebeţne 

napomáhala pri interpretácii týchto pravidiel pre športovcov a pre národné športové zväzy. Na 

uľahčenie zvládnutia nevyhnutného rámca informácií spojených s antidopingom na Slovensku 

bola spracovaná a vydaná broţúra Príručka športovca 2011(C6, 79 s.). Pre elementárny 

informačný rámec bolo v tlačenej podobe vydaných päť informačných skladačiek so 

zameraním na problematiku antidopingu s názvom Doping v športe (C6, 10 s.), Zomrieť pre 

športové víťazstvo (C6, 6 s.), Vrcholový športový výkon bez dopingu(C6, 6 s.), Dopingová 

kontrola v športe (C6, 6 s.), Doping a trestné právo  (C6, 6 s.). 

 Významné informačné poslanie plní internetová stránka ADA SR www.antidoping.sk, 

ktorá bola v priebehu roka 2010 priebeţne aktualizovaná a dopĺňaná novými informáciami 

nielen pre športovcov a členov podporného personálu športovca, ale aj pre širokú laickú 

verejnosť. Na stránke boli zverejnené všetky informácie o antidopingovom programe, 

organizácii, platnej legislatíve, o povinnostiach športovcov v oblasti monitoringu, informácie 

o spôsobe podávania ţiadostí o udelenie terapeutických výnimiek, o zakázaných látkach, 

liekoch a metódach z pohľadu dopingu a ďalšie metodické a štatistické informácie o 

antidopingu v športe.  

K zvýšeniu informovanosti a právneho vedomia v oblasti boja proti dopingu v športe  

a posilneniu preventívnych programov výrazne napomáha spolupráca s médiami. V tomto 

smere ADA SR spolupracovala s redakciou odborného časopisu Športinform a s vybranými 

redakciami tlačených a elektronických médií. V priebehu roka 2010 boli zorganizované 

celkom štyri tlačové konferencie (19. január 2010, 7. apríl 2010, 21. júl 2010 a 15. november 

2010), ktoré sa v novinárskej obci stretli s veľkým záujmom.  

 Nezastupiteľné poslanie a úlohu plní ADA SR v školiteľskej a informačnej činnosti 

najmä vo vzťahu k študentom, pedagógom stredných a vysokých škôl i odborným 

pracovníkom špecializovaných pracovísk pri riešení ich odborných prác z oblasti antidopingu 

v športe (Úloha 5.2, PHÚ 2010). V tomto zmysle bolo riešené a koordinované školiteľstvo:

  

- Lukačko Andrej, študent, Gymnázium Poprad, Doping v športe, práca SOČ, 

- Mazuranic Isidora, študentka, Stockholm School of Economics, Výkon externého      

testovania súkromnými organizáciami v systéme dopingovej kontroly, bakalárska 

práca, 

- Strýčková Silvia, študentka, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 

Charakterizácia vybraných zakázaných látok pouţívaných v športe, bakalárska práca, 

- Surmajová Ţaneta, JUDr., externá doktorandka, Fakulta práva, Paneurópska vysoká 

škola Bratislava, Právne aspekty dopingu v športe, odborný článok, Právna revue, č. 

1/2010.  

http://www.antidoping.sk/


 Súčasťou výchovy sú aj školiace a informačné aktivity formou prednášok a besied 

(Úloha 5.3, PHÚ 2010). Cieľom týchto aktivít je poskytnúť primeraný rozsah poznatkov o 

význame boja proti dopingu  nielen v oblasti vrcholového športu, ale aj školskej mládeţi, 

športovým talentom, športovým pedagógom a ďalším osobám, ktoré zabezpečujú voľno-

časový program obyvateľstva. V spolupráci s p. Katarínou Ráczovou, veľvyslankyňou Fair 

play na Slovensku a Slovenským olympijským výborom bola 25. mája 2010 zorganizovaná 

beseda so ţiakmi a pedagógmi ZŠ Pusté Úľany na tému  "Fair - play a antidoping v športe“. 

Beseda sa stretla s vysokým záujmom ţiakov ZŠ (42 detí zaoberajúcich sa súťaţnou 

športovou činnosťou, 5. aţ 9. ročník). 

 Na vyţiadanie Lekárskej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja bola 6. októbra 

2010 vykonaná odborná prednáška pre lekárov hokejových klubov a reprezentačných 

druţstiev zameraná na aktuálne otázky antidopingu, predovšetkým na vysvetľovanie  

a zdôvodňovanie zoznamu zakázaných látok, liekov a liečivých prípravkov a systém 

udeľovania terapeutických výnimiek. 

 Vo vzdelávacej oblasti pri zabezpečovaní prevencie ADA SR úzko spolupracovala s 

vybranými športovými zväzmi a organizáciami (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a 

silového trojboja, Slovenská volejbalová federácia, Slovenský olympijský výbor, Slovenský 

paralympijský výbor, Slovenský stolnotenisový zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja, atď.).  

Pracovníci ADA SR aktívne vystúpili k problematike dopingu a dopingovej kontroly v športe 

na odborných konferenciách a ďalších pracovných zasadnutiach športových organizácií, ako 

aj počas osobných stretnutí s celkom 26 športovými reprezentantmi v individuálnych 

športoch. 

  Za účelom zverejnenia nevyhnutnej aktualizácie poznatkov v oblasti boja proti 

dopingu, vysvetľovania Svetového antidopingového kódexu, medzinárodných noriem, 

aktualizácie antidopingovej regulácie a zverejnenia zoznamu zakázaných látok a programu 

dopingovej kontroly bolo v roku 2010 zorganizovaných celkom 18 informačných stretnutí 

s vybranými redaktormi športového spravodajstva.    

 

 

4.6. Vzdelávanie 

 

 Nevyhnutnou súčasťou boja proti dopingu v športe je vzdelávanie odborníkov v 

oblasti boja proti dopingu v športe. (Úloha 6, PHÚ 2010). ADA SR zabezpečuje prípravu 

a vzdelávanie komisárov dopingovej kontroly s pôsobnosťou na celé územie SR v súlade 

s medzinárodnou antidopingovou reguláciou. V roku 2010 ADA SR aktívne spolupracovala 

celkom s 35 komisármi dopingovej kontroly. Za týmto  účelom boli zorganizované dva 

medzinárodné semináre komisárov dopingovej kontroly, zamerané na nevyhnutnú 

aktualizáciu informácií, osvojenie si úkonov a praktických zručností, výmenu skúseností a 

tým na celkové skvalitnenie vlastnej procedúry dopingovej kontroly (Trenčianske Teplice, 

21.- 23. apríl 2010 a 21.- 23. október 2010) za účasti popredných zahraničných odborníkov z 

Českej republiky (p. Chlumský, Antidopingový výbor ČR) a Rakúska (p. Demel, Legal 

Advisor, Austrian BSO) .  

 

  

4.7. Spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy a vládnymi inštitúciami 

 

Východisková právna úprava stanovuje zodpovednosť ADA SR za boj proti dopingu v 

športe v súlade so záväzkami SR vyjadrenými medzinárodnými zmluvami a dohovormi a táto 

sa explicitne stáva súčasťou verejnoprávnej zodpovednosti ako aj normou verejného práva. 

V zmysle vyššie uvedeného je sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR garantom 



Národného antidopingového programu (Úloha 7.1, PHÚ 2010). Vznik ADA SR a jej rozvoj 

znamená pre antidopingový program v SR existenciu progresívnej inštitucionálnej 

a organizačnej formy, ktorá boj proti dopingu zo zmluvnej športovo-technickej úrovni posúva 

do občianskoprávnej, ako aj trestnoprávnej roviny. Národný antidopingový program z roku 

2009, ktorý vyjadroval etablovanie a formovanie základných východísk antidopingovej 

politiky vrátane korelácie činnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR a aktivít 

ADA SR bol aktualizovaný, ustanovený na obdobie rokov 2010 aţ 2012 a zverejnený na 

internetovej stránke ADA SR. Smerovanie antidopingového programu a celkové nastavenie 

antidopingovej regulácie je výrazom základného a dlhodobého poslania ADA SR v jeho 

inštitucionálnej, organizačnej, kontrolnej a výchovnej činnosti.   

Koordinácia aktivít v oblasti boja proti dopingu s predmetnými ústrednými orgánmi 

štátnej správy (Úloha 7.2, PHÚ 2010), predovšetkým s Ministerstvom zdravotníctva SR, 

Ministerstvom vnútra SR, Generálnou prokuratúrou SR a Colným kriminálnym úradom SR, 

je dlhodobým programovým cieľom smerujúcim k zabezpečeniu spoločného postupu pri 

realizácii legislatívnych noriem, regulujúcich aktivity v oblasti boja proti dopingu v športe. 

Vzhľadom na prerušenie procesu novelizácie zákona boli aktivity v tejto oblasti s dôrazom na 

nedostatočný kompetenčný rámec ADA SR pozastavené a orientované výhradne do rámca 

kumulácie nevyhnutných faktov a skutočností na podporu pripravovaných legislatívnych 

zmien v antidopingovej regulácii nevynímajúc riešenie závaţného problému nárastu 

kriminálnych aspektov dostupnosti látok s dopingovým účinkom najmä anabolických látok 

a látok s podobným anabolickým účinkom, prípadne i legislatívnej normy zahrňujúcej 

kontrolu ich výroby, distribúcie, dovozu a predaja, čo má váţny dosah na zdravie športovcov. 

Rovnako ide aj o potrebu spresnenia postihu podvodného konania, navádzania, nabádania, ale 

i podávania vybraných zakázaných látok za iným, ako terapeutickým účelom.   

ADA SR sa priebeţne podieľala na činnosti Národného monitorovacieho centra pre 

drogy EMCDDA Európskej únie (Úloha 7.3, PHÚ 2010). Kľúčovým cieľom tejto spolupráce 

je dosiahnuť dostatočnú vedomosť, včasnosť informácií a monitorovanie výskytu nových 

foriem drog a drogových závislostí predovšetkým v aktualizovanej podobe uţ 

zdokumentovaného výskytu najmä syntetických kanabinoidov (hlavne JWH-018, výskyt 

predovšetkým vo forme Spice), fentanylu, mefedronu, psycho - aktívnych látok AM-694, 

NPAS, PMA, PMMA v krajinách Európskej únie vrátane Slovenska majúcich priamy dosah 

aj na športovú činnosť a účasť mládeţe na športových aktivitách. 

 Rámec vyššie uvedenej spolupráce nachádza svoj priamy výraz v spolupráci a v 

operatívnej komunikácii celkom s 9 organizáciami na národnej úrovni.      

 

 

4.8. Spolupráca so športovými a mimovládnymi organizáciami 

 

Napomáhanie rozvoju olympizmu a športu bez dopingu je výrazom spolupráce so 

Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom (Úloha 8.1, 

PHÚ 2010). Okrem výchovných aktivít uskutočnila ADA SR v zmysle antidopingovej 

regulácie, národného antidopingového programu a internej poţiadavky Slovenského 

olympijského výboru testovanie športovcov zaradených do olympijskej prípravy. Dopingovou 

kontrolou v roku 2010 prešlo celkom 73 nominovaných olympionikov, spolu bolo 

uskutočnených 85 testov, všetky s negatívnym výsledkom. Testovanie bolo vykonané s 

ohľadom na moţné riziko výskytu zakázaných látok v istých druhoch športov a športových 

disciplín a prebehlo zvlášť ohľaduplne so zreteľom na špecifiká prostredia športovcov, ako aj 

s ohľadom na rešpektovanie časového rozvrhu tréningových aktivít nominantov. Testovanie 

nominantov na ZOH Vancouver 2010 sa začalo uţ v druhej polovici roka 2009 a bolo 

poznamenané predovšetkým neustálym spresňovaním výberu športovcov pri postupnom a 



neľahkom napĺňaní stanovených kritérií nominácie a plnenia limitov nielen národných 

športových organizácií.  

Mimosúťaţnú dopingovú kontrolu absolvovalo celkom 24 nominovaných 

paralympionikov, u ktorých bolo uskutočnených spolu 42 testov s negatívnym výsledkom. 

Ľahostajnosť športovca v jednom prípade spôsobila zmarenú dopingovú kontrolu, keď sa 

športovec nenachádzal na ním vopred oznámenom mieste svojho  tréningu. Testovanie 

kandidátov na ZPH Vancouver 2010 sa vykonávalo viac ako šesť mesiacov pred samotným 

otvorením hier.  

Rozvoj športu bez dopingu predpokladá aj spoluprácu s ďalšími medzinárodnými a 

národnými športovými organizáciami, zabezpečujúcimi a podporujúcimi rozvoj športu, 

inštitúciami športovej praxe (Úloha 8.2, PHÚ 2010) a telovýchovným lekárstvom s cieľom 

riešenia dosahu antidopingu na celé spektrum činností a noriem, regulujúcich rozvoj športu. 

Rámec vyššie uvedeného nachádza svoj výraz v spolupráci a operatívnej komunikácii celkom 

so 66 športovými organizáciami a  s 5 organizáciami participujúcimi na rozvoji vrcholového 

športu. 

 

 

4.9. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami 

 

Realizácia Národného antidopingového programu sa odvíja od úzko previazanej 

medzinárodnej spolupráce a koordinácie s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi 

antidopingovými organizáciami, ktoré zabezpečujú alebo sa podieľajú na globálnom 

antidopingovom programe /WADA, Association of  National Antidoping Organisation 

(ANADO), Central European Association of Anti-Doping Organisations (CEADO)/ (Úloha 

9.1, PHÚ 2010). V rozsahu tejto spolupráce sa zástupcovia ADA SR zúčastnili: 

- Medzinárodného sympózia WADA, ANADO a Rumunskej antidopingovej agentúry 

(Bukurest, 08. – 09. apríl 2010) zameraného na implementáciu Svetového 

antidopingového programu a koncepciu národných vzdelávacích programov v oblasti 

antidopingu, 

- Zasadnutia valného zhromaţdenia ANADO (Lausanne, 12. apríl 2010) zameraného na 

riešenie akútnych organizačných a finančných náleţitostí a koordinácie vzájomnej 

spolupráce, 

- Medzinárodnej konferencie WADA, národných antidopingových organizácií 

a medzinárodných športových federácií (Lausanne, 13. – 14. apríl 2010) zameranej na 

efektívny výkon testovania a vzájomnú koordináciu testovania v gescii 

medzinárodných športových federácií,  

- regionálnej konferencie CEADO organizovanej Seibersdorf Laboratory za účasti 7 

národných antidopingových organizácií a dvoch medzinárodných športových federácií 

– UCI/cyklistika a UEFA/futbal - (Seibersdorf, Rakúsko, 27. – 28. október 2010) 

zameranej na efektívny výkon testovania, etablovanie krvného testovania, nové trendy 

v analýze dopingových látok a parametre biologického pasu športovca,  

- Zasadnutia valného zhromaţdenia ANADO a Americkej antidopingovej agentúry 

(Colorado Springs, 3. – 5. november 2010) zameraného na riešenie programu rozvoja 

ANADO, financovanie činnosti, koordináciu medzinárodných programov testovania, 

implementáciu medzinárodných noriem kódexu a vzájomnej spolupráce pri napĺňaní 

svetového antidopingového programu. 

 

S ohľadom na vysokú úroveň rozvíjajúcej sa medzinárodnej spolupráce v oblasti 

antidopingu viaţucej sa na koordináciu výkonu dopingovej kontroly boli dvaja komisári 

dopingovej kontroly ADA SR nominovaní National Anti-Doping Organization ako zloţky 



Singapore Sports Council a poverení Medzinárodným olympijským výborom ako oficiálni 

komisári na výkon dopingovej kontroly počas I. Olympijských hier mládeţe (Singapore, 10. – 

27. august 2010), kde sa podieľali na testovaní mladých olympionikov v celkovom rozsahu 81 

testov a na rozširovanie skúseností a zručností mladých komisárov dopingovej kontroly 

usporiadateľskej krajiny. 

S ohľadom na zvýšenie cielenej koordinácie medzi UEFA a národnými 

antidopingovými organizáciami a efektívnosti testovania bola na návrh ADA SR do skupiny 

európskych  komisárov dopingovej kontroly zaradená a potvrdená jedna slovenská komisárka, 

ktorá na túto činnosť získala certifikát UEFA.   

Významnú a nezastupiteľnú funkciu plní regionálna spolupráca národných 

antidopingových organizácií stredoeurópskej oblasti na báze bilaterálnej a multilaterálnej 

spolupráce. ADA SR aktuálne spolupracuje s celkom 8 vybranými národnými 

antidopingovými organizáciami (Úloha 9.2, PHÚ 2010): 

- Antidopingový výbor ČR (ADV ČR – Česká republika),  

- Hrvatska Agencija za borbu protiv dopinga u športu (HADA - Chorvátsko),  

- Nacionalna antidopinška komisija (NAK - Slovinsko),  

- Nationale Anti-Doping Agentur Austria, GmbH. (NADA - Rakúsko),  

- Magyar Antidopping Csoport  Kft. (HUNADO - Maďarsko), 

- Kimisija do Zwalczania Dopingu w Sporcie (PANDA - Poľsko), 

- Agentia nationala Anti-Doping (ANAD - Rumunsko),  

- Anti-Doping Agency of Serbia (ADAS - Srbsko). 

 Hlavným cieľom tejto spolupráce je dosiahnuť dobrú koordináciu národných 

antidopingových programov, harmonizáciu antidopingovej regulácie, výmenu informácií 

v monitoringu a testovaní športovcov, efektívny výkon súťaţnej dopingovej kontroly, ako aj 

operatívu pri účasti na vybraných medzinárodných odborných konzultačných a koordinačných 

seminároch a konferenciách. Poznatky a skúsenosti z tejto spolupráce sú vyuţívané 

v kaţdodennej operatívnej činnosti, pri tvorbe návrhov, programových činností a pri napĺňaní 

celkovej koncepcie národného antidopingového programu. 

Poslanie ADA SR je definované základnými dokumentmi na národnej úrovni 

v podobe zákona, vyhlášky a štatútu ADA SR, ale aj medzinárodných dokumentov, zmlúv a 

dohovorov, ktoré stanovujú nielen poslanie, ale vyjadrujú aj delegované úlohy organizácie 

v medzinárodnom kontexte. Vyššie uvedené dokumenty vzhľadom na svoju medzinárodnú 

platnosť boli Slovenskou republikou bezvýhradne prijaté a implementované do nášho 

legislatívneho a právneho systému vrátane antidopingovej regulácie. V tejto oblasti ADA SR 

koordinuje aktivity SR v kľúčových európskych a svetových organizáciách najmä na báze 

Monitorovacej skupiny Rady Európy, Európskej komisie a UNESCO ako výraz spoločného 

postupu pri komplexnom zabezpečení problematiky boja proti dopingu v športe (Úloha 9.3, 

PHÚ 2010). V rozsahu tejto spolupráce sa zástupcovia ADA SR zúčastnili: 

- 31. zasadnutia Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu rady Európy / TDO 

(Strasbourg, 3. – 4. máj 2010) zameraného na aktualizáciu antidopingového programu, 

európskej medzinárodnej spolupráce a koordinácie svetovej antidopingovej politiky,  

- 16. zasadnutia ad hoc európskeho výboru pre WADA / CAHAMA (Strasbourg, 5. máj 

2010) zameraného na koordináciu európskeho antidopingového programu na báze 

Dohovoru proti dopingu Rady Európy a členských krajín Európskej únie, riešenie 

zastúpenia TDO v štruktúrach WADA,  

- 5. zasadnutia Pracovnej skupiny pre antidoping Európskej komisie / WGAD (Brussels, 

28. máj 2010) zameraného na koordináciu antidopingovej politiky EK, kooperáciu 

s Radou Európy na báze Dohovoru proti dopingu Rady Európy TDO, letecký transport 

vzoriek testov dopingovej kontroly, kriminálne aspekty výroby a nakladanie 

s dopingovými látkami, ochrana osobných údajov v systéme ADAMS, doping 



v amatérskom športe a spolupráca s farmaceutickým priemyslom pri signovaní 

liečivých prípravkov s obsahom zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku, 

- 17. Mimoriadneho zasadnutia ad hoc európskeho výboru pre WADA / CAHAMA 

(Strasbourg, 8. - 9. september 2010) zameraného na koordináciu európskeho 

antidopingového programu na báze CAHAMA, problematiku Zoznamu zakázaných 

látok a Medzinárodnej normy pre ochranu osobných údajov WADA a riešenie 

zastúpenia TDO v nadačnom predsedníctve a výkonnom výbore WADA,  

- 32. zasadnutia Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu rady Európy / TDO 

(Strasbourg, 8. – 9. november 2010) zameraného na aktualizáciu antidopingového 

programu, európskej antidopingovej politiky, odpočet činností expertných pracovných 

komisií pre zoznam zakázaných látok, vedu, vzdelávanie, databázu informácií, právnu 

oblasť a ochranu osobných údajov. Významná pozornosť bola venovaná spolupráci 

TDO a Európskej komisie nadväzne na spoluprácu s WADA, UNESCO a vybranými 

medzinárodnými športovými federáciami, 

- 18. zasadnutia ad hoc európskeho výboru pre WADA / CAHAMA (Strasbourg, 10. 

november 2010) zameraného na koordináciu európskeho antidopingového programu 

na báze Dohovoru proti dopingu Rady Európy a členských krajín Európskej únie, 

ochranu osobných údajov v rozsahu systému ADAMS, riešenie zastúpenia TDO 

v štruktúrach a spoluprácu s WADA, návrh rozpočtu WADA pre rok 2011. 

 

 Poznatky, informácie a skúsenosti z pracovných stretnutí predstavujú vysoko efektívnu 

koordinačnú, informačnú a dokumentačnú bázu pre uplatňovanie dokumentov antidopingovej 

regulácie a pre plnenie medzinárodných zmlúv a dohovorov v podmienkach Slovenskej 

republiky. Predmetné poznatky budú na báze Národného antidopingového programu vyuţité 

v bezprostrednej riadiacej praxi, v legislatívnom procese, smerovaní antidopingovej regulácie, 

v domácej i medzinárodnej koordinácii, pri zverejňovaní a popularizácii antidopingových 

opatrení. 

 

5. FINANČNÉ PLNENIE 

 

5.1 Kontrakt ADA SR s ústredným orgánom štátnej správy (ďalej len „kontrakt“)  

 

Organizačným a plánovacím aktom medzi ústredným orgánom štátnej správy a 

ústredne riadenou organizáciou je kontrakt, ktorý vymedzuje organizačné, obsahové, finančné 

a iné právne vzťahy. Pre rok 2010 bol kontrakt uzavretý dňa 15. decembra 2009 medzi MŠ 

SR (zadávateľ) a ADA SR (riešiteľ).  

Predmetom kontraktu bolo stanovenie záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu 

činnosti riešiteľa a spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu. Predmet 

činnosti riešiteľa je určený zákonom, zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými 

dokumentmi riešiteľa a povereniami zadávateľa. Podrobný rozpis bol určený Plánom 

hlavných úloh riešiteľa pre rok 2010 a špecifikovaný v jednotlivých oblastiach činnosti.  

Na základe kontraktu boli finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti ADA SR 

v roku 2010 poskytnuté z prostriedkov kapitoly MŠ SR vyčlenené na program 026 – Národný 

program rozvoja športu v SR, v podprograme 02605 –  Koordinácia projektov, prierezové 

činnosti a podpora priamo riadených organizácií, na základe schváleného a upraveného 

rozpočtu výdavkov.  

Kontrakt ADA SR stanovil finančné zabezpečenie úloh uvedených v čl. IV, bod 1. 

rozpisom výdavkov v roku 2010 s finančnou dotáciou v celkovom objeme 444 459 eur v 

nasledovnom schválenom členení rozpočtu beţných výdavkov:  

 



Zdroj financovania:      111 –  ŠR 

Funkčná klasifikácia:                                      0810 

Podrogram:                                          02605 

Výdavky celkom / suma v eur/           444 459  

z toho beţné výdavky (600):                              444 459  

v tom:     

kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV        66 919  

kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní          23 388  

kategória 630 – Tovary a sluţby                     354 152  

 

Súčasťou schváleného rozpočtu beţných výdavkov boli aj úhrady nevyhnutných 

finančných záväzkov SR v oblasti antidopingového programu pre rok 2010 voči WADA 

a ANADO vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Svetovom antidopingovom 

programe. ADA SR vo svojom rozpočte na rok 2010 nedisponovala ţiadnymi kapitálovými 

výdavkami. 

 Rozpočet organizácie pre rok 2010 na báze kontraktu bol garantovaný štátom, 

primeraný úlohám ADA SR a bol vyjadrením účasti štátu na plnení Dohovoru proti dopingu 

Rady Európy a svetových aktivít v boji proti dopingu koordinovaných WADA.  

 

 

5.2 Rozpočet ADA SR a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V roku 2010 mala ADA SR schválený rozpočet finančných prostriedkov v celkovom 

objeme 444 459 eur. Po zmenách v niektorých kapitolách pracovala s upraveným rozpočtom 

v objeme 445 362 eur. Príjmy z mimorozpočtových zdrojov v druhom roku činnosti boli 

plánované vo výške 33 194 eur. 

Čerpanie prostriedkov sa riadilo rozpočtom a jeho jednotlivými výdavkovými 

poloţkami. Niektoré aktivity boli vzhľadom na finančné moţnosti čiastočne obmedzené, čo 

v konečnom dôsledku znamenalo ich presunutie do roku 2011. 

  

Plnenie príjmov  
Príjmy z hľadiska platnej rozpočtovej klasifikácie boli po rozpočtových opatreniach 

MŠ SR naplnené v celkovom objeme 445 362 eur. Plnenie príjmov mimorozpočtových 

prostriedkov agentúry spojených so zabezpečovaním sluţieb antidopingového programu 

agentúry dosiahlo v rámci sledovaného obdobia čiastku 24 361 eur, čo je zhruba 74 % 

plánovaných príjmov. Plnenie plánovaných príjmov ovplyvnili niektoré faktory, napr. 

zníţenie dohodnutých cien v Laboratóriu Seibersdorf za analýzy odobraných vzoriek 

dopingovej kontroly.   

 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

  Celkové čerpanie v roku 2010 bez mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 440 

541 eur, čo predstavuje 99 % čerpanie schváleného a upraveného rozpočtu. Čerpanie 

mimorozpočtových prostriedkov predstavovalo sumu 18 179 eur, t. j. takmer 75 % príjmov. 

Zostatkové finančné prostriedky schváleného a upraveného rozpočtu v sume 4 821 eur a 

mimorozpočtové prostriedky v sume 6 182 eur boli prevedené do roku 2011 a pouţité 

v súlade s predmetom činnosti organizácie na úhradu sluţieb roku 2010. Čerpanie 

prostriedkov podľa jednotlivých úhrad sa vykonávalo len v kategórii beţných výdavkov, 

nakoľko ADA SR nemala plánované a ani rozpočtované ţiadne kapitálové výdavky. 

 

 



Čerpanie výdavkov kategórie 610 (mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV) 

 Rozpočet v kategórii 610 (mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV) bol pre rok 2010 

upravený a predstavoval sumu 67 588 eur. Celkové čerpanie za rok 2010 bolo v sume 66 972 

eur, čo predstavuje takmer 100 % čerpania schváleného a upraveného rozpočtu. Tento stav 

bol viazaný na aktuálny a súčasne aj konečný stav šiestich zamestnancov ADA SR. Z objemu 

mimorozpočtových prostriedkov boli na čerpanie v kategórii 610 pouţité finančné prostriedky 

v sume 9 570 eur. Priemerný plat zamestnancov ADA SR v sledovanom období bol 1 063 eur.  

                               

Čerpanie výdavkov kategórie 620 (poistné a príspevok do poisťovní)   
  V kategórii 620 (poistné a príspevok do poisťovní) mala ADA SR upravený 

rozpočtovaný objem finančných prostriedkov vo výške 24 188 eur, z čoho bolo čerpaných 

celkom 24 188 eur, čo predstavuje 100 %. Z mimorozpočtových zdrojov organizácia v tejto 

kategórii pouţila 2 249 eur.  

 

Čerpanie výdavkov kategórie 630 (tovary a sluţby) 

 V kategórii 630 (tovary a sluţby) bol upravený rozpočet finančných prostriedkov vo 

výške 350 029 eur. Čerpanie bolo viazané na aktuálne úlohy obsiahnuté v antidopingovom 

programe. ADA SR v tejto kategórii vyčerpala z rozpočtových zdrojov 345 824 eur 

a z mimorozpočtových zdrojov čiastku 6 334 eur. 

 Súčasťou čerpania výdavkov kategórie 630 boli finančné prostriedky určené na 

zabezpečenie zahraničných pracovných ciest agentúry v celkovom objeme 23 538 eur. Tieto 

pracovné cesty boli orientované v zmysle národného antidopingového programu na plnenie 

záväzkov SR v podobe medzinárodných zmlúv, predovšetkým účasť na kľúčových 

multilaterálnych pracovných zasadnutiach. 

     Ďalšou súčasťou čerpania rozpočtu beţných výdavkov bola aj úhrada doplatku 

finančného záväzku SR pre rok 2010 vyplývajúceho z účasti na Svetovom antidopingovom 

programe WADA v podobe korekcie Rady Európy vo výške 2 085 eur, (ekvivalent  2 750 

USD, uhradený dňa 23.3.2010). Úhrada tohto finančného príspevku je v striktnej kompetencii 

a oprávnenosti MŠVVaŠ SR, preto pre ADA SR v budúcnosti nie je náleţitá. Na činnosť 

ANADO bol v súlade so stanovami a rozpisom členských poplatkov poskytnutý finančný 

príspevok vo výške 1 471 eur (ekvivalent 2 000 USD, uhradený dňa 12.3.2010). Vyššie 

uvedené platby boli nevyhnutné z hľadiska naplnenia medzinárodných záväzkov SR v oblasti 

dopingovej kontroly.  

 

Čerpanie výdavkov kategórie  640 (beţné transfery) 

 Finančné prostriedky v kategórii 640 (beţné transfery) pre rok 2010 neboli 

rozpočtované, avšak následne boli pouţité v klasifikácii podpoloţky 649003 vo výške 3 556 

eur na úhradu doplatku do WADA za rok 2010 a členského príspevku do Asociácie 

národných antidopingových organizácií (viď vyššie).   

 

6. AKTIVITY A PRODUKTY 

 

ADA SR v roku 2010 vykonávala činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona a štatútu   

v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh ADA SR na rok 2010. Tento program bol 

postavený najmä na urýchlené etablovanie agentúry a súčasné plnenie najdôleţitejších úloh 

v oblasti  boja proti dopingu. V sledovanom roku 2010 neboli náklady na činnosť ADA SR 

vzhľadom na rôznorodosť činností sledované po jednotlivých činnostiach, ale boli sledované 

podľa rozpočtovej klasifikácie, jednotlivých poloţiek a podpoloţiek štátneho rozpočtu. 

 

 



7.  ANALÝZA VÝVOJA ADA SR V ROKU 2010 

 ADA SR ako samostatná právnická osoba bola zriadená k 1.1.2009 podľa zákona. 

Vzhľadom na vznik, spôsob existencie, hospodárenia a fungovania organizácie bolo potrebné 

ďalej realizovať a rozvíjať zákonom stanovené činnosti v nadväznosti na spoluprácu so 

športovými zväzmi a ďalšími organizáciami.  

V  roku 2010 bolo postavenie ADA SR ako novej organizácie riešené najmä vo 

vzťahu k medzinárodným a národným športovým organizáciám, riešené boli stabilizácia 

ekonomických činností prostredníctvom štátnej pokladne a ďalšie úlohy a povinnosti 

vyplývajúce zo zákonných dokumentov. Skvalitnila sa spolupráca s odbornými orgánmi ADA 

SR (Komisia pre terapeutické výnimky, Právna komisia, atď.) a spolupráca s komisármi 

dopingovej kontroly.  

Z pohľadu spolupráce so športovými zväzmi prebiehali zo strany ADA SR aktivity, 

ktorými agentúra upozorňovala na všetky zmeny týkajúce sa antidopingového programu. 

Tieto zmeny vyplývali najmä z prijatia zákona, vyhlášky a nového upraveného znenia 

Svetového antidopingového kódexu 2009. Na tieto zmeny legislatívneho charakteru dokázalo 

primerane reagovať len niekoľko športových organizácií. Ostatné budú musieť svoje snaţenie 

výrazne zintenzívniť. Pomôcť tomuto procesu môţu aj zmeny v zmluvných vzťahoch medzi 

sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR a samotnými športovými subjektmi.  

ADA SR v priebehu roka 2010 doriešila rozsah povinností a činností vyjadrených 

zákonom. Výsledkom týchto činností bolo vytvorenie a správa národných registrov (register 

testovania, register terapeutických výnimiek a register porušení antidopingových pravidiel), 

ktoré pomôţu samotným športovcom a funkcionárom pri dodrţiavaní antidopingových 

pravidiel, pri zvýšení vymoţiteľnosti porušení antidopingových pravidiel i pri ochrane práv 

kaţdého športovca zúčastniť sa športových podujatí v duchu Fair - play a súťaţí bez dopingu.  

 

 

8. SÚHRN 

 

 Základným a výhradným poslaním ADA SR je zabezpečovanie antidopingového 

programu v pôsobnosti Slovenskej republiky na báze predmetného zákona a medzinárodných 

zmlúv a dohovorov.  

  ADA SR v roku 2010 vykonávala svoju činnosť na báze rozpočtovaných finančných 

príspevkov MŠVVaŠ  SR, ktoré sú vyjadrením účasti štátu na plnení Dohovoru proti dopingu 

Rady Európy, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe - UNESCO a vyjadrením 

podielu SR v boji proti dopingu v športe koordinovaného WADA. ADA SR etablovala všetky 

formálne podmienky pre svoju činnosť podľa zákona a postupne nastavila všetky základné 

parametre svojej činnosti. Výkon dopingovej kontroly bol zabezpečovaný v zmysle vyhlášky. 

Ostatné činnosti ADA SR boli vykonávané v intenciách vyššie uvedeného zákona a aktuálne 

platnej svetovej antidopingovej regulácie.  

 

 

9. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV   

 V oblasti vrcholového a výkonnostného športu je zainteresovaných veľa subjektov, 

ktoré rôznou váhou a úrovňou vplyvu pôsobia na jeho celkový vývoj. Antidopingové 

organizácie majú svoju pôsobnosť najmä na úrovni zachovávania čistoty športu, športu bez 

zneuţívania nedovolených podporných prostriedkov a metód. 

Hlavnými uţívateľmi výstupov organizácie sú: 



a) vrcholoví športovci, reprezentanti SR, ktorí majú moţnosť prediskutovať svoje 

problémy a získať dôleţité informácie o zakázaných látkach, liekoch, liečivách 

a nedovolených metódach,    

b) športové zväzy a ich funkcionári,  

c) rezortné strediská vrcholového športu, 

d) Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor, 

e) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, najmä jeho 

Sekcia štátnej starostlivosti o šport, 

f) medzinárodné športové organizácie, 

g) medzinárodné antidopingové organizácie, 

h) študenti stredných a vysokých škôl,  

i) štatistické orgány a organizácie, ktoré spracovávajú poţadované údaje,  

j) odborná športová i laická verejnosť. 

 

 

 

 

 


