KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a
Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky
na rok 2021
Preambula
Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 z 18. decembra
2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328/2012 zo 6. júla 2012. Tento kontrakt nie je zmluvou podľa
Obchodného zákonníka, ale je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné,
obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou
organizáciou, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na jeho rozpočet. Antidopingová agentúra SR je
zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. I
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Číslo účtu v tvare IBAN

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Mgr. Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
00 164 381
SK8081800000007000065236

(ďalej len „poskytovateľ“)
a

Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Číslo účtu v tvare IBAN
(ďalej len „prijímateľ“)

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľ
50119231
SK6181800000007000552421

Poslanie organizácie realizujúcej úlohy kontraktu
Prevencia a výkon kontroly v oblasti dopingu

Čl. ll
ČAS TRVANIA KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
Čl. lll
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti prijímateľa, ktorý plní úlohy podľa §86 zákona č.
440/2015 Z.z., v zmysle jeho základných dokumentov a poverení - konkretizácia predmetu činnosti
realizátora je uvedená v článku IV. tohto kontraktu,
b) na požiadanie prijímateľa a pre potreby realizácie projektov a úloh zadávateľa poskytnúť odbornú
metodickú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje,
c) včas informovať prijímateľa o zmenách v zadaní úloh.
(2) Poskytovateľ má právo:
a) vykonávať priebežné kontroly stavu realizácie projektov a úloh dohodnutých týmto kontraktom,
b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia riešenia projektov a úloh prostredníctvom svojho
povereného zástupcu,
c) vyžiadať si čiastkové písomné výsledky riešených úloh,
d) kontrolovať dodržiavanie záväzkov prijímateľa definovaných týmto kontraktom.
(3) Prijímateľ sa zaväzuje
a) v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným Plánom hlavných úloh
prijímateľa pre rok 2021 odovzdať poskytovateľovi výstupy realizovaných projektov a úloh v
stanovenej forme a stanoveným postupom,
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené na realizáciu
jednotlivých projektov a úloh,
c) neodkladne informovať poskytovateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v priebehu
realizácie projektov a úloh,
d) na požiadanie poskytovateľa a pre potreby realizácie projektov, alebo úloh poskytovateľa
poskytnúť v primeranej lehote požadovanú súčinnosť, informácie a štatistické údaje, ktorými
disponuje.
e) využívať elektronický systém pre efektívnu tvorbu a manažment obsahu štátnych vzdelávacích
programov.
(4) Prijímateľ má právo:
a) získať od poskytovateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na riešenie alebo
overenie výsledkov realizácie jednotlivých projektov a úloh,

b) požadovať od poskytovateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na prezentáciu a
využitie výstupov z realizovaných projektov a úloh.
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Čl. IV
ZOZNAM ÚLOH, OPIS ČINNOSTÍ A DRUHY AKTIVÍT VYKONÁVANÝCH REALIZÁTOROM
(1) Predmetom kontraktu je realizácia, zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo štatútu realizátora a
Plánu hlavných úloh na rok 2021 a ich finančné zabezpečenie.
(2) Jednotlivé úlohy v štruktúre
Por. č.
úlohy

Názov úlohy

1.

Výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu,
preventívno-výchovná, propagačná a zdravotne-osvetová činnosť
Objednávateľ
MŠVVaŠ SR - Sekcia športu
(Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

Hlavný cieľ úlohy
Zabezpečovanie informovanosti o právach a povinnostiach športovcov a ostatných užívateľov, ku
ktorým sa Slovenská republika zaviazala podpisom medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti boja
proti dopingu v športe. Jednou z foriem je zverejňovanie informácií dlhodobého charakteru (Svetový
antidopingový kódex, jeho medzinárodné normy a pod.) a metodických postupov pre užívateľov
systému ADAMS. Podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu. Ďalšími formami je
vydávanie výchovných a vzdelávacích materiálov, realizácia prednášok, seminárov, odborných diskusií
a pod. Na tento účel sa budú na webovom sídle www. antidoping.sk pravidelne zverejňovať
informácie ohľadom preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe. Dôležitým poslaním
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a
osvetová činnosť pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a študentov športových škôl a tried so
športovým zameraním, rodičov, ako aj pre športovú verejnosť. Ide o vydávanie informačných a
metodických materiálov a zabezpečovanie interaktívnych prezentácií vo vybraných cieľových
skupinách a v spolupráci s odbornými organizáciami a občianskymi združeniami.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

3 TPP / 2 FTE

300/0

Odhad finančných nákladov na
plnenie úlohy v EUR
Celkom
Štátny rozpočet
(všetky zdroje)
(zdroj 111)
15 500
14 500

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

X

X

X

X

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

3

Iné zdroje

14 500

1 000

0

Por.č.
úlohy

0

Názov úlohy
Výkon, organizácia a riadenie dopingových kontrol
Objednávateľ

2.

MŠVVaŠ SR - Sekcia športu
(Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

Hlavný cieľ úlohy
Výkon, organizácia a riadenie dopingových kontrol, zabezpečovanie analýzy vzoriek odobratých na
účely dopingovej kontroly, vypracovanie ročného plánu dopingových kontrol, oznamovanie
právoplatných rozhodnutí vo veci porušenia antidopingových pravidiel Svetovej antidopingovej
agentúre, uzatváranie dohôd o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým
programom.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

3 TPP / 2 FTE

1 200/0

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

192 978

168 449

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.2
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU
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Iné zdroje

168 449

24 529

0

Por.č.
úlohy

0

Názov úlohy
Národná spolupráca v boji proti dopingu v športe
Objednávateľ
MŠVVaŠ SR - Sekcia športu

3.

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

Hlavný cieľ úlohy
Národná spolupráca v boji proti dopingu v športe (najmä s národnými športovými zväzmi, rezortnými
športovými strediskami, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenským
paralympijským výborom a inými športovými organizáciami). Úzka spolupráca na tejto úrovni je
nevyhnutnou súčasťou boja proti dopingu v športe. Táto časť zahŕňa koordináciu dopingových
kontrol, prenos informácií o pobytoch a plánoch športovcov a družstiev reprezentácie Slovenskej
republiky. Rozvíja preventívno-výchovnú, propagačnú a zdravotne - osvetovú činnosť zameranú na
dôslednú realizáciu boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike, vedie sa národný register
športovcov pre testovanie. Kontrola zapracovania a dodržiavania pravidiel Svetového
antidopingového programu. Súčasťou tejto úlohy je aj spoluorganizovanie seminárov, konferencií a
iných vzdelávacích akcií s uvedenými subjektmi.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

2 TPP / 1 FTE

0/0

Odhad finančných nákladov na
plnenie úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

17 136

17 136

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

17 136

0

0

0
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Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Medzinárodná spolupráca v boji proti dopingu v športe
Objednávateľ
MŠVVaŠ SR - Sekcia športu

4.

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

Hlavný cieľ úlohy
Medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti dopingu v športe (najmä so Svetovou
antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými
športovými organizáciami).
Presná špecifikácia termínov a nákladov na realizáciu tejto úlohy vyplýva zo zverejnených termínov a
miest zasadnutí jednotlivých medzinárodných organizácií.
Pôsobenie v organizáciách: Svetová antidopingová agentúra (WADA), Inštitúte národných
antidopingových organizácií (iNADO), Central European Anti-doping organization (CEADO), Dohovor
proti dopingu Rady Európy (TDO a CAHAMA). Pracovné skupiny Rady Európy, Európska komisia,
UNESCO, seminár antidopingového laboratória v Seibersdorfe, bilaterálne a multilaterálne stretnutia s
národnými antidopingovými organizáciami.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

3 TPP /1 FTE

100 / 0

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

16 500

16 500

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

16 500

0

0

0
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Por.č.
úlohy

5.

Názov úlohy
Implementácia zákona č. 351/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zriadenie a činnosť
komisií pre konanie vo veci dopingu
Objednávateľ
MŠVVaŠ SR - Sekcia športu
(Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Hlavný cieľ úlohy
Konanie vo veci dopingu:
- Zabezpečenie vzdelávania členov komisií pre konanie vo veci dopingu na I. a II. stupni,
- Spracovanie porušení antidopingových pravidiel na úrovni Antidopingovej agentúry SR,
- Vydanie oznámenia športovcovi o porušení antidopingového pravidla,
- Spracovanie vyjadrenia športovca k požiadavke ohľadne analýzy vzorky „B“,
- Oznámenie športovcovi o nepriaznivom analytickom náleze vzorky „B“
- Preskúmanie vydania terapeutickej výnimky pri analytickom náleze zakázanej látky,
- Oznámenie a odovzdanie kópie spisu k porušeniu antidopingového pravidla komisii pre
konanie vo veci dopingu.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách

3 TPP / 1 FTE

1100/0

Odhad finančných nákladov na
plnenie úlohy v EUR
Celkom
Štátny rozpočet
(všetky zdroje)
(zdroj 111)
66 775,50

66 775,50

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
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Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

66 775,50

0

0

0

Por.č.
úlohy

Názov úlohy
Riadenie a prevádzka organizácie
Objednávateľ
MŠVVaŠ SR - Sekcia športu

6.

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

Hlavný cieľ úlohy
Cieľom úlohy je:
-

komplexne zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie,
úhrada nákladov vyplývajúcich zo zmluvy o výpožičke kancelárskych priestorov,
mzdy zamestnancov Antidopingovej agentúry SR,
odmeny dopingových komisárov,
odmeny externých zamestnancov,
prevádzka motorových vozidiel,
kuriérske služby, transport vzoriek do laboratória v Seibersdorfe v Rakúsku,
nákup materiálu na výkon dopingovej kontroly, pracovné odevy a ochranné pomôcky,
iné.

Predpokladaná kapacita ľudských
zdrojov na plnenie úlohy TPP/FTE

Predpokladaný počet hodín na plnenie
úlohy DoVP/DoPČ v hodinách
700 / 0

3 TPP / 2 FTE

Odhad finančných nákladov na plnenie
úlohy v EUR
Celkom
(všetky zdroje)

Štátny rozpočet
(zdroj 111)

292 446,50

269 537,50

Predpokladané časové plnenie
1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financovanie úlohy vyjadrený v EUR
Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

Finančné zdroje EU

Iné zdroje

269 537,50

22 909

0

0
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(3) Celkový sumár úloh
Predpokladan Odhad finančných nákladov
ý počet hodín
na plnenie úlohy
na plnenie
Celkom
Štátny
úlohy
(všetky
rozpočet
DoVP/DoPČ v
zdroje)
(zdroj 111)
hodinách

Poradové
číslo

Názov úlohy

Predpokladaná
kapacita
ľudských zdrojov
na plnenie úlohy
TPP/FTE

1

Výkon preventívnych opatrení v boji proti
dopingu,
preventívno-výchovná, propagačná
a zdravotne-osvetová činnosť

3 TPP/2 FTE

2

Výkon, organizácia a riadenie dopingových
kontrol

3 TPP/2 FTE

1200/0

3

Národná spolupráca v boji proti dopingu v
športe

2 TPP/1 FTE

0/0

4

Medzinárodná spolupráca v boji proti dopingu
v športe

3 TPP/1 FTE

100/0

3 TPP/1FTE

1100/0

3 TPP/2 FTE

700/0

5

Komisie pre konanie vo veci dopingu

6

300,0

Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie

17/9

SPOLU

1600/0

15 500

14 500

192 978

168 449

17 136

17 136

16 500

16 500

66 775,50

66 775,50

292 446,50

269 537,50

601 336

552 898

(4) Spôsob financovania objednávanej činnosti:
a) Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti prijímateľa, a s tým spojenými záväznými
úlohami, sa určuje na základe rozpočtu poskytovateľa podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2021.
b) Celkový rozpočet je stanovený vo výške 552 898,- EUR (zdroj 111 – štátny rozpočet)
c) Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť prijímateľovi čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu v priebehu r. 2021, a to v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2021 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 písmene b).
Čl. V
VYHODNOTENIE KONTRAKTU
(1) Priebežné hodnotenie plnenia záväzných úloh kontraktu, vrátane finančného plnenia, sa bude
uskutočňovať formou pravidelných štvrťročných stretnutí zástupcov poskytovateľa a prijímateľa, a to
každý štvrťrok do 25. dňa nasledujúceho mesiaca roku 2021.
(2) Z priebežného hodnotenia plnenia záväzných úloh kontraktu, vrátane finančného plnenia, bude za
každý štvrťrok vyhotovená písomná správa.
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(3) Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň plnenia jednotlivých záväzných úloh a
problémy spojené s ich plnením.
(4) Prijímateľ predloží poskytovateľovi výsledky plnenia úloh a činností najneskôr do 30 dní od
splnenia úlohy alebo ukončenia činnosti na plnenej úlohe.
(5) Zadané úlohy musia byť splnené do konca obdobia, na ktoré sa kontrakt uzatvára.
(6) Plnenie záväzných úloh, vyplývajúcich z kontraktu, vrátane finančného plnenia, bude
vyhodnotené po uplynutí doby trvania kontraktu na stretnutí zástupcov poskytovateľa a prijímateľa
z ktorého sa vyhotoví zápis.
(7) Vyhodnotenie kontraktu, vrátane finančného plnenia, prebehne najneskôr do 31. januára 2022 a
písomnou formou do 28. februára 2022.
Čl. Vl
KONTROLA
(1) Poskytovateľ môže vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a realizácie činností.
(2) Poskytovateľ môže iniciovať stretnutie so zástupcami prijímateľa za účelom zistenia stavu
riešených úloh.
Čl. Vll
ZVEREJŇOVANIE
(1) Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle poskytovateľa do siedmich dní od jeho
podpisu účastníkmi kontraktu.
(2) Záverečná správa o plnení kontraktu bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa do 28.
februára 2022.
(3) Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každý
z účastníkov kontraktu po dva rovnopisy.
(4) Kontrakt možno v priebehu príslušného kalendárneho roka doplniť písomným a očíslovaným
dodatkom k tomuto kontraktu.
(5) Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu.

V Bratislave dňa .........................
za poskytovateľa

za prijímateľa

................................................

.....................................................

Mgr. Branislav Gröhling

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka

minister
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