
KONTRAKT 

 

uzatvorený medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky na zabezpečenie činnosti v roku 2016 

 

Číslo u poskytovateľa: 

Číslo u prijímateľa: 

 

 

Tento kontrakt sa uzatvára podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 

z 18. decembra 2002. 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 príspevkovou organizáciou, ktorá je zapojená finančnými 

vzťahmi na jeho rozpočet.  

 

Čl. I. 

Účastníci kontraktu 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  

Sídlo:    Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Juraj Draxler, MA, minister 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 8081800000007000065236 

IČO:    00164381 

 

a 

 

Prijímateľ:   Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 

štátna príspevková organizácia zapojená finančnými vzťahmi na 

rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

    Slovenskej republiky 

Sídlo:    Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Žaneta Csáderová, PhD., riaditeľka 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 6181800000007000552421 

IČO:              50119231 

 

Čl. II. 

Trvanie kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. 

 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti prijímateľa v zmysle jeho pôsobnosti 

podľa § 86 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) , štatútu a vnútorných predpisov prijímateľa a činností 

podľa článku IV. a  
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b) poskytnúť na požiadanie prijímateľa odbornú metodickú pomoc, informácie 

a štatistické údaje, ktorými disponuje poskytovateľ, pre potreby riešenia projektov 

a úloh prijímateľa. 

 

2. Poskytovateľ má právo 

a) vykonávať priebežné kontroly stavu činností, na ktoré poskytovateľ poskytne 

prijímateľovi finančné prostriedky týmto kontraktom a 

b) zúčastňovať sa priebežného hodnotenia činností, na ktoré poskytovateľ poskytne 

prijímateľovi finančné prostriedky, prostredníctvom svojho povereného zástupcu. 

 

3. Prijímateľ sa zaväzuje  

a) odovzdať v požadovanom rozsahu, kvalite a podľa termínov stanovených schváleným 

Plánom hlavných úloh prijímateľa pre rok 2016 poskytovateľovi výstupy vzťahujúce 

sa na činnosti, na ktoré poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky, 

v stanovenej forme a stanoveným postupom, 

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady schválené 

na uskutočňovanie jednotlivých činností, na ktoré poskytovateľ poskytne prijímateľovi 

finančné prostriedky a 

c) neodkladne informovať poskytovateľa o významných skutočnostiach, ktoré sa 

vyskytnú v priebehu uskutočňovania činností, na ktoré poskytovateľ poskytne 

prijímateľovi finančné prostriedky a môžu mať vplyv na rozsah, kvalitu a termíny ich 

uskutočňovania. 

 

4. Prijímateľ má právo 

a) získať od poskytovateľa všetky údaje, ktorými disponuje a ktoré sú potrebné na 

riešenie alebo overenie výsledkov pri uskutočňovaní činností, na ktoré poskytovateľ 

poskytne prijímateľovi finančné prostriedky a 

b) požadovať od poskytovateľa, aby v rámci možností vytvoril primerané podmienky na 

prezentáciu a využitie výstupov z uskutočňovania činností, na ktoré poskytovateľ 

poskytne prijímateľovi finančné prostriedky. 

 

 

Čl. IV. 

Predmet kontraktu 

 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade s pôsobnosťami prijímateľa podľa § 86 a nasl. zákona, 

štatútu a vnútorných predpisov na realizáciu týchto činností 
a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe; objem finančných 

prostriedkov, potrebných na realizáciu činnosti je 33 000 eur, 

b) medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti dopingu v športe (najmä so Svetovou 

antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, 

medzinárodnými športovými organizáciami); objem finančných prostriedkov, 

potrebných na realizáciu činnosti je  17 300 eur, 

c) národná spolupráca v boji proti dopingu v športe (najmä s národnými športovými 

zväzmi, Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom 

a inými organizáciami); objem finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu 

činnosti je 10 000 eur, 

d) 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, oznamovanie zmien 
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v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, udeľovanie terapeutických 

výnimiek;  objem finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu činnosti je 

140 000 eur, 
e) vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu v športe; objem finančných prostriedkov, 

potrebných na realizáciu činnosti je 20 000 eur, 

f) bežná prevádzka a ostatné služby; objem finančných prostriedkov, potrebných na 

realizáciu činnosti 64 019 eur. 

 

2. Predpokladané príjmy prijímateľa v roku 2016 za poskytované služby sú 33 194 eur. 
 

3. Popis činností prijímateľa podľa tohto článku je uvedený v prílohe, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu. 

 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

 

1. Objem prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti prijímateľa sa stanovuje na 

základe schváleného rozpočtu kapitoly poskytovateľa na rok 2016. 

 

2. Celkový rozpočet je stanovený vo výške 410 773 eur, z toho na 

 

610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdaje   93 704 eur 

620 poistné a príspevky do poisťovní   32 750 eur 

630 tovary a služby 284 319 eur 

700 kapitálové výdavky             0  eur 

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v bode 2 až do výšky 10 %, 

ktorá predstavuje rezervu poskytovateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia 

objemu finančných prostriedkov rozpočtovaných vládou Slovenskej republiky pre 

prijímateľa v dôsledku regulačných opatrení. 

 

4. Ak zníženie sumy uvedenej v bode 2 bude predstavovať menej ako 5 % dohodnutej 

výšky finančných prostriedkov na dobu trvania kontraktu, prijímateľ sa zaväzuje 

zabezpečovať vymedzené činnosti bez zmeny plánu. Ak zníženie sumy uvedenej 

v bode 2 bude predstavovať viac ako 5 %, účastníci kontraktu vypracujú dodatok 

k tomuto kontraktu, ktorého predmetom bude zmena rozsahu činností, uvedených v čl. 

IV. 

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť prijímateľovi čerpanie finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu v priebehu roku 2016, a to v súlade so schváleným zákonom 

č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 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. 

 

 

Čl. VI. 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
 

1. Priebežné hodnotenie uskutočňovania činností, na ktoré poskytovateľ poskytne 

prijímateľovi finančné prostriedky sa vykonáva formou pravidelných štvrťročných 
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stretnutí zástupcov poskytovateľa a prijímateľa každý štvrťrok do 25. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 

 

2. Na hodnotiacich stretnutiach bude prerokovaná úroveň uskutočňovania činností, na 

ktoré poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky, a prípadné problémy 

spojené s ich uskutočňovaním. 

 

3. Dokumentáciu zo stretnutí tvoria obojstranne písomne odsúhlasené zápisy. 

 

4. Plnenie činností, na ktoré poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky, 

bude vyhodnotené po uplynutí doby trvania kontraktu na stretnutí zástupcov 

poskytovateľa a prijímateľa najneskôr do 31. januára 2017 a písomnou formou do 28. 

februára 2017. 

 

Čl. VII. 

Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet 

 

1. Tento kontrakt bude zverejnený na webovom sídle poskytovateľa a na webovom sídle 

prijímateľa do 28. februára 2016. 

 

2. Záverečná správa o plnení kontraktu, ktorú vyhotovuje prijímateľ, bude zverejnená na 

webovom sídle poskytovateľa a na webovom sídle prijímateľa do 15. mája 2017. 

Poskytovateľ poskytne vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky potrebné údaje 

pre zverejnenie kontraktu v „Registri kontraktov“, ktorý je zriadený na webovom sídle 

v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.3. 

 

3. Verejný odpočet plnenia činností, na ktoré poskytovateľ poskytne prijímateľovi 

finančné prostriedky a zverejnenie finančnej správy prijímateľa sa uskutočnia po 

vypracovaní a predložení zákonom stanovenej záverečnej správy o hospodárení 

prijímateľa. 

 

4. Tento kontrakt sa vyhotovuje v štyroch origináloch, z ktorých dva podpísané originály 

dostane poskytovateľ a dva podpísané originály dostane prijímateľ.  

 

5. Tento kontrakt možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomného súhlasu obidvoch 

strán vo forme písomných dodatkov. 

 

6. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu. 

 

 

 

V Bratislave dňa 24. februára 2016    

 

 

 

        za poskytovateľa:                                               za prijímateľa:  

 

 

      ––––––––––––––––––––––          ––––––––––––––––––––––   

                 Juraj Draxler, MA                         Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

                        minister                            riaditeľka  
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  Príloha 

 

Príloha ku kontraktu uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  

a športu Slovenskej republiky a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky na 

zabezpečenie činnosti v roku 2016 

 

Popis činností Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky na rok 2016 

 

Výdavková časť 

 

1. Výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe 

 

Súčasťou tejto úlohy je zabezpečiť informovanosť o právach a povinnostiach športovcov 

a ostatných užívateľov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala podpisom 

medzinárodných zmlúv a dohovorov na poli boja proti dopingu v športe. Jednou z foriem je 

zverejňovanie informácií dlhodobého charakteru (Svetový antidopingový kódex, jeho 

medzinárodné normy a pod.) a metodických postupov pre užívateľov systému ADAMS. 

Podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu. Ďalšími formami je vydávanie 

výchovných a vzdelávacích materiálov, realizácia prednášok, seminárov, odborných diskusií a 

pod. Za týmto účelom bude pravidelná aktualizácia webového sídla www.antidoping.sk. 

Dôležitým poslaním Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je poskytovanie 

informácií, výchovná, poradenská a osvetová činnosť pre deti a mládež, predovšetkým žiakov 

a študentov športových škôl a tried so športovým zameraním, rodičov ako aj pre športovú 

verejnosť. Ide o vydávanie informačných a metodických materiálov a zabezpečovanie 

interaktívnych prezentácií vo vybraných cieľových skupinách a v spolupráci s odbornými 

organizáciami a občianskymi združeniami. 

 

Rieši:   odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie  

Garant:  Ľubomír Gulán  

Ciele:   Upevnenie morálnych a etických hodnôt športovej populácie v oblasti    

  boja proti dopingu, zabezpečenie plnenia úloh Svetového  antidopingového 

  programu  

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet seminárov a iných vzdelávacích aktivít 

 Počet vypracovaných vzdelávacích programov 

 Počet frekventantov na seminároch a iných vzdelávacích aktivitách 

 Počet konzultácií  

 Počet registrovaných užívateľov elektronického vzdelávania 

 Počet vydaných edukačných materiálov 

 Správa systému na overovanie zakázaných látok v športe 

 

2. Medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti dopingu v športe (najmä so 

Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, 

medzinárodnými športovými organizáciami) 

 

Presná špecifikácia termínov a nákladov na realizáciu tejto úlohy vyplýva zo zverejnených 

termínov a miest zasadnutí jednotlivých medzinárodných organizácií.  
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Pôsobenie v organizáciách: Svetová antidopingová agentúra (WADA), Inštitút národných 

antidopingových organizácií (INADO), Dohovor proti dopingu Rady Európy (TDO 

a CAHAMA). Pracovné skupiny Rady Európy TDO-LI, TDO-EDU, TDO-SCI, Európska 

komisia, seminár antidopingového laboratória v Seibersdorfe, bilaterálne a multilaterálne 

stretnutia s národnými antidopingovými organizáciami členských štátov Európskej únie. 

 

Rieši:   riaditeľ,  riaditeľom poverení zamestnanci a poverení členovia poradných 

  orgánov 

Garant:  Žaneta Csáderová 

Ciele:   Spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou a ostatnými   

  antidopingovými organizáciami, zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z 

  Dohovoru boja proti dopingu Rady Európy a z Dohovoru boja proti dopingu 

  UNESCO. 

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet zahraničných pracovných ciest 

 Poplatok do INADO 

 

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

zväzmi, Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom 

a inými organizáciami) 

 

Úzka spolupráca na tejto úrovni je nevyhnutnou súčasťou boja proti dopingu v športe. V tejto 

časti je to koordinácia dopingových kontrol, prenos informácií o pobytoch a plánoch 

športovcov a družstiev reprezentácie Slovenskej republiky. V neposlednom rade je to aj 

potreba informovanosti a koordinácie v prípade výskytu pozitívnych dopingových nálezov 

slovenských športovcov a počas testovania na súťažiach v Slovenskej republiky aj 

zahraničných športovcov. Vedie národný register športovcov pre testovanie. Kontrola 

zapracovania a dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu. Súčasťou tejto 

úlohy je aj spoluorganizovanie seminárov, konferencií a iných vzdelávacích akcií 

s uvedenými subjektmi. 

 

Rieši:   odborný pracovník pre národný register športovcov pre testovanie a ADAMS 

  a odborný pracovník pre testovanie a vyšetrovanie  

Garant:  Soňa Haulišová, Ján Baník 

Ciele:   Zapracovanie a dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu 

  športovými zväzmi a športovými organizáciami   

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet konzultácií so športovými zväzmi a športovými organizáciami 

 Počet seminárov, konferencií a iných vzdelávacích akcií s uvedenými subjektmi 

 

4. Výkon, organizácia a riadenie dopingových kontrol, zabezpečovanie analýzy 

vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly, vypracovanie ročného plánu 

dopingových kontrol, oznamovanie právoplatných rozhodnutí vo veci porušenia 

antidopingových pravidiel Svetovej antidopingovej agentúre, uzatváranie dohôd 

o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom 

 

Rieši:   odborný pracovník pre testovanie a vyšetrovanie 

Garant:  Ján Baník 
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Ciele:   400 kontrol 

 

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet analýz  

 Počet dopingových kontrol  

 Počet dopingových komisárov  

 Počet odberových setov 

 

5. Oznamovanie zmien v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, 

udeľovanie terapeutických výnimiek 

 

Táto činnosť je z hľadiska Svetového antidopingového kódexu nevyhnutná najmä pre 

športovcov s rôznymi zdravotnými problémami a chorobami. Činnosť zahŕňa aj činnosť 

samotnej Komisie pre terapeutické výnimky. Poskytuje konzultačnú činnosť ohľadom liekov 

a liečivých prípravkov, pre účely boja proti dopingu spravuje databázu zakázaných 

a povolených liekov a liečivých prípravkov.  

 

Rieši:   odborný pracovník pre prevenciu a terapeutické výnimky (TUE) 

Garant:  Tomáš Pagáč 

Ciele:   Umožniť športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom. 

  Poskytnúť odborné informácie ohľadom liekov a liečivých prípravkov, ktoré 

  obsahujú alebo neobsahujú zakázané látky. 

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet konzultácií 

 Počet udelených TUE 

 

6. Vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu v športe 

 

Nosnou aktivitou je každoročná organizácia dvoch medzinárodných seminárov dopingových 

komisárov, kde sú domácimi i zahraničnými lektormi poskytované nové informácie z oblasti 

boja proti dopingu v športe, právne a zdravotné aspekty a súčasne je tu priestor na výmenu 

informácií a skúseností, čo skvalitňuje činnosť všetkých účastníkov. Ďalšou činnosťou je 

výber a príprava nových dopingových komisárov.  

 

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

  výchovu a vzdelávanie 

Garant:  Ján Baník, Ľubomír Gulán 

Ciele:   Zabezpečenie dostatočného počtu dopingových komisárov na plnenie úloh 

  Svetového antidopingového programu 

 

Kľúčové indikátory: 

 Počet seminárov  

 Počet aktívnych dopingových komisárov 

 

7. Bežná prevádzka a ostatné služby 

 

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky využíva prenajaté priestory. Súčasťou 

prenájmu sú aj náklady na energie a prenájom zariadenia miestností. Výraznú časť nákladov 
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tvoria telekomunikačné a poštové služby, náklady na právne, ekonomické, prekladateľské 

služby a na zabezpečenie prevádzky organizácie, verejné obstarávanie. 

 

Rieši:   ekonomicko-hospodársky pracovník, administratívny pracovník  

Garant:  Viera Kolibášová, Slavomír Širokay  

Ciele:   Efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov Antidopingovej 

  agentúry Slovenskej republiky, majetku štátu, ktorý má v správe a dodržanie 

  finančných limitov v zmysle rozpočtu organizácie 

 

 

Kľúčové indikátory: 

 Náklady na prenájom priestorov 

 Náklady na energie 

 Náklady na telekomunikačné a poštové služby 

 Náklady na právne a ekonomické služby 

 Zabezpečenie prevádzky organizácie 

 Zabezpečenie systému kvality ISO 

 

 

Príjmová časť 

 

Zabezpečenie  vyžiadaných dopingových kontrol 

 

Rieši:   ekonomicko-hospodársky pracovník, administratívny pracovník 

Garant:           Viera Kolibášová, Slavomír Širokay 

 

Kľúčové indikátory: 

Počet vyžiadaných dopingových kontrol 


