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1. Informácie o zmenách predpisov agentúry 

V roku 2018 došlo k nasledujúcim zmenám interných predpisov SADA:  

 Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov SADA (GDPR, ochrana osobných údajov, 

spracovateľská operácia, posúdenie rizika, eliminácia rizika); Kvalitatívna analýza 

bezpečnostných rizík SADA  - spolu s tabuľkou s účinnosťou od 25. mája 2018. 

 Smernica o využívaní služobných motorových vozidiel SADA SM05 doplnená o: vytvorenie 

pracovnej pozície pracovníka zodpovedného za údržbu a prevádzku MV s účinnosťou od 1. júla 

2018, doplnenie ustanovenia o využívaní súkromného vozidla na služobné účely a taxi služby 

s účinnosťou od 1. júla 2018, zrušenie ustanovení o používaní SMV na súkromné účely 

s účinnosťou od 1. júla 2018, doplnená o povinnosti používateľa SMV s účinnosťou od 1. júla 

2018 a doplnená o normy spotreby PHM s účinnosťou od 1. júla 2018. 

 Smernica o zabezpečení zahraničných pracovných ciest, zahraničných pracovných návštev 

a niektorých činností súvisiacich s medzinárodným stykom v SADA SM11 doplnená o: 

spresnenie postupu pri administratívnom zabezpečovaní, vyúčtovaní a zúčtovaní zahraničných 

pracovných ciest SADA s účinnosťou od 18. júla 2018. 

 Organizačný poriadok P 01:  doplnená o pracovnú pozíciu Zodpovedný pracovník pre GDPR 

s účinnosťou od 1. septembra 2018, doplnená o vytvorenie oddelenia ekonomiky 

a podporných činností  s účinnosťou od 1. septembra 2018, doplnená o vytvorenie pozície 

vedúci oddelenia testovania a prevencie s účinnosťou od 1. septembra 2018, doplnená 

o oddelenie testovania s účinnosťou od 1. septembra 2019, doplnená o oddelenie prevencie 

s účinnosťou od 1. septembra 2018, doplnená o novú organizačnú štruktúru SADA (príloha č. 

1 Organizačného poriadku P 01 s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

 Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v SADA 

SM 06 s účinnosťou od 1. októbra 2018. 
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2. Informácie o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti 

 Názov organizácie:      ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA 
      SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
      (ďalej len „SADA“) 
 
 Štatutárny zástupca:   PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., riaditeľka 
 
 Právna forma:  Štátna príspevková organizácia zapojená 

finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

 
 Vznik:  1. január 2009 podľa § 6. ods. 1 zákona č. 

300/2008 Z. z.  o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 Zákonom č. 440/2015 o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 

  účinnosť od 1. januára 2016 – dostáva status 
  štátnej príspevkovej organizácie zriadenej 

zákonom, ako nezávislej organizácie, ktorá na 
území SR plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti 
dopingu. 

 
 IČO:     50 119 231 
 
 Sídlo organizácie:   Hanulova 5/C,  
      841 01 Bratislava  
 
 Poštová adresa:   Antidopingová agentúra SR 
      P. O. BOX 5 
      840 11 Bratislava 411 
 
 Kontakt:    Tel.: +421 2/44 64 34 11 
      www.antidoping.sk 
      E-mail: office@antidoping.sk 
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Organizačná štruktúra SADA  

Organizačnú štruktúru SADA určuje štatút SADA č. 2016-9381/3493:1-56AA a Organizačný poriadok P 01 SADA 

platný od 1. septembra 2018.  

 

CSÁDEROVÁ  Žaneta, Mgr., PhD. Riaditeľka 

Čambal Ladislav, Ing.  Zástupca riaditeľa / PVK 

HORVÁTHOVÁ  Slavomíra, Mgr. et Mgr. Asistentka riaditeľa, odborný pracovník pre 
správu registratúry a archivácie, GDPR 

KOLIBÁŠOVÁ  Viera  Odborný pracovník pre ekonomicko-
hospodárske činnosti 

BANÍK  Ján, Mgr. Odborný pracovník pre testovanie a                        
vyšetrovanie 

TOLDY  Andrej, Mgr.      Odborný pracovník pre vnútornú správu 

HAULIŠOVÁ Soňa, Mgr. Odborný pracovník  pre národný register 
športovcov pre testovanie a ADAMS 

PAGÁČ Tomáš, Ing. PhD.                     

(čiastočný úväzok) 

Odborný pracovník prevencie a TUE 

JEŽÍKOVÁ Zuzana, Ing. 

(čiastočný úväzok, do 4.5. 2018) 

Odborný pracovník pre výchovu a 
vzdelávanie 

GULÁN Ľubomír, MUDr. Vedúci oddelenia testovania a prevencie / 
Odborný pracovník pre vzdelávanie 

ŠTALMACHOVÁ Barbora, Mgr. (na MD od 
10.11.2013) 

 

Externí zamestnanci (ako športový 
odborník) 

26 komisárov dopingovej kontroly 
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 Postavenie SADA je v Slovenskej republike definované základnými dokumentami, ktoré stanovujú 

úlohy organizácie na národnej úrovni: 

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

predpisov (ďalej len „Zákon“).  

b) štatút SADA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 86 

ods. 6 zákona č. 440/2015 vydalo tento Štatút pod č. 2016-9381/3493:1-56AA s účinnosťou od 

1. februára 2016. V zmysle Štatútu je SADA právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch 

vystupuje vo svojom mene, nadobúda práva, zaväzuje sa a má zodpovednosť vyplývajúcu 

z týchto vzťahov.  

Zákonom, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016 sa mení postavenie SADA. Vzhľadom na 

potrebu zvýšenia miery jej nezávislosti (vychádzajúcej zo Svetového antidopingového kódexu) dostáva 

status príspevkovej organizácie zriadenej zákonom ako nezávislej organizácie, ktorá na území 

Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly oblasti dopingu. V súlade so vzorovými pravidlami 

Svetovej antidopingovej organizácie sa upravuje aj osobný rozsah pôsobnosti agentúry. Agentúra 

okrem legislatívnej úpravy jej postavenia musí spĺňať určité kvalitatívne parametre jej činnosti. Tie 

vychádzajú z organizačnej štruktúry organizácie, t. j. organizačného, pracovného a registratúrneho 

poriadku a plánu. V oblasti procesov dopingovej kontroly a udeľovania terapeutických výnimiek sa 

SADA riadi certifikátom kvality podľa normy STN  EN ISO 9001:2015  

           Hlavným cieľom SADA je plnenie úloh stanovených v zákone o športe. Ide predovšetkým o 

výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe na báze spolupráce s WADA a 

medzinárodnými antidopingovými organizáciami. Významná je spolupráca s medzinárodnými 

športovými federáciami a národnými športovými zväzmi, predovšetkým v koordinácii a v priamom 

výkone dopingovej kontroly v športe, najmä na jeho vrcholovej a výkonnostnej úrovni. Toto 

nezastupiteľné poslanie vyplýva aj z prijatia a uplatňovania medzinárodných zmlúv a dohovorov, 

ktorých je Slovenská republika signatárom. Dôležitou súčasťou poslania SADA je aj priebežné 

zabezpečovanie vzdelávania vybraných cieľových skupín športovcov a celková výchovná činnosť v tejto 

oblasti. 

                 SADA uzavrela v roku 2018 Memorandá o spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity 

v Prešove, s Fakultou telesnej výchovy a športu a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského 

V Bratislave, s Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica, so Športovým centrom polície MV 

SR a firmou Be Cool, spol. s.r.o.  

                V roku 2018 sa SADA taktiež podieľala na podpísaní medzinárodných zmlúv s Ruskou 

antidopingovou agentúrou (RUSADA), Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI) a stala sa partnerom 

projektu Erasmus + (Program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport).  
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Popis činností Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky na rok 2018 

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 

 

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. Pôsobenie v organizáciách: 

Svetová antidopingová agentúra (WADA), Inštitúte 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. 
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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. 

 

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, odborný pracovník pre národný register 

športovcov pre testovanie a ADAMS  

Garant: Ján Baník, Soňa Haulišová 

Ciele: 300 odberov biologického materiálu 

 

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. 

Vedenie a aktualizuje informačný systém na overovanie zakázaných látok.   
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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. 

 

6. Vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe 

Nosnou aktivitou je každoročná organizácia seminára pre dopingových komisárov, kde sú 

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 

 

7. Bežná prevádzka a ostatné služby 

SADA nevlastní žiadne bytové alebo nebytové priestory. SADA sídli bezodplatne v priestoroch 

Štatistického úradu SR na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov. Súčasťou paušálnych 

prevádzkových nákladov sú všetky služby spojené s užívaním vypožičaných priestorov napr. náklady na 

ochranu objektu, elektrinu, OLO, upratovanie, energie, vodné stočné a pod. a sú stanovené paušálne 

za kancelárske priestory a alikvótnu časť spoločných priestorov. Výraznú časť nákladov tvoria špeciálne 

služby právne a poradenské, GDPR, telekomunikačné a poštové služby, náklady na ekonomické služby 

a na zabezpečenie prevádzky organizácie. 

Rieši: ekonomicko -  hospodársky pracovník, administratívny pracovník,  odborný pracovník pre 

vonkajšie vzťahy 

Garant: Viera Kolibášová, Andrej Toldy  

Ciele: Efektívne, hospodárne a účelné využívanie finančných prostriedkov Antidopingovej agentúry 

Slovenskej republiky, majetku štátu, ktorý má v správe a dodržanie finančných limitov v zmysle 

rozpočtu organizácie 

 

8. Zabezpečenie  vyžiadaných dopingových kontrol 

Rieši: ekonomicko -  hospodársky pracovník, administratívny pracovník, odborný pracovník pre 

testovanie a vyšetrovanie 

Garant: Viera Kolibášová, Andrej Toldy, Ján Baník 

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 
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3. Činnosť SADA v roku 2018 - hodnotenie 

 Úlohy SADA sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte č. 0190/2018 

uzatvorenom medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SADA v Bratislave dňa 27.2. 

2018. Kontrakt je zverejnený internetovej stránke www.antidoping.sk. 

3.1. PREHĽAD VYKONANÝCH DOPINGOVÝCH KONTROL  
 

SADA pokračovala v roku 2018 v plnení medzinárodnej technickej normy TDSSA,  v rámci ktorej 
sa vykonávajú dodatočné analýzy v minimálnom množstve na základe rozdelenia podľa športov a 
športových disciplín. Hlavným cieľom v roku 2018 bolo mimo súťažné testovanie vrcholových 
športovcov pred blížiacimi sa olympijskými hrami v Pjongčangu, súťažné a mimo súťažné testovanie 
rizikových športov a aj národná a medzinárodná spolupráca so športovými zväzmi a federáciami. 

SADA uskutočnila v roku 2018 celkovo 504 dopingový kontrol, z ktorých bolo 318 z poverenia 
SADA a 186 z poverenia medzinárodnej športovej federácie. 

ODBERY MOČU Z POVERENIA SADA 

 

SADA v roku 2018 vykonala zo svojho poverenia 318 odberov moču, ďalších 186 odberov moču 
bolo vykonaných v spolupráci s národnými a medzinárodnými športovými zväzmi, na podujatiach 
národného, európskeho alebo svetového významu, čo spolu predstavuje 504 odberov moču. 
V porovnaní s rokom 2017 SADA vykonala o 2,5 % viac odberov moču z vlastného poverenia, počet 
objednaných odberov moču sa znížil o 22,8 %.  
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Odbery moču vykonané z poverenia SADA možno rozdeliť na odbery vykonané počas súťaže 
alebo mimo súťaže. V roku 2016 počet mimosúťažných odberov tvoril 57 % z celkového počtu odberov, 
v roku 2017 bolo až 73 % odberov moču odobratých mimo súťažného obdobia. V roku 2018 bolo cieľom 
SADA upraviť pomer mimosúťažných a súťažných odberov v pomere 60:40. Po vykonaní 164 
mimosúťažných odberov moču a 154 súťažných odberov moču sme dosiahli pomer 52:48.  

 

 

SADA uskutočnila v roku 2018 celkovo 318 odberov moču, z ktorých bolo 164 mimosúťažných 
odberov a 154 súťažných odberov. 

 

Najviac odberov moču SADA vykonala v týchto športoch: Odbery moču nariadené SADA boli 
vykonané v jednotlivých športoch nasledovne: 

  Šport Spolu Súťažný odber Mimosúťažný odber 

1 atletika 43 21 20 

2 Rýchlostná kanoistika 29 14 15 

3 Kulturistika a fitnes 24 16 8 

4 plávanie 21 15 6 

5 ľadový hokej 19 7 12 

6 hádzaná 18 12 6 

7 basketbal 17 10 7 

8 vzpieranie 15 6 9 

9 zápasenie 14 6 8 

10 biatlon 14 0 14 
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DOPLNKOVÉ (ESAS, GHRFS) A DODATOČNÉ (SPC) ANALÝZY PRE ODOBRATÉ VZORKY 

 

Rok ESAs GHRFs SPC 

2014 0 0 4 

2015 31 27 23 

2016 94 75 9 

2017 85 55 9 

2018 80 61 14 

 

V roku 2015 vstúpil do platnosti uvedený technický dokument TDSSA, podľa ktorého je 
potrebné vykonávať analýzy na EPO (ESAs), rastový hormón z krvi a jeho faktory z moču (GHRFs). V roku 
2017 SADA splnila všetky požiadavky tohto dokumentu vo všetkých disciplínach, okrem počtu analýz 
na zistenie rastového hormónu z krvi, keďže povinnosť je až od roku 2018. Dodatočnú analýzu 
„SPC“ (steroide profile confirmation) bolo potrebné vykonať na základe vyžiadania z laboratória, pokiaľ 
vzorka vykazovala neštandardné pomery steroidovej zložky. Žiadny z týchto testov však zatiaľ nepotvrdil 
prítomnosť zakázaných látok. SADA má zodpovednosť za plnenie tejto normy len pre dopingové 
kontroly, pri ktorých je poverujúca organizácia, na základe čoho sa z pohľadu jednotlivých športov 
a disciplín dosiahol aspoň minimálny počet dodatočných analýz. 

 

SADA v roku 2018 vykonala 80 ESA analýz, 61 GHRFs analýz a 14 dodatožných SPC analýz.  
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KRVNÉ ODBERY 

SADA sa v uplynulých rokoch pripravovala na zavedenie krvných odberov a  vytvárala zázemie 
pre postupné profilovanie hematologického modulu biologického pasu športovca (ABP). V roku 2018 
SADA rozbehla naplno krvné odbery a vykonala 40 odberov pre ABP a 74 odberov krvi pre analýzu 
rastového hormónu (GH). Oproti roku 2017 je to až 5-násobný nárast počtu krvných odberov. Cieľom 
pre rok 2019 je udržanie počtu odberov krvi, ako aj budovanie a priebežné dopĺňanie informácií v 
biologických pasov vybraných športovcov.    

 

  

PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 

 

Vzhľadom na to, že všetky porušenia antidopingových pravidiel za rok 2018 sa týkajú kulturistiky 
a naturálnej kulturistiky, odporúčame zvýšiť počet dopingových kontrol, ako aj zavedenie 

systematického vzdelávania v oblasti antidopingu.   

 
SADA v roku 2018 zaznamenala 7 prípadov užívania zakázanej látky, 2 prípady porušenia 

antidopingových pravidiel boli neanalytického charakteru. Všetky prípady porušení boli zaznamenané 
v kulturistike, alebo v naturálnej kulturistike. Z pohľadu používania zakázaných látok výrazne 
prevládajú látky skupiny S1. Anabolické látky, ďalej boli využívané látky zo skupiny S6. 8 prípadov 
porušenia antidopingových pravidiel z 9 bolo zaznamenaných na jednom podujatí Slovenskej asociácie 
fitnes, kulturistiky a silového trojboja, jeden prípad na podujatí Slovenskej asociácie naturálnej 
kulturistiky. Všetky zaznamenané prípady v roku 2018 sú už doriešené. 
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Rok Počet porušení 

antidopingových 

pravidiel 

2014 10 

2015 8 

2016 7 

2017 11 

2018 9 

3.2. ADAMS 
 
ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny 

a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou 
(WADA). Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie informácií o jednotlivých 
športovcoch a ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) 
a prípadných sankciách voči športovcom.  

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE SYSTÉMU ADAMS 

 

Agentúra priebežne aktualizuje Národný register pre testovanie, v ktorom v koordinácii 
s národnými športovými zväzmi je ku koncu roka 2017 zaradených celkom 48 športových 
reprezentantov z 18 športových zväzov a federácií, z toho 34 reprezentantov na báze Národného 
registra pre testovanie (NRTP) a 14 reprezentantov na báze Medzinárodného registra pre testovanie 
(IRTP). V základnom registri pre účely testovania sa v súčasnosti nachádza 48 športovcov. 

Z celkového počtu športových zväzov patrí 15 športových zväzov pod olympijské 
a paraolympijské športy. Letné olympijské športy tvorí 10 športových zväzov, zimné olympijské športy 
tvoria 3 športové a paraolympijské športy tvoria 2 športové zväzy.  

Vo februári roku 2018 sa konali XXIII. zimné olympijské hry a XII. zimné paralympijské hry 
v juhokórejskom Pjongčangu. Športovci, ktorí sa v roku 2018 zúčastnili zimných Olympijských hier alebo 
zimných Paralympijských hier (a nie sú súčasťou Národného registra pre testovanie) boli dočasne 
zaradení do systému ADAMS do ukončenia hier. V sledovanom období bolo do systému ADAMS z tohto 
dôvodu dočasne zaradených 44 športovcov. 

 

Kvartál NRTP IRTP Spolu 

Q1 36 16 52 

Q2 36 14 50 

Q3 34 14 48 

Q4 34 14 48 

 
V štvrtom kvartáli v roku 2017 boli vytvorené nové kritériá pre zaradenie športovcov do 

Národného registra pre testovanie a systému ADAMS. Na základe týchto kritérií pre zaradenie 
športovcov do Národného registra pre testovanie a systému ADAMS a na základe výberu športovcov 
podľa faktorov rizikovosti, agentúra postupne znižovala počet zaradených športovcov. Celkový počet 
športovcov v štvrtom kvartáli 2018 oproti štvrtému kvartálu 2017 predstavuje zníženie o 23,8 %.  

Zníženie športovcov sa uskutočnilo na základe odporúčaní z WADA. Každý športovec zaradený 
v systéme ADAMS, musí mať za rok minimálne tri odbery. Pri vysokom počte športovcov SADA nemá 
dostatok financií ani personálu na dodržanie tohto nariadenia. 
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NAPOMENUTIA A NEDOSTUPNOSŤ NA TESTOVANÍ 

 
V zmysle predmetnej regulácie bolo udelených 13 napomenutí za porušenie antidopingových 

pravidiel  vzhľadom na nevyplnenie údajov v systéme ADAMS a nedostupnosť na testovanie.  

Vzhľadom na postupné znižovanie počtu športovcov v Národnom registri pre testovanie sa 
znížil aj počet udelených napomenutí za porušenie antidopingových pravidiel – za nevyplnené alebo 
nesprávne vyplnené miesta pobytu v systéme ADAMS.  

 

Za nevyplnené údaje v systéme ADAMS bolo udelené 1 napomenutie, a bolo vyhodnotené ako 
porušenie antidopingových pravidiel. Športovcovi (atletika) bolo udelené prvé napomenutie z celkovo 
troch možných porušení antidopingového pravidla. Vzhľadom na to agentúra žiadala o  písomné 
vysvetlenie porušenia uvedeného pravidla, vyplnenie online vzdelávacieho kurzu – Triagonal a o 
urgentné doplnenie všetkých potrebných informácií o mieste pobytu do online systému ADAMS 
potrebných pre vykonanie prípadnej mimosúťažnej dopingovej kontroly. 

 

Vzhľadom na postupné znižovanie počtu športovcov v Národnom registri pre testovanie sa 
zvýšil počet udelených napomenutí za porušenie antidopingových pravidiel – za neposkytnutie 
požadovanej informácie o zmene pobytu / nezastihnutie na testovanie. Pri nižšom počte športovcov 
v NRTP mohla agentúra vykonávať viac mimosúťažných kontrol na športovca (snaha o dosiahnutie 
požadovaných troch kontrol na športovca ročne), čím sa však zvýšil počet nezastihnutí na testovanie.  
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Za nedostupnosť na testovaní bolo udelených 12 napomenutí, z toho 2 napomenutia boli na 
základe rozhodnutia agentúry anulované a 10 napomenutí bolo vyhodnotených ako porušenie 
antidopingových pravidiel. 

Deviatim športovcom (sane, biatlon, para-lyžovanie, lyžovanie, tenis, box 2x, rýchlostná 
kanoistika, zápasenie) bolo udelené prvé napomenutie z celkovo troch možných porušení 
antidopingového pravidla. Vzhľadom na to agentúra žiadala o  písomné vysvetlenie porušenia 
uvedeného pravidla, vyplnenie online vzdelávacieho kurzu – Triagonal  a následné zosúladenie 
harmonogramu športovej prípravy (monitorovací formulár pobytov v online systéme ADAMS) a jeho 
oznámenie tak, aby mohla byť prípadná ďalšia mimosúťažná dopingová kontrola realizovaná bez 
prieťahov a bez dôsledkov pre športovú činnosť. Trom športovci (judo, tenis, vzpieranie) bolo udelené 
druhé napomenutie z celkovo troch možných porušení antidopingového pravidla. Vzhľadom na to 
agentúra žiadala o  písomné vysvetlenie porušenia uvedeného pravidla a následné zosúladenie 
harmonogramu športovej prípravy (monitorovací formulár pobytov v online systéme ADAMS), 
vyplnenie online vzdelávacieho kurzu – Triagonal a osobné stretnutie v agentúra za účelom preškolenia 
v oblasti antidopingu a systéme ADAMS.  

 

Missed Test Šport Zväz P/A 

 Sane SZS I. porušenie 

 Biatlon SZB I. porušenie 

 Para-lyžovanie SPV I. porušenie 

 Lyžovanie SLA anulované 

 Tenis STZ I. porušenie 

 Box SBF anulované 

 Box SBF I. porušenie 

 Rýchlostná 

kanoistika 

SK I. porušenie 

 Zápasenie SZZ I. porušenie 

 Judo SZJ II. porušenie 

 Tenis  STZ II. porušenie 

 Vzpieranie  SZV II. porušenie 
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3.3. UDEĽOVANIE TERAPEUTICKÝCH VÝNIMIEK 
 
KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

  

Cieľom konzultačnej činnosti je poskytnúť športovcom priestor na otázky a odpovede, hlavne v 

súvislosti s informáciami o zakázaných látkach, resp. ich prítomnosti v niektorých liekoch alebo 

výživových doplnkoch. V roku 2018 Antidopingová agentúra SR poskytla 142 odborných konzultácií 

týkajúcich sa liekov a výživových doplnkov, čo predstavuje 13 % nárast počtu konzultácií v porovnaní 

s rokom 2017.  

V roku 2018 pokračoval projekt databázy liekov (www.zakazanelatky.sk), prostredníctvom 

ktorého si môžu športovci vyhľadať liek a overiť prítomnosť zakázanej látky.  

Pri otázkach týkajúcich sa zloženia liekov a ich bezpečnosti z hľadiska dopingového účinku je 

posudzovanie prítomnosti zakázanej látky veľmi exaktné, keďže pre lieky platí prísna regulácia a 

informácie o zložení liekov sú jasne definované. Väčšina odkonzultovaných liekov neobsahovala 

zakázanú látku, v niektorých prípadoch sme odporučili zmenu medikácie. Najčastejšie sa vyskytovali 

lieky zo skupiny antihistaminík, antibiotík, glukokortikoidov, analgetík a dermatologík. 

Prehľad skupín liekov zaslaných na konzultáciu športovcami 

 

 Osobitá pozornosť sa venuje liekom, ktoré obsahujú zakázané látky v limitnej koncentrácii 

(beta-2 agonisty), ktoré sa môžu užívať, ale v obmedzenom množstve. Ďalšou skupinou sú 

glukokortikoidy, ktoré sú v rámci Zoznamu zakázaných látok 2018 zakázané len pri systémovom podaní.  
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TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY 
 
V roku 2018 SADA neudelila žiadnu terapeutickú výnimku. Všetkých 10 žiadostí o udelenie 

terapeutickej výnimky bolo zamietnutých, pretože užívanie daného lieku nevyžadovalo udelenie 
terapeutickej výnimky.     

 

 

 

3.4. VZDELÁVANIE  
Dôležitým poslaním SADA je poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a osvetová 

činnosť.  Ide o vydávanie tlačených informačných a metodických materiálov, publikovanie 
elektronických materiálov na internetovej stránke agentúry a zabezpečovanie interaktívnych 
prezentácií vo vybraných cieľových skupinách a v spolupráci s odbornými organizáciami a občianskymi 
združeniami. 

V apríli 2018 vstúpila do platnosti revízia Svetového antidopingového kódexu 2015 a SADA 
musela implementovať nové pravidlá, aby pokračovala v procese nastavovania antidopingového 
programu do jednotlivých oblastí. 

V roku 2018 sa pracovníci SADA zúčastnili reprezentačných sústredení našich športovcov, 
letných športových táborov aj akcií organizovaných jednotlivými športovými zväzmi pre verejnosť, na 
ktorých bola interaktívnou formou predstavená problematika nielen boja proti dopingu, ale najmä boli 
zamerané na budovanie hodnôt čistého športu. Pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a študentov 
športových škôl a tried so športovým zameraním boli zorganizované výchovné prezentácie v duchu 
čistého športu podporené novou kampaňou v spolupráci s našimi najlepšími športovcami v štýle stand-
up comedy, ktorú herecky stvárnil  Autorské práva na používanie hudobnej nahrávky k videoklipu Mr. 
Dop  boli predĺžené na ďalší rok. Stále aktuálnejšou témou sa stáva užívanie výživových doplnkov aj 
medzi mladými športovcami a k tejto téme SADA pripravila edukačné video s našim športovcom. 

SADA sa stala spoluriešiteľom medzinárodného výskumného projektu Erasmus: „National Anti-
Doping Governance Observer: Benchmarking Governance in National Anti-Doping Organisations 
(NADGO)“ . Odborní pracovníci spolupracovali s Doc. Milanom Sedliakom a Fakultou telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave pri príprave vysokoškolských učebných skrípt o dopingu. 
Taktiež v spolupráci s Akadémiou policajného zboru SR pripravili kapitoly o látkach s anabolickým 
a iným hormonálnym účinkom do ich pripravovaných učebných materiálov. 
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Spolu bolo zabezpečených 11 prednášok a školení pre športovcov a trénerov, zúčastnili sme sa 
7 konferencií a 3 veľkých akcií organizovaných pre verejnosť. Okrem toho sme aktívne participovali na 
zasadnutí multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu drogovej 
trestnej činnosti.  

V roku 2018 sa zrealizovali tieto akcie s aktívnou účasťou SADA s celkovým dosahom na viac 
ako 5000 účastníkov: 

26. 1. 2018  - prednáška ZŠ HC Topoľčany 
31. 1. 2018  - prednáška VK Tatran, Bratislava 
27. 2. 2018  - prednáška Športové gymnázium Nitra 
5. 4. 2018    - prednáška SZŠ Nová Dubnica 
24. 4. 2018  - konferencia NAKA, Bratislava 
2. 6. 2018    - prednáška na zasadnutí zdravotnej komisie SZĽH, Žilina 
6. 6. 2018    - konferencia Dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu, Trnava 
22. 6. 2018  - OLYMPIJSKÝ DEŇ, Bratislava 
2. 7. 2018    - prednáška - športové sústredenie SPF, Dudince 
11. 8. 2018  - školenie reprezentácie WAKO/kickbox, Tatranská Lomnica 
19. 8. 2018  - STVORENÍ PRE ZDRAVIE, Bratislava  
5.10.2018    - konferencia "Psychologická príprava a mentálny koučing v športe", Bratislava 
6.10.2018    - FESTIVAL ŠPORTU Wannado, Bratislava 
8.10.2018    - konferencia Večer verejného zdravia KTL, Bratislava 
15.10.2018  - školenie pre kickbox na ME v Bratislave 
18.10.2018  - zasadnutie MISO DTČ, Bratislava   
23.10.2018   - školenie reprezentácie SAZ, Štrbské Pleso 
25.-26.10.2018 - Konferencia „Šport a právo“, Stará Lesná 
16.11.2018   - seminár SFZ, Senec 
26.11.2018   - konferencia Antidoping Workshop, Seibersdorf 
1.-2.12.2018 - Konferencia „Fyzio a šport“, Bratislava 
8.12.2018     - školenie reprezentácie malého futbalu, Bratislava  

 

Na konci roka prebehlo zaškoľovanie 8 nových záujemcov na pozíciu dopingového komisára, 
z ktorých traja budú poskytovať v prvom kvartáli 2019 služby vo forme asistentov – ostatných 5 adeptov 
počas priebehu školenia odstúpilo.  

Projekt elektronického vzdelávania pokračoval aj tento rok, v septembri 2018 však bola 
vypovedaná zmluva a boli dohodnuté nové podmienky poskytovania na najbližšie 2 roky. V roku 2018 
absolvovalo náš kurz 328 užívateľov, z ktorých 294 aj úspešne absolvovalo test. Vzhľadom na síce vyššie, 
ale ešte stále malé množstvo záujemcov sme oslovili Svetovú antidopingovú agentúru o poskytnutie 
podmienok využívania platformy „ADeL“. Keďže cenová ponuka bola omnoho vyššia ako ponúkol 
Triagonal, podarilo sa však dohodnúť, že platformu ADeL môže SADA využívať ako záložnú možnosť v 
anglickej mutácii a odbornému pracovníkovi pre vzdelávanie boli poskytnuté práva „national admin“. 
Túto možnosť využilo v roku 2018 celkovo 48 slovenských športovcov. Zároveň pracovníci na úseku 
prevencie pomáhali pri preklade elektronického vzdelávania medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) 
pod názvom „I RUN CLEAN“ do slovenskej verzie, ku ktorej však zatiaľ nemáme administrátorský 
prístup, na podklade informácie od SAZ absolvovalo vzdelávanie 105 členov športového zväzu.  

Štatisticky najviac prihlásení sme evidovali v období od apríla do júla a potom na konci roka, čo 
súvisí s organizáciou medzinárodných súťaží a podmienkami organizátorov na akceptovanie účasti na 
významných podujatiach. 
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Celkovo počas obdobia od roku 2015 využilo možnosť elektronického vzdelávania 701 osôb a ich 
rozdelenie do kategórií a športov bolo nasledovné: 
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4. Vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol 
v predchádzajúcom roku 

V tejto časti je zahrnutá kompletná činnosť, týkajúca sa odberov počas, aj mimo súťaží. Pre rok 

2018 mala agentúra v pláne vykonať 300 dopingových kontrol. V roku 2018 SADA vykonávala odbery 

biologického materiálu na základe vlastných plánov, ktoré korelovali s nariadeniami WADA a technickou 

normou TDSSA. Okrem vlastného plánu bola SADA plne súčinná v oblasti národnej a medzinárodnej 

spolupráce, čo zahŕňa hlavne prípravu dopingových kontrol a vykonanie odberov na športových 

podujatiach európskeho a svetového významu. Medzinárodná spolupráca pri dopingových kontrolách 

však nezahŕňa len súčinnosť SADA pri odberoch v Slovenskej republike, ale aj nariadenie testovania 

slovenských športovcov v cudzej krajine príslušnou antidopingovou organizáciou.  

Pod autoritou SADA, boli vykonané v roku 2018 nasledovné odbery: 

 318 vzoriek moču (154 súťažných a 164 mimo súťažných), ku ktorým bolo nariadených 80 
dodatočných analýzy na EPO (ESA) a 61 analýz na faktory rastového hormónu (GHRFs), 

 14 vzoriek moču si vyžiadalo dodatočnú analýzu na potvrdenie steroidného profilu (SPC), 

 114 vzoriek krvi (74 na zistenie rastového hormónu a 40 pri zakladaní a vedení krvných pasov), 

 okrem laboratórnych testov, bolo vykonaných aj 8 skríningových testov na zistenie 
spoločenských drog hráčom ľadového hokeja. 
 

SADA každoročne mení pomer medzi súťažnými a mimo súťažnými odbermi podľa aktuálnej 

potreby na základe cyklov konania najvýznamnejších Európskych a svetových podujatí.  

Pod inou autoritou vykonala SADA v roku 2018 nasledovné odbery: 

 186 vzoriek moču (v roku 2017 ich bolo 242), 

 13 vzoriek krvi (v roku 2017 ich bolo 48). 
 

Na uskutočnenie všetkých odberov v roku 2018 bolo potrebných zrealizovať 97 misií. Najkratšie 

misie boli zvládnuté počas jedného dňa, najdlhšia trvala až 6 dní, pričom sa na jednej odobralo od 1 až 

po 60 vzoriek.  

V roku 2018 bolo ukončených 9 prípadov porušení antidopingových pravidiel športovcom. 8 

prípadov porušenia sa týkalo športovcov registrovaných v  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky 

a silového trojboja. 6 prípadov bolo analytického a 2 prípady neanalytického charakteru. 1 prípad 

porušenia antidopingových pravidiel bol zaznamenaný na podujatí Slovenskej asociácie naturálnej 

kulturistiky, bol analytického charakteru.   

V roku 2018 boli zavedené krvné pasy všetkým športovcom v NRTP, ktorý majú podľa TDSSA 

30 % ESA a vyššie.  
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5. Ročná účtovná závierka 

 

Ročná účtovná závierka – viď. prílohy: 

Príloha č. 1 Súvaha 

Príloha č. 2 Výkaz ziskov a strát 

Príloha č. 3 Poznámky 

 

 

 

 Antidopingová agentúra SR 

 

 Hanulova 5/ C 

 

 841 01 

 

 Bratislava 

 

 Názov účtovnej jednotky 

 

 

 Zostavená dňa : 
 

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo 

 člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
 

  18. 01. 2019 

 

 IČO 

 
 50119231 

 

 Sídlo účtovnej jednotky 

  Ulica a číslo 

 

 PSČ 

 

 Faxové číslo 

 

 Telefónne číslo 

    

 E-mailová adresa 

 
 

 Účtovná závierka: 
 

 - riadna 
 
 - mimoriadna 
 

x 

 

 Za obdobie 

  Mesiac 
 

 01 

 

   2018 

 

 Rok 
 

 do 
 

 Mesiac 
 

 12 

 

   2018 

 

 Rok 
 

 od 
 

 

 Názov obce 

 

 Súvaha 

 

 X 
 

 X 
 

 X 
 

 Výkaz ziskov a strát 

 
 Poznámky 

 

 Úč ROPO SFOV 1 - 01 
 

 Úč ROPO SFOV 1 - 02 
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6. Prehľad príjmov a výdavkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený

Zostatok z minulého roku ZDROJ 131 0 € 4 409 € 0 € 76 753 € 0 € 24 513 € 0 € 53 029 €

ZDROJ 111 407 670 € 407 670 € 410 773 € 415 831 € 415 831 € 464 922 € 463 726 € 496 337 €

Zostatok z minulého roku ZDROJ 46 0 € 17 952 € 0 € 285 € 0 € 16 968 € 0 € 10 013 €

Príjmy z iných zdrojov  ZDROJ 46 33 194 € 27 750 € 33 194 € 72 311 € 33 194 € 63 834 € 43 194 € 71 625 €

Rozpočet za rok 2015 Rozpočet za rok 2016 Rozpočet za rok 2017 Rozpočet za rok 2018

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

ZDROJ 131 4 409 € 76 753 € 24 513 € 53 029 €

ZDROJ 111 407 670 € 415 831 € 464 922 € 496 337 €

Príjmy SADA zo štátneho rozpočtu  

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

ZDROJ 46 45 702 € 72 596 € 80 802 € 81 637 €

Príjmy SADA z iných zdrojov za objednané dopingové 
kontroly
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Prehľad o plnení príjmov k 31.12.2018(v €) 

Položka 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31. 12. 

2018 

% plnenia 
k schv. 

rozpočtu 

% plnenia k uprav. 
rozpočtu 

211 
Príjmy 
z podnikania 

          

212 Príjmy z vlastníctva           

Úhrn za kategóriu 210           

221 
Administratívne 
poplatky 

          

222 
Pokuty, penále 
a iné sankcie 

          

223 

Poplatky a platby 
z nepriemyselného 
a náhodného 
predaja a služieb 

43194 71625 71625 165,8 100,0 

229 

Ďalšie 
administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby 

          

Úhrn za kategóriu 220 43194 71625 71625 165,8 100,0 

231 
Príjem z predaja  
kapitálových aktív 

          

239 
Ďalšie kapitál. 
príjmy 

          

Úhrn za kategóriu 230           

242 Úroky z vkladov           

243 
Úroky z účtov. fin. 
hospodárenia 

          

Úhrn za kategóriu 240           

291 

Vrátené 
neoprávnene 
použité alebo 
zadržané 
prostriedky 

          

292 Ostatné príjmy           

Úhrn za kategóriu 290     0     

Nedaňové príjmy celkom /200/ 43194 71625 71625 165,8 100,0 

Tuzemské bežné  granty a 
transfery (310) 

463726 472337 472337 101,9 100,0 

Tuzemské kapitálové granty a 
transfery (320) 

0 24000 24000 0,0 100,0 

Granty a transfery celkom (300) 463726 496337 496337 101,9 100,0 

Zostatok prostriedkov predch. 
rokov zdroj 46 (453) 

0 10013 10013 0,0 100,0 

Zostatok prostriedkov predch. 
rokov zdroj 131H (453) 

0 53029 53029 0,0 100,0 

PRÍJMY CELKOM 506920 631003 631003 133,8 100,0 
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Plnenie príjmov s kódom zdroja 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly  

 Rozpočtové prostriedky kapitoly z hľadiska platnej rozpočtovej klasifikácie boli naplnené 

v celkovom objeme 496 337 Eur, čo predstavuje celkom 101,9 % schválených finančných prostriedkov 

na rok 2018. Táto čiastka príjmov SADA v roku 2018 bola poskytovaná priebežne v mesačnom intervale z 

celkového upraveného rozpočtu, zvýšená o sumu rozpočtových opatrení: 

 v hodnote 8 611 Eur Rozpočtovým opatrením boli uvoľnené prostriedky v súlade s ustanovením § 

5 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami 

vyššieho stupňa na rok 2018, nariadením vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovili zvýšené 

stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8% od 1. januára 

2018. 

 

 v hodnote a 24 000 Eur na kapitálový výdavok určený na obstaranie osobného motorového vozidla 

Plnenie prostriedkov z iných zdrojov - zdrojový kód 46  

 V roku 2018 bolo dosiahnuté skutočné plnenie príjmov prostriedkov z iných zdrojov v čiastke      71 

625 Eur, čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu, ktoré bolo viazané najmä na zabezpečenie realizácie 

dopingových kontrol. 

Iné príjmy podľa ostatných kódov zdroja  

 SADA v sledovanom období nedisponovala žiadnymi inými príjmami (podľa ostatných zdrojových 

kódov), ktoré nezasahujú do činnosti agentúry. 

Príjmy plynúce z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku 

 SADA v sledovanom období nedisponovala žiadnymi príjmami z predaja hnuteľného 

a nehnuteľného majetku. 

 

 
 
 
 

101 136 €

127 263 €

106 288 €

141 005 €

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

Náklady SADA na analýzy dopingových kontrol
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Čerpanie výdavkov SADA v roku 2018 
 

SADA mala pre rok 2018 schválený rozpočet (ďalej len SR)  vo výške 506 920 Eur a upravený 

rozpočet (ďalej len UR) celkových výdavkov vo výške 631 003 Eur. Čerpanie za sledované obdobie bez 

prostriedkov z iných zdrojov bolo vo výške 434 500 Eur (87,5 % čerpania k UR). Čerpanie s prostriedkami 

z iných zdrojov bolo 562 708 Eur (89,2 % čerpania k UR). V sledovanom období SADA nedisponovala 

žiadnymi finančnými prostriedkami z rozpočtu Európskej únie alebo prostriedkami zo zahraničia 

poskytnutými Slovenskej republike, resp. priamo SADA, vrátane finančných prostriedkov 

prostredníctvom Nórskeho alebo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

SADA mala v kategórii 610 pre rok 2018  SR celkových výdavkov 153 443 Eur a UR 177 706 Eur (z toho 

zdroj 111 SR vo výške 132 943 Eur a  UR vo výške 139 324 Eur).  Čerpanie v sledovanom období bez 

prostriedkov z iných zdrojov predstavovalo čiastku 127 699 Eur (91,7 % čerpania k UR).  Čerpanie 

s  prostriedkami z iných zdrojov bolo vo výške 159 866 Eur (90,0%  čerpania k UR). 

Vyhodnotenie zamestnanosti 
V roku 2018 neboli prijatí do pracovného pomeru žiadni zamestnanci a bol rozviazaný pracovný pomer 
s jedným zamestnancom. K 31.12.2018 bol skutočný počet zamestnancov SADA upravený na celkový 
počet 9 zamestnancov, z toho 4 ženy. K 31.12.2018 organizácia nedisponuje žiadnym voľným pracovným 
miestom.   Priemerný plat na jedného pracovníka SADA za rok 2018 predstavoval čiastku 1 290 Eur.  
 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní 
SADA mala v kategórii 620 SR vo výške 46 464 Eur a UR vo výške 74 832 Eur. V roku 2018 bolo čerpaných 
celkom 69 570 Eur (93 %  čerpania  k UR). Z prostriedkov z iných zdrojov (zo zdroja 131H) boli 
v sledovanom období uhradené mzdové prostriedky za mesiac december 2017 v kategórii 620 vo výške 
6 236 Eur (100,0 % čerpanie UR) na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. 
 
Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby 

SADA mala v kategórii 630 SR vo výške 307 013 Eur a UR výdavkov vo výške 348 796 Eur (z toho zdroj 111 

SR vo výške 284 319 Eur a  UR vo výške 258 748 Eur). Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bez 

prostriedkov z iných zdrojov bolo v rozsahu 237 798 Eur (91,9 % čerpania k UR),  čerpanie spolu 

s  prostriedkami z iných zdrojov vo výške 327 603  Eur (93,9 % čerpania k UR). Čerpanie v kategórii 630 

podľa kódov zdroja bolo nasledovné:  zo zdroja 111 vo výške 237 798 Eur, zo zdroja 131H vo výške 33 917 

Eur a zo zdroja 46 vo výške 55 889 Eur.  

Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 640 – Bežné transfery 

SADA v kategórii 640 na rok 2018 nemala SR a UR výdavkov bol vo výške 5 669 Eur.  (z toho zdroj 111 UR 

vo výške 5 669 Eur). Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bez prostriedkov z iných zdrojov bolo 

v rozsahu 5 669 Eur (100 % čerpania k UR).  Čerpanie finančných prostriedkov bolo len zo zdroja 111 vo 

výške 5 530 Eur bolo použité na členský poplatok INADO a vo výške 138 Eur na nemocenské dávky. 

Čerpanie spolu s  prostriedkami z iných zdrojov bolo vo výške 5 669  Eur (100 % čerpania k UR). 

Čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 
SADA v kategórii 710 na rok 2018 nemala SR a UR kapitálových výdavkov bol vo výške 24 000 Eur.  
Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2018 nebolo realizované a  bude použité na obstaranie 
služobného motorového vozidla v roku 2019. 
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Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 (v €)        
(IZ = prostriedky z iných zdrojov) 

                              

  Schválený  Upravený  Čerpanie  
% 

čerpania 
Čerpanie Čerpanie 

% 

čerpania  

Kategória/položka rozpočet rozpočet bez IZ 
k UR bez 

IZ 
IZ s IZ  k UR s IZ  

  2018       

Spolu (600 + 700) 506 920 631 003 434 500 87,5 128 209 562 708 89,2 

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY 506 920 607 003 434 500 92,0 128 209 562 708 92,7 

610 -Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

132 943 139 324 127 699 91,7 0 127 699 91,7 

z toho:                

 611 - Tarifný plat, 

osobný plat 
91 730 100 116 91 877 91,8 0 91 877 91,8 

 612001 - Osobný 

príplatok 
39 773 37 733 34 503 91,4 0 34 503 91,4 

 612002 - Ostatné 

príplatky  
1 440 1 475 1 319 89,4 0 1 319 89,4 

620 - Poistné a príspevok 

do poisťovní  
46 464 68 596 63 334 92,3 0 63 334 92,3 

z toho:                

 621 - Poistné do VšZP 8 200 13 350 12 347 92,5 0 12 347 92,5 

 623 - Poistné do 

ostatných ZP 
4 014 5 085 4 664 91,7 0 4 664 91,7 

 625001 - Na nemocenské 

poistenie 
2 280 2 536 2 340 92,3 0 2 340 92,3 

 625002 - Na starobné 

poistenie 
18 330 26 077 24 075 92,3 0 24 075 92,3 

 625003 - Na úrazové 

poistenie 
1 770 1 489 1 375 92,3 0 1 375 92,3 

 625004 - Na invalidné 

poistenie 
3 650 5 452 5 034 92,3 0 5 034 92,3 

 625005 - Na poistenie 

v nezamestnanosti 
1 560 1 811 1 672 92,3 0 1 672 92,3 

 625007 - Na poistenie do 

RFS 
6 660 8 847 8 168 92,3 0 8 168 92,3 

 627 - Poistné do DDS 0 3 949 3 659 92,7 0 3 659 92,7 

630 - Tovary a služby  284 319 258 748 237 798 91,9 0 237 798 91,5 

z toho: - Program 02605               

 631001 - Tuzemské 17 573 10 022 10 022 100,0 0 10 022 100,0 

 631002 - Zahraničné 19 967 14 101 14 101 100,0 0 14 101 100,0 

 632001 - Energie 799 0 0 0,0 0 0 0,0 

 632003 - Poštové služby 10 384 5 709 5 709 100,0 0 5 709 100,0 

 632005 - 

Telekomunikačné služby 
0 3 551 3 551 100,0 0 3 551 100,0 

 633001 - Interiérové 

vybavenie 
1 981 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633004 - Prevádzkové 

stroje, prístroje 
1 994 1 129 1 129 100,0 0 1 129 100,0 
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 633005 - Špeciálne 

stroje, prístroje 
3 195 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633006 - Všeobecný 

materiál 
19 611 17 053 17 053 100,0 0 17 053 100,0 

 633009 - Knihy, 

časopisy, noviny 
3 195 557 557 100,0 0 557 100,0 

 633010 - Pracovné odevy 1 598 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633011 - Potraviny 0 234 234 100,0 0 234 100,0 

 633016 - Reprezentačné 799 332 332 100,0 0 332 100,0 

 634001 - Palivo, mazivá, 

oleje 
5 080 1 180 1 180 100,0 0 1 180 100,0 

 634002 - Servis, údržba, 

opravy  
6 390 2 058 2 058 100,0 0 2 058 100,0 

 634003 - Poistenie 5 591 1 896 1 896 100,0 0 1 896 100,0 

 634005 - Karty, známky, 

poplatky 
799 202 202 100,0 0 202 100,0 

 635001 - Interiérového 

vybavenia 
799 0 0 0,0 0 0 0,0 

 635004 - Prevádzkových 

strojov, prístrojov 
2 591 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637001 - Školenia,  

semináre, konferencie 
10 000 17 562 17 562 100,0 0 17 562 100,0 

 637003 - Propagácia, 

reklama a inzercia  
0 1 776 1 776 100,0 0 1 776 100,0 

 637004 - Všeobecné 

služby 
33 530 17 051 15 148 88,8 0 15 148 88,8 

 637005 - Špeciálne 

služby 
13 597 23 237 21 809 93,9 0 21 809 93,9 

 637006 - Náhrady 0 20 20 100,0 0 20 100,0 

 637007 - Cestovné 

náhrady 
994 35 35 100,0 0 35 100,0 

 637011 - Štúdie, 

expertízy, posudky 
73 986 73 986 60 740 82,1 0 60 740 82,1 

 637014 - Stravovanie 3 396 5 414 5 269 97,3 0 5 269 97,3 

 637016 - Prídel do 

sociálneho fondu 
979 2 091 1 938 92,7 0 1 938 92,7 

 637024 - Vyrovnanie 

kurzových rozdielov 
503 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637027 - Odmeny zam. 

mimopracovného pomeru 
23 932 28 535 25 925 90,8 0 25 925 90,8 

 637030 - Preddavky 0 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637035 - Dane 56 111 111 100,0 0 111 100,0 

 637036 - Reprezentačné 

výdavky 
0 68 68 100,0 0 68 100,0 

z toho:  - Program 0EK0F               

 633002 - Výpočtová 

technika 
5 000 1 645 1 645 100,0 0 1 645 100,0 

 633003 - 

Telekomunikačná 

technika 

300 40 40 100,0 0 40 100,0 

 633013 - Softvér 500 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633018 - Licencie 700 97 97 100,0 0 97 100,0 

 635002 - Výpočtovej 

techniky 
500 0 0 0,0 0 0 0,0 

 635003 - 

Telekomunikačnej 

techniky 

500 0 0 0,0 0 0 0,0 
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 637040 - Služby v oblasti 

IKT 
13 000 28 558 27 309 95,6 0 27 309 95,6 

 632004 - Komunikačná 

infraštruktúra 
500 500 282 56,4 0 282 56,4 

640 - Bežné transfery 0 5 669 5 669 100,0 0 5 669 100,0 

z toho:               

 642015 - Na nemocenské 

dávky 
0 138 138 100,0 0 138 100,0 

 649003 - Medzinárodnej 

organizácii 
0 5 530 5 530 100,0 0 5 530 100,0 

610 -Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 

ZDROJ 131H 

0 12 876 0 0,0 12 876 12 876 100,0 

z toho:                

 611 - Tarifný plat, 

osobný plat 
0 8 663 0 0,0 8 663 8 663 100,0 

 612001 - Osobný 

príplatok 
0 4 096 0 0,0 4 096 4 096 100,0 

 612002 - Ostatné 

príplatky  
0 117 0 0,0 117 117 100,0 

620 - Poistné a príspevok 

do poisťovní                                            

ZDROJ 131H 

0 6 236 0 0,0 6 236 6 236 100,0 

z toho:                

 621 - Poistné do VšZP 0 1 102 0 0,0 1 102 1 102 100,0 

 623 - Poistné do 

ostatných ZP 
0 647 0 0,0 647 647 100,0 

 625001 - Na nemocenské 

poistenie 
0 245 0 0,0 245 245 100,0 

 625002 - Na starobné 

poistenie 
0 2 536 0 0,0 2 536 2 536 100,0 

 625003 - Na úrazové 

poistenie 
0 145 0 0,0 145 145 100,0 

 625004 - Na invalidné 

poistenie 
0 525 0 0,0 525 525 100,0 

 625005 - Na poistenie 

v nezamestnanosti 
0 175 0 0,0 175 175 100,0 

 625007 - Na poistenie do 

RFS 
0 861 0 0,0 861 861 100,0 

630 - Tovary a služby - 

Program 02605                                            

ZDROJ 131H 

0 33 917 0 0,0 33 917 33 917 100,0 

z toho:                                                                 

 631002 - Zahraničné 0 103 0 0,0 103 103 100,0 

 632003 - Poštové služby 0 296 0 0,0 296 296 100,0 

 632005 - 

Telekomunikačné služby 
0 820 0 0,0 820 820 100,0 

 634001 - Palivo, mazivá, 

oleje, špeciálne kvapaliny 
0 108 0 0,0 108 108 100,0 

 637005 - Špeciálne 

služby 
0 3 151 0 0,0 3 151 3 151 100,0 

 637011 - Štúdie, 

expertízy, posudky 
0 25 413 0 0,0 25 413 25 413 100,0 

 637015 - Poistné 0 1 145 0 0,0 1 145 1 145 100,0 
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 637016 - Prídel do 

sociálneho fondu 
0 199 0 0,0 199 199 100,0 

 637027 - Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného pomeru 

0 2 682 0 0,0 2 682 2 682 100,0 

610 -Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania       

ZDROJ 46 

20 500 25 506 0 0,0 19 291 19 291 75,6 

z toho:                

 611 - Tarifný plat, 

osobný plat 
0 6 0 0,0 1 1 7,8 

 614 - Odmeny 20 500 25 500 0 0,0 19 291 19 291 75,7 

630 - Tovary a služby                                                                                  

ZDROJ 46 
22 694 56 131 0 0,0 55 889 55 889 99,6 

z toho:                

 631001 - Tuzemské 0 0 0 0,0 0 0 0,0 

 631002 - Zahraničné 0 0 0 0,0 0 0 0,0 

 632003 - Poštové služby 0 490 0 0,0 490 490 100,0 

 632005 - 

Telekomunikačné služby 
0 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633001 - Interiérové 

vybavenie 
3 000 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633004 - Prevádzkové 

stroje, prístroje, 

zariadenie, technika a 

náradie 

1 094 0 0 0,0 0 0 0,0 

 633006 - Všeobecný 

materiál 
5 500 0 0 0,0 0 0 0,0 

 634002 - Servis, údržba, 

opravy  
400 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637001 - Školenia,  

semináre, konferencie 
1 000 8 0 0,0 8 8 100,0 

 637004 - Všeobecné 

služby 
3 500 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637005 - Špeciálne 

služby 
0 295 0 0,0 295 295 100,0 

 637011 - Štúdie, 

expertízy, posudky 
6 500 54 852 0 0,0 54 852 54 852 100,0 

 637012 - Poplatky a 

odvody 
500 425 0 0,0 183 183 43,1 

 637014 - Stravovanie 0 0 0 0,0 0 0 0,0 

 637031 - Pokuty a penále 1 200 60 0 0,0 60 60 100,0 

 637040 - Služby v oblasti 

IKT 
0 0 0 0,0 0 0 0,0 

700 - KAPITÁLOVÉ 

VÝDAVKY                                                      
0 24 000 0 0,0 0 0 0,0 

710 - Obstarávanie 

kapitálových aktív                                                
0 24 000 0 0,0 0 0 0,0 

z toho:                

714001 - Osobných 

automobilov 
0 24 000 0 0,0 0 0 0,0 

720 - Kapitálové transfery 0 0 0 0,0 0 0 0,0 
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