Návrh
Zriaďovacia listina
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii
a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zriaďuje
s účinnosťou od 1. januára 2009
Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky
Článok 1
Identifikácia príspevkovej organizácie
1) Zriaďovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
2) Názov organizácie:
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (slovenská verzia)
Slovak Anti-Doping Agency (anglická verzia)
3) Skratka organizácie: ADA SR
4) IČO:
5) Sídlo organizácie: Bratislava
6) Dátum zriadenia organizácie: 01. 01. 2009.
Článok 2
Právna forma organizácie
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“) je štátnou príspevkovou
organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na
štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré je
jej zriaďovateľom.
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Článok 3
Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti
1) Základným účelom činnosti agentúry je zabezpečovanie činnosti v oblasti boja proti
dopingu v športe v Slovenskej republike.
2) Predmetom činnosti agentúry je:
a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b) spolupráca
so Svetovou antidopingovou agentúrou a s medzinárodnými
antidopingovými organizáciami,
c)
spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými
zväzmi v boji proti dopingu v športe,
spolupráca so Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským
výborom
e) organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa
antidopingových kontrol,
f)
povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
g) vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.
3) Poslanie a pôsobnosť agentúry bližšie vymedzí jej štatút, ktorý vydáva riaditeľ. Štatút
schvaľuje minister školstva Slovenskej republiky.
d)

Článok 4
Štatutárny orgán
Agentúra je samostatná právnická osoba. Štatutárnym orgánom agentúry oprávneným konať
v jej mene je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.
Článok 5
Vnútorné organizačné vzťahy
Vnútorné organizačné vzťahy agentúry upraví organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ.
Článok 6
Hospodárenie
Hospodárenie agentúry sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
hospodárenie štátnych príspevkových organizácií.1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Článok 7
Vecné a finančné vymedzenie majetku
Agentúra ku dňu zriadenia nespravuje žiaden vecný ani finančný majetok.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Agentúra sa zriaďuje od 01. 01. 2009 na dobu neurčitú.
2) Zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom podpisu ministra.

V Bratislave dňa ...........................

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
podpredseda vlády a minister školstva
Slovenskej republiky
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