Kontrola vytvárania predpokladov pre
riešenie vybratých problémov boja
proti drogám a dopingu v športe.
Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na
rok 2007 a jej účelom bolo preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie
s majetkom, určenými na vytváranie predpokladov pre riešenie vybratých problémov boja proti
drogám a dopingu v športe.
Subjektom kontroly bola Univerzita Komenského v Bratislave a jej organizačné zložky;
kontrolované obdobie od roku 2004 do 30.04.2007.
Predmetom kontroly bolo:
-

plnenie opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 719/2003, prijatých
na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení NR SR č. 335/2003 a č. 336/2003,

-

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
pri čerpaní finančných prostriedkov pre Toxikologické a antidopingové centrum Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

-

úroveň využívania a ochrany majetku,

-

činnosť vnútorného kontrolného systému vo vzťahu k predmetu kontroly.

Od roku 1996 bolo na základe spoločného podnetu Slovenského olympijského výboru
a Univerzity Komenského v Bratislave budované Toxikologické a antidopingové centrum
ako centrálne financovaná súčasť Univerzity Komenského v Bratislave. V Toxikologickom
a antidopingovom centre boli z hľadiska zamerania, koncepčného budovania a náplne činnosti
vytvárané predpoklady na riešenie problematiky drog a dopingu v športe v zmysle uznesenia vlády
SR č. 719/2003. V marci 2001 vydal rektor Univerzity Komenského v Bratislave organizačný
poriadok Toxikologického a antidopingového centra, v ktorom bolo centrum definované ako
vedecko-pedagogické pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré nie je právnickou
osobou a odborne sa člení na toxikologické laboratórium a antidopingové laboratórium.V oblasti
dopingovej kontroly bolo centrum zamerané na zavedenie metodík na stanovenie zakázaných liečiv
v športe. Náplňou toxikologického laboratória bola oblasť výskumu izolácie a identifikácie
neznámych drog a toxických látok v biologických materiáloch. Organizačný poriadok udeľoval
riaditeľovi Toxikologického a antidopingového centra právomoc samostatne disponovať
s pridelenými aj získanými finančnými prostriedkami a samostatne konať v pracovno-právnych
vzťahoch vrátane prijímania nových pracovníkov do pracovného pomeru a rozväzovania
pracovných pomerov.
Od decembra 2004 boli v Toxikologickom a antidopingovom centre rozhodnutím rektora
vykonané personálne zmeny, v dôsledku ktorých sa znížil počet zamestnancov z 11 v roku 2004 na 3
v roku 2005, znížili sa finančné prostriedky na jeho prevádzku, čím sa zastavilo plnenie
pedagogických a výskumných úloh centra. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave pridelil časť

priestorov Centru ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
v Bratislave. Náročné odborné a vedecké prístrojové vybavenie, ktoré bolo
na Toxikologickom a antidopingovom centre inštalované, neslúži svojmu účelu viac
než 2 a pol roka, nevyužíva sa a morálne a fyzicky zastaráva. S uvedeným majetkom Univerzita
Komenského v Bratislave teda nenakladala tak, ako stanovuje § 17 ods. 5 zákona o vysokých
školách.
Univerzita Komenského v Bratislave v rokoch 2005, 2006 a do 30.04.2007 nečerpala
prostriedky štátneho rozpočtu v sume 34,1 mil. Sk účelovo určené zákonom o štátnom rozpočte na
rok 2005 a následne aj zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2005 zo štátneho rozpočtu na
dobudovanie Antidopingového laboratória Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty,
čím nebol naplnený zákon č. 740/2004 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2005.
Zmenou Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave bolo Toxikologické a antidopingové
centrum od 01.09.2006 organizačne podriadené Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave opakovane žiadal Ministerstvo školstva
SR o zmenu účelového určenia daných prostriedkov a ich poskytnutie pre Toxikologické
a antidopingové centrum s odôvodnením, že Antidopingové laboratórium podľa jeho vyjadrenia
neexistuje.
Vnútorný organizačný poriadok Katedry chemickej teórie liečiv z roku 1994,
ako aj prevádzkový poriadok katedry z roku 2005, stanovujúci činnosti a povinnosti pri práci
s chemickými a biologickými faktormi však dokumentoval, že Antidopingové laboratórium bolo a je
súčasťou katedry, ako jedno z jej laboratórií, a že pre túto oblasť disponovalo odbornými
pracovníkmi.
Nečerpanú dotáciu na bežné výdavky vo výške 5,1 mil. Sk Univerzita Komenského
v Bratislave vrátila do štátneho rozpočtu počas výkonu kontroly; dotáciu na kapitálové výdavky
v sume 29 mil. Sk naďalej viedla na svojom zostatkovom účte v Štátnej pokladnici.
Výsledky kontroly boli prerokované s poverenými predstaviteľmi Univerzity Komenského
v Bratislave. Protokol o výsledku kontroly, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní
protokolu a dodatku k protokolu o výsledku kontroly odmietli podpísať s výhradou, že neboli
akceptované námietky Univerzity Komenského v Bratislave, predložené v závere kontroly.
Na odstránenie zistených nedostatkov prijal kontrolovaný subjekt opatrenia, zamerané na
zabezpečenie osobitného sledovania všetkých nákladov Toxikologického a antidopingového centra
a osobitného sledovania použitia účelových prostriedkov,
na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku Toxikologického a antidopingového centra
a zabezpečenie jeho označenia, umiestnenia a využívania.

