
                          

   
ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

  SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
 
       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
 
 
1. ÚČASTNÍK ZPC 
 

Meno:     Žaneta 
Priezvisko:   CSÁDEROVÁ     Titul: Mgr., PhD. 
Funkcia:   riaditeľka  
Znalosť jazykov:  anglicky, rusky 
Názov organizácie:  Antidopingová agentúra SR 
Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  
 
 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 
 
Štát:    Dánsko 
Mesto:    Kodaň  
Termín:   03 - 04. máj 2017 
Prijímajúca organizácia:      SPORT CONVENTIONS DIVISION 

Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 

Adresa:  Nationalmuseet  
             Prinsens Palæ  
             Ny Vestergade 10  
            1471 Copenhagen 

 
Účel cesty:  DOHOVOR PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  
  46. ZASADNUTIE MONITOROVACEJ SKUPINY  
  DOHOVORU  PROTI DOPINGU RADY EURÓPY(ďalej T-DO)  

38. MIMORIADNE ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU PRE 
SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU  DOHOVORU PROTI DOPINGU 
RADY EURÓPY (ďalej CAHAMA)   

  
Spôsob financovania:  ZPC bola plne financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR. 
 
 



3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 
 
Dátum/čas: 03. máj 2017  09.30 - 18.00 hod. 
 46. ZASADNUTIE MONITOROVACEJ SKUPINY  
 DOHOVORU  PROTI DOPINGU RADY EURÓPY(T-DO)   
 04. máj 2017  09.30 - 18.00 hod.  

38. MIMORIADNE ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO 
VÝBORU PRE SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU 
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY(CAHAMA) 
 

 
Navštívená organizácia: Council of Europe 
 
Kontaktované osoby: Zástupcovia WADA, iNADO, UEFA, Rady Európy. 
 Zástupcovia národných antidopingových organizácií 

a zástupcovia vládnych inštitúcií zodpovedných za šport. 
  
Kontaktné adresy: Adresár nezverejňujeme.  
 
 

4. PRIEBEH ROKOVANÍ 
 

ZASADNUTIE  T-DO  
 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze Dohovoru proti dopingu Rady Európy 

(ďalej  len „Dohovor”),  na  ktorom  participuje  Slovenská  republika  ako zmluvná  strana.  
Pracovný program rokovaní bol traktovaný v nasledovných kľúčových tematických celkoch: 
 
 

ÚVOD A SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA                                         
 

Stretnutie bolo organizované Radou Európy. Zasadnutie viedol predseda T-DO skupiny p. 
Andres Solheim. Signatári Dohovoru schválili zápisnicu z minulého zasadnutia, boli oboznámení 
s novými materiálmi na pripomienkovanie a doplnenie. Následne bol vykonaný odpočet 
sekretariátu. Signatári boli oboznámení s novou formou monitorovania plnenia Dohovoru, a to 
zaktualizovaným dotazníkom, ktorý prvý krát možno online sprístupniť Svetovej antidopingovej 
agentúre. Povinnosť vyplniť uvedený dotazník bola posunutá do 20.5. 2017. Ďalej sme boli 
informovaní o sumarizácii  a reportovaní dotazníkov za roky 2014 – 2016. 

Monitorovací proces signatárov Dohovoru prebehol v krajinách Poľsko (marec 2016), 
Ukrajina (jún 2016), Bulharsko (október 2016), Bielorusko (november 2016) a Moldavsko 
(december 2016). Prijaté boli vypracované správy z Poľska a Moldavska. Nasledujúca návšteva 
sa uskutoční v Grécku (jún 2017). Do plánu boli zaradené krajiny Georgia, Ukrajina, Belgicko, 
Azerbajdžan, Lotyšsko. 



 Boli odprezentované správy pracovných skupín ako právnej,  pracovnej skupiny 
zodpovednej za vzdelávanie, zodpovednej za vedu a zodpovednej za dodržiavanie Dohovoru. 
Tento rok sa uskutočnili aj pracovné zasadnutia jednotlivých pracovných skupín, kde Slovensko 
malo svojich zástupcov.  

Na diskusiu bol odprezentovaný dokument týkajúci sa možných konsekvencií za 
nedodržiavanie plnenia Dohovoru. Kľúčovými témami bola definícia zhody signatárov 
s Dohovorom, úloha a kompetencie Monitorovacej skupiny a právne otázky Dohovoru. 

 Na diskusiu boli predložené strategické strednodobé ciele Dohovoru na roky 2018 – 
2020.  

Bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi WADA a Radou Európy, ktoré by 
malo posilniť implementáciu Svetového antidopingového programu. Pripravuje sa revízia znenia 
Dohovoru proti dopingu Rady Európy. 
 

Samostatný blok tvorili príspevky externých partnerov (Európska komisia, WADA, 
iNADO, UEFA,  pozorovateľské krajiny T-DO a iný prizvaní pozorovatelia. 
 
ZASADNUTIE  CAHAMA 
 
ÚVOD A SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA  
 
Otvorenie 38. zasadnutia CAHAMA uskutočnil a rokovanie viedol p. Mr. Rafal PIECHOTA ako  
predseda  CAHAMA. Program 38. zasadnutia CAHAMA bol jednomyseľne schválený. 
Bol schválený aj záznam z rokovania 37. zasadnutia CAHAMA.  Za WADA vystúpil so svojou správou 
p. Frédéric Donzé ako zástupca WADA, Benjamin Cohen ako riaditeľ európskej regionálnej 
kancelárie a medzinárodných vzťahov WADA a Florence Lefebvre Rangeon (manažér pre vzťahy 
NADO s vládami). Účastníkov oboznámili so stručným obsahom agendy WADA a prípravy 
zasadnutia WADA  Executive Committee a Foundation Board, ktoré sa bude konať 11. – 12. mája 
2016 v Montreale. 
 
PRACOVNÝ PROGRAM    CAHAMA  
   
 CAHAMA poverila európskych zástupcov ohľadom mandátu na zasadnutie Nadačnej rady WADA,   
ktoré sa bude konať 17. -18. mája 2017 v Montreale : 
 

Správa generálneho riaditeľa 
 Nezávislé vyšetrovanie Sochi (Správa McLaren) – pokračovanie vo vyšetrovaní s dôrazom 

na urýchlenie procesu, 

 zabezpečenie správneho riadenia v rámci jedného vyšetrovania, 

 podpora medzinárodným federáciám.  

Plnenie Kódexu 
 Podpora vypracovanie normy pre plnenie stanov Kódexu. 

 Podpora pracovnej skupiny ,,Report from Experts”. 



 Pracovná skupina zaoberajúca sa akreditáciou laboratórií – nie je transparentná, návrh 
na zmenu pracovnej skupiny. 

 Návrh rozšírenia kompetencií a aktivít tzv. ,,Ethic Panel”. 

INADO financovanie 
 Schválenie financovania iNADO na ďalšie dva roky vo výške 200.000 US  

Manažment 
 Menovanie pána W. Banka (Poľsko) za člena ,,WADA Executive Committee”. 

 Podpora Poľska a mesta Katowice ako hostiteľskej krajiny Svetovej konferencie o 
dopingu v športe v roku 2019.  

Financie 
 Schválenie finančného auditu za rok 2016. 

 Kontrola plánovanej kalkulácie financií – informovanie na vládnej úrovni pre budúce 
plánovanie rozpočtu.   

Vzdelávanie a veda 
 Podpora vypracovať Medzinárodnú normu pre vzdelávanie a informácie. 

 Schválenie Technických noriem pre testovanie.  

Kódex 
 Rusko – nedostatočný počet odobratých vzoriek, RUSADA by mala ostať na zozname 

,,non-compliant”, kontrola dopingových komisárov zo strany WADA. 

 Dotazník plnenia Kódexu – spolupráca medzi Radou Európy a WADA pri zdieľaní 
získaných údajov.  

 Riešenie návrhov úpravy Kódexu.  

Legislatíva 
 Vyšetrovanie v antidopingu – podpora trojročného kontraktu s p. J. Antenen 

(Švajčiarsko) pri vyšetrovaní.  

 Operácia Puerto – neuzatvárať prípad pokiaľ nie sú všetky zúčastnené strany o všetkom 
informované.  

   
                                                          
UKONČENIE ZASADNUTIA 
DÁTUM NÁSLEDNÝCH ZASADNUTÍ   
 
Následné expertné zasadnutie T-DO a CAHAMA sa uskutoční : 
            - september 2017  – 39. zasadnutie CAHAMA – neurčené miesto konania, 
            - november 2017 – 47. zasadnutie T-DO a 40. Zasadnutie CAHAMA  -  Tallin, Estónsko. 
 
 

 
 



5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 
 

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA pre Antidopingovú agentúru SR: 
 

-    Vyplnenie dotazníka pre Svetovú antidopingovú agentúru a vyplnenie dotazníka pre 
Monitorovaciu skupinu Rady Európy,  

- recertifikačný proces  ISO 9001:2015 pre Manažment dopingovej kontroly športovcov v 
súlade s Kódexom WADA a Manažment  udeľovania terapeutických výnimiek v súlade s 
Kódexom WADA, 

-  aktívne sa zúčastňovať v pracovných skupinách T-DO ED, LI, SCI, 
-    participácia na  rozvoji edukačných programov pre rôzne cieľové skupiny, 
-    spolupráca v oblasti boja proti dopingu s verejnými inštitúciami, 
-    monitorovanie dodržiavania antidopingových pravidiel športovými organizáciami 

a organizátormi významných športových podujatí. 
 
 

ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 
 
Materiály sú v elektronickej podobe na ADA SR. 
Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte: 
Sport Conventions Division 
Riaditeľstvo pre ľudské práva a proti diskriminácii 
DG II Demokracia 
Európska rada 
Agora - Office A6.47V 
FR - 67075 Strasbourg Cedex 
Tel: +33 (0) 3 90 21 46 05 
Fax: +33 (0) 3 88 41 24 29 
sport@coe.int 
www.coe.int / šport  
 
 
6. PRÍNOS  

Poznatky z pracovných stretnutí predstavujú vysoko efektívnu koordinačnú, informačnú a 
dokumentačnú bázu pre plnenie Dohovoru proti dopingu Rady Európy v podmienkach 
Slovenskej republiky ako jeho zmluvnej strany. Predmetné poznatky budú na báze 
Národného antidopingového programu využité na dodržiavanie antidopingových pravidiel 
WADA.  

  
7. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  

 
Správa je zverejnená na webovej stránke agentúry www.antidoping.sk, jej východiská budú 
priebežne prezentované na pracovných stretnutiach zameraných na aktualizáciu a rozvoj 
Národného antidopingového programu.  

http://www.antidoping.sk/


 
Vypracoval:   
Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

 
Súhlasíme so zverejnením správy na webovej stránke Antidopingovej agentúry SR. 

 
Bratislava, 15.05. 2017 
 
Schválil:  

 


