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SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
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Účel cesty I.:

23. ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU
PRE SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY

Účel cesty II.:

3. ZASADNUTIE EXPERTNEJ SKUPINY
„ANTIDOPING” EURÓPSKEJ KOMISIE

Spôsob
financovania:

3.

ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR

RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU
Dátum/ čas:

04. september 2012 / 09.30 - 17.30 hod.
23. ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU
PRE SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY
05. september 2012 / 10.00 - 17.30 hod.
3. ZASADNUTIE EXPERTNEJ SKUPINY
„ANTIDOPING” EURÓPSKEJ KOMISIE

Navštívené
organizácie:

Kontaktované
osoby:

Kontaktné adresy:

4.

Council of Europe
Delegation of the European Union to the Council of Europe
- členovia pléna Ad hoc európskeho výboru pre Svetovú
antidopingovú agentúru /31/
- členovia Expertnej skupiny “Antidoping”
/ prítomných celkom 25/
- pracovníci úradu RE, Divízia dohovorov v športe /4/
- pracovníci sekretariátu Oddelenia športu, DG EAC /5/,
- prizvaní pozorovatelia / 8 /
- zástupcovia Svetovej antidopingovej agentúry /2/
- zmluvné strany Dohovoru proti dopingu Rady Európy
- členské krajiny Európskej únie

PRIEBEH ROKOVANÍ

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze Dohovoru proti dopingu Rady
Európy (ďalej len „Dohovor”), na ktorom participuje Slovenská republika ako zmluvná
strana a na báze Európskej komisie, v ktorej pôsobí Slovenská republika ako členská krajina

EÚ. Pracovný program rokovaní bol traktovaný v nasledovných kľúčových tématických
celkoch:
ZASADNUTIE - CAHAMA
23. ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SVETOVÚ
ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY
EURÓPY ( ďalej len „CAHAMA” ) / 04. september 2012 /
ZASADNUTIE – EXPERTNEJ SKUPINY ANTIDOPING
3. ZASADNUTIE EXPERTNEJ SKUPINY „ANTIDOPING” EURÓPSKEJ
KOMISIE ( ďalej len „EGAD”) / 05. september 2012 /
I n f o r m a č n ý s ú h r n:

ZASADNUTIE - CAHAMA

01.

OTVORENIE ZASADNUTIA

Otvorenie 23. zasadnutia CAHAMA uskutočnil a rokovanie viedol predsedajúci
p. DeKlerk, prezident CAHAMA. V úvodnom slove vyjadril nové poslanie CAHAMA a
jeho kľúčového poslania v zoskupení európskych krajín uplatňujúcich zásadnú koordináciu
svetovej antidopingovej politiky smerujúcej pre ochranu športu a ochranu zdravia
športovca a to nielen v oblasti vrcholového športu.

02.

SCHVÁLENIE PROGRAMU

Program zasadnutia bol na základe vopredného oznámenia a bez ďalších doplnení
alebo pozmenení jednomyseľne schválený .

03.

SCHVÁLENIE ZÁZNAMU 22. ZASADNUTIA CAHAMA

Záznam z rokovania 22. zasadnutia CAHAMA (Strasbourg, 11. máj 2012) bol
prezentovaný a aktualizovaný na rokovaní a následne jednomyseľne schválený.
Aktuálne je záznam prezentovaný aj ako výraz platformy európskej spolupráce s WADA.

04.

ODPOČET SEKRETARIÁTU – SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA

Vedúci Divízie dohovorov v športe RE p. Masson predniesol odpočet aktivít TDO
za obdobie od ostatného zasadnutia CAHAMA. Sekretariát riešil predovšetkým otázky
priebežnej aktualizácie aktivít pri revízii Kódexu a jeho medzinárodných noriem. Na

rokovaní bol vykonaný aj odpočet doteraz uskutočnených významných podujatí nadväzných
na revíziu Kódexu a aj harmonogram ďalšieho postupu v koordinácii s WADA a EK.

05.

SPRÁVA EURÓPSKYCH ZÁSTUPCOV Z ROKOVANÍ ORGÁNOV WADA
Účasť európskych zástupcov na rokovaní Výkonného výboru WADA

Informáciu o zasadnutí Výkonného výboru WADA ( Montreal, 17. máj 2012)
predniesol p. Odriozola (Španielsko). Predmetné zasadnutie riešilo predovšetkým
problematiku stanovenia mandátu európskych krajín v Nadačnej rade WADA, priebežnej
revízie Kódexu a jeho medzinárodných noriem ( pre testovanie, laboratóriá a zoznam
zakázaných látok, terapeutické výnimky a ochrana osobných údajov ). V ďalšom bola
priblížená rozprava k rozpočtu WADA pre rok 2012, v ktorom krajiny CAHAMA dosiahli
nulový nárast v porovnaní s rozpočtom roku 2011 a táto tendencia bude presadzovaná ako
východisková aj pre rok 2013. Následné zasadnutie Výkonného výboru WADA sa bude
konať dňa 17. novembra 2012 a bude sa zaoberať predovšetkým sumarizácii aktivít revízie
Kódexu.
Účasť európskych zástupcov na rokovaní Nadačnej rady WADA
Informáciu o zasadnutí Výkonného výboru WADA ( Montreal, 18. máj 2012)
predniesol p. Odriozola (Španielsko). Predmetné zasadnutie riešilo predovšetkým
problematiku stanovenia mandátu európskych krajín v Nadačnej rade WADA,
medzinárodným normám pre zoznam zakázaných látok pre rok 2013 a testovanie,
priebežnej revízii kódexu a metodike realizovaných výskumných projektov WADA.
Príprava rozpočtu WADA pre rok 2013 bude východiskom následného zasadnutia
Výkonného výboru WADA ktoré sa bude konať dňa 18. novembra 2012.

06.

VÝMENA INFORMÁCIÍ SO ZÁSTUPCAMI WADA
Prezentácia informácií a rozhodnutí Výkonného výboru
a Nadačnej rady WADA

Zástupcovia WADA (pp. Niggli a Donzé) prezentovali odpočet informácií pri
zabezpečovaní celosvetového antidopingového programu WADA a aktuálneho priebehu
činností pri revízii Kódexu. Prioritou širokej spolupráce WADA, CAHAMA a EK bude aj
naďalej revízia Kódexu 2009 a nadväzná transpozícia antidopingových opatrení na úrovni
medzinárodných športových federácií a národných antidopingových organizácií.
Koordinácia revízie Kódexu a jeho medzinárodných noriem bude určujúca pre následné
obdobie až do konania Svetovej konferencie o dopingu v športe 2013.

Prezentácia stanovísk delegátov CAHAMA a WADA
V správnej oblasti vo vzťahu k WADA boli prezentované požiadavky na riešenie
východísk a vlastného nastavenia zastúpenia európskej reprezentácie vo výkonných
zložkách WADA. Dôležitým signálom pre napredovanie antidopingu v celosvetovom
rámci je nastavenie finančného rozpočtu WADA pre roky 2013 a 2014. Táto
problematika bude predmetom následných zasadnutí Výkonného výboru a Nadačnej
rady WADA.

07.

POZÍCIA CAHAMA PRED ZASADNUTÍM VÝKONNÉHO VÝBORU
A NADAČNEJ RADY
CAHAMA pred zasadnutím Výkonného výboru

Napredovanie vzájomnej spolupráce je podmienené efektívnou koordináciou a
nevyhnutnou informačnou výmenou medzi WADA a CAHAMA. Naďalej zostáva veľká
rezonancia v riešení otázky rozpočtu WADA pre rok 2013. Dominantná európska
finančná participácia je východiskom pre následné riešenie a zabezpečenie presadenia
„nulového nárastu” rozpočtu WADA pre následný rok 2013. Výkonný výbor bude v
ostatnom riešiť operatívne náležitosti vnútorného fungovania organizácie, nastavenie
formálnych úkonov revízie kódexu, biologického pasu športovca, systému ADAMS, ako
aj problematiku projektov sociálneho a analytického výskumu, vrátane stabilizácie siete
svetových antidopingových laboratórií, podopretej novou úrovňou technickej
štandardizácie.
Následné zasadnutia Výkonného výboru WADA sa budú konať dňa 10. septembra
2012 (Londýn) a 17. novembra 2012 (Montreal) a budú sa zaoberať riešením výraznejšieho
zastúpenia európskych krajín v štruktúrach WADA, prípravou svetovej konferencie,
revíziou kódexu a odpočtu foriem národnej antidopingovej regulácie.
Informácie v ďalšom členení sú dôverné a nie sú predmetom zverejnenia.
CAHAMA pred zasadnutím Nadačnej rady WADA
Nadväzne na vyššie uvedené rokovanie sa uskutoční zasadnutie Nadačnej rady
WADA (18. november 2012 ), ktoré okrem problematiky rozpočtu na rok 2013 sa bude
zaoberať aj novou štandardizáciou WADA akreditovaných laboratórií ( analytika, skupiny
látok, prahové analytické hodnoty, tolerančné limity, analytika metabolitov), parametrami
pre terapeutické výnimky, súladu kódexu a národných správ odpočtu antidopingovej
regulácie, systémovým nastavením ADAMS, výchovnými projektami sociálnych vied,
koordináciou činnosti regionálnych antidopingových organizácií. Na rokovaní budú
predložené správy o činnosti regionálnych (kontinentálnych) útvarov WADA – Lausanne,
Montevideo, Cape Town a Tokyo. Predmetné zasadnutie sa bude sa zaoberať aj riešením
výraznejšieho zastúpenia európskych krajín v štruktúrach organizácie a prípravou svetovej
konferencie o dopingu v športe.
Informácie v ďalšom členení sú dôverné a nie sú predmetom zverejnenia.

08.

REVÍZIA KÓDEXU

CAHAMA iniciuje v spolupráci s TDO a EK ďalšie návrhy v procese revízie
Kódexu za účasti všetkých zainteresovaných strán. Za týmto účelom bolo spracovaných
celkom 38 doplňujúcich návrhov Kódexu a jemu nadväzných medzinárodných noriem,
pričom dominantnú koordinačnú úlohu spoločného postupu európskych krajín budú
zabezpečovať poradné skupiny TDO a v zmysle stanoveného rámca spolupráce s WADA
bude Kódex predložený vo finálnej podobe na rokovanie 4. Svetovej konferencie o dopingu
v športe ( Johanesburg, 13. – 15. November 2013).

09.

MENOVANIE EURÓPSKYCH ZÁSTUPCOV
DO ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV WADA

V zmysle procedurálnych postupov spolupráce WADA a CAHAMA predsedajúci
objasnil princípy voľby európskych zástupcov do Výkonného výboru a Nadačnej rady
WADA pre obdobie rokov 2013 až 2014. Návrh dvoch zástupcov bude predložený na
akceptáciu zasadnutiu Výboru ministrov RE a do konca októbra 2012 bude predložený na
rokovanie štatutárnych orgánov WADA ( Montreal, 18. november 2012).
Na základe zverejnenia výzvy RE boli predložené dva návrhy, resp. po jednom
zástupcovi do Výkonného výboru WADA (Valerie Fourneyron, ministerka športu,
mládeže, celoživotného vzdelávania a dobrovoľných organizácií Francúzskej republiky )
a Nadačnej rady WADA ( Pavel Kolobkov, zástupca ministra športu Ruskej federácie).
Vzhľadom na skutočnosť, že na obe pozície bolo predložené len po jednom návrhu, obaja
kandidáti boli plénom CAHAMA schválení aklamačne.

10.

RÔZNE

Databáza antidopingovej politiky
Pre zabezpečenie univerzálnej platnosti Dohovoru, vrátane poskytnutia prehľadu
o aktivitách krajín TDO je sprístupnený dotazník - databáza odpočtu informácií
antidopingovej politiky jednotlivých zmluvných strán TDO za rok 2011. Zmluvné strany
budú k splneniu si predmetného záväzku vyzvané sekretariátom TDO vrátane celkovej
sumarizácie do novembra 2012.
CAHAMA pred zasadnutím Nadačnej rady WADA
Sekretariát TDO s ohľadom na zvýšenie efektívnosti komunikácie so zmluvnými
stranami sprístupnil autorizovaný prístup na portál RE, ktorý umožňuje zvýšenie priebežnej
informovanosti a zabezpečeniu spoločného postupu krajín TDO vo vzťahu k WADA.
Predmetné informácie pre koordináciu programu a spoločného postupu sú zverejňované
ako dôverné a aktualizované na doméne Rady Európy v sekcii “zakázaný prístup”, z tohto
dôvodu sú chránené autorizovaným spôsobom a prístupné výhradne zástupcom krajín
CAHAMA.

11.

NÁSLEDNÉ ZASADNUTIA CAHAMA
Následné riadne zasadnutie CAHAMA sa uskutoční v Paríži dňa 14. novembra

2012.

12.

ZÁVER
Predsedajúci CAHAMA poďakoval zúčastnením stranám za aktívnu spoluprácu,
účasť na rokovaní a oficiálne ukončil zasadnutie.

ZASADNUTIE – EXPERTNEJ SKUPINY ANTIDOPING

ÚVOD A SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA
Európska komisia a antidoping
Európska komisia koordinuje všetky kľúčové oblasti majúce rozhodujúci dosah na
kvalitu života, rozvoj fyzických a duševných schopností a znamenajú skutočný vplyv na
individuálne zdravie. Šport a jeho ďalšie napredovanie je podmienené dodržovaním jeho
základných princípov, ktorých súčasťou je plná garancia rozvoja ducha športu,
rešpektovanie individuálneho výkonu, rovnosť možností a fair play. Rozvoj športu v
európskom rozmere je plne nadväzný na boj proti dopingu, ktorý však musí spĺňať rozmer
európskeho občianskeho právneho rámca ako aj rozmer ochrany zdravia. Nárast športovej
výkonnosti značne previazanej na hmotné a ekonomické parametre môže byť previazaný so
zneužívaním zakázaných látok.
Etablovanie Expertnej skupiny ”antidoping”
Expertná skupina antidoping (ďalej len „XGAD”) bola vytvorená Výborom
Európskej komisie (ďalej len „Komisia”) pre oblasť antidopingu v rámci Pracovného plánu
pre šport Európskej únie na roky 2011 až 2014. XGAD bola kreovaná z dlhodobej
praktickej skúseností a potreby riešiť antidopingovú reguláciu a súčasne na neformálnej
báze predošlej Pracovnej skupiny pre antidoping, ktorá riešila predmetnú problematiku
antidopingu od roku 1998. Tieto skutočnosti prezentovala EK vytvorením už formálnej
expertnej skupiny ”antidoping” ( rozhodnutie zverejnené Úradným vestníkom EÚ č.
C162/1, zv. 54, zo dňa 1.6.2011). Prioritnou úlohou XGAD sa stala problematika
vypracovania návrhu pripomienok EÚ k revízii Svetového antidopingového kódexu
WADA (ďalej len „Kódex”), ako aj ďalšie otázky antidopingovej regulácie a jej dosahu
na európske spoločenstvo. Následne bol mandát XGAD rozšírený aj na problematiku
revízie medzinárodných noriem Kódexu a o problematiku možnej antidopingovej
regulácie pri realizácii voľno-časových aktivít obyvateľstva, vrátane rekreačného športu.

1.

ÚVOD

1.1.

Úvodná sumarizácia
Pracovné zasadnutie otvoril a rokovanie viedol p. Tomas Johansson,
predsedajúci XGAD. Rokovanie sa konalo za účasti celkom zástupcov 25 krajín EU (AT,
BE, BU, CY, DE, ES, FI, FR, GE, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MA, NL, PL, PT, RO, SK,
SL, SP, SE, UK) zástupcov Rady Európy a CAHAMA, sekretariátu Rady ministrov,
Komisie športovcov EÚ, Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), Európskej
asociácie profesionálnych hráčov, Európskeho olympijského výboru, Medzinárodného
olympijského výboru a Európskej asociácie zdravia a fitness.
ODPOČET KOMISIE
Pracovný program bol prednesený v zmysle doručenej elektronickej
korešpodencie, v ďalšom nebol nijako zmenený a následne jednomyseľne schválený.
Predsedajúci prezentoval aktívnu spoluprácu expertných zástupcov členských
krajín EU. Revízia Kódexu ako kľúčového smerovania XGAD bola započatá
prednesením ťažiskových oblastí na jej prvom expertnom zasadnutí dňa 18. októbra 2011
a následnou priebežnou komunikačnou výmenou, ako aj doplňujúcich informácii
spojeným so spracovaním celkom piatich nadväzných verzií návrhu revízie Kódexu.
Koordinátor EK pre antidoping p. Kornbeck prezentoval kľúčové tématické celky
revízie Kódexu, ktoré sú z pohľadu predmetu záujmu komisie a platného európskeho
právneho rámca problémovo vysoko aktuálne:
východiskové princípy osobných údajov, ochrana súkromia a nadväznosti na
monitorované informácie pobytu športovca,
používanie systému ADAMS, oprávnenosť a kompetencie zainteresovaných strán,
registre pre testovanie, zverejňovanie informácii a menežment výsledkov
testovania,
spoluzodpovednosť vlád
zverejňovanie informácií
1.2.

Návrh predložených téz bol konzultovaný s právnym útvarom EK. Predmetné tézy
zohľadňujú výraz korelácie medzi európskym právnym občianskym statusom, technickošportovou reguláciou ako aj všeobecným právnym a politickým rámcom.

2.

PRÍSPEVOK EU K REVÍZII SVETOVÉHO ANTIDOPINGOVÉHO
KÓDEXU A JEHO MEDZINÁRODNÝCH NORIEM
Predsedajúci uviedol návrh sumarizácie revízie Kódexu, ktorý bol XGAD
prepracovávaný v období 19. november 2011 až 30. august 2012. Revízia Kódexu je
položená na špecifikovanej problematike právneho rámca antidopingu z pohľadu štátnej
správy, nadnárodnej koordinácie a nadväzného možného dosahu na občianske práva, ale
aj ich ochrana z pozície štátu. Akceptácia statusu EÚ regulácie a súladnosť jej nastavenia
však neznamená únik pred povinnosťami, ale také smerovanie antidopingovej regulácie,
ktorá bude plne rešpektovať celý komplex občianskych práv v európskom kontexte a
ich parciálnych nárokov, či oprávnení.

Z pohľadu súladnosti vyššie uvedených východísk a navrhovaných zmien
plénum prediskutovalo a napokon schválilo úpravu nasledovných článkov Kódexu:
2.1.1. Princípy ochrany osobných údajov
2.1.2. Používanie systému ADAMS
2.1.3. Register pre testovanie a monitorovanie pobytu športovca
Jedná sa o dostatočný právny rámec, oprávnenosť a kompetencie
zainteresovaných strán, poslanie národných antidopingových organizácií, registre
pre testovanie, zverejňovanie informácii a celkový menežment výsledkov
testovania ( články 2.4., 4.4.1, 7.6., 11.2., 14.4., 14.6., 15.2.,).
2.1.4. Spoluzodpovednosť vlád
Východiskom predmetnej úpravy je základný športovo technický rámec
vymedzený Kódexom a relevantná reflexia princípov a východísk Kódexu
do európskeho právneho rámca a špecifického právneho systému
jednotlivých krajín EU.
Každá vláda má k dispozícii aj ďalšie nástroje antidopingovej regulácie,
ktoré by mala aplikovať do celkového systému príslušnej národnej
antidopingovej regulácie ( články 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5.).
2.1.5. Zverejňovanie informácií
Zverejňovanie informácií antidopingovej regulácie je vyjadrené Kódexom
v polohe všeobecných východísk, tieto môžu byť následne
pretransformované s ohľadom na parametre EU a relevantnej národnej
regulácie, vrátane akceptácie možných odlišností procesného konania.

3.

PRÍPRAVA NÁVRHU PRIPOMIENOK EU V OBLASTI BOJA PROTI
DOPINGU V REKREAČNOM ŠPORTE
Predsedajúci uviedol základné východiská uvažovanej antidopingovej regulácie
pre oblasť boja proti dopingu v rekreačnom športe a pre celkovú oblasť voľno-časových
aktivít obyvateľstva. Pre tento účel bola vytvorená pracovná podskupina štyroch členov
XGAD, ktorá bude koordinovať spracovanie prvotného návrhu. Východiskom možnej
úpravy je predovšetkým princíp prevencie a ochrany zdravia osôb vyvíjajúcich akúkoľvek
formu neorganizovanej športovej činnosti. Návrh riešenia antidopingu v tejto špecifickej
oblasti bude prednesený ako spoločné stanovisko Komisie a XGAD na schválenie Rady
EÚ v horizonte máj 2013.

4.

RÔZNE

Informácie členských štátov
Anti-Doping Danmark prezentoval spoluprácu národnej antidopingovej agentúry a
národnej organizácie fitness v podobe realizácie testovania na zmluvnej báze pri
akceptovaní základného rámca Kódexu.
4.1.

4.2.

Následné zasadnutie XGAD
Následné, tretie zasadnutie XGAD sa uskutoční v Bruseli, predbežne dňa 24.
januára 2013. Na predmetné zasadnutie budú prizvaní schválení pozorovatelia, ako aj
reprezentanti WADA.
5.

ZÁVER
Predsedajúci XGAD poďakoval delegátom zúčastnených členských krajín za
aktívnu spoluprácu. Zdôraznil, že EK vysoko oceňuje prácu XGAD ako poradnej odbornej
skupiny na sumarizáciu najlepších skúseností zmluvných strán a preto jej výsledky sú
prezentované ako expertné odporúčania smerujúce k rozhodnutiam o nastavení
antidopingovej regulácie na úrovni orgánov EK.

5.

ODPORÚČANÉ ZÁVERY

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA:
A/

pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

-

uplatňovať realizáciu Dohovoru proti dopingu Rady Európy v prezentácii
smerovania štátnej politiky v oblasti športu a špecificky v oblasti antidopingovej
politiky,
zabezpečovať efektívnu účasť na ďalšom smerovaní Dohovoru proti dopingu Rady
Európy v podmienkach Slovenska ako jeho zmluvnej strany, vrátane aktívnej účasti
zástupcov SR na zasadnutiach Monitorovacej skupiny TDO a CAHAMA a ich
poradných pracovných skupín,
participovať na koordinácii aktivít pri revízii Svetového antidopingového kódexu
a principiálne východiská transformovať do legislatívneho procesu pre oblasť
antidopingovej regulácie.

-

-

B/
-

-

pre Antidopingovú agentúru SR
priebežne zabezpečovať odbornú garanciu v oblasti antidopingu v koordinácii s
ústrednými orgánmi štátnej správy, participujúcimi na správe a riadení športu,
iniciovať legislatívne aktivity na plnú implementáciu Dohovoru proti dopingu Rady
Európy ako základného štátneho nástroja boja proti dopingu v podmienkach SR a
princípov Svetového antidopingového kódexu ako východísk smerujúcich
k novelizácii Zákona o športe 300/2008, v jeho pôvodnom znení, špecificky pre
oblasť antidopingu,
podieľať sa na aktivitách RE a EK pri revízii Svetového antidopingového kódexu,
realizovať profesionálny výkon antidopingových opatrení na báze národnej
antidopingovej organizácie ako koordinátora plnenia záväzkov Dohovoru proti
dopingu Rady Európy a príncípov členstva SR v EU.

6.

ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE
1/
Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency (CAHAMA)
23st meeting of the Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency
(CAHAMA)
Strasbourg, Council of Europe
27 August 2012
Draft Agenda
CAHAMA (2011) 12 rev 2
2/
Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency (CAHAMA)
22st meeting of the Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency
(CAHAMA)
Strasbourg, Council of Europe
17 August 2012
Candidature received for the election of the European representative in
WADA Executive Committee (2013 – 2014)
CAHAMA (2012) INF 08
3/
Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency (CAHAMA)
22st meeting of the Ad Hoc European Committee for World Anti-Doping Agency
(CAHAMA)
Strasbourg, Council of Europe
24 August 2012
Draft letter to DG of WADA
CAHAMA (2012) 18 Confidental
4/
European Commission
Directorate-General for Education and Culture, Youth and Sport
Expert Group on Anti-Doping
(XGAD)
Brussels
30 August 2012
EU contribution to the revision of the WADAC
5/
European Commission
Directorate-General for Education and Culture, Youth and Sport
Expert Group on Anti-Doping
(XGAD)
Strasbourg
5 September 2012
3rd Meeting of the expert Group „ANTI-DOPING“
List of Participants

Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla
Antidopingovej agentúry SR.

7.

PRÍNOS

Poznatky z pracovných stretnutí predstavujú vysoko efektívnu koordinačnú,
informačnú a dokumentačnú bázu pre plnenie Dohovoru proti dopingu Rady Európy v
podmienkach SR ako jeho zmluvnej strany a v smerovaní antidopingovej regulácie
z úrovne EK. Predmetné poznatky budú na báze Národného antidopingového programu
využité v bezprostrednej riadiacej praxi, v legislatívnom procese, smerovaní
antidopingovej regulácie, v domácej i medzinárodnej koordinácii, pri zverejňovaní
a popularizácií antidopingových opatrení.

8.

SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY

Správa je zverejnená na webových stránkach www.minedu.sk a www.antidoping.sk,
jej východiská budú priebežne prezentované na pracovných stretnutiach zameraných na
aktualizáciu a rozvoj Národného antidopingového programu.
Súhlasím so zverejnením správy na internete, publikovanie na webovej stránke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bratislava, 11. september 2012
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