
                           
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
  
 
1. ÚČASTNÍK ZPC 

 
Meno:    Miroslav  
Priezvisko:  MOTYČÍK   Titul: PhDr. 
Funkcia:   riaditeľ 
Znalosť jazykov:  anglicky, nemecky, rusky 
Názov organizácie: Antidopingová agentúra SR 
Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  

 
 
2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 
Štát:   Francúzsko 
Mesto:   Štrasburg 
Termín:   05. november 2014 
Prijímajúca  
organizácia:    SPORT CONVENTIONS DIVISION 

Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 

Adresa:   Agora building, Room G03 
1 quai Jacoutot  
67075 STRASBOURG  Cedex 
Francúzsko 

Účel cesty:  41. ZASADNUTIE MONITOROVACEJ SKUPINY  
    DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  
          Spôsob  

financovania:   ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR 
 
3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 

 
Dátum/ čas:  05. november 2014 / 09.30 - 19.00 hod. 
    41. ZASADNUTIE MONITOROVACEJ SKUPINY  

    DOHOVORU  PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  



  Navštívené  
organizácie:  Council of Europe  
Kontaktované  
osoby:   - členovia pléna Monitorovacej skupiny Dohovoru proti    

   dopingu Rady Európy /36/ 
     - prizvaní zástupcovia vybraných medzinárodných    

   športových federácií  a organizácií /4/ 
- zástupcovia Svetovej antidopingovej agentúry /2/ 
- administrátor Európskej komisie /1/  
- predstaviteľ Svätej stolice /1/     
- pracovníci úradu RE, Divízia dohovorov v športe /5/  

Kontaktné adresy: zmluvné strany Dohovoru proti dopingu Rady Európy 
 
 
4. 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. Dohovor, jeho nastavenie, plnenie, odpočet úloh a kontrolnú funkciu plní expertný 
koncepčný a koordinačný plenárny  útvar Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu 
Rady Európy (ďalej  len „TDO”), na ktorom  participuje  Slovenská  republika  ako zmluvná  
strana. 

 
INFORMAČNÝ  SÚHRN: 
 
Pracovný program rokovaní bol traktovaný v nasledovných kľúčových tématických 

celkoch: 
 
 
A)   OTVORENIE  ZASADNUTIA 
 
 Vlastnému zasadnutiu pléna TDO predchádzalo pracovné stretnutie  Koordinačnej 
skupiny TDO,  ktorú tvoria admistrátori  Divízie dohovorov v športe RE a vedúci odborní 
funkcionári TDO ( predsedajúci, zástupca predsedajúceho, vedúci expertných poradných 
skupín TDO), ako aj prizvaní experti a hostia participujúcich organizácií. 

Otvorenie 41. zasadnutia TDO a rokovanie viedol Andres Solheim, predsedajúci TDO 
na obdobie následných dvoch rokov 2014 – 2016.   
 Zasadnutie TDO sa riadi  procedurálnou  metodikou  platnou  pre  Radu Európy               
a jej poradné útvary od roku 1999 ( T-DO/99/16 rev), je platná v plnom rozsahu.   
K predmetným procedurálnym pravidlám neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani 
doplňujúce návrhy.  
 

01. SCHVÁLENIE PROGRAMU  
 Program 41. zasadnutia TDO bol zaslaný zmluvným stranám v elektronickej forme. 
Počas rokovania neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na zmenu 
programu zasadnutia, tento bol následne plénom TDO jednomyseľne schválený.  
 



 02.  SCHVÁLENIE ZÁZNAMU 40. ZASADNUTIA TDO  
Záznam z  40. zasadnutia  TDO  (Štrasburg, 6.- 7. máj 2014) bol prezentovaný             

na zasadnutí TDO. Záznam nebol po prezentácii nijako doplnený ani plénom TDO upravený 
a následne jednomyseľne schválený. 
 
 
B)   INŠTITUCIONÁLNE A ADMINISTRATÍVNE AKTIVITY 
 
 03.  ODPOČET ČINNOSTI SEKRETARIÁTU DIVÍZIE KONVENCIÍ V ŠPORTE 

Odpočet TDO  vykonal Sergej Khrychikov, vedúci divízie, koordinátor                        
a administrátor Dohovoru.  

TDO spadá organizačne a koordinačne do kompetencie Divízie dohovorov v športe  
Rady Európy , zabezpečuje súčinnosť vnútorných útvarov RE pre plnenie európskych 
dohovorov v športe  (Dohovor proti dopingu RE,  jeho Monitorovacia skupina -TDO              
a Ad hoc európsky výbor pre WADA - CAHAMA,  Rozšírená parciálna zmluva v športe  
RE – EPAS, Stály výbor Európskeho dohovoru  pre sledovanie diváckej násilnosti počas 
športových podujatí, najmä na futbalových zápasoch - TRV ) a vonkajších organizácií       
( Európska komisia, UNESCO, WADA, Medzinárodný olympijský výbor,  vybrané 
európske a medzinárodné športové federácie, participujúce mimovládne organizácie) na báze 
partnerstva pri akceptácii Dohovoru a jeho TDO ako významného nástroja rozvoja športu, 
ochrany zdravia a uplatňovania princípov a fair play. 

Dohovor proti dopingu Rady Európy v tomto roku zavŕšil 25 ročné jubileum. Dohovor 
je dlhodobo významným prostriedkom na rozvíjanie a posilňovanie základných európskych 
hodnôt, ale aj garancie ľudských práv a postavenia štátu. Tieto hodnoty vyzdvihol Ander 
Solheim, ktorý viedol odborné sympózium k 25. výročiu Dohovoru v gescii sekretariátu 
TDO (Štrasburg, 4. novembra 2014), ktoré zdôraznilo význam športu a jeho poslania pre 
život občanov a nadčasový rozvoj Európy. Delegáti zmluvných strán TDO zdôraznili 
početné úspechy Dohovoru, ktorého konzekvencie sú závažné nielen pre vládne 
rozhodovanie a koordináciu proti dopingu v Európe, ale majú veľký dosah na na 
smerovanie politiky iných antidopingových organizácií v globálnom smerovaní (WADA, 
UNESCO, EÚ, MOV, medzinárodné športové organizácie, národné antidopingové 
organizácie a pod.). TDO zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní programu RE, najmä 
rozvoji ľudských práv a demokracie, vrátane antidopingu. Aktivity TDO presiahli rámec 
Európy a sú východiskom svetovej antidopingovej regulácie v podobe medzinárodnych 
noriem na báze Svetového antidopingového kódexu a Medzinárodného dohovoru proti 
dopingu v športe UNESCO.  

Informáciu o odpočte činnosti sekretariátu Divízie konvencií v športe plénum TDO 
vzalo na vedomie. 
 
 04.  SIGNATÁRSKE A RATIFIKAČNÉ KRAJINY   

Predsedajúci prezentoval  informáciu o aktuálnom stave v procese signovania 
Dohovoru krajinami Európy ako aj inými krajinami sveta,  ktoré prezentujú svoj otvorený 
záujem uplatňovať Dohovor v rovnakom rozsahu ako krajiny TDO. Ku dňu zasadnutia 
prijalo Dohovor celkom 51 zmluvných strán, z toho celkom 38 európskych krajín a 8 
mimoeurópskych krajín so štatútom pozorovateľa, z nich najmä Austrália, Čína, Japonsko, 
Kanada, USA a Tunisko.  



Informáciu o aktuálnom odpočte činnosti sekretariátu Divízie konvencií v športe 
plénum TDO vzalo na vedomie. 
 
 05. REVÍZIA PROCEDURÁLNYCH  PRAVIDIEL TDO 

Predsedajúci prezentoval  informáciu o novelizácii procedurálnych pravidiel             
pre rokovanie a organizovani činnosti TDO. Tieto pravidlá boli aktualizované v časti 
stanovení: 
-  štatútu pozorovateľa, podľa ktorého každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto 

Dohovoru, alebo akýkoľvek šport a iné profesijné organizácie môžu písomne požiadať 
o štatút pozorovateľa TDO, ktorý sa stanovuje na obdobie troch rokov, 

- predseda a podpredseda sú volení na obdobie dvoch rokov, a to väčšinou odovzdaných 
hlasov, a to maximálne na dve funkčné obdobia,  

- predseda v úzkej spolupráci koordinačnej skupiny a sekretariátu, riadi činnosť            a 
predsedá zasadnutiu TDO, 

- koordinačnú skupinu tvorí predseda, podpredseda, predsedovia poradných skupín        
a predseda Ad hoc európskeho výboru pre Svetovou antidopingovou agentúrou 
(CAHAMA), táto pripravuje, koordinuje a dohliada na antidopingové aktivity Rady 
Európy. Predseda TDO pôsobí súčasne ako predseda koordinačnej skupiny.  

- TDO vytvára štyri trvalo pôsobiace poradné expertné skupiny (Poradná skupina pre 
vedu /T-DO SCI, Poradná skupina pre vzdelávanie /T-DO ED, Poradná skupina pre 
právne otázky /T-DO LI, Poradná skupina pre súladnosť Dohovoru /T-DO COMP. 

- poradné skupiny plnia úlohy TDO, ich predsedovia volí TDO na obdobie dvoch 
rokov, každý člen poradnej skupiny má jeden hlas, pri hlasovaní rozhoduje jednoduchá 
väčšina. 
Návrh revízie procedurálnych pravidiel bol plénom TDO jednomyseľne schválený. 

 
 06. PRIJATIE ZOZNAMU FARMAKOLOGICKÝCH SKUPÍN DOPINGOVÝCH  

LÁTOK A DOPINGOVÝCH METÓD 
Predsedajúci prezentoval informáciu o aktuálnom stave v procese signovania 

Dohovoru krajinami Európy ako aj inými krajinami sveta,  ktoré prezentujú svoj otvorený 
záujem uplatňovať Dohovor v rovnakom rozsahu ako krajiny TDO. Ku dňu zasadnutia 
prijalo Dohovor celkom 51 zmluvných strán ( 37 európskych krajín, Austrália, Kanada, 
Tunisko, USA).  
 
 
C)  MONITOROVANIE PLNENIA DOHOVORU  

 
 07.  ANTIDOPINGOVÝ DOHOVOR A ZÁKLADNÉ HODNOTY RADY 

EURÓPY – ĽUDSKÉ PRÁVA, DEMOKRACIA A PRÁVNA VYMOŽITEĽNOSŤ  
Dohovor predstavuje základnú normu pre rozvoj demokracie, ľudských práv        

a  právneho štátu s cieľom ovplyvniť antidopingovú politiku, smerovanie športu 
a ochranu zdravia športovcov. V tomto smerovaní spoločne napreduje WADA                 
v koordinácii a spolupráci s Radou Európy a UNESCO na dosiahnutie a zabezpečenie 
vysokej účinnosti a súladu s Kódexom. Doping protirečí etike športu, je podvodom proti 
verejnému zdraviu a proti všeobecnému právu na bezdopingový šport. Dohovor               
o ľudských právach stanovuje právo na slobodu jednotlivca, vrátane športovej činnosti, 
pričom súčasne akceptuje rovnováhu medzi uvedenými slobodami a obmedzeniami 



spojenými s vykonávaním športovej činnosti a nadväznými aktivitami, ktoré rôznou 
mierou ovplyvňujú vývoj športu a športovej činnosti vôbec. Svoju nezastupiteľnú úlohu 
v celom systéme antidopingu majú národné antidopingové organizácie, ktoré musia byť 
autonómne v svojom etablovaní, postavení a rozvoji majú byť nezávislými inštitúciami 
pre naplnenie principiálnych cieľov antidopingového programu (plánovanie testovania, 
manažment testovania, vyšetrovanie a vymožiteľnosť porušení antidopingových 
pravidiel, vzdelávanie, nakladanie s informáciami, uplatňovanie ochrany osobných 
údajov, domáca a zahraničná spolupráca). 

 
 08. PRÁVNE PREKÁŽKY A VÝZVY VO VÝMENE INFORMÁCIÍ  
 TDO zabezpečuje plnenie Dohovoru a k tomuto účelu používa rozličné sumárne 
nástroje, no predovšetkým dotazník, správy zmluvných strán o vývoji antidopingových 
aktivít vlád a antidopingových organizácií, hodnotiace správy zmluvných strán a správy 
expertných útvarov. 

Pre účel posúdenia právnych východisí Dohovoru v závislosti od prebiehajúcich 
zmien v nastavení antidopingovej regulácie sa uskutočnilo spoločné stretnutie expertnej 
skupiny pre ochranu údajov úradu Rady Európy a expertnej skupiny pre právne otázky 
TDO (Paríž, 10. september 2014). 

Právni experti oboch útvarov posúdili znenie Kódexu 2015, ktorý obsahuje  
množstvo zmien, odkazujúcich na jeho použitie v činnosti antidopingových organizácií. 
Do ich činnosti sa zavádzajú nové mechanizmy a nástroje na báze inteligencie. Pojem 
"inteligencia" v tomto kontexte znamená také nakladanie s informáciami, ktoré má za 
následok ďaľšie konanie s následnými konzekvenciami. Podľa článku 22 Kódexu sa 
predpokladá zavedenie takých právnych noriem a predpisov, ako aj nariadení a takých 
administratívnych postupov pre spoluprácu a zdieľanie informácií s antidopingovými 
organizáciami, ktoré účinne a efektívne budú riešiť možné porušenia antidopingových 
pravidiel. 

Expertné stretnutie ďalej riešilo problematiku osobných údajov v športovej 
činnosti a v športovej praxi, najmä pri výkone antidopingových opatrení, pri ktorých je 
etablovaná úplná vymožiteľnosť práva uplatňovaného antidopingovými organizáciami 
ako aj spoločného vzájomného zdieľania informácií týkajúcich sa možného porušenia 
antidopingových pravidiel.  

Zmluvné strany Dohovoru dôsledne uplatňujú svoje právne predpisy o ochrane 
osobných údajov a nakladajú s nimi takým spôsobom, ktorý rešpektuje základné práva 
zúčastnených osôb a súčasne zbytočne nebráni zdieľaniu spravodajských informácií pre 
dôsledné a úplné riešenie porušení antidopingových pravidiel.  
 
 09.  NOVÁ STRATÉGIA PRE DOSIAHNUTIE SÚLADU DOHOVORU  
 NÁMETY NA ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI  A EFEKTÍVNOSTI DOHOVORU 

TDO nastavuje vnútorné mechanizmy riadenia v súlade s Dohovorom a ostatnou 
antidopingovou reguláciou, s cieľom zberať a posudzovať vonkajšie podnety na účinnú 
a efektívnu reflexiu a sebareflexiu v nastavení antidopingovej politiky a mechanizmov 
monitoringu Dohovoru. V zmysle sumarizácie môže TDO sledovať vykonávanie  
Dohovoru, preskúmať ustanovenia tohto Dohovoru a preskúmať aj akékoľvek jeho 
zmeny, schvaľuje Zoznam zakázaných látok a všetky jeho zmeny, kritériá pre akreditáciu 
laboratórií, vrátane revízie príslušných rozhodnutí, uskutočňovať  konzultácie                  
s príslušnými športovými organizáciami, posudzovať odporúčania pre zmluvné strany 



týkajúce sa nastavenia príslušnych opatrení Dohovoru a jeho zmluvných strán,  
zverejnovať  informácie  o  aktivitách  uskutočnených  v rámci  tohto  Dohovoru,             
a podávať expertné odporúčania Výboru ministrov RE. Za účelom kompetenčného 
vykonávania svojich funkcií môže TDO z vlastného podnetu zabezpečovať činnosť 
expertných útvarov. Námety na zvýšenie účinnosti a efektívnosti Dohovoru vzala TDO na 
vedomie, tieto budú priebežne rozpracovávané a uplatňované v nastavovaní koncepcie 
antidopingovej politiky zmluvných strán Dohovoru. 
 

 10.   ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE ANTIDOPINGOVEJ POLITIKY  
 Dohovoru stanovuje TDO právo identifikovať a špecifikovať také mechanizmy 
a nástroje, ktoré celostne  zabezpečia jeho účinné a efektívne napredovanie. 
Nastavenie Dohovoru poskytuje TDO právo  zmluvných strán  zabezpečiť jeho ďalšie 
napredovanie a plnenie záväzkov Dohovoru s ohľadom na narastajúce a meniace sa 
dispozície športu a športovej činnosti ako aj nadväznej antidopingovej politiky. Na 
základe podnetov boli špecifikované argumentácie pre napredovanie TDO a jej 
pracovných expertných skupín ( pre právne otázky, vedu, vzdelávanie, ochranu osobných 
údajov a rozvojové programy). TDO predložila Návrh pracovného plánu a postupov pre 
roky 2014 až 2015, s dôrazom na kľúčové priority záujmu zmluvných strán Dohovoru     
(financovanie antidopingu, manažment systému potravinových doplnkov výživy,            
spolupráca s farmaceutickým priemyslom, vzdelávanie, expertné činnosti v systéme 
zakázaných látok, právna a legislatívna problematika).  
 V zmysle záverov 13. konferencie ministrov zodpovedných za oblasť športu Rady 
Európy ( Macolin / Magglingenu, Švajčiarsko, 18. september 2014), s dôrazom na cieľ 
Rady Európy dosiahnúť väčšiu jednotu medzi členmi Dohovoru, je východiskom 
antidopingovej politiky ochrana a realizácia ideálov a princípov spoločného kultúrneho 
dedičstva, ako aj uľahčovanie ich hospodárskeho a sociálneho pokroku. Ide 
o koordinovaný spoločný postup zmluvných strán na zamedzenie negatívnych javov 
v športe ( manipulácia s výsledkami zápasov, korupcia a nezákonné stávky). Spoločným 
záujmom športových organizácií a inštitúcií verejnej správy je rozvoj športu a ochrana 
zdravia športovcov pri rešpektovaní autonómnosti športu ako takého, rozvoja fair play    
a rovnosti súťaženia. Ide o spoločné partnerstvo Rada Európy s medzinárodnými 
organizáciami, medzinárodnými mimovládnymi organizácií a inštitúcií verejnej správy 
na báze Dohovoru, vrátane spolupráce s WADA na báze poslania CAHAMA pri podpore 
efektívnej spolupráce medzi európskymi krajinami a riadiacimi útvarmi WADA. Program 
TDO bude smerovaný na dôsledné uplatňovanie Svetového antidopingového kódexu 
2015, pri rešpektovaní výsledkov vedeckého výskumu a moderných technológií pri 
ďalšom posilnením boja proti dopingu v športe, pri uznaní kľúčovej úlohy národných 
antidopingových organizácií (NADOs) a ich autonómie pri vykonávaní Svetového 
antidopingového programu, TDO bude dôsledne sledovať dodržiavanie záväzkov 
zmluvných strán a ich opatrení v spoločnom boji proti dopingu, v prospech čistého 
športu. 
 
D)  AKTIVITY TDO V OBLASTI SPOLUPRÁCE  
 

11.  SPOLUPRÁCA S INTERNÝMI PARTNERMI -  SPOLUPRÁCA NA BÁZE 
ROZŠÍRENEJ PARCIÁLNEJ  ZMLUVY V  ŠPORTE (ENLARGED PARTIAL 
AGREEMENT ON SPORT - EPAS) 



Európske  krajiny  združené  na  báze  EPAS  vytvorili  novú  platformu  pre 
celoeurópsku spoluprácu verejnej správy a mimovládnych organizácií pri uplatňovaní 
spoločných noriem v oblasti športu. Na programe EPAS sa podieľa celkom 35 krajín 
pôsobiacich na báze Európskej kultúrnej dohody (Albánsko, Andora, Arménsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, 
Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Monako, Čierna Hora, Maroko, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovinsko, 
Švajčiarsko a Macedónsko), participuje Nový Zéland ako pozorovateľ a celkom                  
9 európskych športových federácií a mimovládnych organizácií (napr. ENGSO, UEFA,  
EOC,  EFPM, EJU, FIBA-Europe, FISUa ďalšie).  

V základnom vymedzení EPAS priebežne rieši aktuálne problémové oblasti rozvoja 
športu z úrovne štátnej administratívy, no predovšetkým problematiku športovania mládeže, 
nárast kriminalizácie športu, korupcie a manipulácie športových výsledkov, nelegálneho 
obchodovania s mladými hráčmi,  postavenia žien v športe, čo bolo aj predmetom viacerých 
spoločných pracovných stretnutí na báze spoločných zasadnutí ministrov zodpovedných za 
šport a odborných pracovníkov vybraných skupín z oblasti riadenia športu.  

Združenie krajín EPAS smeruje svoje aktivity na deklarovanie integrity európskeho 
športu ako výraz paneurópskej športovej spolupráce, avšak pri akceptovaní celkového 
smerovania partnerského vzťahu štátnej správy a vnútornej regulácie športových organizácií. 
Tieto aktivity výrazne prispievajú k posilneniu autonómnosti športu a tiež k rozvoju jeho 
skutočných hodnôt. Slovenská republika v tomto programe aj naďalej absentuje. V tomto 
zmysle boli ostatné európske krajiny vyzvané k účasti na rozšírenej koordinácii športovej 
politiky v paneurópskom meradle. EPAS napomáha riešiť aktuálne problémy športového 
a sociálneho života, najmä systém pre udeľovanie víz športovcov, monitorovanie rovnosti 
žien a mužov v športe, podpora rozmanitosti športu,  rovnosť v súťaži rôznych skupín       
( etnické menšiny , osoby so zdravotným postihnutím, ženy, deti, atď ), medzinárodná 
spolupráca v oblasti boja proti manipulácii športových súťaží, ktoré zahŕňajú národné 
orgány a ich sektory zodpovedné za šport, športové právo, ochrana morálnej a fyzickej 
integrity mladých športovcov,  migrácia mladých športovcov, ohrozené deti v športe, 
šport vo väzniciach, systém dohôd o hospodárskom partnerstve. EPAS na báze 
paneurópskej spolupráce rieši aktuálne problémy, ktorým čelí šport v Európe, poskytuje 
platformu pre medzivládnu športovú spoluprácu medzi verejnými orgánmi svojich 
členských štátov a podporuje dialóg medzi orgánmi verejnej správy, športovými zväzmi  
a mimovládnymi organizáciami.  

Jednou z kľúčových oblastí záujmu EPAS v zmysle záverov 13. konferencie 
ministrov zodpovedných za oblasť športu Rady Európy ( Macolin / Magglingenu, 
Švajčiarsko, 18. september 2014) je komplexné smerovanie antidopingovej politiky, 
ochrana a realizácia ideálov a princípov spoločného kultúrneho dedičstva, ako aj  
uľahčovanie ich hospodárskeho a sociálneho pokroku. V tomto roku bola činnosť EPAS 
zameraná na finalizáciu návrhu Medzinárodného dohovoru o boji proti manipulácii 
športových súťaží,   zahŕňajúceho vnútroštátne orgány a ich sektory zodpovedný za 
športové vymáhanie práva a regulácie stávkovania, ktorý je otvorený na podpis nových 
zmluvných strán. EPAS je pripravené v spolupráci s Európskou úniou a športovým 
hnutím bude pokračovať v spoločných projektoch na báze ochrany morálnej a fyzickej 
integrity mladých športovcov a princípov verejnej správy športu.  



 
 

12.  SPOLUPRÁCA S EXTERNÝMI PARTNERMI 
 
 12.1.    SPOLUPRÁCA S EURÓPSKOU KOMISIOU 
 Nastavovanie európskej antidopingovej politiky je výrazom  a predmetom 
spoločného záujmu TDO a  Európskej komisie. Za týmto účelom  je dlhodobo etablovaná 
významná a vzájomne ústretová spolupráca na báze akceptácie kľúčového poslania 
Dohovoru. Európska komisia  (ďalej len „EK“) má prioritný záujem napomáhať koordinácii 
kľúčových oblastí európskeho športu, vrátane športovo-technickej regulácie z pohľadu 
verejného  záujmu Európskeho spoločenstva, smerovanú na podporu občianskych práv, 
rovnosti v súťaži, ochrane osobných údajov, ochrana individuálneho zdravia a zamedzenie 
kriminálnych aspektov spojených s používaním dopingových látok nielen v profesionálnom, 
ale i v amatérskom športe a s dôrazom na rozvoj nových foriem životného štýlu v podobe 
nárastu druhov športových voľnočasových aktivít. Tieto východiská, ako prezentoval  
Olivier Fontaine, administrátor  a  koordinátor EK pre antidoping viedli k nastoleniu a 
riešeniu problematiky antidopingu na báze vytvorenia formálneho pracovného útvaru 
v podobe Expertnej skupiny  pre antidoping a Ad hoc pracovnej skupiny pre doping 
v rekreačnom športe. Hoci kľúčové zameranie predmetnej pracovnej skupiny bolo zamerané 
na revíziu Kódexu ako bázy pre nastavenie spoločnej antidopingovej regulácie                       
s legislatívnou bázou EU (ochrana osobných údajov v  európskom právnom rámci, 
neorganizovaný rámec voľnočasových aktivít obyvateľstva, predovšetkým v rekreačnom 
športe, regulácia potravinových  doplnkov  výživy  ako  aj  obmedzenie  dostupnosti   
zakázaných  látok   z hľadiska dopingového účinku s prioritou ochrany zdravia) bude 
predmetná spolupráca s  EK pogračovať na novej programovej báze zainteresovaných strán 
a organizácií, olympijského a celého európskeho športového hnutia,  ktoré sú z pohľadu 
ďalšieho napredovania športu a ochrany zdravia  prezentované spoločným záujmom 
participujúcich strán.  
 

12.2. KOOPERÁCIA S UNESCO    
 TDO v spolupráci s WADA a UNESCO sa podieľajú na globálnom smerovaní 
antidopingovej regulácie, ako aj procesnom zabezpečovaní Medzinárodného dohovoru proti 
dopingu  v športe a jeho korelácii s Dohovorom proti dopingu Rady Európy. Sekretariát        
a TDO  úzko spolupracuje s úradom UNESCO a významou mierou sa podieľa na 
popularizácii aktivít a na vlastnom ratifikačnom procese oboch dohovorov. Spoluprácu 
s TDO považuje  UNESCO za principiálne prioritnú a predstavuje dlhodobý rámec 
spoločnej antidopingovej politiky, najmä pri riešení legislatívneho rámca zakázaných látok 
a nakladania s nimi.  
 Zmluvné strany Dohovoru UNESCO sa budú podielať na báze národných 
antidopingových organizácií na odpočte monitorovania obsahu národnej regulácie 
zakázaných látok v doplnkoch výživy, databázu kľúčových antidopingových dokumentov 
a dokumentov národnej legislatívy,predpisov a politík, databázu pre zdieľanie informácií      
a osvedčených postupov. Významnou zostáva podpora sociálneho výskumu v oblasti 
antidopingu, projekty zahŕňajú preventívne programy, rozvoj konkrétnych foriem 
antidopingovej legislatívy a činností, ktoré pomáhajú budovať antidopingové kapacity 
zmluvných strán, s prioritou pre najmenej rozvinuté krajiny sveta (prevencia dopingu, 
budovanie povedomia o antidopingových opatrení z radov indických športovcov,  modelové 



antidopingové vzdelávanie v bieloruskom športe, predchádzanie  dopingu mladých atlétov, 
rozvoj vzdelávacieho programu antidopingových aktivít, zakázané látky, monitorovacie 
činnosti športových zväzov pri vytváraní vlastných antidopingových predpisov, kampaň na 
boji proti dopingu vo filipínskych športoch, rozvoj  národných antidopingových pravidiel, 
antidopingové vzdelávanie trénerov a športových lekárov, zvyšovanie povedomia mladých 
športovcov na boj proti dopingu v školskom športe, regionálny seminár o boji proti dopingu 
v športe pre rozvoj kapacít národných antidopingových organizácií v členských krajinách 
projekte South Asian regionálnej antidopingovej organizácie).  

V koordinácii s TDO bude zabezpečená Konferencia zmluvných strán Dohovoru 
UNESCO (Paríž, 5 .- 7. novemba 2015). Konferencia zmluvných strán bude v roku       
desiateho výročia prijatia Dohovoru UNESCO smerovaná na nové výzvy a posilnenie  
manažmentu výchovy, rozšírenie rámca spoluprácu zmluvných strán Dohovoru UNESCO 
na novú platformu najmä v oblasti popularizácie antidopingovej regulácie, vzdelávania 
a smerovania regulácie produkcie a distribúcie potravinových doplnkov výživy.   
 
 12.3.  SPOLUPRÁCA S WADA 
 Vzájomná spolupráca TDO s WADA ako globálnej inštitúcie je principiálne 
dôležitá, Dohovor je ideovým základom spoločného záujmu oboch strán na napredovaní 
európskej, ale i globálnej antidopingovej regulácie. WADA plne akceptuje autonómnosť 
TDO a oceňuje univerzálny potenciál Dohovoru v rozvoji antidopingu. V koordinácii 
WADA, medzinárodných športových federácií a národných antidopingových organizácií  je 
priebežne realizovaná implementácia Kódexu 2015 do športového manažmentu a do 
regulačného a riadiaceho systému štátnej správy na celom svete. V tomto procese má TDO 
a jeho zmluvné strany nezastupiteľnú pozíciu, participuje na unifikácii a smerovaní 
Svetového antidopingového programu. Súbežne s revíziou Kódexu 2015 sa usktočňuje 
implementácia jeho piatich medzinárodných noriem (Medzinárodná norma pre Zoznam 
zakázaných látok a metód/ISPL, Medzinárodná norma pre ochranu súkromia a osobných 
údajov /ISPPPI, Medzinárodná norma pre testovanie a vyšetrovanie/ISTI, Medzinárodná 
norma pre terapeutické výnimky /ISTUE, Medzinárodná norma pre laboratóriá /ISL). 
 Dohovor a  jeho  napredovanie je  predmetom  spoločného  záujmu  európskych 
krajín  TDO a CAHAMA ako významný nástroj na dosiahnutie efektívnej koordinácie 
a plnenia aktivít pri realizácii záujmov  európskych krajín vo WADA, dominantne vo 
Výkonnom  výbore WADA a v Správnej rade WADA, pričom toto smerovanie bude 
zachované z úrovne spoločných partnerov TDO, ako aj Európskej komisie a UNESCO 
i následnom období pri stabilizácii Svetového antidopingového programu.   

 
12.4.    SPOLUPRÁCA S INŠTITÚTOM NÁRODNÝCH ANTIDOPINGOVÝCH  
 ORGANIZÁCIÍ  

 Na rokovaniach TDO sa zúčastňuje Joseph de Pencier, riaditeľ Inštitútu národných 
antidopingových organizácií ( ďalej len „INADO“). INADO pôsobí ako súkromná právnická 
osoba, združujúca na komerčnej báze aktuálne celkom 45 národných antidopingových 
organizácií a 8 medzinárodných športových federácií. INADO ako súkromná medzinárodná 
interdisciplinárna organizácia sa zaoberá  manažmentom a poradenstvom v oblasti 
antidopingového testovania, ADAMS, spravodajstvom, investigáciou, manažmentom 
výsledkov, vzdelávaním, modelovaním organizačných štruktúr a financovaním 
antidopingových organizácií. Tieto témy budú predmetom rokovania spločného seminára 
WADA a INADO, ktorý sa uskutoční v Lausanne v marci 2015. Skúsenosti národných 



antidopingových organizácií prezentované INADO sú veľmi významným nástrojom pre 
spracovávanie stanovísk a postrehov a často vedú k predkladaniu vecných návrhov 
potrebných v  rozhodovacom procese TDO.  

 
12.5. VÝMENA SKÚSENOSTÍ A SPOLUPRÁCA S MEDZINÁRODNÝMI 

ŠPORTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI  
 Významná je spolupráca TDO a medzinárodných športových organizácií, ktorých 
stanoviská a postrehy často vedú k predkladaniu vecných návrhov a sú veľmi potrebné pre 
rozhodovací proces nielen samotnej TDO, ale aj ako cenné skúsenosti pre smerovanie 
politiky jednotlivých národných antidopingových organizácií.   
 Zástupca FIBA Gabriel Zangenfeind (FIBA Europe) prezentoval odpočet 
antidopingového programu organizácie, nastavenie antidopingovej regulácie, program 
„Clean game“. V oblasti testovania FIBA vykonáva 50 % mimosúťažných testov, 25% 
krvné testovanie, 10% testov pre biologický pas športovca a 10% testov na prítomnosť 
rastového hormónu. V ročnom pláne testovania vychádza z nastaveného kalendára 
podujatí počas ktorých uprednostňuje ťažiskové testovanie. Veľký dôraz kladie na 
prevenciu a edukáciu, ako aj rozvoj partnerskej spolupráce s národnými antidopingovými 
organizáciami. V pôsobnosti FIBA Europe je manažment organizácie a výkon 
antidopingových testov počas súťaže, správa informácií o pobyte hráčov kontinentálnej 
súťaže, nakladanie s výsledkami v prípade nepriaznivých analytických zistení, vydávanie 
terapeutických výnimiek, spracovanie a  distribúcia  materiálu  antidopingovej  výchovy 
a vzdelávacích programov. 
 Činnosť UEFA v súťažnej sezóne 2013/2014 prezentoval Marc Vouillamoz, 
vedúci Antidopingovej jednotky UEFA. Samostatný dôraz bol smerovaný na zhodnotení 
doterajších krokov a o aktivitách za uplynulé odbobie viazaných najmä na spoločné aktivity 
pri novelizácii Kódexu a jeho medzinárodných  noriem upravujúcich princípy dopingovej 
kontroly v celosvetovom kontexte. Následne sú zabezpečované podmienky pre vykonávanie 
mimosúťažného  testovania  a  informačnej  databázy  pre  testovanie,  analytickú  činnosť    
a distribúciu výsledkov testovania, vrátane spracovania modelov a aktuálnych prípadových 
štúdií, s dôrazom na terapeutické použitie zakázaných látok u športovcov. UEFA očakáva 
výraznejšiu pomoc WADA pri stanovení použiteľnosti potravinových doplnkov výživy 
dostupných v bežnej obchodnej sieti, vrátane zverejňovania analytických výsledkov takýchto 
sledovaní využiteľných pre prácu na platforme športových federácií a národných 
antidopingových organizácií.  
     UEFA v svojom antidopingovom programe kladie dôraz na zabezpečenie a vlastný 
výkon dopingovej kontroly v  systéme  súťaženia  európskych klubových súťaží, vrátane 
realizácie krvného testovania,  ako  aj  testovania  mimo súťaž na území krajín  v rámci 
európskych súťaží.  UEFA  v systéme  testovania vykonala v sledovanom období celkom 
1436 testov počas súťaže a 722 testov mimo súťaž, z ktorých bolo jedno porušenie 
antidopingových pravidiel  za zakázanú látku kokaín. V ďalšom rozvoji antidopingového 
programu bude UEFA smerovať svoje aktivity na rozvoj  „inteligentného testovania“      
a pokračovaniu  v  etablovaní  „štúdie  steroidnéhoprofilu“ v realizácii troj-násobného 
testovania vybraných hráčov v ročnej perióde, rozvoji antidopingového programu na 
báze biologického pasu športovca a nadväzného programu krvného  testovania  v 
európskych klubových súťažiach. UEFA vyjadrila národným antidopingovým 
organizáciam poďakovanie za spoluprácu pri realizácii relevantných antidopingových 
opatrení.   



 
12.6.    POZOROVATEĽSKÉ KRAJINY TDO 

 Pri rozvoji antidopingovej politiky TDO zohrávajú významné poslanie 
pozorovateľské krajiny prezentujúce rámec širokej spolupráce všetkých participujúcich strán 
smerujúcej k bezdopingovému športu. V tomto zmysle sú stálymi pozorovateľmi pri TDO 
zástupcovia Austrálie, Číny a Svätej stolice. 
Pozorovateľské krajiny uplatňujú vo svojich systémoch Dohovor a podieľajú sa na jeho 
spoločnom rozvoji a jednotnú antidopingovú reguláciu považujú za kľúčovú prioritu 
vládnej politiky.   
 
 13.  SMEROVANIE VÝVOJA ZMLUVNÝCH STRÁN  
 TDO zabezpečuje plnenie Dohovoru a k tomuto účelu nastavuje koordinačné, 
komunikačné a rozvojové manažérske nástroje. Základným cieľom TDO je nové 
napredovanie Dohovoru a ochrana športu pred negatívnymi javmi, vrátane dopingu, 
v záujme dosahovania autonómnosti športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity. 
 

 
C) MONITOROVANIE DOHOVORU   

 
 14.  VÝROČNÉ SPRÁVY O ANTIDOPINGOVEJ POLITIKE  
 TDO zabezpečuje plnenie Dohovoru a k tomuto účelu používa rozličné sumárne 
nástroje, no predovšetkým dotazník, správy zmluvných strán o vývoji antidopingových 
aktivít vlád a antidopingových organizácií, hodnotiace správy zmluvných strán a správy 
auditorskych sledovaní expertných skupín Rady Európy. Partnerské organizácie vrátane 
Rady Európy, UNESCO a WADA majú svoje vlastné monitorovacie unifikované 
nástroje. Aktuálne TDO monitoruje harmonizáciu pravidiel antidopingovej regulácie, 
vrátane nastavenia národných legislatív. Monitoring plnenia Dohovoru sa vykonáva 
nepretržite od roku 1989 a predstavuje prvý medzinárodný právny nástroj v boji proti 
dopingu v športe.  Za účelom riešenia kľúčových oblastí  smerovania antidopingovej 
regulácie má ustanovené expertné skupiny, ktorých výstupy sú následne implementované do 
riadiacej, koordinačnej a rozhodovacej právomoci zmluvných strán. 
 
 14.1. HODNOTENIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O ANTIDOPINGOVEJ 

POLITIKE  ZA ROK 2011 
Správa bola opätovne hodnotená vo forme odpočtu sumárnej informácie                    

o antidopingovej politike jednotlivých zmluvných strán TDO. Predmetom záujmu 
monitoringu boli najmä otázky – aplikácie zoznamu zakázaných látok a metód, vnútroštátna 
koordinácia, financovanie antidopingového programu, miera dostupnosti zakázaných látok 
na faktuálnej  a  legislatívnej  báze,  existencia  laboratórií,  výchova, výskum, spolupráca   
so športovými  organizáciami,  program  dopingovej  kontroly,  monitoring športovcov         
a sankcie za porušenie antidopingových pravidiel, medzinárodná spolupráca, zavedenie 
dodatkového protokolu Dohovoru, problematika regulácie výživových doplnkov. Na   
splnení záväzkov a odpočtu monitoringu sa podielalo celkom 46 krajín Európy a krajín 
participujúcich v TDO  a Čína. Napriek vyžiadaniu sumarizácie z celkovo 51 krajín bolo      
6 krajín, ktoré si túto povinnosť nesplnili  a takto narušili celkový odpočet  Dohovoru. 
 Hlavným cieľom Dohovoru je podporovať harmonizáciu opatrení na národnej      
a medzinárodnej úrovni, ktoré sú vhodné a účinné v boji proti dopingu. Dohovor 



nestanovuje vytvorenie jednotného modelu boja proti dopingu, ale vyjadruje určitý počet 
spoločných noriem a predpisov, pre ktoré zmluvné strany prijmú relevantné legislatívne, 
finančné, technické, vzdelávacie a iné opatrenia. Zásady a ciele Dohovoru predstavujú 
pre zmluvné strany záväzok nastaviť smerovanie národnej antidopingovej politiky, 
vytvoriť národný koordinačný útvar, obmedziť obchodovanie s dopingovými látkami      
a užívanie dopingových látok, posilňovať systém dopingovej kontroly a zlepšenia 
detekčných techník, podporovať vzdelávanie a informačné programy, zaručiť účinnosť 
sankcií,  spolupracovať s  národnými a medzinárodnými športovými  organizáciami         
a používať akreditované antidopingové laboratóriá. Súčasne sa jedná o nastavenie 
unifikovaných kľúčových oblastí Dohovoru, predovšetkým  ustanovenie úplnej definície 
dopingu v športe, registre pre testovanie, aplikácia Zoznamu zakázaných látok a metód, 
vnútroštátna koordinácia,  forma národnej legislatívy a jej súladnosť s Dohovorom, 
financovanie  antidopingového  programu,  miera  dostupnosti zakázaných látok vo 
faktuálnej a legislatívnej báze, existencia laboratórií, výchova, výskum, spolupráca so 
športovými organizáciami, program dopingovej kontroly, monitoring športovcov a sankcie  
za  porušenie   antidopingových  pravidiel,  medzinárodná  spolupráca, zavedenie 
dodatkového protokolu Dohovoru, problematika regulácie potravinových doplnkov výživy. 

Návrh znenia správy, po vykonaní doplňujúcich informácií k odpočtu súboru 
informácií  antidopingovej  politiky  jednotlivých  zmluvných  strán  za rok 2011 bol 
následne plénom TDO schválený. 
 
 14.2. PREZENTÁCIA SPRACOVANIA DOTAZNÍKA ANTIDOPINGOVEJ 

POLITIKY ZA ROK 2012 
Nastavenie  univerzálnej  platnosti Dohovoru a zabezpečenie jeho súladu v celom 

systéme  zmluvných  strán  predpokladá  efektívnu  koordináciu  ako  aj  zjednotenie 
formálnych technických podmienok autorizovaného prístupu pre aktualizáciu databázy 
antidopingovej  politiky  jednotlivých  zmluvných  strán TDO. Zmluvné strany boli vyzvané 
k opätovnej aktualizácii dát za rok 2012. Záverečnú a analytickú správu prezentoval Michael 
Petrou ako metodické východisko pre ďalšie smerovanie národných antidopingových 
aktivít, ako výraz nielen  záväzku zmluvných strán,  ale ako prejav ich politického 
záujmu v boji proti dopingu v športe aktívnym a koordinovaným spôsobom. Napriek 
vyžiadaniu sumarizácie z celkovo 51 krajín bolo 9 krajín, ktoré si túto povinnosť nesplnili    
a takto narušili celkový odpočet  Dohovoru. V sledovanom období bol dôraz smerovaný na 
definíciu " dopingu v športe ", " Zoznam zakázaných farmakologických druhov dopingových 
látok a dopingových metód ",  koordináciu boja proti dopingu v športe, zdroje financovania 
antidopingového programu, opatrenia na obmedzenie dostupnosti a používania zakázaných 
dopingových látok a metód, opatrenia na zabezpečenie koordinácie proti obchodu  s 
dopingovými látkami, testovanie, funkčnosť antidopingových laboratórií,  vzdelávanie        a 
informácie, výskum, spolupráca so športovými organizáciami, sankcie a represíva, 
medzinárodná spolupráca, zverejňovanie  informácií, plnenie záväzkov Dodatkového 
protokolu Dohovoru, najmä problematika cezhraničného testovania, vzájomného uznávania 
dopingových kontrol a potravinové doplnky výživy. 

Návrh doplnenia znenia správy, po vykonaní doplňujúcich informácií k odpočtu 
súboru informácií antidopingovej politiky jednotlivých zmluvných strán za rok 2012 bol 
následne plénom TDO schválený 

 



 14.3. PREZENTÁCIA PRÍPRAVY NOVEJ FORMY DOTAZNÍKA 
ANTIDOPINGOVEJ POLITIKY ZA ROK 2013 

TDO pôsobí na báze Dohovoru a má nadčasový rámec. Pre zabezpečenie 
univerzálnej  platnosti  Dohovoru má preto TDO záujem o revíziu všetkých rozporov medzi 
vývojom antidopingu vôbec a jeho aktuálnym znením. Po naplnení a zabezpečení 
formálnych technických podmienok je pripravená osnova a vnútorná štruktúra dotazníka  
odpočtu  informácií  antidopingovej  politiky  jednotlivých  zmluvných  strán TDO za rok 
2013, k vykonaniu odpočtu dotazníka boli vyzvané zmluvné strany v termíne do                
15. novembra 2014. Plénum následne veľmi obsiahle diskutovalo o ďalšom smerovaní 
predmetu dotazníka, ktorého sumárne poznatky smerujú na skvalitnenie a nastavenie 
národnej regulácie zmluvných strán Dohovoru. 

Informáciu o priebežnom odpočte súboru informácií antidopingovej politiky 
jednotlivých zmluvných strán za rok 2013 plénum TDO zobralo na vedomie. 

 
  14.4 PROJEKT NOVÉHO DOTAZNÍKA A VÝZVA NA FINANČNÚ 

PARTICIPÁCIU 
  Dohovor v odpočte konania TDO podpísalo alebo prijalo s výhradou ratifikácie 
celkom 51 krajín.  TDO má záujem riešiť aktuálnu problematiku súladu vlastného Dohovoru 
a nadväzných národných aktivít pri jeho napĺňaní, nevynímajúc plnenie obsahu 
Dodatkového protokolu Dohovoru. TDO neustále hľadá vhodné mechanizmy pre optimálne 
nastavenie národnej regulácie pri akceptácií spoločného rámca Dohovoru, Za týmto účelom 
bol pre výkon ročného odpočtu plnenia Dohovoru bol nastavený on-line dotazník, ktorý je 
funkčný už od roku 2005 až to tohto obdobia. Žiaľ súčasná obsahová antidopingová 
aplikácia naplnila svoje poslanie a je potrebné vykonať jej aktualizáciu. TDO po úvodnom 
presúmaní rozhodla uviesť ho do súladu so znením Svetového antidopingového kódexu,  ako 
aj dokumentov relevantných svetových inštitúcií (WADA, UNESCO). Okrem obsahovej 
revízie je nevyhnutné vykonať aj obmenu IT rozhrania a nadväzných softwerových  
aplikácií, ako aj foriem užívateľských výstupov. Vzhľadom na limitované finančné zdroje 
RE boli za týmto účelom boli vyzvané zmluvné strany Dohovoru o dobrovoľný finančný 
príspevok v celkovom úhrne cca 120 tis. Eur. Ďalšie aktivity v predmete záujmu TDO budú 
koorinované Sekretariátom RE.   

 
  15.  KONZULTATÍVNY A VÝVOJOVÝ PROCES ZMLUVNÝC  STRÁN  
  NA ROKY 2014 - 2015 
  TDO rieši priebežne problematiku súladu vlastného Dohovoru a nadväzných 
národných aktivít pri jeho napĺňaní, nevynímajúc plnenie obsahu Dodatkového protokolu 
Dohovoru. TDO  hľadá vhodné mechanizmy pre optimálne nastavenie národnej regulácie pri 
akceptácií spoločného rámca Dohovoru a pre tento účel realizuje informačné, hodnotiace 
a rozvojové návštevy. 
 
 15.1. SPRÁVA O ROZVOJOVEJ NÁVŠTEVE MOLDAVSKA 
 TDO v spolupráci  a v koordinácii s  Výborom  ministrov RE zodpovedných za šport 
uskutočnil v dňoch  23. - 24. mája 2014 rozvojovú a konzultačnú kontrolnú  návštevu  
Moldavska, zameranú na uplatňovanie Dohovoru. Správu o vykonaní predmetnej návštevy 
prezentoval Michael Petrov (Cyprus). V hodnotiacej správe boli prezentované aktivity 
Moldovan NADO  so zameraním na etablovanie Dohovoru, jeho definíciu a rozsah. Na 
podklade zozberaných informácií bolo konštatované nedostatočné vykonávanie testovania,   



v ktorom nie sú nastavené regulačné mechanizmy, nie je etablovaná disciplinárna komisia     
a bol prezentovaný málo transparetntný manažment organizácie, vrátane aktivít vzdelávania.  
 
 15.2. SPRÁVA O ROZVOJOVEJ  NÁVŠTEVE ALBÁNSKA 
TDO v spolupráci  a v koordinácii s  Výborom  ministrov RE zodpovedných za šport 
uskutočnil v dňoch  24. - 25. septembra 2014 rozvojovú a konzultačnú kontrolnú  návštevu 
Albánska, zameranú na uplatňovanie Dohovoru. Správu o vykonaní predmetnej návštevy 
prezentoval Michael Petrov (Cyprus). V hodnotiacej správe boli prezentované aktivity  
NADO Albania,  so zameraním na etablovanie Dohovoru, jeho definíciu a rozsah. Na 
podklade zozberaných informácií bolo konštatované nedostatočné legislatívne rozhranie pre 
oblasť antidopingu, neadekvátne vykonávanie testovania, bez etablovania nezávislého útvaru 
pre odber vzoriek a bez nastavenia regulačných mechanizmov. V procesnom konaní nie je 
etablovaná disciplinárna komisia a bol prezentovaný málo transparetntný manažment 
organizácie, vrátane aktivít vzdelávania. Vážnym pochybením je etablovanie antidopingovej 
jednotky ako zložky Servisného športového centra bez alokovaného rozpočtu,                        
a v podriadenej rozhodovacej kompetencii, čo predstavuje konflikt záujmov. 
 
 15.3. NÁSLEDNÉ AKTIVITY Z ROZHODNUTIA TDO V ROKOCH 2014-2015 
 V programe TDO sú rozpracované návrhy na návštevy celkom piatich zmluvných 
strán Dohovoru (Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Macedónia a Spojené kráľovstvo), 
ktoré po konzultácii so zmluvnými stranami budú zamerané najmä na odpočet aktuálneho 
stavu plnenia Dohovoru  z pohľadu jeho základných článkov, legislatívy, monitoringu 
informácii o športovcoch, testovania a ochrany osobných údajov. Nastavenie predmetných 
návštev na rok 2015 bude aktualizované priebežne a postupne rozpracovávané podľa 
monitoringu antidopingovej politiky v koordinácii s vedúcimi delegácií zmluvných strán 
Dohovoru.  
  

16.  AKTUALIZÁCIA PORADNÝCH SKUPÍN TDO 
 TDO má záujem naďalej udržať prioritu expertných skupín v ich novom nastavení 
nastavení ( oblasti - história, koordinácia a program, právne otázky, prevencia 
a vzdelávanie, rovnosť príležitostí, súlad Dohovoru, výskum). V záujme zachovania 
dostatočnej koordinácie skupiny odborníkov a poradných skupín TDO sa budú tieto  
naďalej schádzať dvakrát ročne, pričom sa predpokladá, že zmluvné strany budú znášať 
predmetné finančné náklady spojené s ich účasťou na rokovaniach TDO. 
 

16.1. PORADNÁ SKUPINA PRE VZDELÁVANIE   
 Dôležitou súčasťou antidopingovej politiky je vzdelávanie a prevencia. Výchova 

a vzdelávanie vo svojich formách (semináre, workshopy, audiovizuálne prostriedky, 
plagáty, IT kanály, e-learning, aplikácie pre „rozumné“ telefóny, sociálne siete, e-play 
a pod.) na dosiahnutie účinnosti smeruje do oblasti neformálno vzdelávania a prevencie, 
v účelnej a efektívnej koordinácii antidopingových odborníkov. Informáciu predniesla 
Ieva Lukošiute – Stanikuniene, ktorá prezentovala nosné témy pre vzdelávanie 
športovcov a podporného personálu s dôrazom na prevenciu a výchovu v oblasti 
školského a univerzitného športu (definícia antidopingovej prevencie a vzdelávania, 
vzdelávanie na školách a univerzitách, vzdelávacie programy pre pedagogických 
pracovníkov, modelové  informačné vzdelávacíe programy, smerovanie prevencie,  
spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami). Rozpracovanie hlavných tém 



bolo predmetom expertných pracovných stretnutí Poradnej skupiny pre vzdelávanie 
(Paríž, 18. jún 2014, Bukurešť, 14. október 2014). Princípy vzdelávania budú uplatňované 
vo všetkých druhoch športu a jeho formách, pričom ťažisko cieleného ovplyvňovania je 
smerované na všetky sociálne a vekové skupiny športovcov. Následné  pracovné 
stretnutie Poradnej skupiny pre vzdelávanie sa uskutoční vo februári 2015, ostatné 
náležitosti budú upresnené Sekretariátom RE. Informáciu vzalo plénum TDO na vedomie.   
 

16.2.  PORADNÁ SKUPINA PRE VEDU   
 Uplatnenie Dohovoru a jeho napredovanie predpokladá uplatňovanie nových 
podnetov a mechanizmov rozvoja, vrátane aplikácie nových poznatkov vedy a techniky. 
Prezentáciu vykonal Matias Kamber, riaditeľ Swiss Antidoping na platforme pracovného 
stretnutia s tématickým názvom „Podpora antidopingových  organizácií prostredníctvom 
vedy a techniky”(Paríž, 19. - 20. jún 2014). Na tomto podujatí boli prezentované kľúčové 
témy napomáhajúce rozvoju činnosti národných antidopingových organizácií, s dôrazom 
na zabezpečovanie rozvoja antidopingovej politiky a uplatňovania regulácie.  

Samostatnou oblasťou vedeckých aktivít je nastavenie analytiky a výskumu 
zakázaných látok -  IRMS, EPO, hGH, biologický pas športovca, rozvoj laboratórií, 
zhromažďovanie informácií, správa a riadenie systému ADAMS,  adaptívne modely 
podpory antidopingových organizácií, podpora partnerov na národnej i medzinárodnej 
úrovni v základných tématických oblastiach - kontrola dopingu, analýza, spravodajstvo, 
vyšetrovanie, sociálne vedy, technika a technológia a aplikácia komunikačných 
prostriedkov.   

Konferencia koncentrovala široké spektrum antidopingových odborníkov, ktorí 
pracujú na príslušných útvaroch riadenia štátnej správy, ministerstvách a národné 
antidopingové organizácie (ďalej len „NADOs“), ale tiež pre pracovníkov                        
s rozhodovacími právomocami. Konferencia konštatovala nevyhnutnosť 
širokospekrálnych foiem spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií, 
pričo práve NADOs zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom boji proti dopingu, ktoré 
okrem úloh v oblasti prevencie, informácií, aplikovaného výskumu a vývoja, nesú hlavné 
bremeno pri vykonávaní antidopingového testovania.  

Následné  pracovné stretnutie Poradnej skupiny pre vedu sa uskutoční v Bonne, dňa 
2. decembra 2014, ostatné náležitosti budú upresnené Sekretariátom RE. Informáciu vzalo 
plénum TDO na vedomie.   
F)  UKONČENIE ZASADNUTIA 
  

17.  TERMÍNY NÁSLEDNÝCH ZASADNUTÍ  TDO 
 Expertné zasadnutia TDO sa uskutočnia nasledovne: 
 - 42. zasadnutie TDO ( Štrasburg, 5. máj  2015)  

- 32. zasadnutie CAHAMA (Štrasburg, 6. máj 2015) 
- 33. zasadnutie CAHAMA (Varšava, september 2015). 

 Termíny následných pracovných zasadnutí poradných skupín budú koordinované  
a upresnené Sekretariátom RE.  
 
 18. RÔZNE  
 Zástupca Japan NADO informoval plénum o príprave Medzinárodnej konferencie 
„The Pharmaceutical Industry and the Fight Against Doping” (Tokio, Japonsko,  28. január 
2015 ) a pozval k jej účasti delegácie zmluvných strán Dohovoru.    



 
 19. UKONČENIE ZASADNUTIA 
    Predsedajúci TDO poďakoval zúčastnením stranám za efektívnu spoluprácu a  
aktívnu účasť reprezentantov zmluvných strán TDO, ako predovšetkým aj za ich príspevok k 
rozvoju jednotlivých odborných oblastí  Dohovoru.       
 
 
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 implementácii Kódexu 2015 z úrovne výkonu štátnej správy v oblasti 
športu, ako aj priamej účasti na jej priebežných aktivitách, 

- prehodnotiť možnosť participácie SRv  EPAS, s dôrazom na vytvorenie  novej 
platformy  celoeurópskej spolupráce verejnej správy a mimovládnych organizácií pri 
uplatňovaní spoločných noriem v oblasti športu na báze Európskej kultúrnej dohody. 

 
 
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, 
smerujúcich k novelizácii oblasti antidopingu Zákona o športe č. 300/2008, v jeho 
pôvodnom znení, 

- podieľať sa na implementácii Svetového antidopingového kódexu 2015,  
- realizovať profesionálny výkon antidopingových opatrení na báze národnej 

antidopingovej organizácie ako koordinátora plnenia záväzkov Dohovoru proti 
dopingu Rady Európy, 

- participovať na koordinácii činnosti Poradnej skupiny pre vedu a Poradnej skupiny 
pre vzdelávanie v organizačnej gescii Sekretariátu Divízie konvencií v športe Rady 
Európy a Antidopingovej agentúry SR, 

-  v spolupráci s MŠVVaŠ SR zabezpečiť účasť ADA SR na programe Inštitútu 
národných antidopingových organizácií na báze členstva v tejto organizácii. 

 
 
6. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 
1/   



Monitoring Group of the Anti-Doping Convention (TDO) 
41th  meeting of the Monitorig Group 
Strasbourg 
4 November 2014  
Draft Agenda 
TDO (2014) 21 rev 1  
(listovka, 3 s.) 
 
2/     
Monitoring Group of the Anti-Doping Convention (TDO) 
41th  meeting of the Monitorig Group 
Strasbourg 
4 November 2014  
Strategy and procedures for the monitoring of compliance with commitments 
under the Anti-Doping Convention: Principal Elements 
TDO (2014) 25  
(listovka, 3 s.) 
 

 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 Slovenskej republiky ako jeho zmluvnej strany. 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 a  publikovaním na webovej stránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
 
 

Bratislava, 07. november 2014 
 

http://www.minedu.sk/�
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