
                           
 

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:   04. november 2014 
 
Prijímajúca  
organizácia:    SPORT CONVENTIONS DIVISION 

Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 
 

Adresa:   Agora building, Room G05 
1 quai Jacoutot  
67075 STRASBOURG  Cedex 
Francúzsko 
 

Účel cesty:  KONFERENCIA MONITOROVACEJ SKUPINY  
  DOHOVORU  PROTI DOPINGU RADY EURÓPY 

„RADA EURÓPY A BOJ PROTI DOPINGU – 25 ROKOV 
ANTIDOPINGOVÉHO DOHOVORU”  

          Spôsob  
financovania:   ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR 



3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 
 

Dátum/ čas:  04. november 2014 / 09.30 - 19.00 hod. 
KONFERENCIA MONITOROVACEJ SKUPINY  

  DOHOVORU  PROTI DOPINGU RADY EURÓPY 
„RADA EURÓPY A BOJ PROTI DOPINGU – 25 ROKOV 
ANTIDOPINGOVÉHO DOHOVORU”  

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

   dopingu Rady Európy /32/ 
     - prizvaní zástupcovia vybraných medzinárodných    

   športových federácií  a organizácií /4/ 
- zástupcovia Svetovej antidopingovej agentúry /1/ 
- 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 
Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy (ďalej  len „TDO”), 

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

celkoch: 
  
A)   OTVORENIE  ZASADNUTIA 
  

Otvorenie slávnostného zasadnutia konferencie Monitorovacej skupiny dohovoru  
proti dopingu Rady Európy „Rada Európy a boj proti dopingu – 25 rokov antidopingového 
dohovoru” a rokovanie konferencie viedol Andres Solheim, predseda TDO.    
  
 
01. SLÁVNOSTNÝ PREJAV K 25. VÝROČIU ANTIDOPINGOVÉHO DOHOVORU  
 Program slávnostného zasadnutia konferencie TDO bol zaslaný zmluvným stranám v 
elektronickej forme. Počas rokovania neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce 
návrhy na zmenu programu zasadnutia konferencie, tento bol následne schválený.  
 Slávnostné zasadnutie konferencie zmluvných strán TDO pozdravila svojim 
posolstvom pani Gabriela Battaini-Dragoni, zástupkyňa generálneho sekretára RE. V svojej 
rozprave zdôraznila nezastupiteľné poslanie Rady Európy, jej úlohu v oblasti ochrany športu 



na báze Dohovoru a jeho TDO, ako aj CAHAMA a jeho dôležitú koordinačnú a expertnú 
činnosť nielen v európskom, ale aj v celosvetovom kontexte. Dohovor pri svojom 
dvadsaťpäťročnom pôsobení vždy predstavoval principiálnu bázu pre nastavenie globálnych 
regulačných mechanizmov v boji proti dopingu, proti používaniu a šíreniu zakázaných látok 
a metód, bol východiskom principiálnej podpory športu na báze ochrany zdravia, podpory 
ľudskosti, rešpektujúc základného ducha športu, rovnosti možností v súťaži a princípy fair 
play. Pani Gabriela Battaini-Dragoni vyjadrila poďakovanie európskym krajinám 
reprezentujúcim zoskupenie TDO, podieľajúcich sa zmluvných strán na výkone Dohovoru,  
za výrazný podiel v upevňovaní pozícií skutočných hodnôt športu a úsilí zachovať tieto 
hodnoty pre ďalšie generácie, ktorý je významný nielen pre Európu ale aj pre ostatný svet, 
pričom antidoping je ponímaný ako výzva pre všetky krajiny sveta, ako prostriedok, 
ktorý eliminuje nadväzné negatíva v športe, prekleňuje hranice a na báze športu spája  
ľudí celého sveta. 
 

Dohovor proti dopingu Rady Európy v tomto roku zavŕšil 25 ročné jubileum. Dohovor 
je dlhodobo významným prostriedkom na rozvíjaní a posilňovaní základných európskych 
hodnôt, ale aj garancie ľudských práv a postavenia štátu. Tieto hodnoty vyzdvihol Ander 
Solheim, ktorý viedol odbornú konferenciu 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.  

 
 Svoje pozdravné posolstvo predniesol pán Emin Eyyubov, stály zástupca 
Azarbejdžanu pri Rade Európy. Vyjadril požiadavku potreby ochrany športu, nevyhnutnosť 
koordinácie proti negatívnym vplyvom dopingu, manipulácii zápasov a vyzval účastníkov 
konferencie za spoločný postup všetkých zúčastnených strán pre zachovanie zdravého  
športu, športu bez dopingu a bez negatívnych javov v športovom hnutí. 
 
 Doping, ako to prezentoval pán  Jean-Paul Costa, prezident Medzinárodného inštitútu 
ľudských práv (predtým prezident Európskeho súdu pre ľudské práva), pretstavuje nielen 
porušenie športovo-technických pravidiel, predstavuje aj porušenie ľudských práv, právo na 
šport bez dopingu, boj proti dopingu nie je bojom proti športu, doping ničí šport, ničí ľudské 
hodnoty a ducha športu, doping je proti etike, je podvod a manipulácia, boj proti dopingu je 
súčasne bojom za ochranu ľudských práv.  

Jestvuje zdanlivá právna dilema ako bojovať proti dopingu a súčasne nebyť v rozpore 
s ochranou ľudských práv, presahovanie športovo-technickej regulácie do občianskeho práva 
a do medzinárodného práva. Participujúce antidopingové organizácie a národné 
antidopingové orgnizácie nastavujú antidopingovú reguláciu medzi športovcami, osobami 



podporného tímu športovca a sankcie pre všetkých, ktorí ovplyvňujú športový život, je to 
zápas pravidiel, ľudských práv a financií, ktoré majú veľký dosah na športovca a na ostatné 
osoby. Mnohé nastavenia často spôsobujú mylnú interpretáciu, ako napríklad monitoring 
pobytu športovca je interpretovaný ako čas v súkromí, ktorý chráni výlučne iná regulácia, 
postavená do roviny občianského práva a práva na ochranu súkromia. Boj proti dopingu má 
na jednej strane vedecko-dôkazový aspekt založený na detekcii, exaktnosti, úplnosti 
posudzovaných faktov a dát  a na strane druhej  vystupuje aspekt evolučný, zahŕňajúci celú 
oblasť ponímania ľudských práv, ich ochrany a nastavovania paradoxov ochrany ľudských 
práv, ochrana sukromia a dobrovoľná akceptácia pravidiel, obmedzení, akceptácia sankcií, 
ochrana súkromia a zverejňovanie informácií za porušenie antidopingových pravidiel, 
súkromie sa musí ochraňovať ako balancovanie medzi súkromím a zverejňovaním. Je 
dôležité ponímať vypočutie nielen ako nástroj občianskeho práva a ako adekvátny verejný 
nástroj, musí mať pri ochrane súkromia aj výnimky, s ohľadom na možné nakladanie s 
osobnými citlivými údajmi a informáciami. 
 

Boj proti dopingu je výrazný a významný zdroj výchovy športovcov a zvyšovania 
právneho povedomia. Ako verejne deklaroval pán David Howman , generálny riaditeľ 
WADA, doping je podvod, má dosah na všetky športové a profesijné skupiny, antidoping je 
nastavovanie regulácie a posúvanie hraníc, limitov, nielen športovo-technických, súťažných, 
ľudských a morálnych. Spoločnosť a šport nevynímajúc, sú zaťažené spoločnými 
parametrami negatívnych javov,  ako je korupcia, manipulácia výslekov, podvod, 
úplatkárstvo, zvyšovanie fyzického výkonu, návrat po zranení, nátlak, ovplyvňovanie v 
záujme osoby či skupiny, nepochopenie porážky a prehry, korupcia, eskalácia peňazí, 
psychológia prehry, vrátenia ocenenia, odmeny. Doping je svojou podstatou morálny 
problém, aj ako nedostatok informácií a poznatkov, prevecie a vyšetrovania. Nastavovanie 
antidopingu si vyžaduje neustále nastavovanie pravidiel a ich zmenu, ktoré majú dosah na 
osobnú inegritu športovcov a na ochranu ich práv. Nastavovanie pravidiel je výzva všetkým 
medzinárodným i národným športovcom, elitným národným športovcom, mladým 
športovcom, športujúcim študentom, na báze dlhodobého procesu prevencie. Každý signatár, 
podľa daných možností a schopností, ale aj  informácií, si musí byť vedomý potreby 
evidencie, vzdelávania na bezdopingový šport a musí mať právo na vzdelávanie komplexmé 
a trvalé, multi-modálne (škola-rodina-komunita) ako výraz zdrojov ľudských, materálnych a 
finančných. 

 
Všetky zúčastnené strany ako športovci, tréneri, učitelia, vedúci tímov, lekári, 

manažéri, právnici a pod., by mali postupovať v širokej kooperácii zúčastnených strán          
a k tomuto účelu používať podporné nástroje ako modely a príručky, sety a zostavy, rozvoj 
metód a nástrojov v širokej kooperácii IOC, IPC, UNESCO, RE a WADA . Programy sú 
smerované na mládež, s cieľom poskytnúť dostatok informácií, sprístupniť trendy, postupy, 
dobrú a osvečenú  prax, modely správnych rozhodnutí, vhodnej metodiky a zaužívanych 
spôsobov riešenia situácii, manažment športovej činnosti, štandardizácia, spolupráca 
partnerov a sociálnych skupín, nastavenie substanstívnej edukácie, koordinácie aktivít, 
vyhľadávanie ideí, spoločných a komplexných postupov, rozvoj vzdelávania a jeho 
zdieľanie v istej danej komunite, spolupráca na národnej úrovni a výzva na medzinárodnú 
spoluprácu. 
 



 Po prezentácii základných historických, aspektových a morálnych východísk boja 
proti dopingu nasledovala široká odborná diskusia zmluvných strán, s prezentáciou 
overených metód a postupov zdôrazňujúcich vybrané aspekty antidopingovej politiky 
zmluvných strán TDO, najmä však témy ako  autonómne operatívne postavenie národných 
antidopingových organizácií, garancie štátu a športového hnutia v nastavení a rozvoji 
národného antidopingového programu, spolupráca so športovým hnutím v oblasti 
dosahovania právnej vymožiteľnosti, nezávislosť disciplinárnej a odvolacej roviny                
v disciplináronom konaní, vytvorenie národného disciplinárneho útvaru a odvolacej komisie, 
výkon dopingovej kontroly v systéme vrcholového športu a v oblasti rekreačných športov, 
etablovanie antidopingovej legislatívy, rozvoj národnej antidopingovej politiky, súladnosť 
rozvoja s TDO, výzvy na napredovanie športu a športovej súťažnej aktivity na báze 
porozumenia , akceptácie pravidiel a rešpektovania rozhodnutí, riešenie porušení 
antidopingovej regulácie v rovine športovo technickej regulácie, na občiansko právnej báze    
a na báze trestno právnej, riešenie kriminálnch aspektov, administrativna dostupnosť, 
nadväznosť a súladnosť antidopingovej regulácie, neštandartné dôkazné bremeno na 
športovca, parametre dopingovej kontroly v asistencii objektívnosti, koordinácia 
antidopingovej regulácie s národnými športovými zväzmi a medzinárodnými športovými 
federáciami, komplexné rozhodovania, kooperácia justície a represívnych zložiek, 
nakladanie s nebezpečnými dopingovými látkami mimo oblasť športovej činnosti, ich 
distribúcia a manipulácia, ako aj asistencia nadväzných kriminálnych aspektov, kooperácia 
všetkých zložiek medzinárodnych inštitúcií, vrátane systému EWS, INTERPOL, 
EUROPOL, význam prevencie a ochrana športu a športovcov,  prevencia konfliktu záujmov 
a harmonizácia noriem. 
 Ostatné informácie s ohľadom na ich špecifický rámec antidopingových aktivít      
nie sú predmetom zverejnenia.   
 

 
02. UKONČENIE ZASADNUTIA 
 

Predsedajúci TDO poďakoval zúčastnením stranám za aktívnu spoluprácu na 
príprave i počas rokovania slávnostnej konferencie TDO „Rada Európy a boj proti dopingu  
– 25 rokov antidopingového 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, 

 
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 v slovenskej legislatíve, 

- 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.    

 
 
6. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 
1/   
Anti-Doping Convention (TDO) 
Council of Europe and fight against dopinh – 25 years of the Anti-Doping 
Convention 
Strasbourg 
3 November 2014  
Draft Programme 
TDO (2014) 19 rev 1  
(listovka, 3 s.) 
 
2/     
Anti-Doping Convention (TDO) 
Council of Europe and fight against dopinh – 25 years of the Anti-Doping 
Convention 
Strasbourg 
4 November 2014  
Draft Summary 
TDO (2014) 30  
(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 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval:  Miroslav MOTYČÍK 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválila: Henrieta CRKOŇOVÁ 
 
 
 

 

http://www.minedu.sk/�
http://www.antidoping.sk/�

