
                           
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  

  

 

1.ÚČASTNÍK ZPC 

 

Meno:    Žaneta 

Priezvisko:  Csáderová   Titul: Mgr. PhD. 

Funkcia:   riaditeľ  

Znalosť jazykov:  anglicky, rusky 

Názov organizácie: Antidopingová agentúra SR 

Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

Štát:   Fínsko 

Miesto rokovania: House of the Estates, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki 

Termín:   14. september 2016 

Prijímajúca  

organizácia:    SPORT CONVENTIONS DIVISION 

Directorate of Youth and Sport 

Council of Europe 

Adresa:   Agora 

1 quai Jacoutot  

Room G01 

67075 STRASBOURG  

France 

 

Účel cesty:             DOHOVOR PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  

 

36. 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 - riaditeľ 

 

 

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 

 

Dátum/čas:  14. september 2016 / 09.30 - 17.00 hod. 

     

36. MIMORIADNE ZASADNUTIE AD HOC  

EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SVETOVÚ  

ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU 

  DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY 

 

 

4. PRIEBEH ROKOVANÍ 

 

Otvorenie zasadnutia (schválenie rokovacieho poriadku a správy z minulého zasadnutia) 

Otvorenie 36. zasadnutia CAHAMA uskutočnil a rokovanie viedol Mr. Rafal     

PIECHOTA,  ako  prezident  CAHAMA.  

Program 36. zasadnutia CAHAMA bol na základe oznámenia a bez ďalších  

doplnení alebo pozmenení jednomyseľne schválený. 

Záznam z rokovania 35. zasadnutia CAHAMA (Strasbourg, 04. máj 2016) bol  

prezentovaný a aktualizovaný na rokovaní a následne jednomyseľne schválený. 

 

Zástupca p. Frédéric Donzé, riaditeľ európskej  regionálnej kancelárie a medzinárodných 

vzťahov WADA  informoval plénum, že 3.10.2016 prevezme úlohu ako prevádzkový riaditeľ 

WADA (WADA’s Chief Operating  Officer). Ako súčasný riaditeľ európskej regionálnej 

kancelárie informoval plénum ohľadom hlavných úloh výkonného výboru (Executive 

Committee) WADA a ustanovujúceho výboru (Foundation Board) WADA. Odpovedal na 

otázky jednotlivých zástupcov krajín.                                        Aktuálne 

informácie o schválených projektoch a dokumentoch WADA. Záver verejného zasadnutia. 

Hlavnou témou zasadnutia CAHAMA bola koordinácia stanovísk zmluvných strán 

európskeho dohovoru k agende  zasadnutia výkonného výboru WADA (Executive 

Committee ) k stretnutiu výkonného výboru WADA 20. - 21. septembra 2016 v  Lausanne , 

Švajčiarsko.  Draftovanie kritérií a procedúra voľby európskeho kandidáta na post Více 

prezidenta WADA. 

 

Hlavný pracovný program CAHAMA – CAHAMA prijala dokument a poveriila európskych  

zástupcov uvedenými úlohami: 

 presadzovať názor, že v každej reforme antidopingového systému vo svete ,      

          musí zostať WADA jedinou globálnou organizáciou zodpovednou za monitoring a     

          stanovovanie noriem v oblasti boja proti dopingu v športe, jej činnosť by mala byť      

          založená na princípoch nezávislosti, dobrej správy, transparentnosti, zodpovednosti,   

          spravodlivosti a rovnosti  medzi verejnými orgánmi a športovým hnutím. Verejné    

          orgány zaviazať k spolupráci na rozvoji konkrétnych návrhov s cieľom zlepšovania 

efektívnosti operačných aktivít WADA a jej schopnosť reagovať na aktuálne a 

vznikajúce problémy v antidopingovom hnutí. Verejné orgány uvítajú spoluprácu 



so športovým hnutím v príprave týchto návrhov, 

 podporiť vznik nezávislej testovacej autority (ITA), avšak vytvorenie takéhoto orgánu  

          nesmie ohroziť úlohu WADA ako jedinej strešnej organizácie v boji proti dopingu,     

          preto vytvorenie ITA nemôže prebiehať pod dohľadom WADA, tým by bola  

          ohrozená nezávislosť WADA, okrem toho by mala byť WADA zodpovedná za   

          monitoring všetkých aktivít  ITA ako v prípade monitoringu všetkých     

          antidopingových organizácií. 

 odporúča rozvíjaťjasné a transparentné vnútorné postupy, usmernenia v programe tzv.  

          Informátorov (Whistleblowers), jedná sa o spracovanie informácií poskytnutých od  

          týchto osôb, 

 v prípade schválenia návrhu rozpočtu na prevádzkové náklady WADA na roky 2017-         

          2019, európski zástupcovia súhlasia s navýšením o 3%, CAHAMA požadujú  

          podrobné informácie ako sa budú uvedené 3% prerozdeľovať,  

 poverenie navrhnúť pri diskusii o dôsledkoch neplnenia kódexu, že sankcie by mali    

          byť proporcionálne. 

 neplnenie kódexu RUSADA - stanoviť jasné kritériá, ktoré musia byť splnené, aby    

          získala RUSADA späť svoj status. 

 neplnenie kódexu Španielsko - zváženie okolností v Španielsku. 

 zvážiť situáciu súčasných kapacít laboratórií s ohľadom na pozastavenie činnosti    

          viacerých laboratórií. 

 Zoznam zakázaných látok - schválenie Zoznamu. 

 

Draftovali sa kritéria a procedúra pre nomináciu Európskeho kandidáta na post Vice prezidenta 

WADA, európsky výbor (CAHAMA)  navrhuje: 

 výberové kritéria pre európskeho kandidáta – najvyššia možná úroveň z európskych   

          orgánov verejnej moci, štátna príslušnosť ku krajine, ktorá je členom Dohovoru proti    

          dopingu Rady Európy v súlade s dodržiavaním Kódexu 2015, skúsenosti v oblasti   

          tvorby politiky (šport a antidoping) na najvyššej politickej úrovni atď. Nominačný 

 proces je nasledovný do 30. septembra 2016 možnosť navrhnúť kandidáta a následne 

 poverená oprávnená skupina (Rafal Piechota – predseda CAHAMA, Pia Haschke – 

 podpredsedníčka CAHAMA a Tomas Johansson) navrhnú jediného kandidáta do 5.  októbra 

2016, odporúčaný kandidát bude predložený CAHAMA na schválenie a  následne oznámený 

Výboru ministrom Rady Európy do 10. októbra 2016.  Po  schválení kandidáta zo strany Výboru 

ministrov Rady Európy bude predkladať  navrhnutého kandidáta na zastúpenie Európy do 

Svetovej antidopingovej agentúry do  24. októbra 2016. 

 

5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 

 

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA pre Antidopingovú agentúru SR: 

- byť v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom 2015 

- skvalitňovať proces dopingovej kontroly podľa normy ISO a v súlade so Svetovým 

antidopingovým programom, kvalitu testovacej autority, treba využívať pri objednaných 

dopingových kontrolách športovým zväzom, medzinárodnou športovou organizáciou, 

organizátorom významných podujatí,   

-  následne uvedené opatrenia treba implementovať do jednotlivých národných športových 

federácií, 



- možnosť navrhnúť kandidáta na post Viceprezidenta WADA podľa kritérií CAHAMA. 

 

ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

     

Materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla Antidopingovej     agentúry 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 v bezprostrednej riadiacej praxi, v legislatívnom procese, 

smerovaní antidopingovej regulácie, v domácej i medzinárodnej koordinácii, pri zverejňovaní 

a popularizácií antidopingových opatrení. 

 

7. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  

 

Správa je zverejnená na webových stránkach  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, 20.09.2016 

Správu vypracovala:  Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

 

Správu schválil: Mgr. Helena Poláková, PhD. 

 

 

 

www.coe.int
http://www.antidoping.sk/

