
ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

  

  

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  

  

  

1. ÚČASTNÍCI ZPC 

  

Meno:    Miroslav 

Priezvisko:   Chlipala             Titul:  JUDr. Ing. PhD. 

Funkcia:   predseda právnej komisie 

Znalosť jazykov:  anglicky  

Názov organizácie:  Antidopingová agentúra SR  

Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  

  

  

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA  

  

Štát:   Cyprus 

Mesto:  Larnaka 

Termín:  15.04 – 17.04.2018 

Prijímajúca organizácia :  

   Council of Europe, Sport Convention Division 

   Cyprus Anti-Doping Authority 

Adresa:  Athens Avenue 6, Larnaka, Cyprus 

Účel cesty: Council of Europe Anti-Doping Symposium 

Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu ADA SR  

 

 

3. PRACOVNÝ PROGRAM 

 

Dátum / čas: 16. – 17.04. 2018 

Miesto konania: Sun Hall Hotel, Larnaca, Cyprus 

Adresa:  Athens Avenue 6, Larnaka, Cyprus 

 

Účastníci: 

- právnici národných antidopingových organizácií, právnici medzinárodných športových 

federácií, zástupcovia Rady Európy a zástupca WADA 

 

 

 

4. PREDMET A PRIEBEH 

 

(1) Sympózium otvoril predseda monitorovacej skupiny podľa Dohovoru Rady Európy o boji 

proti dopingu Anders Solheim a prezident CyADA Michael Petrou. Predmetom sympózia 

bolo prediskutovať aktuálny stav a skúsenosti jednotlivých aktérov v dvoch oblastiach. Obe 

oblasti sú dané odporučeniami Monitorovacej skupiny Rady Európy (T-DO). Konkrétne ide 

o oblasť poskytovania a zdieľania informácií medzi orgánmi verejnej moci a anti-

dopingovými organizáciami v boji proti dopingu a o oblasť vytvorenia a zabezpečenia 



nezávislosti orgánov, ktoré pojednávajú porušenia dopingových pravidiel a podpora 

spravodlivého procesu v týchto prípadoch. 

 

Oba bloky mali rovnaký formát a priebeh. Na úvod boli odprezentované spomínané 

odporúčania. Predmetom prezentácií bolo podanie širšej informácie, ktorá zahŕňala dôvody 

a súvislosti dôležité pre dané odporúčania. Po prezentácií odporúčaní nasledovali praktické 

prezentácie obsahujúce a popisujúce skúsenosti s aplikáciou odporúčaní na národnej úrovni 

vybraných štátov. Nasledovala diskusia zúčastnených, ktorá sa týkala nielen prezentácií, ale 

ďalších názorov, odporúčaní a otázok spojených s diskutovanými oblasťami.  

 

5. PRÍNOS 

  

Pracovná cesta bola naplánovaná s cieľom oboznámiť sa so skúsenosťami a praxou aktérov 

pôsobiacich v oblasti boja proti dopingu v športe s dôrazom na oblasť výmeny informácii 

a oblasť nezávislosti konajúcich komisií. 

 

Ďalším prínosom pracovnej cesty bola možnosť bilaterálnych diskusií, ktoré vychádzali 

z prezentovaných názorov a z podobných problémov, ktoré musí riešiť SADA. Na základe 

bilaterálnych diskusií a porád sme získali cenné poznatky, ktoré je možné využiť aj 

v podmienkach SR. 

 

6. ODPORÚČANÉ ZÁVERY  

 

Je dôležité udržiavať kontakty a spoluprácu s ostatnými národnými anti-dopingovými 

organizáciami na takejto vysokej odbornej úrovni. Dynamika vývoja v oblasti boja proti 

dopingu a nové a nové situácie je možné efektívne riešiť formou vzájomnej medzinárodnej 

spolupráce. 

 

  

7. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE  

  

Concept paper Council of Europe Anti-Doping Symposium 

 

 

8.SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  

  

Správa je zverejnená na webových stránkach www.antidoping.sk a www.minedu.sk. 

 

Súhlasím so zverejnením správy na internete a publikovaním na webovej stránke 

Antidopingovej agentúry SR a na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 
 

 

Bratislava, 18.04.2018 

 

 

Vypracoval: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. 

 

 

Schválil: Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD. 

http://www.minedu.sk/

