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: 		Francúzsko
Mesto: 	Štrasburg
Termín: 	09.09.– 11.09.2019
Prijímajúca organizácia : 
 		Council of Europe, Sport Convention Division
Adresa: 	Council of Europe Agora Building, Room G01
Účel cesty:	the Advisory Group on Legal Issues (T-DO LI) of the Monitoring Group of the AntiDoping Convention
Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu ADA SR 


3. PRACOVNÝ PROGRAM

Predmetom pracovného stretnutia bolo:
	Diskusia k návrhom a doplneniam Svetového antidopingového kódexu 2021
	Diskusia k návrhu Medzinárodného štandardu pre nakladanie s výsledkami antidopingovej kontroly

Legislatívna trestno-právna regulácia súvisiaca s dopingom (predbežná diskusia)
Spätná väzba k T-DO WbP k ochrane oznamovateľov porušení antidopingových pravidiel
Spätná väzba k T-DO HR k zabezpečeniu efektívneho prístupu

Účastníci:
- právnici národných antidopingových organizácií, ktoré sú členskými štátmi Rady Európy, zástupca Interpol


4. PREDMET A PRIEBEH

Seminár právnej skupiny otvoril jej nový predseda Lars Mortsiefer a následne sa slova ujal Sergey Khrychikov ako riaditeľ Divízie Sprotových dohovoro Rady Európy..

Predmetom stretnutia bola diskusia k aktuálnej verzii návrhu Svetového antidopingového kódexu 2021, najmä problematika záväznosti „vysvetlení a príkladov“ v texte kódexu. Nový kódex by mal nadobudnúť účinnosť v roku 2021 (rešpektujúc zásadu pravidelných 6 ročných cyklov obnovovania a revízie kódexu). Podstatná časť programu sa venovala otvoreným a problematickým otázkam spojeným s návrhom Medzinárodného štandardu pre nakladanie s výsledkami antidopingovej kontroly.

Popoludňajšia časť programu sa týkala úvodnej diskusie k legislatívnej trestno-právnej regulácii súvisiacej s dopingom. Predstavovali sa a prezentovali národné prístupy k tejto problematike. 

5. PRÍNOS
 
Pracovná cesta bola naplánovaná s cieľom poznať aktuálne problémové okruhy pri príprave nového Svetového antidopingového kódexu a Medzinárodného štandardu pre nakladanie s výsledkami antidopingovej kontroly, posúdiť dopady a výzvy pre Slovensko, prezentovať naše skúsenosti v tejto oblasti. Celkovo bolo účelom spoločné hľadanie akceptovateľných návrhov úprav dokumentov na základe skúseností a právnych rámcov v jednotlivých krajinách.


6. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 

Sledovať vývoj, zmeny a postup v príprave medzinárodnej normy a štandardu. Prispievať našimi skúsenosťami k problematike legislatívnej trestno-právnej regulácii súvisiacej s dopingom.

7. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 
 
ISRM_comments-Council_of Europe-submitted_2019-07-08

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, 12.09.2019


Vypracoval: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.


Schválil: Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD.

