ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
1.

ÚČASTNÍK ZPC
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
Znalosť jazykov:
Názov organizácie:
Adresa:

2.

Žaneta
Csáderová
Titul: Mgr. PhD.
riaditeľ
anglicky, rusky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava

ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA
Štát:
Miesto rokovania:
Termín:
Prijímajúca
organizácia:

Adresa:

Účel cesty:

Poľsko
Wroclaw, New Town Hall/Session Room, Sukiennice 9
08. september 2015
SPORT CONVENTIONS DIVISION
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
Agora
1 quai Jacoutot
Room G01
67075 STRASBOURG
France
DOHOVOR PROTI DOPINGU RADY EURÓPY

33. MIMORIADNE ZASADNUTIE AD HOC
EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SVETOVÚ
ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU

DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY (ďalej
CAHAMA)
Spôsob
financovania:

3.

ZPC bola plne financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR - riaditeľ

RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU
Dátum/čas:

08. september 2015 / 09.30 - 17.00 hod.
33. MIMORIADNE ZASADNUTIE AD HOC
EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SVETOVÚ
ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY

09:30 – 11:00

Otvorenie zasadnutia (schválenie rokovacieho poriadku a
správy z minulého zasadnutia)
Zástupca p. Frédéric Donzé, riaditeľ európskej
regionálnej kancelárie a medzinárodných vzťahov WADA
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.

11:00 – 16:00

Hlavnou témou zasadnutia CAHAMA bola koordinácia
stanovísk zmluvných strán európskeho dohovoru k agende
zasadnutia výkonného výboru a ustanovujúceho výboru
WADA (WADA Executive Committee and Foundation
Board) k stretnutiu výkonného výboru WADA 16. septembra
2015 v Kodani v Dánsku.
Voľby – vice prezident CAHAMA
Menovanie do štruktúr WADA Executive Committee and
Foundation Board na roky 2016 – 2017.

16:00 – 17:00

Záver - nasledovné zasadnutie CAHAMA sa uskutoční
09.11.2015 v Štrasbourgu vo Francúzsku.

ZASADNUTIE - CAHAMA
1.

Otvorenie zasadnutia
Otvorenie 33. zasadnutia CAHAMA uskutočnil a rokovanie viedol Mr. Rafal
PIECHOTA, ktorý bol jednohlasne menovaný za nového prezidenta CAHAMA.
1.1. SCHVÁLENIE PROGRAMU
Program 33. zasadnutia CAHAMA bol na základe oznámenia a bez ďalších
doplnení alebo pozmenení jednomyseľne schválený.
1.2. SCHVÁLENIE ZÁZNAMU 32. ZASADNUTIA CAHAMA
Záznam z rokovania 32. zasadnutia CAHAMA (Strasbourg, 06. máj 2015) bol
prezentovaný a aktualizovaný na rokovaní a následne jednomyseľne schválený.

2.

Činnosť svetovej antidopingovej agentúry
Za WADA vystúpil so svojou správou p. Frédéric Donzé, riaditeľ európskej
regionálnej kancelárie a medzinárodných vzťahov WADA. Účastnikov oboznámil
so stručným obsahom agendy WADA a poukázal na kľúčové zmeny vyplývajúce
zo zavedenia nového Kódexu. Hlavné témy sa týkali budúceho rozpočtu pre rok
2016 , informácie ohľadom príspevkov do WADA jednotlivých európskych krajín,
update ADAMS, spomenul krajiny, ktoré sú zaradené ako “compliance”, tie ktoré
prijali Kódex a krajiny, ktoré sú “non – compliance”, ktoré nepriali ešte Kódex.
Taktiež oboznámil plénum ohľadom akreditovaných (nové akreditované
laboratórium Dauhá v Katare, v súčasnosti v poradí 35 laboratórium) a
reakreditovaných laboratóriách. Návrh pozastaviť činnosť antidopingového
laboratória v Aténach. Schválenie Zoznamu zakázaných látok a metód pre rok 2016.

3.

CAHAMA pozícia na zasadnutiach výkonného výboru WADA a správnej rady
WADA
Plénum bolo informované o správe z minuloročného zasadnutia v dňoch 12. – 13.
mája 2015. Následne bol prezentovaný dokument pre európskeho zástupcu
CAHAMA vo výkonnom výbore WADA, ktorý má predniesť na stretnutí
výkonného výboru WADA 16. septembra 2015 v Kodani v Dánsku.
Dokument definoval kľúčové oblasti záujmu ako:
 podporiť prácu nezávislej komisie, výrazne podporiť návrh generálneho
riaditeľa, aby národné antidopingové organizácie boli jediné v danej krajine,
ktoré vykonávajú testovanie, ako aj nakladanie s výsledkami dopingových
kontrol,
 čo sa týka financií, požiadať predsedu komisie o poskytnutie vysvetlení
týkajúcich sa konkrétnych úloh vykonaných komisiou pre dotácie, uistiť
WADA, že európske krajiny budú prispievať do WADA rozpočtu, Grécko

požiadalo o oslobodenie od platenia, žiadne informácie o príspevku zo San
Marino, vyjadriť pochybnosť či je nutné meniť súčasný postup konania
ohľadom operačných rezerv,
 čo sa týka krajín “compliance” boli prednesené krátke správy od zástupcov
z krajín (Andora, Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Rumunsko), za
Slovensko som informovala, že boli vypracované pravidlá a zároveň
odsúhlasené WADA a v súčastnosti sú predložené vláde na schválenie vo
forme nového zákona o športe, Informácie neboli poskytnuté za krajiny
Grécko, Srbsko, Španielsko a Ukrajina.
 čo sa týka schválenia Zoznamu zakázaných látok a metód pre rok 2016, bolo
v dokumente zapracované, aby zmeny v zozname boli podložené viacerými
vedeckými podkladmi, vysvetliť prečo má byť alkohol zakázaný v
automobilových športoch (FIA) a nie u motocyklistov (FIM), schválenie
odporúčaní WADA zdravotnej, medicínskej a výskumnej komisie o
prerozdelení peňazí medzi 28 projektov, schválenie technických
dokumentov TD2016EAAS a TD2016IRMS, schválenie návrhu pozastaviť
činnosť antidopingového laboratória v Aténach.
Voľby sa neuskutočnili, dôvodom bola nízka účasť zúčastnených krajín, následne
prebiehajú elektronickou formou.
Kandidát do štruktúr WADA Executive Committee 2016 - 2017 - Ms. Thorhild Widvey,
Norwegian Minister of Culture Candidature de Ms. Thorhild Widvey, Ministre
norvégienne de la Culture.
Kandidát do štruktúr WADA Foundation Board 2016 – 2017 - Mr. Pavel Kolobkov,
Deputy Minister of Sport of the Russian Federation Candidature de Mr. Pavel Kolobkov,
Vice Ministre du sport de la Fédération de Russie.
4.

ODPORÚČANÉ ZÁVERY

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA:
pre Antidopingovú agentúru SR
-

-

5.

treba dokončiť proces implementácie antidopingových pravidiel podľa nového
Svetového antidopingového Kódexu 2015 v podmienkach SR prostredníctvom
nového Zákona o športe,
následne uvedené opatrenia treba implementovať do jednotlivých národných
športových federácií.
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, 16.09.2015
Správu vypracovala: Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
Správu schválil:

Mgr. Norbert Molnár
vedúci služobného úradu

