ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
1. ÚČASTNÍCI ZPC
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
Znalosť jazykov:
Názov organizácie:
Adresa:

Miroslav
Chlipala
predseda právnej komisie
anglicky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava

Titul: JUDr. Ing. PhD.

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA
Štát:
Litva
Mesto:
Vilnius
Termín:
03.04 – 06.04.2017
Prijímajúca organizácia :
Council of Europe, Monitoring Group (T-DO), Antidoping Convention
Department of Physical Education and Sports under the Government of the
Republic of Lithuania
Adresa:
M.K. Ciurlionio, LT03100 Vilnius, Lithuania
Účel cesty: (i) Legal Seminar on the CoE Recommendation on ensuring the independance
of hearing panels (bodies) and promoting fair trial in anti-doping cases
(ii) Meeting of the Advisory Group on Legal Issues (T-DO LI)
Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu ADA SR
3. PRACOVNÝ PROGRAM
Dátum / čas: 04.03.2017 Legal Seminar on the CoE Recommendation on ensuring the
independance of hearing panels (bodies) and promoting fair trial in anti-doping cases
Miesto konania: Vilnius, Litva
Organizátor podujatia: Rada Európy, Ministerstvo školstva a športu Litvy

Účastníci:
- zástupcovia NADO z členských krajín RE, zástupcovia RE, zástupcovia medzinárodných
športových zväzov, pracovníci ESĽP, právnici
Dátum / čas: 05.04.2017 Meeting of the Advisory Group on Legal Issues (T-DO LI)
Miesto konania: Vilnius, Litva
Organizátor podujatia: Rada Európy, Ministerstvo školstva a športu Litvy
Účastníci:
- členovia poradnej skupiny T-DO LI a pozorovatelia
Program: podľa prílohy
4. PREDMET A PRIEBEH SEMINÁRA
(i) Predmetom seminára boli odporúčania RE týkajúce sa zabezpečenia nezávislosti
disciplinárnych panelov pri prejednávaní prípadov porušenia anti-dopingových pravidiel
a o vedení konania pri rešpektovaní základných ľudských práv. Jednotlivé príspevky sa
venovali prezentácii odporúčaní T-DO pre zabezpečenie nezávislosti disciplinárnych panelov,
nezávislosti a nestrannosti v rozhodovaní podľa článku 6 Dohovoru RE o základných
ľudských právach a slobodách, odporúčaniam pre zabezpečenie spravodlivého procesu pri
prejednávaní prípadov, pohľadu WADA na „spravodlivý a nestranný“ proces, skúsenostiam
a pohľadu člena disciplinárnych panelov FA, Súdu pre arbitráže v športe a UK
antidopingového panelu.
(ii) Predmetom pracovného stretnutia poradnej skupiny bolo prediskutovať stav a možnosti
výmeny informácii medzi verejnými agentúrami a antidopingovými organizáciami v boji proti
dopingu v športe. Predmetom ďalšej diskusie bola téma nezávislosti antidopingových
organizácii s dôrazom na praktické skúsenosti, odporúčania ministerskej konferencie
z novembra 2016, otázka operačnej nezávislosti NADO. Ďalším bodom stretnutia bola téma
odporúčané pre revíziu Dohovoru RE o boji proti dopingu ako aj ochrana osobných údajov
podľa GDPR.
5. PRÍNOS
Pracovná cesta bola naplánovaná s cieľom oboznámiť sa s aktuálnymi trendmi v oblasti
disciplinárnych konaní pri prejednávaní porušení antidopingových pravidiel z pohľadu
rôznych subjektov, ktoré sú v tomto zainteresované. Získané informácie boli ďalej
konzultované na báze bilaterálnych stretnutí.
6. ODPORÚČANÉ ZÁVERY
Na seminári boli prezentované skúsenosti a odporúčania na úrovni medzinárodných
organizácií, medzinárodných športových zväzov. Na základe nadviazaných kontaktov so
zástupcami NADO z rôznych štátov boli ďalej konzultované skúsenosti a systém fungujúci
v jednotlivých krajinách. Zo seminára a stretnutia vzišli veľmi zaujímavé, praktické a vhodné
odporúčania v oblasti nastavenia konaní pre implementáciu v SR.
7. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE

1/ Vilnius_Agenda_4_4.pdf
2/ Vilnius_Agenda_5_4.pdf
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, 10.04.2017

Vypracoval: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Schválil: Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD.

