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Účasť zástupcov SR v orgánoch Európskej komisie, 

Rady Európy a UNESCO v oblasti športu v roku 2009 

 

I. EURÓPSKA ÚNIA: 

 

1/ Európska únia / Európska komisia        

 a) Názov orgánu: 1. Pracovná skupina EÚ pre antidoping  

                                                2. Pracovná skupina k Bielej knihe o športe  

                                                3. Pracovná skupina Vzdelávanie a tréning v športe  
 b) Koordinačný útvar: Európska komisia, Direktoriát pre výchovu a kultúru, sekcia  

    mládeže, športu a občianstva – oddelenie pre šport   

 c) Organizačná báza: Členstvo SR v EÚ      

 d) Legislatívna báza: Biela kniha o športe / White Paper on Sport / 2007  

Biela kniha o športe 

Biela kniha o športe je najdôležitejším, aktuálnym dokumentom týkajúcim sa oblasti 

športu na úrovni EÚ.  Je výsledkom rozsiahlych konzultácií s organizáciami pôsobiacimi v 

oblasti športu ako napr. olympijské výbory a športové federácie, ako aj s členskými štátmi 

a inými zainteresovanými stranami. Upriamuje väčšiu pozornosť na šport v kontexte tvorby 

politík a spoločnej agendy v rámci EÚ, zvyšuje informovanosť o potrebách a špecifikách 

odvetvia športu a určuje spoločné priority a ďalšie kroky v rozvoji športu na úrovni EÚ. 

Cieľom Bielej knihy o športe je poskytnúť strategické usmernenie o úlohe športu v EÚ 

predovšetkým v kontexte spoločenského (zdravie, sociálna integrácia, vzdelávanie, anti-doping, 

dobrovoľníctvo) a ekonomického rozmeru športu (financovanie a prínos športu v rámci HDP). 

Okrem spoločenského a hospodárskeho rozmeru športu v Bielej knihe  sa hovorí aj o 

organizačných záležitostiach v sektore športu ako sú: voľný pohyb občanov, rovnaké 

zaobchádzanie, ochrana maloletých športovcov, prestupy hráčov, športoví agenti, licencie, médiá 

a boj proti korupcii v športe. 

Dodatkom k Bielej knihe o športe je Akčný plán “Pierre de Coubertin”, v ktorom sú 

rozpracované ciele a strategické smerovania športu na úrovni EÚ v podobe konkrétnych opatrení 

a úloh, ktoré môžu  členské štáty uplatňovať na svojej národnej úrovni. 

Predmetné pracovné skupiny slúžia ako poradné orgány Európskej komisie v oblasti 

športu, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú predstavitelia členských krajín EÚ a rokujú o témach 

v rámci svojej vecnej pôsobnosti.   

1) Pracovná skupina pre antidoping  

Zasadnutia Pracovnej skupiny EÚ pre antidoping  sa uskutočňujú pravidelne, dvakrát ročne.  

Tieto sú orientované predovšetkým na kľúčové problémové okruhy: 
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a) Poslanie Európskej komisie vo vzťahu k antidopingu:   

V záujme rýchlej a bezpečnej výmeny informácií o nových povzbudzujúcich látkach a 

dopingových praktikách Európska komisia(ďalej len „EK“) zohráva dôležitú úlohu vo vytvorení 

siete vnútroštátnych antidopingových organizácií členských štátov a partnerstiev medzi orgánmi 

presadzovania práva pôsobiacimi v jednotlivých členských štátoch (pohraničná stráž, štátna a 

miestna polícia, colné úrady a pod.) a laboratóriami akreditovanými Svetovej antidopingovej 

agentúry (ďalej len „WADA“ – Worl Antidoping Agency) a INTERPOLom.  

b) Letecká preprava vzoriek dopingovej kontroly:   

V spolupráci s Monitorovacou skupinou Dohovoru proti dopingu Rady Európy bola  

Európska komisia iniciátorom stanovenia pravidiel prepravy viazaných na prenosom a transport 

testov dopingovej kontroly (preprava tekutín, resp. biologických vzoriek ) v dohodnutom objeme 

v systéme leteckej prepravy v rámci krajín EÚ, spadajúcich do systému novej regulácie prepravy 

kvapalných látok.  

V prípade potreby má každá krajina povinnosť stanoviť jednu osobu v systéme štátnej 

správy, ktorá má v svojej výhradnej kompetencii zabezpečovanie vnútroštátnej prepravy, 

prípadne koordináciu medzinárodného transferu cez dotknutú krajinu v intenciách interných 

vnútroštátnych noriem pre prepravu zabezpečeného materiálu.   

c) Kriminalizácia obchodu s dopingovými látkami 

  Problematika kriminalizácie obchodu s dopingovými látkami je oblasťou potrebuje 

aktuálne riešenie, predovšetkým stanovením adekvátnych legislatívnych noriem a v súčinnosti 

všetkých zložiek štátnej správy a relevantných antidopingových organizácií EU. Za týmto 

účelom Európska komisia spolupracuje s  Monitorovacou skupinou Dohovoru proti dopingu 

Rady Európy  tým, že vytvorili spoločnú pracovnú skupinu, ktorá prevzala gesciu za koordináciu 

a optimalizáciu aktivít pre spracovanie Protokolu pre obchodovanie s dopingovými látkami, 

ktorá bude spoločnou východiskovou normou členských krajín Európskej komisie a zmluvných 

strán  Rady Európy.  

d) Ochrana osobných údajov       

Východiskom pre EÚ sú jej vlastné direktívy 95/46/EC z 24. októbra 1995. Pre tento účel sa 

EK podieľa na ich aktualizácií z pohľadu antidopingu a s ohľadom na zavedenie Svetového 

antidopingového kódexu WADA a jej noriem do športovej praxe.  V spolupráci a v rozsahu   

spoločných priorít Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy, Výboru pre 

šport Rady Európy a UNESCO sa EK podieľa na tvorbe Medzinárodnej normy pre ochranu 

osobných údajov.  

2) Pracovná skupina k Bielej knihe o športe  

Zasadnutia Pracovnej skupiny EÚ k Bielej knihe o športe sa uskutočňujú pravidelne 

dvakrát ročne. Na zasadnutiach sa hodnotia pokroky v plnení jednotlivých opatrení, ktoré sú 

dané v Akčnom pláne “Pierre de Coubertin”, zároveň sa pripravuje a prerokúva agenda, ktorá je 

na rokovacom poriadku neformálnych stretnutí riaditeľov a ministrov športu EÚ. 
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Najdôležitejšie témy, ktoré odzneli na zasadnutiach pracovnej skupiny korešpondovali 

v najväčšej miere s témami, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne „Pierre de Coubertin“: 

 

 Verejné zdravie a športovanie 

 

V oblasti podpory verejného zdravia bola vypracovaná EÚ smernica pre telesnú kultúru. 

V súvislosti s budúcim uplatňovaním tejto smernice v praxi sa v spolupráci s WHO- Európskou 

sieťou podpory zdravia prostredníctvom telesnej aktivity (European Network on Health-

Enhancing Physical Activity – HEPA network) plánuje vytvoriť európska  sieť podpory zdravia 

prostredníctvom telesnej aktivity (EU HEPA network).  

Spomínaná EÚ smernica pre telesnú kultúru i keď má odporúčací charakter je veľmi 

dôležitá z pohľadu zjednotenia opatrení  na úrovni EÚ za účelom zlepšenia zdravia európskej 

populácie prostredníctvom športu a telesných aktivít. Preto sa krajiny EÚ nabádajú, aby ju 

implementovali , alebo aspoň konzultovali pri vypracovaní  svojich národných programov 

telesnej kultúry. 

 Pozitívne výsledky v tomto smere zaznamenalo Írsko, ktoré na základe uvedenej 

smernice vypracovalo a schválilo svoju národnú smernicu pre telesnú kultúru. Význam podpory 

verejného zdravia bol evidentný aj v rámci výzvy Európskej komisie na predkladanie žiadostí  v 

oblasti športu. Až 64% predložených projektov sa týkalo oblasti podpory zdravia 

prostredníctvom športu.  

 

 Boj proti dopingu (pozn.* túto oblasť má na starosti Pracovná skupina EÚ proti dopingu) 

 

 Vzdelávanie a odborný tréning v športe (pozn.* túto oblasť má na starosti Pracovná 

skupina“ Vzdelávanie a tréning v športe) 

 

 Sociálna inklúzia prostredníctvom športu 

V tejto oblasti bola pozornosť upriamená na aktivity týkajúce sa cieľovej skupiny  

postihnutých občanov s cieľom ich lepšieho začlenenia do spoločnosti prostredníctvom športu 

(Akčný plán EÚ stratégie pre postihnutých na roky 2010-2020) a uplatňovanie rodovej rovnosti 

v oblasti športu (Prípravný akčný plán pre šport, 2009)  

 

 Dobrovoľníctvo v športe  

Európska komisia zdôraznila potrebu identifikácie kľúčových výziev pre podporu športovej 

infraštruktúry a športovej základne založenej na báze dobrovoľníctva vzhľadom na to, že 

dochádza k oslabovaniu fenoménu dobrovoľníctva v posledných rokoch. S týmto cieľom 

Európska komisia vypísala v roku 2009 tender na vypracovanie štúdie o dobrovoľníctve v športe, 

v krajinách EÚ. Štúdia má za cieľ pripraviť podklady na zapracovanie otázky dobrovoľníctva do 

EÚ dokumentov: Prípravného akčného plánu 2010 a Športového Programu 2012.  

Dobrovoľníctvo bolo jednou z priorít Českého predsedníctva EÚ. Dobrovoľníctvo je aj hlavnou 

témou a prioritou v roku 2011 – Európska komisia vyhlásila rok 2011 za rok dobrovoľníctva.  
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 Budúce kroky po schválení Lisabonskej zmluvy 

Na zasadnutiach pracovnej skupiny predstavitelia EK informovali o budúcich krokoch 

v prípade schválenia Lisabonskej zmluvy, ktoré sa očakáva koncom roka 2009. Lisabonská 

zmluva prináša novú kompetenciu v oblasti športu, ktorá sa tak stáva formálnou politikou 

s iniciatívnou funkciou Európskej komisie, schvaľovacou kompetenciou Rady pre vzdelávanie, 

mládež, kultúru a šport Európskeho parlamentu.  

 Pokaľ ide o budúci komunitárny program v oblasti športu Európska komisia vypracovala    

„Ročný program grantov a kontraktov pre prípravné aktivity v oblasti športu a špeciálnych 

podujatí“ a provizórny rozpočet pre jeho prípravnú fázu v roku 2009.  

Hlavným cieľom ročného programu pre prípravné aktivity v oblasti športu je pripraviť sa na 

budúce EÚ aktivity na základe priorít daných v Bielej knihe o športe a v podmienkach po 

ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Tento predbežný program bol schválený v marci 2009. Výzvy na 

finančnú podporu projektov v oblasti športu v roku 2009 sa týkali predovšetkým týchto oblastí: 

šport a zdravie, vzdelávanie v športe, telesne postihnutí a rodová rovnosť v športe. 

 

3) Pracovná skupina Vzdelávanie a odborný tréning v športe  

 

Pracovná skupina Vzdelávanie a tréning v športe je novovzniknutá pracovná skupina 

Európskej komisie, ktorej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 1. 7. 2009. Podnetom k vzniku novej 

pracovnej skupiny bola  potreba skvalitnenia a väčšej podpory oblasti vzdelávania a odborného 

výcviku v športe, berúc do ohľadu špecifiká športu.  

Zmyslom spoločných zasadnutí predstaviteľov členských krajín EÚ je snaha o zjednotenie, 

alebo aspoň o názorové priblíženie  sa v otázkach vzdelávania odborníkov v športe a samotných 

športovcov, vzhľadom na fakt, že v športe existuje veľká odlišnosť systémov vzdelávania v 

rámci EÚ. 

 

  Okrem toho zjednotenie požiadaviek jednotlivých členských krajín v oblasti vzdelávania 

v športe poslúžia Európskej komisii  pri tvorbe výziev na predkladanie projektov v tejto oblasti, 

ktoré budú spracované pre obdobie rokov 2010-2011. 

Prioritné oblasti v oblasti vzdelávania v športe, ktoré boli prerokované na zasadnutiach:   

1. Duálna kariéra športovcov 

2. Šport a telesná výchova na školách ako pokračovanie EYES 2004 (Európsky rok 

vzdelávania prostredníctvom športu 2004)- aktivity zamerané hlavne na rozšírenie športu 

na školách 

3. Európsky kvalifikačný rámec 

 

Jednou z najdôležitejších tém v oblasti vzdelávania v športe je duálna kariéra športovcov. 

Cieľom nastavenia duálnej kariéry športovcov je poskytnúť im podmienky na efektívnu 

kombináciu vzdelávania a intenzívneho, športového tréningu, tj. príprava na duálnu kariéru -  

v športe a v civilnom povolaní po ukončení aktívnej športovej kariéry. Preto je veľmi dôležité, 

aby mladí, talentovaní športovci mali počas športovej kariéry vytvorené vhodné podmienky na 

vzdelávanie a prípravu na povolanie vo formálnom či neformálnom systéme vzdelávania.   
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V oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelania v športe sa diskutovalo o možnostiach 

implementácie Európskeho kvalifikačného rámca do národných systémov vzdelávania v športe, 

za účelom zjednotenia uznávania výsledkov tohto druhu vzdelávania na úrovni EÚ. 

 

 

II. RADA EURÓPY: 

 

2/ Rada Európy           

 a) Názov orgánu: 1.  Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy  

    ( ďalej len „T-DO”) 

                                         2.  Európske koordinačné fórum Dohovoru proti dopingu Rady 

             Európy ( ďalej len „CAHAMA”)     

 b) Koordinačný útvar: Rada Európy, Direktoriát pre mládež a šport – oddelenie   

    dohovorov v športe      

 c) Organizačná báza: Zmluvná strana Rady Európy      

 d) Legislatívna báza: Dohovor proti dopingu Rady Európy,     

    uzn. V-SR č.256 zo 14. apríla 1993 a následné vyjadrenie v  

    Z. z. čiastka č. 65 z 12. novembra 1993,      

    Dodatkový protokol Dohovoru proti dopingu Rady Európy  

    uzn. V-SR č. 229 z 26. marca 2003.      

              

1) Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy ( ďalej len „TDO”)  

Činnosť TDO je orientovaná na sledovanie implementácie predmetného Dohovoru 

členskými krajinami. Zameriava sa aj na napĺňanie dlhodobých cieľov, ale aj aktuálnych úloh na 

báze členstva krajín Rady Európy a Európskej kultúrnej dohody.  

Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy  (TDO)  aktívne spolupracuje 

s Európskou komisiou/šport, UNESCO, WADA a medzinárodnými športovými organizáciami. 

V spolupráci s Výborom ministrov RE zodpovedných za šport priebežne uskutočňuje  

konzultačné a kontrolné návštevy zmluvných strán zameraných na uplatňovanie dohovoru v 

podmienkach jednotlivých krajín.  V horizonte rokov 2010 až 2012 budú vykonané hodnotiace a 

konzultačné návštevy európskych krajín smerované na prehľad aktuálneho stavu akceptácie 

Dodatkového protokolu Dohovoru proti dopingu Rady Európy predovšetkým z pohľadu 

medzinárodných nadväzností, legislatívy testovania, ako aj ochrany osobných údajov v krajinách 

RE.  

Na zasadnutiach  Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy  (TDO)  sa 

pravidelne zúčastňujú zástupcovia medzinárodných športových federácií ( FIFA, UEFA a FIA) ako 

výraz spoločného postupu v oblasti antidopingovej regulácii.  

Najvýraznejší posun nastal v kooperácii Svetovej futbalovej federácie (ďalej len „FIFA“)  a 

Svetovej antidopingovej agentúry(ďalej len “WADA), pri spoločnom akceptovaní CAS - 

Medzinárodného arbitrážneho dvoru pre šport.  Podarilo sa zabezpečiť postupné kroky na revízii 
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Svetového antidopingového kódexu a základných noriem upravujúcich princípy dopingovej 

kontroly v celosvetovom kontexte.  

Následne sú zabezpečované podmienky pre vykonávanie mimo súťažného testovania a 

informačnej databázy pre testovanie, analytickú činnosť a distribúciu výsledkov testovania, vrátane 

spracovania modelov a aktuálnych prípadových štúdií, s dôrazom na terapeutické použitie u 

športovcov. 

Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy  (TDO)  má celkom šesť 

expertných komisií (právna, výchovná, vedecká, ochrana osobných údajov, informácie, 

spolupráca s WADA), v ktorých SR zatiaľ neparticipuje priamo, ale len prostredníctvom výmeny 

písomných informácií, ako aj spracovaním ad hoc stanovísk a komentárov. Zasadnutia TDO sa 

uskutočňujú pravidelne, v perióde dvoch stretnutí ročne.      

  

2. Európske koordinačné fórum Dohovoru proti dopingu Rady Európy  
            ( ďalej len „CAHAMA”)   

Základným východiskovým dokumentom pre aktivity CAHAMA je akceptácia Dohovoru 

proti dopingu Rady Európy a jeho Dodatkového protokolu z roku 2003. Činnosť CAHAMA je 

založená na báze členstva krajín Rady Európy a súčasne krajín participujúcich v Európskej únii. 

CAHAMA sa v svojom základe odvíja od činnosti TDO a má za úlohu zabezpečovať spoločný a 

koordinovaný postup zmluvných strán EU vo vzťahu k Svetovej antidopingovej agentúre. 

Zasadnutia sa uskutočňujú pravidelne, trikrát ročne. Tieto sú orientované predovšetkým na 

kľúčové problémové okruhy: 

a) Participácia CAHAMA na činnosti exekutívy WADA 

Vedenie CAHAMA sa ako predstaviteľ európskej vládnej reprezentácie podieľa na 

zasadnutiach Exekutívy WADA. Nosné témy rokovaní sa zameriavajú predovšetkým na 

problematiku financovania WADA a tiež východiská participácie zástupcov krajín z mimo Európy 

v štruktúrach WADA.   

CAHAMA iniciuje návrh zmeny stanov WADA vo veci členstva a zastúpenia európskych 

krajín podieľajúcich sa na dominantnej finančnej participácie krajín Rady Európy a Európskej únie, 

pričom je navrhovaný medziročný nárast finančnej participácie krajín WADA o cca 7%.    

b) Konzultácie k medzinárodnej norme pre ochranu osobných údajov  

Nadväzne na východiská TDO rieši CAHAMA problematiku ochrany osobných údajov, 

ktorá zasahuje do všetkých oblastí ľudskej činnosti, nevynímajúc oblasť športu a teda i oblasť 

antidopingu. Východiskom je regulácia EÚ. CAHAMA sa podieľa na ich uplatnení pri zavedení 

Svetového antidopingového kódexu WADA a jeho noriem do športovej praxe. Dôležitá je 

akceptácia legislatívneho rámca kódexu WADA antidopingovými organizáciami,  ale aj orgánmi 

štátnej správy zúčastnených krajín, nielen na dosiahnutie účinnosti medzinárodnej spolupráce v 

oblasti boja proti dopingu v športe, ale aj za účelom dosiahnutia vyššej kvality legislatívy zameranej 

na ochranu osobných údajov.   
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c) Spolupráca s WADA 

CAHAMA aktívne spolupracuje s WADA, predovšetkým rieši problematiku finančnej 

participácie európskych krajín, návrh rozpočtu, právne otázky, konzultácie, systém administrácie 

a manažmentu v antidopingu (ADAMS), ako aj normy a harmonizáciu celej oblasti antidopingu.  

Významné sú aj spoločné  rokovania CAHAMA v polohe európskej štátnej reprezentácie a 

predsedníctva WADA. Kľúčovým problémom je dlhodobé riešenie zastúpenia európskej 

reprezentácie v predsedníctve WADA ako aj doriešenie pomeru participácie zástupcov krajín z 

mimo Európy v štruktúrach WADA v zmysle princípov parity a kompetencií reprezentujúcich 

zmluvných strán.   

 

 III. UNESCO: 

 a) Názov orgánu: Konferencia zmluvných strán UNESCO ( ďalej len „ICDS”) 

 b) Koordinačný útvar: UNESCO, Sekcia mládeže, športu a telesnej kultúry   

 c) Organizačná báza: Členstvo SR v UNESCO, zmluvná strana    

 d) Legislatívna báza: Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO   

    Z.z. 347/2007, čiastka 150/2007. 

             

 UNESCO Konferencia zmluvných strán ( ďalej len „ICDS”) 

Základným východiskovým dokumentom pre aktivity ICDS je akceptácia 

Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO. Dokument  je platný od roku 

2006 pre všetky zúčastnené krajiny UNESCO. Krajiny, ktoré prijali a ratifikovali dohovor sú 

prizývané na konferenciu zmluvných strán (ICDS), ktoré sa koná jeden krát v priebehu dvoch 

rokov. 

Slovenská republika ratifikovala Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO 

15. januára 2007. 

Činnosť ICDS je v tomto zmysle orientovaná na riešenie dlhodobých cieľov, ale aj 

aktuálnych úloh na báze členstva v rámci UNESCO. Zasadnutia ICDS sa uskutočňujú 

pravidelne, jedenkrát za dva roky.  Tieto sú orientované predovšetkým na tieto kľúčové témy: 

a) Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe  - koordinácia ratifikácie zmluvy 

V koordinácii Sekretariátu UNESCO boli spustené aktivity v procese prijatia Dohovoru 

zmluvnými stranami. Aktuálne Dohovor prijalo alebo pristúpilo k jeho uplatneniu celkom 128 

krajín sveta, z celkového počtu 193 zmluvných strán participujúcich na programe UNESCO. V 

ďalšom bude UNESCO v koordinácii s WADA a inými vládnymi ako aj mimovládnymi 

organizáciami napomáhať, vysvetľovať a vyzývať k participácii nových zmluvných strán na 

predmetnom Dohovore. 
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b) Fond na elimináciu dopingu v športe 

 Fond na elimináciu dopingu v športe bol založený v roku 2007 ako dobrovoľný fond krajín 

Dohovoru. Finančné príspevky boli použité v súlade so zameraním Dohovoru, predovšetkým na 

rozvojové a edukačné programy.   

UNESCO v koordinácii so zmluvnými stranami sa zaväzujú vypracovávať a uplatňovať 

výchovné a vzdelávacie programy, tak v spolupráci so zúčastnenými športovými organizáciami, 

ale predovšetkým v úzkej koordinácii s národnými antidopingovými organizáciami a 

organizáciami, ktoré v rozhodujúcej miere koordinujú výchovné činnosti v oblasti športu 

V koordinácii Sekretariátu UNESCO boli tieto finančné prostriedky viazané predovšetkým 

na projekty zmluvných strán orientované na výchovu mládeže, rozvoja športu bez dopingu, na 

rozvoj logistiky a informačných materiálov v gescii Sekretariátu UNESCO.  

c) Súlad dohovoru a svetového antidopingového kódexu 

WADA vzhľadom na nevyhnutné zmeny v systéme antidopingovej politiky a pri celkovej 

harmonizácii antidopingových pravidiel s platnosťou od roku 2009 zmenila znenie Svetového 

antidopingového kódexu.  

V dôsledku zmien v obsahu Kódexu zmluvné strany akceptovali aktuálne znenie Kódexu a 

relevantné zmeny v logistike Dohovoru. Dotýka sa to predovšetkým rozšírenia definície pojmu 

doping v športe.   

Zmluvné strany venujú veľkú pozornosť akceptácii dvoch dodatkov Dohovoru, ktorými sú 

Medzinárodná norma pre zoznam zakázaných látok a Medzinárodná norma pre terapeutické 

výnimky. Obe normy majú charakter súčasti Dohovoru a predpokladajú relatívne nesúladný proces 

pri ich aktualizácii a uvádzaní do platnosti v rozličnom časovom intervale. 

d) Medzinárodná norma pre ochranu súkromia a osobných údajov 

Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO zasahuje v svojej podstate do 

súboru osobných údajov dotknutých osôb – športovcov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné aby samotný 

Dohovor bol doplnený formou prílohy alebo doplnku o dokument Medzinárodná norma pre 

ochranu súkromia a osobných údajov. Dokument bol spracovaný WADA v roku 2008 a bol 

následne doplnený a celkovo upravený v spolupráci s Radou Európy a Európskou komisiou.  Pre 

tento účel boli už uskutočnené spoločné rokovania UNESCO, WADA, RE a EK v súladnom 

akceptovaní špecifickosti  a rozdielností legislatívneho prostredia zmluvných strán.  

e) Medzinárodná norma pre zoznam zakázaných látok 

  Na Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO  nadväzuje zoznam látok, ktoré 

sa považujú za zakázané a teda sú predmetom dopingovej kontroly vo forme Medzinárodnej normy 

pre zoznam zakázaných látok. Norma bola doteraz prílohou Dohovoru a je aktualizovaná vždy v 

cykle jedného roka.   



9 
 

Dokument bol spracovaný WADA a následne bol doplnený a celkovo upravený v 

spolupráci s Radou Európy. Norma je postavená na princípoch ochrany zdravia športovcov, s 

dôrazom na škodlivosť týchto látok na ľudské zdravie, neoprávnenú možnú výhodu získanú 

zneužitím zakázaných látok na iné ako liečebné účely, ale aj východiskovú olympijskú etickú 

normu, ktorou je princíp fair play. 

f) Spolupráca UNESCO a WADA 

Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe UNESCO je postavený na báze akceptácie 

WADA, ako kľúčovej profesionálnej inštitúcie koordinujúcej boj proti dopingu v globálnom 

zmysle.   

   V doterajšej pôsobnosti WADA venovala pozornosť predovšetkým vlastným rozvojovým 

aktivitám,  medzinárodnej  spolupráci všetkých antidopingových organizácií, testovaniu, výchove a 

vzdelávaniu, účasti organizácie na kľúčových svetových podujatiach.  

WADA napomáha rozvoju a celkovej harmonizácii antidopingovej regulácie a postupnej 

unifikácii legislatívy v krajinách s pôsobnosťou národných antidopingových autorít. V budúcnosti 

bude podpora WADA smerovať na stabilizáciu celkovej štruktúry národných a regionálnych 

antidopingových organizácií, ktorých činnosť bude aj finančne saturovať vo vzájomnej koordinácii 

s UNESCO.   

g) Medzinárodná spolupráca v dopingovej kontrole    

Zmluvné strany Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO  akceptujú 

princípy a východiská vyjadrené v Dohovore, ale zároveň si vyhradzujú právo prijímať 

antidopingové predpisy a organizovať dopingové kontroly na základe svojej vlastnej iniciatívy a 

vo svojej kompetencii, za predpokladu, že tieto sú zlučiteľné s príslušnými zásadami tohto 

dohovoru a kódexu.  

Zmluvné strany sa dohodli podporovať činnosť antidopingových laboratórií, resp. budú 

napomáhať prístupu národných organizácií do takýchto laboratórií na území iného štátu v súlade 

s príslušnou právnou úpravou danej krajiny. Norma pre laboratóriá musí byť súčasťou dohovoru, 

aby sa zamedzilo rozličným neprofesionálnym pokusom a súčasne, aby sa táto norma stala aj 

nástrojom v zmysle možného procesného konania. 

Závery: 

Z hľadiska prínosov pre oblasť športu znamenala účasť predstaviteľov Slovenskej republiky 

na zasadnutiach pracovných skupín a výborov Európskej komisie a Rady Európy ako aj 

pravidelných neformálnych stretnutí riaditeľov a ministrov športu: 

 rozvoj partnerskej spolupráce so zahraničnými partnermi krajín EÚ a inštitúciami EÚ 

s cieľom uplatňovania  pozitívnych skúseností zo zahraničia do systému riadenia sektoru 

športu v SR,   

 posilnenie aktívnej účasti SR na aktualizácii medzinárodných dohovorov v oblasti športu, 
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 prehlbovanie spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré majú v 

pôsobnosti šport a spolkovou sférou (športovými federáciami a asociáciami) v rámci SR a 

EÚ, 

 

 rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti dopingu s orgánmi a inštitúciami 

EÚ, Rady Európy a UNESCO s cieľom lepšieho začlenenia SR do európskeho 

a celosvetového systému antidopingovej kontroly v športe a posilnenie antidopingovej 

kontroly v SR,  

 

 poskytovanie informácií o odborných kvalifikáciách v oblasti športu v SR za účelom ich 

porovnávania s ostatnými krajinami EÚ s cieľom podpory budovania systému uznávania 

kvalifikácie v športe v rámci EÚ, 

 

 výmenu skúseností a prípravu inovácii v systéme vzdelávania odborníkov v športe a 

športovcov šírenie informácií o systéme športu a telesnej výchovy v SR v krajinách EÚ a 

poznávanie  rôznych systémov športu v krajinách EÚ, 

 

 účasť predstaviteľov Slovenskej republiky na zasadnutiach pracovných skupín  a výborov 

Európskej komisie a Rady Európy ako aj pravidelných neformálnych stretnutí riaditeľov 

a ministrov športu využiť na nominácie funkcionárov zo Slovenskej republiky do 

medzinárodných športových federácií a organizácií vrátane Medzinárodného 

olympijského výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 


