
 

 

 
 

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bola zriadená Ministerstvom školstva SR ku dňu 1.1.2009. Je štátnou príspevkovou organizáciou 
s právnou subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky. Základným účelom činnosti Antidopingovej agentúry SR je zabezpečovanie činnosti v oblasti boja proti dopingu v športe 

v Slovenskej republike.  

 
 
 
Bratislava, 17. októbra 2017 
 
 
Memorandum o spolupráci medzi Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave  

a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky 
 
 
Bratislava - Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského zastúpená dekanom FaF UK prof. 
PharmDr. Pavlom Mučajim, PhD. a Antidopingová agentúra Slovenskej republiky zastúpená 
riaditeľkou Mgr. Žanetou Csáderovou, PhD. sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na 
princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa vo vzdelávaní 
a vedecko-výskumnej činnosti z oblasti antidopingu v športe.  
 
Memorandum je založené na inovatívnom partnerstve, na princípoch vzájomnej výhodnosti 
a snahe o dosiahnutie nového poznania v oblasti vedy, ako neoddeliteľnej súčasti špičkového 
vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania a bude podpísané dňa 17. októbra 2017 na 
Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú.  
 

Oblasti realizácie spolupráce  
Obe strany vyjadrujú svoju ochotu spolupráce pri rozvoji vzdelania, vedy a výskumu, ako aj 
konzultácií v oblasti povolených a zakázaných zlúčenín v športe, potvrdzujú svoju pripravenosť 
spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých iniciatív, ktoré vyústia do spoločných postupov 
a do vypracovávania projektov s cieľom vytvárania podmienok na vznik nových partnerstiev 
v oblasti antidopingu a zároveň súhlasia s prehlásením, že toto Memorandum slúži ako základ pre 
spoluprácu. Jej realizácia bude naplnená až formou diskusie,  konkrétnych záverov a zmluvných 
vzťahov, ktoré sa dňom podpisu stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto memoranda a budú tvoriť 
jednotlivé jeho prílohy. O vzájomnej spolupráci a jej výsledkoch budú informovať verejnosť 
prostredníctvom médií.  
 

„Boj proti dopingu je globálna záležitosť, a aby sme dokázali odborne riešiť jednotlivé aspekty 
potrebujeme sa spojiť s profesionálmi z rôznych oblastí. Len takto môžeme spoločne chrániť čistý 
šport,“ zdôrazňuje riaditeľka SADA Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.    
 

 

 

 

 
 

Kontakt pre médiá: 
Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
Lenka Sepp, lenka.sepp@minedu.sk;  
Štefan Podolinský, stefan.podolinsky@minedu.sk;  
 
Kontakt pre médiá – Antidopingová agentúra Slovenskej republiky: 
Žaneta Csáderová, zaneta.csaderova@antidoping.sk, mobil: 0908 988 845 
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