
Sprá vá zo záhránič nej práčovnej 
česty 

1. Účastníci ZPC 
Meno a priezvisko:    Ing. Zuzana Ježíková   
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný práčovník pre výčhovu á vzdelávánie 
Znalosť jazykov:    anglicky, fránčúzsky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Soňa Haulišová    
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:  odborný práčovník pre národný register pre 

testovánie športovčov á ADAMS 
Znalosť jazykov:    anglicky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Ján Baník     
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný práčovník pre testovanie 
Znalosť jazykov:    anglicky 
 
Meno a priezvisko:    Ing. Tomáš Pagáč    
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný práčovník pre TUE 
Znalosť jazykov:    ángličky, fránčúzsky 

2. Zahraničná pracovná cesta 
Štát:     Švájčiársko 
Mesto:     Lausanne  
Dátum:    19.-24. 3. 2018 
Prijímajúca organizácia: WADA, iNADO 
Účel cesty: účásť ná iNADO stretnutí, WADA symposium 
Spôsob financovania: ZPC bolá finánčováná z rozpočtu Antidopingovej 

ágentúry SR. 

3. Rámcový program pobytu 
Dátum/čas: 19.-24. marec 2017: 08:30-18:00 

 

Navštívená organizácia: iNADO stretnutie, WADA symposium 

Kontaktovaní partneri:  iNADO, WADA, národné ántidopingové ágentúry á 
medzinárodné športové federáčie 

 
Kontaktné adresy:   - 
 
  



4. Stručný priebeh rokovaní 
   

4.1 iNADO workshop, WADA symposium  
  

Dňá 20. márčá 2018 účásť ná stretnutí orgánizovánom iNADO, v dňočh 21-23. 
márčá 2018 účásť ná medzinárodnom sympóziu WADA (Svetová ántidopingová 
ágentúrá), na ktorýčh boli  predstávené práktičké informáčie týkájúče sá dotázníká 
WADA 2017 á nového Kódexu pre rok 2021, áko áj nové trendy v smerování 
antidopingovej reguláčie. 

 
 
DOTAZNÍK WADA: 

 Skúsenosti s vypĺňáním dotázníká zo strány národnýčh ántidopingovýčh 
orgánizáčií, áko áj jeho vyhodnotenie zo strány WADA. S tým súvisí áj plán tzv. 
inteligentného testovániá so zreteľom ná predvídánie určitýčh situáčií, áko áj 
plnenie podmienok Svetového kódexu WADA. 

 Zhodnotenie dokumentu ,,Correčtive Ačtion Plán”, ktorého čieľom je ,,urobiť to, 
čo sme si stánovili, že urobíme”. 

 Zhrnutie spomínánýčh dokumentov zá účelom získániá spätnej väzby, ktorá 
umožní nástoliť ďálšie kroky do budúčnosti. 

 Vyhodnotenie kvality antidopingu. 
 
KÓDEX 2021: 

 Očhráná osobnýčh údájov – GDPR pričhádzá (25. máj 2018), káždá NADO 
potrebuje implementováť tieto tri požiádávky:  

(1) človeka zodpovedného zá očhránu osobnýčh údájov,   
(2) dokumentáčiu na spráčovánie osobnýčh údájov,  
(3) prává á povinnosti športovčov. 

 Čo je úmyselný á neúmyselný doping? Nejásná definíčiá – áko postupováť pri 
udeľování trestov?  

 Ako očhrániť tzv. ,,whistleblowers”?  
 Právo ná správodlivý pročes pre športovčov pri porušení ántidopingového 

pravidla. 
 Čo je v áktuálnom Kódexe 2015 dobré? 

o Porušenie právidiel á sankcie, 
o zlepšenie testovániá tímovýčh športov, 
o národná á medzinárodná spolupráčá. 

 Čo je potrebné zvážiť? 
o Spoločenské drogy? Je dôležité sá tým záoberáť (kokáín, márihuáná)? Má 

to náozáj súvis so športovým výkonom?  
o Športovči s telesným postihnutím – testovanie/sankcie. 
o Úmyselný á neúmyselný doping/porušenie ántidopingovýčh právidiel. 
o ,,Use/misuse of Timely and Promt Admission” (10.11.2 a 10.6.3). 
o Zasahovanie do procesu dopingovej kontroly – tréneri, lekári, delegáti 

medzinárodnýčh federáčií.  
 Čo sá dá ešte zlepšiť?  

o Poskytováteliá služieb,  
o profesionalita dopingovýčh komisárov,  
o zníženie trestu pre športovčov, ktorí sá čhčú zápojiť do pročesu 

vzdelávániá?  
 



5. Odporúčané závery 
 

 Nástávenie á dokumentáčiá internýčh pročesov SADA s ohľádom ná dotázník o 
spĺňání Svetového ántidopingového kódexu. 

 Možnosť pripomienkováť návrh nového Kódexu 2021 do 31.3. 2018.  
 Nový vzdeláváčí systém AdeL – e-leárnigová plátformá pre vzdelávánie v 

antidopingovej oblasti – možnosť vytvoreniá slovenskej jázykovej verzie. 

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej 
uloženia 

Brožúry: 
 Mike the little chamois and his first competition 
 Mike the chamois and magic berries 
 Why choose certified for sport products? 
 Dietary supplement serices 

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 
 
 Získánie poznátkov z ántidopingovej problemátiky, áko áj stretnutie so zástupčámi 
ostátnýčh ántidopingovýčh orgánizáčií je nevyhnutný prístup pre ďálšie smerovánie 
antidopingovej reguláčie ná Slovensku. Získáné informáčie sá budú postupne áplikováť v 
práxi, v rámči nášho národného ántidopingového prográmu.     

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných 
informácií 

 
Správá je zverejnená ná webovej stránke www.antidoping.sk.  
 
Súhlásím so zverejnením správy ná internete. 
 
Správu vypracovali:      Ing. Tomáš Págáč 

       
 
Mgr. Soňá Háulišová 

       
 
Ing. Zuzáná Ježíková 

       
 
Mgr. Ján Báník  

 
 

 
 
 
 
Správu schválil:      Mgr. Žánetá Csáderová, PhD. 
       riáditeľká ADA SR 

http://www.antidoping.sk/

