Správa zo zahraničnej pracovnej
cesty
1.

Účastníci ZPC

2.

Zahraničná pracovná cesta

3.

Rámcový program pobytu

Meno a priezvisko:
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Názov pracoviska: SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie:
odborný pracovník pre TUE
Znalosť jazykov:
anglicky, francúzsky

Štát:
Francúzsko
Mesto:
Paríž
Dátum:
4. – 6. 2. 2019
Prijímajúca organizácia: UNESCO
Účel cesty: účasť na stretnutí pracovnej skupiny UNESCO v boji proti dopingu
Spôsob Pinancovania:
ZPC bola Yinancovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

Dátum/čas: 5. február 2019: 10:00-17:30
Navštívená organizácia:

UNESCO

Kontaktovaní partneri:

-

Kontaktné adresy:

-

4.

Stručný priebeh rokovaní

Účasť na piatom stretnutí pracovnej skupiny UNESCO v oblasti boja proti
dopingu a nastavenia pravidiel pre nedodržiavanie pravidiel Dohovoru UNESCO:
• National Compliance Platform – je dôležité, aby sa na Slovensku založila
národná platforma pre monitorovanie dodržiavanie Dohovoru UNESCO.
Takúto platformu v súčasnoti zavádza ja Česká republika. Členmi tejto
platformy sú zástupcovia Českého antidopingového výboru, Českého
olympijského výboru, zástupcovia Ministerstva školstva a Ministerstva
zahraničných vecí.
• Tento rok je potrebné vyplniť dotazník AD-LOGIC Dohovoru UNESCO do 31.
marca 2019 – práve za vyplnenie a poskytnutie údajov do tohto Dotazníka by
mala byť zodpovedná Národná platforma pre dodržiavanie dohovoru
UNESCO, ktorá je zložená z odborníkov z viacerých oblastí, a nie jeden človek
za celú krajinu.
• Okrem tohto dotazníka je potrebné vyplniť aj dotazník, ktorý sa zaoberá
National Compliance Platform – v tomto dotazníku je potrebné uviesť
dôvody, prečo takáto platforma nebola založená.
• Tri možné scenáre plnenia Dohovoru:
(1)
Compliant State Party – krajina plní dohovor UNESCO ak
a)
Vyplnení a odovzdá Dotazník v požadovanom čase.
b)
Dosiahne minimálnu hranicu 60 %.
c)
Plní právne záväzky Konvencie.
(2)
Non-compliant State Party: Non-Responsive – krajina neplní Dohovor
UNESCO ak:
a)
Nevyplní a neodovzdá Dotazník v požadovanom čase.
(3)
Non-compliant State Party: Non-Adherent – krajina neplní Dohovor
UNESCO ak:
a)
Vyplní Dotazník, ale pod hranicu 60 %.
(4)
Non-compliant State Party: Non-Observant – krajina neplní Dohovor
UNESCO ak:
a)
Neplní svoje právne záväzky vyplývajúce z Dohovoru.

5.

Odporúčané závery
•

•

6.

Odporúčanie založiť National Compliance Platform – Národná platforma pre
dodržiavanie Dohovoru UNESCO. Táto platforma môže zahŕňať zástupcov
Ministerstva školstva, Národnej antidopingovej agentúry, Ministerstva
zahraničných vecí, Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva zdravotníctva,
Ministerstva vnútra, zástupcov farmaceutického sektoru a národný
olympijský výboru.
Vzhľadom na fakt, že plnenie Dohoru UNESCO bude od budúceho roka oveľa
prísnejšie – každej krajine bude podľa vyplneného Dotazníka priradená
kategória plnenia, z ktorej môžu vyplývať sankcie a povinnosti nápravy,
považujem za vhodné založiť národnú platformu pre dodržiavanie dohovoru
UNESCO čo najskôr.

Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej
uloženia

-

7.

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

Účasť na stretnutí pracovnej skupiny UNESCO – možnosť ovplyvniť budovanie
dokumentu, ktorý bude ovplyvňovať dodržiavanie podpísaného Dohovoru UNESCO.

8.

Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos
získaných informácií

Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval:

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.

Správu schválil:

PaedDr . Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka ADA SR

