Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
1. Účastníci ZPC
Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

Ing. Tomáš Pagáč
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný pracovník pre TUE
anglicky, francúzsky

Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:

Mgr. Soňa Haulišová
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný pracovník pre národný register pre
testovanie športovcov a ADAMS
anglicky

Znalosť jazykov:

2. Zahraničná pracovná cesta
Štát:
Mesto:
Dátum:
Prijímajúca organizácia:
Účel cesty:
Spôsob financovania:

Slovinsko
Ljubljana
8.-11. 4. 2017
Slovenian Anti-Doping organisation
Účasť na stretnutí Advisory Group on Education
(T-DO ED), pracovné stretnutie so slovinskou
antidopingovou organizáciou (SLOADO).
ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

3. Rámcový program pobytu
Dátum/čas:

9. apríl 2017: 13:00-17:00 stetnutie SLOADO
10. apríl 2017: 10:00 – 18:00 T-DO Education

Navštívená organizácia:

Slovenian Anti-Doping Organisation (SLOADO)

Kontaktovaní partneri:

SLOADO

Kontaktné adresy:

-

4. Stručný priebeh rokovaní
4.1 Pracovné stretnutie SLOADO
Janko Dvorsak

Dňa 9. apríla 2017 sme sa zúčastnili stetnutia s parnertskou antidopingovou
organizáciou Slovinsko. V rámci stretnutia nám boli predstavené jednotlivé sekcie
antidopingovej organizácie a konkrétne skúsenosti z oblastí:
 testovania,
 vzdelávania,
 ADAMS-u a
 terapeutických výnimiek.
Otvorená diskusia o možnostiach medzinárodnej spolupráce pri testovaní športovcov.

4.2 T-DO Education
Dňa 10. apríla 2017 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia týkajúceho sa
vzdelávania pod záštitou Rady Európy. V rámci programu sa prediskutovali základné
body agendy, niektorí zástupcovia antidopingových organizácií predstavili svoje
skúsenosti s implementáciou antidopingovej edukácie. V nasledujúcich bodoch sú
zhrnuté dôležité závery stretnutia:







Predstavenie programu PrePLAY – antidopingový vzdelávací program pre
mladých – využitie manuálu pre vzdelávanie.
10. apríl je PlayTrue deň – možnosť zapojenia sa do tohto projektu – spolupráca
s národnými športovými zväzmi, SOV a SPV (beh, športové aktivity, aktivity pre
deti) – možnosť propagácie ,,fair play” a boja proti nepriaznivým javom v športe.
Úloha WADA vo vzdelávaní – implementácia vzdelávacích programov – aplikácia
ADeL (Anti-Doping e-learning Platform)
o Možnosť prekladu do slovenčiny.
o ADO Kickstart – platforma na uvedenie do problematiky antidopingu –
vhodné pre nových zamestnancov agentúry.
o CoachTrue – platforma pre trénerov a podporný personál športovca.
o Parents Guide – platforma pre rodičov športovcov.
NADO Holandsko - ,,The supplement Checker App” – aplikácia zameraná na
výživové doplnky.
NADO Dánsko – príklad spolupráce národnej antidopingovej agentúry a
národných športových zväzov – nastavenie spolupráce pri implementácii
antidopingového vzdelávania. Poskytnutie nástrojov zo strany ADA SR smerom
k športovým zväzom – účasť na vzdelávaní členov federácií.

5. Odporúčané závery




Zapojenie sa do ,,Play True Day“. Oslovenie a zapojenie príslušných športových
organizácií na Slovensku.
Možnosť zavedenia ADel e-learningového programu – príprava slovenskej verzie
– komunikácia s kolegami z Českej antidopingovej agentúry – implementácia
jazykovej mutácie cca 3.000 EUR (pôvodná cena 10.000 EUR).
Rozvoj spolupráce s národnými športovými zväzmi na úrovni vzdelávania.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia


,,Guidelines for peer-to-peer networking in the fight against doping”

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Získanie informácií ohľadom nových trendov vo vzdelavaní s možnosťou
implementácie nových poznatkov do praxe.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných
informácií
Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovali:

Ing. Tomáš Pagáč
Mgr. Soňa Haulišová

Správu schválil:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka ADA SR

