Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Účastníci ZPC
Meno a priezvisko: 			Ing. Tomáš Pagáč, PhD.  		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 			vedúci oddelenia testovania a prevencie 
Znalosť jazykov: 			anglicky, francúzsky

Meno a priezvisko: 			PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.   		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 			riaditeľ
Znalosť jazykov: 			anglicky, rusky
Zahraničná pracovná cesta
Štát:					Česká republika
Mesto:					Praha
Dátum:				13. – 14. 10. 2021
Prijímajúca organizácia:	Antidopingový výbor Českej republiky (ADV ČR).
Účel cesty:	Účasť na bilaterálnom stretnutí riaditeľov ADV ČR a SADA 
Spôsob financovania:	ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR a prijímajúcou organizáciou.
Rámcový program pobytu
Dátum/čas:	13.10.2021 – 16.00 – 18.30 hod. 
					14.10.2021 – 10.00 – 14.00 hod.
Navštívená organizácia:	Antidopingový výbor ČR

Stručný priebeh rokovaní
Zástupcovia Antidopingovej agentúry SR boli pozvaní na pracovné stretnutie so zástupcami Antidopingového výboru ČR menovite riaditeľom JUDr. Ing. Jiřího Janáka. Téma pracovného stretnutia bola intenzívnejšia spolupráca v oblasti nastavenia a implementácie noriem Svetového antidopingového programu. Prerokovali sme hlavne spoluprácu v oblasti vykonávania dopingových kontrol, rozdielne systémy antidopingového vzdelávania a dôležitú oblasť disciplinárnych orgánov. Zhodli sme sa pri téme operačnej a inštitucionálnej nezávislosti antidopingových organizácii. Záverom bolo iniciované budúce podpísanie memoranda o spolupráci. 
	Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s pánom Filipom Neusserom, predsedom Národní sportovní agentury.  Národní sportovní agentura je ústredný správny úrad  vo veciach podpory športu, turistiky a športovej reprezentácie v Českej republike. 

Odporúčané závery

	Rozvoj spolupráce medzi ADV ČR a SADA. Spolupráca sa týka hlavne praktických operačných antidopingových politík. Pomoc pri implementácií jednotlivých Medzinárodných noriem WADA a technických dokumentov WADA. 


Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Antidopingová agentúra SR

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

	Stretnutie zamerané predovšetkým na diskusiu o antidopingových aktivitách v Európe, ale aj na rozvoj antidopingového systému balkánskych krajín.
	Prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v boji proti dopingu a ochrane čistého športu. 
	Za veľmi prínosný môžeme považovať program medzinárodnej spolupráce pri zdieľaní informácií a realizácie antidopingových aktivít. 
Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk. 

Súhlasím so zverejnením správy na internete.



Správu vypracovali: 					PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
							riaditeľ 
							
                                                                                                        Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
                                                                                                        vedúci odd. testovania a prevencie

Správu schválil: 	                                                            Mgr. Branislav Gröhling 
                                                                                                         minister školstva				
		
 

