Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Účastníci ZPC

Meno a priezvisko: 			PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.   		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 			riaditeľ
Znalosť jazykov: 			anglicky, rusky

Meno a priezvisko: 			Alexandra Megóová   		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 			odborný pracovník pre NRTP a ADAMS
Znalosť jazykov: 			anglicky, maďarsky

Meno a priezvisko: 			Ing. Zuzana Kubová, PhD.   		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 			odborný pracovník pre vzdelávanie
Znalosť jazykov: 			anglicky, francúzsky
Zahraničná pracovná cesta
Štát:					Slovinsko
Mesto:					Ljubljana
Dátum:				22. – 23. 06. 2022
Prijímajúca organizácia:	Slovinská antidopingová organizácia (SLOADO)
Účel cesty:	Centrálna európska antidopingová organizácia (CEADO) – pracovné stretnutie s kvôli systému DCOcentral 
Spôsob financovania:	ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR.


Rámcový program pobytu
Dátum/čas:	22. júna 2022
	Stretnutie členov CEADO. 
23. jún 2022 
Stretnutie členov CEADO.



Stručný priebeh rokovaní

V Ljubljane sa konalo stretnutie členov CEADO, ktoré by malo presvedčiť všetkých členov, aby dopingoví komisári začali aspoň čiastočne používať “paperless” systém DCOcentral.
Stretnutia sa zúčastnili riaditelia resp. zástupcovia týchto krajín: Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Česko. Stretnutia sa zúčastnila aj Ndiate Chaya Ndiaye z WADA.
Počas prvého dňa predstavili pracovníci SLOADO systém DCOcentral krok za krokom. Ukázali nám ako zaznamenať celý priebeh dopingovej kontroly bez použitia papiera, iba s tabletom. So systémom sme mali už nejaké skúsenosti, nakoľko SADA sa podieľala na pilotnej verzii spustenia projektu.
Druhý deň sme mali možnosť vyskúšať si celý proces každý osobne pomocou svojho tabletu. Všetky nedostatky sme komunikovali priamo s Chaya-ou, ktorá ma v rámci WADA na starosti celý tento systém.
Na záver nám ešte David Muller z rakúskej NADA predstavil interný systém agentúry, ktorý používajú pri výbere komisárov na dopingové kontroly. Ponúkli nám, že v prípade potreby nám vedia súčinne poskytnúť svoje doterajšie skúsenosti.

Za prínosné považujeme najmä nadšenie a značné skúsenosti SLOADO s používaním systému DCOcentral. Vďaka nim bude pre nás jednoduchšie postupne prejsť na tento systém minimálne v prípade mimo súťažných dopingových kontrol. Cieľom stretnutia bolo najmä povzbudenie ostatných národných antidopingových agentúr v používaním tohto systému, ktorý by nás mal ušetriť používania papierov.

Pre všetkých členov je dôležitá najmä spokojnosť športovcov a dopingových komisárov. Preto sme sa snažili diskutovať nezrovnalosti, ktoré môžu počas dopingovej kontroly vzniknúť priamo na mieste, aby sme vedeli, na čo máme dopingových komisárov pripraviť
Odporúčané závery

Pokračovať v nastavenej spolupráci v rámci CEADO. Využiť tieto kontakty na ukončenie používania papierovej formy formulárov dopingovej kontroly a prejsť na „paperless“ systém DCOcentral minimálne v prípade mimosúťažných dopingových kontrol.
Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia

Získali sme nové zručnosti v používaní tejto aplikácie a zodpovedali sme si množstvo otázok, ktoré môžu pri používaní tejto aplikácie vzniknúť.
Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

	Prínosom je osobné stretnutie riaditeľov a zamestnancov národných antidopingových agentúr. Najmä teda vďaka odovzdaniu osobných skúseností SLOADO s používaním aplikácie DCOcentral.
Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

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

Súhlasím so zverejnením správy na internete.



V Bratislava, dňa 24.6.2022 


Správu vypracovali: 			Ing. Zuzana Kuboová, PhD.
						odborný pracovník pre vzdelávanie
						


PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
						riaditeľka	








Správu schválil:                                                  Mgr. Branislav Gröhling 
                                                                                   minister školstva



				
			
 



