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: 			Ing. Tomáš Pagáč, PhD. 		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 	vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov
Znalosť jazykov: 			anglicky, francúzsky
Zahraničná pracovná cesta
Štát:					Rakúsko
Mesto:					Viedeň 
Dátum:				09. 08. 2022
Prijímajúca organizácia:	Antidopingová agentúra Rakúska (NADA Austria) 
Účel cesty:	Bilaterálne pracovné stretnutie 
Spôsob financovania:	financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR
Rámcový program pobytu
Dátum/čas:	09. august 2022: 10:00-15:00

Navštívená organizácia:	NADA Austria, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 13 / Top 6, 1030 Vienna AUSTRIA

Stručný priebeh rokovaní
	 
Program bilarerálneho stretnutia bol zameraný na prerokovanie novej formy organizácie zameranej aj na ostatné negatívne javy v športe. V Rakúsku bola zriadená organizácia s názvom IRIS ( Inštitúcie pre rešpekt a integritu v športe). V rámci uvedenej ištitúcie je národná antidopingová agentúra, organizácie Play Fair Code a 100% Sport. NADA Austria rieši doping v športe, 100% Sport , ako centrum pre rodovú kompetenciu sa zaväzuje k rodovej rovnosti v športe a predchádzaniu násiliu, najmä predchádzaniu sexualizovaným útokom v športe, Play Fair Code rieši problematiku stávkových  podvodov  a ovplyvňovanie výsledkov zápasov. V novelizácii zákona o športe na Slovensku sa plánuje zriadiť podobné centralizovanie procesov zabezpečujúcich opatrenia na zabezpečenie integrity športu. 
	Boli prerokované otázky tvorby distribučného plánu testovania a plánu rizikovosti športov a disciplín, ktoré sú dôležité pre obasť testovania športovcov na Slovensku. 
	Na záver kolegovia z rakúskej národnej antidopinovej agentúry predstavili nové trendy v oblasti vzdelávania. Zhodli sme sa na možnej spolupráci pri projektoch z ERASMUS+, kde máme obe inštitúcie dostatočné skúsenosti. 
Odporúčané závery

Využitie skúseností pri kreovaní platformy, ktorá  bude nastavovať oblasť boja proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohovorov. Zlepšenie procesov implementácie Svetového antidopingového programu.   
Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia

Dokumentácia bude uložená vo forme prezentácií na Antidopingovej agentúre SR. 
Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC


Prepojenie zamestnancov z jednotlivých odborných oddelení so zahraničnými špecialistami pri riešení antidopingovej problematiky.
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, PhD. 				PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
Vedúci oddelenia testovania a prevencie 		Riaditeľka





Správu schválil: 	


Mgr. Branislav Gröhling
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR   

