
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

1. Účastníci ZPC 
Meno a priezvisko:    Mgr. Žaneta Csáderová    
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    riaditeľ 
Znalosť jazykov:    anglicky, rusky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Soňa Haulišová    
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:  odborný pracovník pre národný register pre 

testovanie športovcov a ADAMS 
Znalosť jazykov:    anglicky 
 
Meno a priezvisko:    MUDr. Ľubomír Gulán     
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre vzdelávanie 
Znalosť jazykov:    anglicky, rusky 
 
Meno a priezvisko:    Ing. Tomáš Pagáč    
Názov pracoviska:  ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre TUE 
Znalosť jazykov:    anglicky, francúzsky 

2. Zahraničná pracovná cesta 
Štát:     Švajčiarsko 
Mesto:     Lausanne  
Dátum:    11.-16. 3. 2017 
Prijímajúca organizácia: WADA, iNADO 
Účel cesty: účasť na iNADO stretnutí, WADA symposium 
Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej 

agentúry SR. 

3. Rámcový program pobytu 
Dátum/čas: 11.-16. marec 2017: 08:30-18:00 

 

Navštívená organizácia: iNADO stretnutie, WADA symposium 

Kontaktovaní partneri:  iNADO, WADA, národné antidopingové agentúry a 
medzinárodné športové federácie 

 
Kontaktné adresy:   - 
 
  



4. Stručný priebeh rokovaní 
   

4.1 iNADO Workshop  
Joseph de Pencier, David Kenworthy, (iNADO) 

  
Dňa 12. Marca 2017 účasť na stretnutí organizovanom iNADO, na ktorom boli  

predstavené praktické informácie týkajúce sa boja proti dopingu.  Nosnými témami boli: 
 smernica EÚ o ochrane osobných údajov 
 zabezpečenie dát pre kybernetickými útokmi 
 nové možnosti detekcie zakázaných látok a metód 
 využívanie systému ADAMS 

 
 

4.2 WADA Sympózium  
 
V dňoch 13-15. marca 2017 sme sa zúčastnili medzinárodného sympózia 

organizovaného Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). Program bol rozdelený 
do troch dní, v ktorých zástupcovia WADA, medzinárodných federácií a národných 
antidopingových agentúr odprezentovali nové trendy v smerovaní antidopingovej 
regulácie:  

 zvyšovanie antidopingovej efektívnosti,  
 reakcia na dopingové aféry v Rusku,  
 predstavenie monitorovacích nástrojov na analýzu dodržiavania 

antidopingových pravidiel,  
 ochrana a podpora informátorov o porušení antidopingových pravidiel,  
 etické princípy v antidopingu, 
 pracovné skupiny zamerané na oblasť testovania, vzdelávania, systému ADAMS 

a udeľovania terapeutických výnimiek.  
  

5. Odporúčané závery 
 

Hlavným cieľom je splnenie dotazníku dodržiavania Svetového antidopingového 
kódexu WADA, ktorý musí byť odovzdaný do 20. mája 2017. Užšia spolupráca s komisou 
SOV a nastavovanie edukačných programov pre mladých športovcov. Prehodnotenie 
využívania iných zdrojov financovania. TUE musia byť uvedené v systéme ADAMS a 
športovci musia byť upozornení o uplynutí doby platnosti. Dodržiavanie ochrany 
osobných údajov. Implementácia hematologického modulu biologického pasu športovca, 
ktorý bude od 1.1. 2018 povinný.  

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 
- 

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 
 
Dohodnutá spolupráca so zástupcami IIHF počas majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji do 18 rokov.  



 

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 

       
MUDr. Ľubomír Gulán 

       
Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

 
 

 
 
 
 
Správu schválil:      Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 
       riaditeľka ADA SR 

http://www.antidoping.sk/

