
                               
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  
      SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
 
       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
 
 
1. ÚČASTNÍCI ZPC 
 

Meno:     Ľubomír 
Priezvisko:   GULÁN     Titul: MUDr.. 
Funkcia:   odborný pracovník pre vzdelávanie  
Znalosť jazykov:  anglicky, nemecky, rusky 
Názov organizácie:  Antidopingová agentúra SR 
Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  
 
 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 
 
Štát:    Nemecko 
Mesto:    Bonn 
Termín:   22 - 23. február 2016 
Prijímajúca organizácia:      WADA 
Adresa:   Wissenschaftszentrum, Ahrstraße 45, 53175 Bonn, Nemecko 
                                               Coaches Academy Cologne, Guts-Muths-Weg 1, 50933 Köln 
 
 
Účel cesty:  Advisory Group on Education (T-DO ED) 
   
  
Spôsob financovania:  ZPC bola plne financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR. 
 
 

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 
 
Dátum/čas: 23. február 2016  10:30 - 17:00  
 24. február 2016  9:00 - 15:00 

 



 
Navštívená organizácia: NADA Germany,   
 
Kontaktované osoby: Zástupcovia WADA, iNADO, NHF, Council of Europe. 
 Odborní pracovníci a zástupcovia národných 

antidopingových organizácií 
  
Kontaktné adresy: Adresár nezverejňujeme.  
 
 

4. PRIEBEH ROKOVANÍ 
 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila s cieľom plnenia úloh pracovnej skupiny T-DO a 

výmeny informácií a praktických skúseností v súvislosti s implementáciou Kódexu 2015. Hlavným 
cieľom je zavedenie antidopingového vzdelávania do vzdelávacích inštitúcií. 

 
 

AD – 01 ÚVOD A SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA                                         
 

Stretnutie bolo organizované Nemeckou antidopingovou agentúrou v spolupráci 
s iNADO a Radou Európy. Pracovná skupina schválila doplnenú zápisnicu z minulého zasadnutia, 
bola oboznámená s novými materiálmi na pripomienkovanie a doplnenie. V odbornej časti boli 
predstavené projekty niektorých krajín a v okrúhlej diskusii si členovia vymenili praktické 
skúsenosti z posledného obdobia. 

 
 
 
 

AD – 02 PRACOVNÝ PROGRAM                                   
 
 

Pracovný program workshopu tvorili kľúčové odborné prezentácie: 
 
1/ From a sender based to a requirement based prevention: experiences from Switzerland -

Matthias Kamber (Antidoping Switzerland) 
Súčasná Švajčiarska antidopingová agentúra vznikla až v roku 2008, no prvá antidopingová 
regulácia sa datuje od roku 1968. Národná regulácia bola vytvorená v roku 1993 po podpise 
Deklarácie, ale už v roku 1991 boli vytlačené letáky o dopingovej kontrole, ktoré v priebehu 
rokov menili svoj vzhľad. V roku 2004 bol vypracovaný nový koncept stratégie boja proti 
dopingu, vytvorili sa náučné DVD s pomocou učiteľov a ďalšie nástroje na edukáciu pre rôzne 
cieľové skupiny. Súčasný program 

 
2/ Bigger than Big. The evolution of bodybuilding - Bart Coumans (Anti-Doping Authority the 

Netherlands) 



V príspevku holandskej agentúry bolo odprezentované propagačné video pre verejnosť o 
škodlivosti anabolických steroidov a dôvôdoch, prečo ich ľudia užívajú. Kampaň je mierená 
smerom k širokým masám a snaží sa poukáyať na nezmyselnosť užívania podporných 
prostriedkov vo fitness centrách nielen profesionálnymi športovcami ale aj obyčajnými 
ľuďmi, ktorí chcú “narásť”. 

 
3/ PrePLAY - Antidoping prevention thru Peer Education among youth - Janko Dvorsak 

(Slovenian Anti-Doping Organization) 
V tejto prezentácií a videoklipe bola ukáyaná činnosť Slovinskej antidopingovej agentúry, 
ktorá y grantu vytvorila concept kampane ambasádorov, kde vybraní športovci sa zúčastnili 
medzinárodného tábora s cieľom vybudovania dobrovoľníckych vzdelávacích aktivít pre 
ostatných športovcov. 

 
4/ Communication with media -  Journalists' knowledge and attitudes about doping - Dominic 

Müser (NADA Germany) 
Nemecká agentúra urobila sociologický prieskum medzi novinármi o ich znalosti 
antidopingovej problematiky. V dotazníku sa novinári mali vyjadriť ohľadne množstva času, 
ktoré priemerne trávia štúdiom dopingu. Následne im bol daný test ich znalostí, ktorý 
poukázal na to, že ich vedomosti sú dosť biedne. Práve preto sa Agentúra zamerala aj na 
vzdelávanie žurnalistov, pretože práve oni sú tým spojujúcim článkom medzi NADA a 
verejnosťou.  

 
 Kolínska trénerská akadémia – vzdelávanie vrcholových trénerov: 

Druhý deň pracovného programu bol spojený s návštevou Kolínskej trénerskej akadémie. 
Táto bola založená v roku 1974 s cieľom vytvoriť základňu reprezentačných trénerov 
najvyššej úrovne. Študijný program trvá 3 roky v rozsahu 1300 vyučovacích hodín. Nakoľko 
akadémia nie je štátnou vzdelávacou inštitúciou, nemá akreditáciu na udeľovanie 
akademických titulov. Po ukončení získavajú absolventi diplom, ktorý je na úrovni Master. 
Zároveň je možné so získanými kreditmi pokračovať v štúdiu na inej inštitúcii, pretože sú 
recipročne uznávané.  

 
 
 

5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 
 

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA 
 

  ADA SR vykonáva svoju činnosť v oblasti vzdelávania v súlade so Svetovým antidopingovým 
kódexom, v priamej spolupráci a koordinácii so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). 
Nakoľko pre túto sféru zatiaľ neexistuje žiadna Medzinárodná norma, je potrebné zosúladiť 
jednotné postupy medzi participujúcimi národnými antidopingovými organizáciami V tomto 
zmysle bude ADA SR nadväzne:    

 
- rozširovať vzdelávacie aktivity smerom k širšiemu spektru športovej verejnosti 



 
- iniciovať mediálnu kampaň na zviditeľnenie poslania ADA SR;  

 
- sprístupňovať informácie prostredníctvom digitálnych médií;    

 
- pomáhať pri implementácii antidopingových pravidiel do stanov športových zväzov na 

podklade Zákona o športe. 
 
 
6. PRÍNOS  

 
 Pracovná cesta sa uskutočnila s cieľom získať ďalšie potrebné informácie o edukácii a 
implementácii Kódexu. Ako člen edukačnej skupiny expertov patriacej pod Monitorovaciu skupinu 
T-DO Rady Európy som sa podieľal na príprave ďalších dokumentov týkajúcich sa vzdelávania. 
 
7. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  

 
Správa je zverejnená na webovej stránke agentúry www.antidoping.sk, jej východiská budú 

priebežne prezentované na pracovných stretnutiach zameraných na aktualizáciu a rozvoj 
Národného antidopingového programu.  

 
 
 
 
Vypracoval:   
MUDr. Ľubomír Gulán 

 
 
Súhlasíme so zverejnením správy na webovej stránke Antidopingovej agentúry SR. 

 
 
Bratislava, 25.02. 2016 
 
 
 
 
Schválil: Mgr. Žaneta CSÁDEROVÁ, PhD. 

 

http://www.antidoping.sk/

