Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
1. Účastníci ZPC
Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
riaditeľka ADA SR
anglicky, česky

Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

Mgr. Ján Baník
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný pracovník pre testovanie a vyšetrovanie

2. Zahraničná pracovná cesta
Štát:
Mesto:
Dátum:
Prijímajúca organizácia:
Účel cesty:

Spôsob financovania:

Česká republika
Praha
27. - 29. 4. 2016
FTVS UK Praha, ADV ČR Praha
účasť na konferencii sociológia športu FTVS ČR s
názvom “Problematika dopingu ve sportu se
zaměřením na doping a mládež”, návšteva ADV
ČR
ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

3. Rámcový program pobytu
Dátum/čas:

28. apríl 2016: 09:00 – 12.30 – začiatok
konferencie “Problematika dopingu ve sportu se
zaměřením na doping a mládež”
12.30 -13.30 obed
13.30 – 17.00 – otvorená diskusia a ukončenie
konferencie.
29. apríl 2016: návšteva ADV ČR

Navštívená organizácia:

Fakulta telesnej výchovy a sportu Univerzity
Karlovy v Prahe, José Martího 31, Praha 6,
Antidopingový výbor Českej republiky,

Kontaktovaný partneri:

Kontaktné adresy:

Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.(FTVS UK,
Praha), Prof. PhDr. Pavel Slepička, Dr.Sc (FTVS
UK, Praha), riaditeľ RNDr. Miloš Vrabec a
zamestnanci ADV ČR
adresár/podľa organizácie (nezverejňujeme)

4. Stručný priebeh rokovaní
28. apríl 2016
09:00 -11:00 – blok prednášok zameraný na históriu dopingu v športe
11.00 -12.30 – blok prednášok zameraný na sociologický výskum z
motivačného hľadiska a postoja dopingu u českej mládeže, p. riaditeľka
odprezentovala príspevok s názvom “Skríningové testovanie mládeže na
zakázané látky v ľadovom hokeji”, posledná prednáška v tomto bloku bola
zameraná na mládež a doping v atletike
12.30 -13.30 obed
13.30 – 14.30 – blok prednášok zameraný na prácu v prevencii a represii,
ktoré odprednášali pracovníci ADV ČR, pokračovali odborníci FsPS MU, Brno,
ktorí zdôraznili významnú úlohu rodiča v boji proti dopingu u mládeže
14.30 – 16.00 - v poslednom bloku boli odprezentované prednášky ohľadom
prevencie proti dopingu na športových gymnáziách, zdravotné riziká pri
dopingu
16.00 – otvorená diskusia a ukončenie konferencie.
29. apríl 2016: návšteva ADV ČR
výmena skúseností pri plánovaní a riadení dopingových kontrol, distribúcie
materiálu a komunikácie s laboratóriom z pohľadu riadiaceho pracovníka
úseku testovania, výmena edukačných materiálov ADV ČR a ADA SR.

5. Odporúčané závery
Na základe účasti na stretnutí odborníkov zaoberajúcich sa vedeckými
poznatkami v antidopingu odporúčame do budúcnosti uvedené poznatky zo
sociologických výskumov implementovať do praxe, a to hlavne pri tvorbe
plánovania testov. Prínosom uvedenej konferencie bolo spojenie teórie a praxe v
oblasti boja proti dopingu u mládeže. Efektívne testovanie je založené na
kvalitatívnom výbere športovcov, v tomto prípade zamerané na nižšie vekové
kategórie športujúcej mládeže. Musíme zdôrazniť, že represia v podobe
dopingových kontrol u mládeže je zameraná hlavne na ochranu zdravia
športovca. Kooperácia odborníkov a súčinná pomoc rodičov je nevyhnutná pri
tvorbe preventívnych programov v oblasti boja proti dopingu v športe u
mládeže.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
-

zborník z konferencie, edukačné materiály z ADV ČR

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

Cieľom pracovnej cesty bolo aktívne sa zúčastniť sa konferecii s
príspevkom, ktorý sa zameral na problematiku zneužívania zakázaných látok u
mladých hokejistov, načerpať a vymeniť si skúsenosti s kolegami z národnej
antidopingovej organizácie v Českej republike.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných
informácií
Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD, Mgr.
Ján Baník
02.05.2016

Správu schválil:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka ADA SR

