ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY

1.

ÚČASTNÍCI ZPC
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
Znalosť jazykov:
Názov organizácie:
Adresa:

2.

Žaneta
CSÁDEROVÁ
riaditeľka
anglicky, rusky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava

Titul: Mgr., PhD.

ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA
Štát:
Mesto:
Termín:
Prijímajúca organizácia:
Adresa:

Účel cesty:

Francúzsko
Paríž
22.06.2016
UEFA (Únia európskych futbalových zväzov)
Stade de France

Pracovné stretnutie na pozvanie koordinátora anti - dopingu UEFA pána
Marca Vouillamoz. Stretnutie sa konalo počas futbalového zápasu Island vs.
Rakúsko EURO 2016.

Spôsob financovania: ZPC bola plne financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR.
3.

RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU
Dátum/čas:

22. jún 2016 15.00 – 22.00 hod.

Navštívená organizácia:

UEFA

4.

Kontaktované osoby:

koordinátor antidopingového programu pre UEFA p. Marc
Vouillamoz
Ing. Thomas GEISENDORFER, Seibersdorf Labor GmbH

Kontaktné adresy:

Adresár nezverejňujeme.

PRIEBEH ROKOVANÍ
Spolupráca na základe podpísanej Dohody medzi ADA SR a UEFA. Účelom bola priama
koordinácia dopingových kontrol počas uvedeného podujatia a výmena skúseností
a informácií pri testovaní futbalistov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných
podujatiach. Spolupráca zahŕňala aj koordináciu mimo - súťažného testovania
slovenských hráčov počas obdobia pred súťažou UEFA EURO 2016.

5.

ODPORÚČANÉ ZÁVERY

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA:
pre Antidopingovú agentúru SR

6.

nastavenie spolupráce ohľadom ochrany osobných údajov pri migácií osobných údajov
prostredníctvom systému ADAMS,
implementácia možných edukačných programov vytvorených priamo pre futbal,
spolupráca s disciplinárnou komisiou UEFA.
PRÍNOS
Európska futbalová asociácia (UEFA) sa v ostatných rokoch stala jedným z najaktívnejších
športových zväzov v boji proti dopingu v športe. Vybudovala moderný systém dopingových
kontrol, naprieč všetkými súťažami, ktoré riadi, vyškolila expertný tím dopingových
komisárov, venuje sa osvetovej a edukačnej činnosti, koordinuje svoju činnosť so Svetovou
futbalovou asociáciou (FIFA) aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). Priama
spolupráca s medzinárodnou športovou organizáciou so sebou prináša efektívnejší proces
vykonávania dopingových kontrol.

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:
Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
Súhlasíme so zverejnením správy na webovej stránke Antidopingovej agentúry SR.
Bratislava, 24.06. 2016

Schválil:

Mgr. Helena Poláková, PhD.
vedúca služobného úradu

