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:					Poľsko
Mesto:					Lodz 
Dátum:				20.-22. 7. 2022
Prijímajúca organizácia:	Medical University of Lodz 
Účel cesty:	projektové pracovné stretnutie Erazmus+
Spôsob financovania:	ZPC bola financovaná z rozpočtu projektu Erazmus+.
Rámcový program pobytu
Dátum/čas:	21 júl 2022: 9:00-17:00

Navštívená organizácia:	Medical University of Lodz

Stručný priebeh rokovaní
	 

Pracovné stretnutie bolo zamerané na vyhodnotenie získaných výsledkov projektu Erazmus+ “Education and commitment as a strategy to fight against doping”. Stretnutia sa zúčastnili hlavný riešiteľ projektu - ŠPANIELSKA SPOLOČNOSŤ ŠPORTOVEJ MEDICÍNY - SEMED (ŠPANIELSKO-ES) a ostatní zástupcovia ako partneri projektu. Partnermi projektu sú NADÁCIA UNIVERZITNEJ SAN ANTONIO - UCAM (ŠPANIELSKO-ES), ZDRUŽENIE PRE ŠPORT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Crosskovacsi (HUNGARY-HU), NADÁCIA KLITSCHKO - KF (UKRAJINA-UKR), ZDRUŽENIE ŠPORTOVÝCH LEKÁROV SRBSKO-SMAS (SRBSKO-SRB), ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR-SADA (SLOVAKIA-SVK) a  LEKÁRSKA UNIVERZITA V ŁÓDŹI- MUL (POĽSKO-PL).

Zároveň sa prejednala a schválila ďalšia fáza projektu, v rámci ktorej jednotliví partneri vypracujú grafické edukačné materiály podľa schváleného plánu projektu. 


Odporúčané závery
Pracovná skupina schválila doteraz vypracované vzdelávacie materiály v súlade s termínmi projektu. Vyhodnotili sa doterajšie výsledky jednotlivých výstupov z uvedeného projektu.
Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Dokumentácia bude uložená vo forme prezentácií na Antidopingovej agentúre SR. Po dokončení projektu, budú všetky materiály k dispozícii v slovenskom jazyku.
Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC


Antidopingová agentúra SR bude využívať získané výsledky aj vypracované nové vzdelávacie materiály v prevenčno-vzdelávacích aktivitách SADA.   

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   

