Správa zo zahraničnej pracovnej
cesty
1.

Účastníci ZPC

2.

Zahraničná pracovná cesta

3.

Rámcový program pobytu

Meno a priezvisko:
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
Názov pracoviska: SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie:
odborný pracovník prevencie a TUE
Znalosť jazykov:
anglicky, francúzsky

Štát:
Francúzsko
Mesto:
Paríž
Dátum:
5.-7. 12. 2018
Prijímajúca organizácia: UNESCO
Účel cesty: účasť na stretnutí pracovnej skupiny UNESCO v boji proti dopingu
Spôsob Pinancovania:
ZPC bola Xinancovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

Dátum/čas: 6. december 2018: 10:00-17:30
Navštívená organizácia:

UNESCO

Kontaktovaní partneri:

-

Kontaktné adresy:

-

4.

Stručný priebeh rokovaní

Účasť na štvrtom stretnutí pracovnej skupiny UNESCO v oblasti boja proti
dopingu a nastavenia pravidiel pre nedodržiavanie pravidiel Dohovoru UNESCO.
Stručný prehľad:
• Výsledkom dotazníka môžu byť viaceré situácie
o ,,Compliance” – dotazník vyplnený, splnených 60 %, a sú splnené
cieľové požiadavky.
o ,,Non-compliance” – rozdelenie tejto kategórie do troch podkategórií:
♣ ,,Non-Respondent” – dotazník nevyplnený a neodovzdaný.
♣ ,,InsuXicient compliance” – dotazník odovzdaný, ale nesplnený
aspoň na 60 %.
♣ ,,Inadequate compliance” – dotazník odovzdaný, splnený na
60 %, ale nespĺňa základné ciele dotazníka.
o ,,Non-Obervant” – aj štát neplní svoje právne záväzky uvedené v
Konvencii proti dopingu.
• Výživové doplnky – ako vyplýva z Dohovoru, krajiny sa zaviazali podľa článku
10 prijať opatrenia ohľadom predaja výživových doplnkov.
• Veda a výskum – problematický bod za Slovensko.
• Zriadenie ,,National Compliance Platform” na národnej úrovni.

5.

Odporúčané závery

Na základe záverov pracovnej skupiny UNESCO v oblasti boja proti dopingu
by mala byť zriadená národná platforma pre ,,Compliance”, ktorá sa by sa zaoberala
plnením dohovorov UNESCO. Vzhľadom na charakter dotazníku UNESCO a
dôsledkov vyplývajúcich z neplnenia jednotlivých bodov dohovoru navrhujem
vyhodnotiť posledný dotazník UNESCO so zameraním sa na časti, ktoré Slovenská
republika nespĺňa. Podľa posledného pracovného stretutia je pravdepodobné, že
nebude postačujúce splniť dotazník na 60 %, ale bude sa posudzovať, či sú splnené
tzv. ,,target” body Dohovoru. Piate stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na
február 2019.

6.

Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej
uloženia

-

7.

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

Účasť na stretnutí pracovnej skupiny UNESCO – získanie informácií o dôsledkoch
neplnenia Dohovoru UNESCO.

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:

Ing. Tomáš Pagáč, PhD.

Správu schválil:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka SADA

