
       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 

ÚČASTNÍCI ZPC

          Meno: Žaneta
          Priezvisko: CSÁDEROVÁ  Titul: Mgr., PhD.
          Funkcia: riaditeľka 
          Znalosť jazykov: anglicky, rusky
          Názov organizácie: Antidopingová agentúra SR
          Adresa:             Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA

Štát: Rakúsko
Mesto: Viedeň
Termín: 23.11.2018
Prijímajúca organizácia:       Federálne ministerstvo pre verejné služby a šport 
                                               a Národná rakúska antidopingová agentúra
Adresa: House of Sports, Prinz-Eugen-Straße 12, 1040    
                                               Viedeň
                                             

Účel cesty: 10th anniversary of the National Anti-Doping Agency Vienna

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

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU

Dátum / čas: 23. 11. 2018   od 17:00 hod. – 19:30 hod.

4. PRIEBEH ROKOVANÍ

Zahraničná  pracovná cesta  sa  uskutočnila na báze bilaterálnej spolupráce s Rakúskou 
antidopingovou agentúrou (NADA AUSTRIA).  Vice-kancelár a minister športu Heinz-



Christian Strache zablahoželal zamestnancom Národnej antidopingovej agentúry NADA 
Rakúsko k desiatemu výročiu a zdôraznil dôležitosť antidopingovej práce. Národná 
antidopingová agentúra NADA Rakúsko vykonala celkovo okolo 30 000 dopingových 
testov a okolo 2000 prednášok a seminárov pre elitný a juniorský šport, čo významne 
prispieva k ochrane čistých športovcov na národnej úrovni.  Medzinárodná spolupráca 
národných antidopingových agentúr má významné miesto v antidopingovej politike, aby 
boli dodržané rovnaké štandardy u všetkých signatárov Svetovej antidopingovej agentúry.  
Najdôležitejšou osobou v týchto procesoch je športovec, a čistý športovec si zaslúži rovnaké 
pravidlá pri dopingovej kontrole ako aj v prevencii proti dopingu. 

Rakúsky spôsob antidopingovej práce na národnej úrovni  je vzorom aj pre ostatné 
krajiny.

5. PRÍNOS 

Výmena informácií a skúseností v oblasti antidopingových aktivít medzi národnými 
antidopingovými agentúrami je veľmi dôležitá. Zvlášť prínosne  je  osobne participovať 
v tejto oblasti na významných športových podujatiach a pri implementácií antidopingových 
štandardov. Výmena medzinárodných odborníkov prispieva k väčšej transparentnosti 
a zlepšuje dôveryhodnosť celého antidopingového systému. Skvalitňuje proces dopingovej 
kontroly. 

6.    ODPORÚČANÉ ZÁVERY

Zamerať sa na oblasť výmeny a spolupráce pri poskytovaní kvalifikovaných DCO 
na významných športových podujatiach.  Ako aj možnosť vysielania zamestnancov za 
účelom cezhraničnej výmeny informácií.

 

7.     ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE

Žiadne.

8. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY 

Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk,  jej východiská budú 
priebežne prezentované na pracovných stretnutiach zameraných na aktualizáciu a rozvoj 
Národného antidopingového programu. 

Bratislava, 28.11.2018

Vypracoval: Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

http://www.antidoping.sk


Súhlasím so zverejnením správy na webovej stránke Antidopingovej agentúry SR.

Schválil: 

           JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
           Ministerka školstva


