Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Účastník ZPC
Meno a priezvisko: 			MUDr. Ľubomír Gulán 		
Názov pracoviska: 	SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Pracovné zaradenie: 	odborný pracovník pre vzdelávanie, 
vedúci oddelenia prevencie a testovania


Zahraničná pracovná cesta
Štát:					Francúzsko	
Mesto:					Paríž 
Dátum:				3. – 5. 6. 2019
Prijímajúca organizácia:	Antidoping Norge
Účel cesty:	účasť na konferencii
Spôsob financovania:	ZPC bola financovaná z rozpočtu SADA


Rámcový program pobytu
Dátum/čas:	4. jún 2019, 9:30-16:00
	

Navštívená organizácia:	-
Kontaktovaní partneri: 	-

Kontaktné adresy:			-


Stručný priebeh rokovaní
	
Oficiálny začiatok konferencie otvorili spoločne riaditeľka antidopingovej agentúry, viceprezidentka olympijského výboru a prezidentka WFEB (World Forum for Ethics in Business.

Následne boli predstavené kauzy z blízkej minulosti v cyklistike, problémy s atlétmi trénujúcimi v Keni a potom aféra týkajúca sa RUSADA a Ruskej federácie.

Pri okrúhlom stole, keď pomedzi inými bol členom aj český športovec Petr Koukal bola diskutovaná téma využívania a zneužívania športovcov kvôli kontraktom. Prebraté boli aj etické dôsledky vplyvu médií na športovca, ktorý sa v súčasnosti stáva obchodným artiklom.

V ďalších častiach program sa diskutovalo o ochrane ľudských práv najmä smerom k športovcom a potrebe zmeniť celkové myslenie a vybudovať základňu na ich protekciu.

Odporúčané závery

Konferencia a diskusné fora boli zamerané najmä na spoluprácu a podporu médií pri chránení čistého športu. Kauzy, ktoré boli prezentované v poslednom období (či už sa to týka medzinárodných federácií ale aj národných agentúr) by mali byť varovaním pre všetky ostatné organizácie, aby sa podobné situácie viac krát nezopakovali.
-
Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

	Nórska antidopingová agentúra je v súčasnosti jedna z vedúcich organizácií a krajín v boji prot dopingu. Kvôli významnej pomoci zo strany 4 ministerstiev postupne rozbiehajú projekty smerom k ochrane verejného zdravia, nielen vo fitnescentrách ako aj pri akciách masového charakteru, ale majú zabehnutú aj spoluprácu s políciou a momentálne začínajú robiť osvetu o čistom športe aj vo väzniciach.		
Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk. 

Súhlasím so zverejnením správy na internete.




Správu vypracoval: 					MUDr. Ľubomír Gulán
						Prevencia a testovanie



Správu schválil: 					Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
							riaditeľka SADA 

