
Správa zo zahraničnej pracovnej 
cesty 

1. Účastníci ZPC 
Meno a priezvisko:    Ing. Tomáš Pagáč, PhD.     
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    vedúci oddelenia testovania a prevencie  
Znalosť jazykov:    anglicky, francúzsky 
 
Meno a priezvisko:    PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.      
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    riaditeľ 
Znalosť jazykov:    anglicky, rusky 

2. Zahraničná pracovná cesta 
Štát:     Česká republika 
Mesto:     Praha 
Dátum:    29. – 31. 7. 2020 
Prijímajúca organizácia: Antidopingový výbor ČR. 
Účel cesty: Účasť na pracovnom stretnutí.   
Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej 

agentúry SR. 

3. Rámcový program pobytu 
Dátum/čas: 29. 7. 2020 18:00 – 20:00  

Pracovné stretnutie s riaditeľom NADA Austria. 
30. 7. 2020 10:00 – 18:00   
Pracovné stretnutie so zástupcami 
Antidopingového výboru ČR a riaditeľom NADA 
Austria.  

 

Navštívená organizácia: Antidopingový výbor ČR. 

4. Stručný priebeh rokovaní 
   
29. 7. 2020 18:00 – 20:00 
Pracovné stretnutie s riaditeľom rakúskej antidopingovej agentúry NADA 

Austria, na ktorom sme rozoberali smerovanie organizácie CEADO, ktorá združuje 
antidopingové agentúry (Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, 
Maďarsko).  

 Nastavenie vzájomnej spolupráce pri testovaní športovcov v jednotlivých 
krajinách CEADO. 

 Jednotná vízia spolupráce s medzinárodnou testovacou agentúrou ITA. 
 Zabezpečenie medzinárodného školenia pre dopingových komisárov 

v Maďarsku.  



30. 7. 2020 10:00 – 18:00   
Pracovné stretnutie so zástupcami Antidopingového výboru ČR a riaditeľom 

NADA Austria.  
Prezentácia Antidopingového výboru ČR: 

 Predstavenie štruktúry antidopingového výboru ČR. 
 Analýza a prezentácia stratégie testovania a vykonávania dopingových 

kontrol.  
 Proces udeľovania terapeutických výnimiek v ČR.  
 Legislatívny rámec – postavenie antidopingu.  

Prezentácia CEADO: 
 Predstavenie a úvod do organizácie CEADO. 
 Členské krajiny. 
 Postup pri prijímaní nového člena. 
 Výsledky doterajšej spolupráce. 
 Predstavenie smerovania CEADO v roku 2021. 

5. Odporúčané závery 
 

 SADA nominuje 5 dopingových komisárov pre účasť na medzinárodnom školení 
pre dopingových komisárov v Maďarsku, termín sa bude priebežne upravovať 
podľa opatrení súvisiacich s Covid pandémiou.   

 SADA súhlasí s prijatím Antidopingového výboru ČR ako ôsmym členom CEADO 
organizácie.  

 SADA sa bude snažiť rozvíjať vzájomnú spoluprácu s Antidopingovým výborom 
ČR, spoločný tréning dopingových komisárov, spolupráca pri testovaní 
slovenských a českých športovcov na území Českej republiky a Slovenskej 
republiky.    

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej 
uloženia 

Žiadna.  

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 
 

 Účasť na pracovnom stretnutí splnil svoj účel, Antidopingový výbor prejavil 
záujem stať sa členom organizácie CEADO. Osobný kontakt s novým vedením nám 
umožnil nastavenie efektívnej spolupráce, predovšetkým pri testovaní slovenských 
športovcov v ČR a českých športovcov na Slovensku.  
 
 
 
 
 



8. 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.  
                                                                                                        Vedúci odd. testovania a prevencie 
 
 
 
        
       PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. 
       riaditeľ SADA 

        
 
 
 

Správu schválil:      Mgr. Branislav Gröhling 
Minister školstva  
  

  
 
 

http://www.antidoping.sk/

