ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
1. ÚČASTNÍK ZPC
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
Znalosť jazykov:
Názov organizácie:
Adresa:

Kristína
VAVROVÁ
Titul: Mgr.
testing and international relations manager
anglicky, španielsky, francúzsky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA
Štát:
Mesto:
Termín:

Colorado, Spojené štáty americké
Colorado Springs
03. – 05. november 2010

Prijímajúca organizácia:

ASOCIATION of NATIONAL ANTI-DOPING
ORGANIZATIONS (ďalej len ANADO)

Adresa:

180 Elgin Street
Suite 1400
Ottawa, Ontario
Canada K2P 2K3

Účel cesty:

15. ANADO WORKSHOP – INTELLIGENT TESTING
AND INVESTIGATIONS

Spôsob financovania:

ZPC bola plne financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU
Dátum/ čas:
Navštívená organizácia:
Kontaktované osoby:

03.-05. november 2010 / 09.00 - 17.30 hod.
ANADO WORKSHOP
- zúčastnení zástupcovia národných a medzinárodných
antidopingových organizácií, zástupcovia svetovej
antidopingovej agentúry, zástupcovia organizačného výboru
olympijskych hier v Londýne a zástupcovia ďalších
zainteresovaných športových organizácií.
/prizvaných celkom 72/

Kontaktné adresy:

adresár / podľa organizácie (nezverejňujeme)

4. PRIEBEH ROKOVANÍ
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze workshopu ANADO, ktorú hosťovala
Národná Anti-Dopingová Agentúra Spojených štátov amerických (USADA). Anti-Dopingová
Agentúra Slovenskej republiky participuje v ANADO ako regulárny člen. Pred samotným
workshopom sa konali ešte viaceré koordinačné a pracovné stretnutia tzv. Extraordinary Meeting of
Members, ANADO Member Planning Meetings a stretnutia Board of Directors a bilaterálne
rokovania členov ANADO.
AD – 01

MEMBER PLANNING SESSION
/03.nov 2010 /
Zo stretnutí Member Planning Session vyvstali 3 základné role / úlohy pre

ANADO:
1. presadzovanie – ANADO by sa malo jednoznačne vyjadrovať k určitým otázkam voči
WADA, medzinárodným federáciám a možno aj CAS. To by sa dalo dosiahnuť vytvorením
komisií poverených Radou ANADO (ANADO Board), ktoré by jednoznačne formulovali postoj
ANADO na konkrétne problémy a vytvárali perspektívy ANADO v antidopingu.
2. najlepšie postupy a efektívnosť – odporúčanie vytvoriť pracovnú skupinu expertov, ktorá by
tvorila technické dokumenty, alebo príručky/návody ako postupovať v riešení rôznych otázok, na
základe skúseností členov, ktorí už tieto otázky/problémy vyriešili, za účelom pomoci rozvoja
antidopingových programov ostatných členov.
3. rozvoj/vývoj – snaha vyrovnať rozdiely v rozvinutosti antidopingových programov medzi
NADOs. Možným riešením by bola webová stránka, kde by sa dali zdieľať skúsenosti. WADA
a UNESCO by mohli poskytnúť financovanie rozvoja NADOs.
AD – 02

EXTRAORDINARY MEETING OF MEMBERS (EMM)
/03.nov 2010 /
Súčasťou EMM bolo odsúhlasenie agendy na ďalšie stretnutie ANADO pre rok
2011. Nasledujúce stretnutie by sa malo konať v marci 2011 v Lausanne a ďalšie v novembri
2011 v Poľsku v spolupráci s Poľskou NADO (Polish Commission Against Doping in Sport).
Ďalej sa riešil rozpočet, ktorý nie je vôbec podľa predstáv väčšiny členov a snaha do budúcna je
ho samozrejme upraviť. Okrem toho bude aktualizovaný zoznam členov ANADO, keďže

v poslednej dobe vzniklo veľa nových NADOs, bude tento zoznam kontaktov distribuovaný
každému členovi ANADO.

AD - 03

WORKSHOP ANADO
/04.nov 2010 /
Workshop otvoril prezident ANADO p. Graeme Steel a ďalej všetkých privítal p.
Travis T. Tygert (USADA CEO) reprezentujúci hosťujúcu antidopingovú agentúru USA.
Pracovný program začal nasledovnými prezentáciami:
WADA General Update and the Importance of Intelligent Testing and Investigations
David Howman WADA Director General
V krátkosti zhrnul neefektívnosť stretnutí a slabé a neuvážené využite EPO analýz pri testovaní.
Pripomenul, že v roku 2012 sa bude opäť revidovať Svetový antidopingový kódex.
Medzi aktuálne výzvy zahrnul:
1. podsvetie, pašovanie a ilegálna distribúcia, korupcia, úplatkárstvo
2. čierny trh s liečivami (25% liekov na svete pochádza z čierneho trhu)
3. rastúca dômyselnosť v podvádzaní vo vrcholovom športe (rastový hormón sa stále veľa
používa a málo testuje – z krvi)
4. peniaze – potrebujeme vykazovať výsledky (tzv. cost effectiveness), no antidopingový
program sa neustále zdražuje.
5. CAS – vysoké náklady na súdne konania
Ďalej stanovil aktuálne priority:
1. Súlad s Kódexom
2. Regionálne antidopingové organizácie
3. Biologický pas
4. ADAMS
5. Krvné odbery
6. Krajiny s vysokou prioritou (napr. Rusko, Turecko, India, Nigeria,...) – majú veľa vrcholových
športovcov a antidopingový program veľmi slabý, alebo dokonca žiaden.
WADA – Standards and Harmonization
Rune Andersen WADA Director Standards and Harmonization
Medzinárodné normy pre testovanie a pravidlá miest pobytov (W/A):
1. účel W/A požiadaviek (efektívne mimosúťažné testovanie, obmedzený počet športovcov, cieľ
W/A – nájsť športovca a odobrať vzorku, nie nezastihnutia a neodovzdania monitoringov,
musia byť aplikované nestranne a spravodlivo)
2. zvýrazniť pyramídový koncept “Testing Pools“
3. snaha zlepšiť “user friendlyness“ systému ADAMS
4. športovci v RTP musia byť informovaní a vzdelávaní
5. ADO má pomáhať športovcov vyvarovať sa nezastihnutiam a nedodaniam W/A
V ďalšej časti sa venoval problematike súladu s Kódexom. V novembri 2011 by mala byť vydaná
správa o stave krajín.

London 2012 Update
Kevin Haynes, Deputy Manager Anti-Doping Sport Department, LOCOG
Priniesol aktualizácie v procese príprav na olympijské hry 2012 v Londýne. Cieľom je vykonať
6200 testov (moč+krv). Intervia komisárov dopingovej kontroly prebehnú po telefóne v období
január-marec 2011 a vybraní komisári sa zúčastnia školení v čase od júla 2011 do marca 2012.
Súčasťou školení bude aj vydanie “Sport Specific Guidelines“.
My ako NADO môžeme prispieť napr. skúsenosťami ako zefektívniť rôzne procedúry týkajúce
sa testovania, ale tiež vzdelávaním vlastných športovcov (hlavne paralympikov).
Results of Swiss Athlete Survey
Matthias Kamber, Director, ADCH
Anti-Doping Switzerland vypracovala štatistiku na základe prieskumu, ktorý zrealizovala
prostredníctvom internetu. Prieskum sa týkal viacerých oblasti (SIMON vs. ADAMS, komisári
dopingovej kontroly, samotné dopingové kontroly, porovnanie komisárov so zahraničnými,
kvalita webstránky, názory športovcov na doping) a odrážal najmä názory športovcov.

AD - 04

LARGE GROUP AFTERNOON
– PREZENTÁCIE S MOŢNOSŤOU ĎALŠEJ DISKUSIE
/04.nov 2010 /
Risk Assessment and Pool Development
Anne Cappelen, Anti-Doping Norway
“Risk assesment“ sa dá využiť aj na iné ako len na testovanie. Mal by obsahovať analýzu
dopingovej štatistiky, súčasné trendy v dopingu, fyzické predpoklady a požiadavky konkrétneho
športu a podporný vplyv látok na rôzne druhy výkonu.
Na základe toho treba potom zhodnotiť koho testovať, kedy je najlepšie ho testovať, na aké látky
a tiež zamerať vzdelávanie v jednotlivých športoch na látky, ktoré sa v danom športe najviac
využívajú pre posilnenie výkonu.
Test Selection and Special Analysis for Intelligent Testing Programs
Daniel Eichner, Science Director, USADA
Na vyhodnotenie cieleného testovania je potrebné:
1. longitudinálne (vedecké) sledovanie
2. informácie o športovcovi (tréner, dopingová história, a pod.)
3. vyhodnotenie výkonu športovca
Okrem toho USADA robí aj cielené IRMS analýzy (testosteron sa z moču rýchlo vylučuje, ale pri
IRMS sa dajú odhaliť zmenené hodnoty).
Problém je v oblasti testovanie rastového hormónu, Inzulínu, Insulin Growth Factor-1, EPO
a HCG, kde je ich molekulárna štruktúra podobná až rovnaká endogénnym látkam a navyše majú
tieto látky krátku trvanlivosť v tele.
Establishing an Effective Sample Collection Process
Khalid Galant, SAIDS
Problém s transportom krvných vzoriek, pretože je na to obmedzený čas (krv sa začne
rozkladať).

Odber krvi komisármi vyriešili – s komisárom dopingovej kontroly ide vždy zdravotná sestra,
ktorá odoberie krv, z tohto dôvodu nie je potrebné školenie všetkých komisárov na odber krvi.
Neil Murrel, Caribbean RADO
Najväčší problém tohto regionálneho ADO je transport vzoriek do laboratória, jednak je to drahé
a nemajú laboratórium na každom ostrove (t.j. v každej krajine) – niekedy je problém vyviesť
vzorky mimo krajinu.
James Sclater, ANADO
Aj napriek tomu, že situácia medzi IFs a NADOs, čo sa týka vzájomnej spolupráce sa
v posledných rokoch výrazne zlepšila, James poukázal na nedostatky spolupráce v súčasnosti:
1. neflexibilné plánovanie dopingových kontrol (IFs lepšie vedia kedy je krízové obdobie
v danom športe, preto vedia lepšie odporučiť, kedy testovať a cez spoluprácu s IFs sa dá
predísť zbytočným opakovaným odberom)
2. rozpočtové a personálne problémy (treba viac využívať ANADO a Sport Accord)
3. nedostatok verejne dostupných zariadení na spoluprácu (ADAMS je dobrým riešením)
4. spoliehanie sa na nedeskriptívnu štatistiku (nie je podstatné čo najviac otestovať, ale čo
najefektívnejšie)
Anne Brown (Canadian Centre for Ethics in Sport – CCES) v závere zhrnula všetky dôležité
body a problémy, ktoré vyvstali z dnešných prezentácií a diskusií.
5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY
ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA:

A/

pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

-

reflektovať autonómnosť a poslanie národnej antidopingovej organizácie v otázke
a nastavenia, rozhodovania a priameho výkonu testovania športových reprezentantov
s dôrazom na efektívnosť dopingovej kontroly.

B/

pre Antidopingovú agentúru SR

-

zefektívniť testovanie využitím metód a foriem inteligentného testovania,
v oblasti vzdelávania sa sústrediť na výchovu mladých športovcov a venovať tiež
pozornosť názorom športovcov vo vzťahu k antidopingovému programu,
etablovať spoluprácu s políciou a colnou správou pre zefektívnenie boja proti dopingu,
spolupráca s medzinárodnými federáciami prostredníctvom systému ADAMS pre časové
a finančné zefektívnenie testovania.

-

6. ZOZNAM OBDRŢANEJ DOKUMENTÁCIE
1/
Association of National Anti-Doping Organizations (ANADO)
15th ANADO Workshop – Intelligent testing and investigations – 02 November 2010
Draft Potential Role of the ANADO Secretariat: Outcomes from the Member
Planning Session
2/
Association of National Anti-Doping Organizations (ANADO)
15th ANADO Workshop – Intelligent testing and investigations – 02 November 2010
ANADO Anti-Doping Services Update- November 2010
Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla
Antidopingovej agentúry SR.

7. PRÍNOS
Poznatky z prezentácií a pracovných stretnutí odborne zameraných skupín predstavujú
progresívnu a vysoko efektívnu koordinačnú, informačnú a dokumentačnú bázu pre rozvoj
vzdelávacieho a antidopingového programu v krajinách po celom svete. Predmetná
komunikácia a poznatky sú priebežne uplatňované v rámci Národného antidopingového
programu a využité v bezprostrednej riadiacej praxi, v legislatívnom procese, v
antidopingovej regulácii, v domácej a medzinárodnej spolupráci, ako aj pri zverejňovaní
a popularizácií antidopingových opatrení.

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.

Súhlasím so zverejnením správy na internete ADA SR.

Bratislava, 05. november 2010

Vypracovala: Kristína VAVROVÁ

Schválil:

Miroslav MOTYČÍK

