
                   
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

      SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
 

  

1. ÚČASTNÍCI ZPC 

 

Meno:     Barbora  

Priezvisko:   ZAHRADNÍKOVÁ            Titul: Mgr. 

Funkcia:   whereabouts and TUE manager 

Znalosť jazykov:  anglicky, nemecky 

Názov organizácie:  Antidopingová agentúra SR 

Adresa:   Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  

 

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

Štát:             Veľká Británia 

Mesto:             Londýn 

Termín:            14. – 16. október 2011 

    Prijímajúca organizácia :    The London Organising Committee of the Olympic Games and 

Paralympic Games Limited ( ďalej len LOCOG )  

Adresa:            23rd floor 

                                               One Churchill Place 

                                               Canary Wharf 

                                                            London E14 5LN 

                                                            Great Britain 

 

 Účel cesty: Doping Control Officer (ďalej len DCO)  

  Pre-Games training /  workshop    

            

 

    Spôsob financovania:           ZPC bola financovaná z rozpočtu MOV (letenka, ubytovanie) a 

z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR (ostatné cestovné 

výdaje) 

 

 

 



3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 

 

Dátum / čas:   14. – 16. október 2011 /18:00 – 13:00 hod.  

Navštívená organizácia: LOCOG  

Kontaktované osoby: - medzinárodní DCOs, organizačný tím (LOCOG) 

 /prizvaných celkom 100/ 

     

Kontaktné adresy:  adresár / podľa organizácie (nezverejňujeme) 

 

 

 

4. PRIEBEH WORKSHOPU 

 

Zahraničná  pracovná cesta  sa  uskutočnila na báze kooperácie národných antidopingových 

organizácií.  

 

 

AD - 01 ÚVOD A SÚHRNNÁ AKTUALIZÁCIA                                         / 14.október 2011 / 

 

Pracovné zasadnutie otvorili a viedli p. Jonathan Harris, Senior Manager LOCOG, p. 

Kevin Haynes, Deputy Manager LOCOG a p. Joe Marshall, Workforce Manager LOCOG. 

Workshop sa konal za účasti 100 DCOs z celého sveta.  

   

 

AD - 02 PRACOVNÝ PROGRAM STRETNUTIA / deň 1.                             / 14.október 2011 / 
 

Hlavnou témou a cieľom stretnutia bolo oboznámenie DCOs so základnými faktami a získať 

základné poznatky súvisiace s dopingovou kontrolu pred a počas letných Olympijských Hier v roku 

2012. Pracovný program pokračoval v nasledovných bodoch: 

 

1. Predstavenie LOCOG tímu: Jonathan Harris (Senior Manager), Kevin Haynes (Deputy 

Manager from UK Anti-Doping), Joe Marshall (Workforce Manager from UK Anti-

Doping), Paul Jackson (Venue Cluster Manager - Olympic Park, from Football 

Association), Sophie Berwick (Venue Cluster Manager – River Zone, from IOC and 

IPC), Amandine Bousigue (Venue Cluster Manager – Central Zone, from WADA), 

Rebecca Watts (Venue Cluster Manager – Outside London, from ANADO), Rebecca Lee 

(Workforce Coordinator), Kathryn Williams (Team Coordinator from Wales)  

 

2. Olympijské Hry v číslach: 

 

 19 súťažných dní 

 26 športov 

 39 disciplín 

 302 podujatí 

 631 stretnutí 

 34 športovísk 

 10 500 športovcov 



 27 000 zástupcov z tlače a médií 

 937 000 kusov športového výstroja 

 200 000 pracovníkov 

 70 000 dobrovoľníkov 

 10 000 000 a viac lístkov 

 

3.  Paralympijské Hry v číslach: 

 

 11 súťažných dní 

 20 športov 

 21 disciplín 

 499 podujatí 

 285 stretnutí 

 19 športovísk 

 4 200 športovcov 

 

4. Predstavenie športov a športovísk, a ich rozmiestnenie po Londýne. Budú 3 hlavné zóny: 

 

 Olympic Park (Athletics – Olympic Stadium, Aquatics Centre, Water Polo, 

Cycling – Velodrome, BMX Circuit, Hockey Centre, Basketball Arena, Handball 

Arena, Wheelchair Tennis) 

 Central Zone ( Archery – Lord´s Cricket Ground, Triathlon – Hyde Park, Cycling 

– The Mall, Beach Volleyball – Horse Guard´s Parade, Volleyball – Earl´s Court, 

Marathon – London Streets) 

 River Zone (Boxing, Judo, Fencing, Taekwondo, Table Tennis, Weightlifting, 

Wrestling, Boccia, Equestrian, Modern Pentathlon, Shooting, Paralympic 

Archery, Basketball (finals), Gymnastics 

 

5. Športy a športoviská mimo Londýna: 

 

 Glasgow, Newcastle, Manchester, Coventry, Cardiff, Eton Dorney, Hadleigh 

Farm, Weymouth & Portland. 

 

6. Dopingové kontroly v číslach: 

 

 6 250 odberov moču a krvi 

 z toho 5 000 počas Olympijských Hier (ďalej len OH) a 1 250 počas 

Paralympijských Hier (ďalej len PH) 

 3 250 súťažných odberov  a 1 800 mimosúťažných odberov na OH 

 755 súťažných odberov na PH a 495 mimosúťažných odberov na PH 

 230 medzinárodných DCOs 

 

7. Zloženie tímu stanice dopingovej kontroly na športovisku (Doping Control Station, ďalej 

len DCS): 

 

- DCS Manager (ďalej len DCSM) 



- DCO 1 (1 žena/muž) 

- DCO 2 (1 žena/muž) 

- Blood Collection Officer 1 (ďalej len BCO) 

- BCO 1 

- BCO 2 

- Chaperone Team Leader (ďalej len CTL) 

- Access Control Chaperone 1 

- Reception Chaperone 2 

- Escorting Chaperone 

 

8. Procedúry: 

 

 LOCOG formulár dopingovej kontroly: 

- Kombinácia notifikácie a informácie odberu vzorky na jednom formulári 

 Observácia vzoriek: 

- Zodpovednosť DCO za pozorovanie športovca pri odovzdávaní vzorky 

- Nesmie byť zástupca ako svedok 

 Neúplná vzorka: 

- Modifikovaný systém na pridanie flexibility a zredukovanie času 

 Digitálny refraktometer 

 

9. Stanica dopingovej kontroly:  

 

- Kombinácia odberu moču a krvi v jednej miestnosti.  

- DCOs a BCOs pracujú spolu aby sa zredukoval čas 

- Rozšírené súkromie pre atléta  

 

 

AD - 03 PRACOVNÝ PROGRAM STRETNUTIA / deň 2.                             / 15.október 2011 / 
 

Hlavnou témou a cieľom stretnutia bolo oboznámenie DCOs s celým priebehom procesu 

dopingovej kontroly, školenie a tréning DCOs  ako i názorná ukážka dopingovej kontroly DCO 

pred komisiou WADA, IOC, IPC, LOCOG. Pracovný program pokračoval v nasledovných bodoch: 

 

1. Formulár dopingovej kontroly: 

 

 Princípy – kombinácia notifikácie a odberu vzorky na jednom formulári 

- Kombinácia odberu moču a krvi 

- Väčšie miesto pre poznámky aby sa zredukoval počet prípadných 

dodatkových formulárov 

 

 Ciele – rýchlosť procesu písania a ukončenia dopingovej kontroly 

- Zredukovanie duplicitných údajov 

- Zredukovať množstvo papierovej práce 

- Zredukovanie chýb 

 

 



2. Notifikácia: 

 

 Procedúry – pri súťažnej dopingovej kontrole musí byť notifikácia kompletná 

pred vstupom športovca do Media Mixed Zone 

- CTL priradí športovca Chaperonovi 

- CTL a Chaperoni musia skontrolovať hraciu plochu aby zaistili správnu 

notifikáciu  

- Športovec sa identifikuje počas finálnej pozície a preverí sa akreditáciou 

- Čas vypísania notifikácie musí byť zaznamenaný do formulára 

 

 Práva a povinnosti – budú obsiahnuté pri vstupe a na právnom formulári pre 

Olympijské Hry, plne v anglickom a francúzskom jazyku na kópií Notifikácie 

formulára dopingovej kontroly (ďalej len DCF) pre športovca. Chaperoni sa 

musia pýtať športovca či vyžaduje prečítať svoje práva a povinnosti. 

 

 Ohlasovanie DCS – okamžite po ukončení zápasu musí byť ohlásená notifikácia, 

s výnimkou, že športovec musí participovať na nasledujúcich aktivitách:  

 

o  Zdržanie kvôli hendikepu / Paralympijské Hry  

o  výmena alebo oprava invalidného vozíka 

o  výmena protézy 

o  výmena bandáže 

o  Čakanie na asistenta 

 

 Prevádzka DCS: 

 Príchod športovca do DCS – Access Control Chaperon povolí vstup len 

jednotlivcom s pasom dopingovej kontroly 

 Všetci športovci a sprevádzajúce osoby sa zapíšu pri vstupe/pri odchode 

z DCS a sú kontrolovaní dvoma recepčnými Chaperonmi 

 Transfer DCF k DCSM – raz keď vstúpi športovec do čakacej miestnosti, 

každý Chaperon je zodpovedný za odovzdanie DCF a akreditácie DCSM 

 Transfer DCF od DCSM – DCO : DCO dostane DFC a záznam o odbere 

krvi: - ktoré skúmavky sa použijú na daný odber (žlté/fialové) 

- Počet naplnených skúmaviek 

- Či športovec preferuje sedieť alebo ležať počas odberu krvi 

- Či športovcov biologický pas – dodatočný formulár musí byť 

doplnený   

 

3. Pridelenie športov jednotlivým DCOs, pri ktorých bude robiť dopingové kontroly počas 

budúcoročnej letnej Olympiády.  

 

4. Tréning procedúry dopingovej kontroly krok za krokom. 

 

5. Názorná ukážka dopingovej kontroly každým jedným komisárom pred komisiou WADA, 

IOC, IPC a LOCOG. 

 

 



 

AD - 03 PRACOVNÝ PROGRAM STRETNUTIA / deň 3.                             / 16.október 2011 / 
   

Hlavnou témou a cieľom programu tretieho dňa bolo oboznámenie budúcich DCOs, ktorí prešli 

testom predchádzajúci deň, s ďalšími krokmi, ktoré budú nasledovať počas nastávajúceho obdobia 

až do začiatku Olympijských Hier v roku 2012. Pracovný program pokračoval v nasledovných 

bodoch: 

 

1. Obhliadka okolia štvrte Londýna kde budú budúci DCOs ubytovaní. 

 

2. Rozdelenie DCOs do skupín podľa pridelených športov a detailnejšie oboznámenie sa so 

športoviskom, ukážka miestnosti dopingovej kontroly. Úlohy BCOs a Chaperonov.  

 

3. Aktivity tri dni pred začiatkom Olmypiády. 

 

 

Trojdňový workshop ukončil slovami p. Jonathan Harris, Senior Manager LOCOG a p. Joe 

Marshall, Workforce Manager LOCOG. 

 

 

 

5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 

 

 

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA: 
 

Z pracovného workshopu LOCOG vyplynuli pre národnú antidopingovú organizáciu dôležité 

poznatky a osobné skúsenosti, ktoré budú postupne prenášané do práce agentúry, pričom pôjde 

predovšetkým o: 

 

- striktné dodržiavanie postupu pri výkone dopingovej kontroly 

- postup pri výkone odberu krvi športovcovi pre účel dopingovej kontroly 

- nová štruktúra formulárov dopingovej kontroly 

- nové súpravy na odber biologického materiálu 

- špecifikácie výzvy športovca na dopingovú kontrolu na rôznych druhoch športovísk 

 

 

 

6. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 

1/   

Doping Control Manual for London Olympic Games 2012. 

 

2/  

Doping Control Form 

 

 



3/  

Doping Control Procedure, video 

 

4/  

DCO Update I. 

 

5/ 

DCO Update II. 

 

 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. Zahraničná pracovná cesta a následné aktivity 

viažúce sa na konanie OH 2012 sú príspevkom a podielom SR k napĺňaniu záväzkov 

medzinárodnej spolupráce v oblasti antidopingu vo vzťahu k MOV a WADA.  

 

 

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 a programu medzinárodnej spolupráce.  

 

 

Súhlasím so zverejnením správy na internete, publikovanie na webovej stránke 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

Bratislava, 20. október 2011 

 

 

 

Vypracovala:  Barbora ZAHRADNÍKOVÁ 

 

 

 

 Schválil: Miroslav MOTYČÍK 
 

http://www.antidoping.sk/

