ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

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

Barbora
ZAHRADNÍKOVÁ
Titul: Mgr.
whereabouts and TUE manager
anglicky, nemecky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
Znalosť jazykov:
Názov organizácie:
Adresa:

Vladislava
NAGYOVÁ
Titul: Mgr.
testing and international relations manager
anglicky
Antidopingová agentúra SR
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA
Štát:
Mesto:
Termín:

Švajčiarsko
Lausanne
19. marec 2012

Prijímajúca organizácia – A/: Institute of National Anti-Doping Organisations ( ďalej len
INADO ) INADO Meeting 2012
Účel cesty:

INADO Meeting 2012

Prijímajúca organizácia – B/ : WORLD ANTI-DOPING AGENCY (ďalej len WADA)
Adresa:

Účel cesty:

Stock Exchange Tower
800 Place Victoria ( Suite 1700 )
P.O.Box 120
Montreal ( Quebec ) H4Z 1B7
Canada
2012 WADA ANTI-DOPING ORGANIZATION
SYMPOSIUM - Working Together to Further Improve
the Fight against Doping in Sport

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

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU
A/ INADO Meeting 2012
Dátum / čas:
Navštívená organizácia:
Kontaktované osoby:

19. marec 2012 /16.15 - 18:15 hod.
INADO
- dočasne novo menovaný zástupcovia INADO:
predseda - David Kenworthy ( predseda UK Anti-Doping)

predstavenstvo - Aurora Andruska ( Australia )
Anders Solheim ( Nórsko)
Doug MacQuarrie ( Kanada )
Travis Tygart ( USA )
-zúčastnení zástupcovia národných a medzinárodných
antidopingových organizácií a ďalších zainteresovaných
športových organizácií /prizvaných celkom 85/
Kontaktné adresy:

adresár / podľa organizácie (nezverejňujeme)

B/ 2012 WADA ANTI-DOPING ORGANIZATION SYMPOSIUM - Working Together
to Further Improve the Fight against Doping in Sport
Dátum / čas:
Navštívená organizácia:
Kontaktované osoby:

20. - 21.marec 2012 / 09.00 - 16.15 hod.
WADA
- zástupcovia svetovej antidopingovej agentúry, zúčastnení
zástupcovia národných a medzinárodných antidopingových
organizácií,
zástupcovia
ďalších
zainteresovaných
športových organizácií. /prizvaných celkom 286/

Kontaktné adresy:

adresár / podľa organizácie (nezverejňujeme)

4. PRIEBEH ROKOVANÍ
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze INADO, v ktorej participuje aj
Antidopingová Agentúra Slovenskej Republiky ako riadny člen. Druhá časť pracovného programu
sa uskutočnila na báze WADA, v ktorej participuje aj Antidopingová Agentúra Slovenskej
Republiky ako zainteresovaná národná antidopingová agentúra.
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Pracovné zasadnutie otvoril a viedol p. David Kenworthy, dočasne menovaný predseda
INADO. Rokovanie sa konalo za účasti zástupcov národných antidopingových organizácií (
ďalej ako NADOs) a regionálnych antidopingových organizácií (ďalej ako RADOs).
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Hlavnou témou a cieľom stretnutia bolo predstaviť hlavné pôsobenie novovytvoreného Institute of
National Anti-Doping Organisations (INADO) a spoločné riešenie kľúčových otázok v oblasti
smerovania INADO a komunikácie medzi NADOs a RADOs.
Pracovný program :
1. Úvodné predstavenie členov predstavenia INADO
2. Rozdelenie zástupcov antidopingových a športových organizácii do štyroch skupín, pričom
každá skupina mala za úlohu odpovedať a nájsť riešenie na vopred určené otázky:
 Skupina 1 a 2:
Otázka 1: Ako môžeme ( NADOs, RADOs, ...) podporiť najlepší postup pri budovaní
INADO a ktorí členovia budú tvoriť vedenie?
Otázka 2: Čo by mohlo INADO dosiahnuť v priebehu budúceho roku?
 Skupina 3 a 4:
Otázka 1: Ako môže INADO pomôcť pri zlepšení komunikácie medzi členmi
antidopingových organizácií?
Otázka 2: Uviesť príklady kde dôvera medzi NADOs nebola evidentná?
Otázka 3: Čo môže INODO urobiť pre obnovenie dôvery medzi NADOs?
3. Po ukončení diskusie v jednotlivých skupinách, zástupcovia skupín predniesli svoj názor
k jednotlivým otázkam a dospelo sa k záveru stretnutia.

Celkové zhrnutie: INADA bude pôsobiť hlavne ako zastupujúca organizácia, konajúca v mene
jej členských NADOs a RADOs. Bude zabezpečovať jasné a jednotné posolstvo antidopingovej
politiky a šíriť ho ďalej do národných a medzinárodných športových a štátnych orgánov, ako je
WADA, International Olympioc Committee (IOC), UNESCO a Council for Europe.
Úloha INADO by sa však nemala obmedzovať ako len na zastupujúcu organizáciu, ale mala by
pomáhať rozvojovým NADOs prijať kvalitatívne postupy, rozvíjať a udržiavať zdroj svedčených
postupov, podporovať a kontrolovať ich používanie. I NADO, ako nová organizácia bola
vytvorená ako nezisková organizácia a tvoria ju NADOs z Austrálie, Kanady, Nórska, Veľkej
Británii a USA, ktoré boli zlúčené v Londýne.
David Kenworthy, predseda UK Anti-Doping, bol menovaný ako dočasný predseda INADO
a na stretnutí povedal: "Doping v športe je vážny a sofistikovaný celosvetový problém. NADOs
potrebujú medzi sebou úzko spolupracovať, aby na základe najvyšších noriem porazili podvody
a tých, ktorí ich obklopujú. INADO, za podpory WADA, bude pomáhať zvyšovať normy, aby sa
to dosiahlo."
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Pracovné zasadnutie otvoril a viedol p. Frédéric Donzé ( director, European Office &
International Federations relations, WADA), ktorý vyjadril poslanie a nové perspektívy pre
budúcnosť v boji proti dopingu.
Medzi aktuálne výzvy zahrnul:
1. využiť limitované zdroje na zlepšenie efektivity antidopingového programu
2. pracovať v spolupráci ( partnerstve ) - spolupráca môže znížiť náklady a zvýšiť efektivitu
antidopingových programov
3. ochota vzájomnej pomoci medzi IFs ( International federations ) a NADOs
4. koordinovať testovanie a vzdelávania v 119 krajinách cez 15 RADOs
5. pokračovať v organizovaní sympózia na uľahčenie partnerstiev medzi zainteresovanými
stranami
Ďalej stanovil aktuálne priority:
1. riešenie súladu s Kódexom
2. biologický pas športovca
3. zlepšenie štatistických ukazovateľov
4. neustále zlepšovanie systému ADAMS na splnenie potrieb zainteresovaných strán
5. program vzdelávania
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Pracovný program pokračoval nasledovnými prezentáciami:
Current Challenges in the Fight against Doping and Possible responses:Some Perspectives
on the way Forward
David Howman ( Director General, WADA)
David Howman sa vo svoje prezentácii snažil vo všeobecnosti oboznámiť s výzvami
(nástrahami), ktorým musí antidoping v súčasnej dobe čeliť.
1. Poukázal, že my všetci musíme zlepšiť kvalitu našich antidopingových aktivít na ochranu
športovcov pred dopingom
2. Možnosti riešenia: lepšia spolupráca medzi vládou a športom, vzájomné zdieľanie
skúseností medzi ADOs, zlepšiť prax
3. Zdieľanie informácií a presadzovania práva - vláda by mala mať zákony, ktorých cieľom
je obmedziť dostupnosť a obchodovanie s nedovolenými látkami
4. Pokroky vo vede – biologický pas športovca, spolupráca s farmaceutickými
a biotechnologickými firmami
5. Antidopingový program - pozdvihnutie antidopingového kódexu ako účinného
prostriedku proti dopingu v športe
6. Komplexnosť prostredia - športovci za to nemôžu sami, zásluhu má aj spoločenský vplyv
7. ADOs by mali zvážiť, ako riešiť aj ADRVs, nielen AAFs
8. TESTOVANIE – súťažné a mimosúťažné testovanie povinné pre všetkých členov
Kódexu, dôraz na EPO testovanie
9. VZDELÁVANIE - Globálna informačná kampaň - odrazovým mostíkom pre vzdelávanie
10. ADAMS - spoľahlivý a pohodlný internetový systém v súčasnosti používa viac ako 125
ADOs a 34000 športovcov
11. Rozvoj antidopingu – 15 RADOs = 119 krajín ( prevažne Africký kontinent, oblasť
Indonézie a Malajzie)
12. WADA projekty

Making Good Use of Limited Resources: A look at Projects to Develop Better Practice
within Anti-Doping Programs
Frédéric Donzé ( WADA )
Frédéric Donzé svojou prezentáciou nadviazal na predchádzajúcu prezentáciu Davida Howmana.
Venoval sa v nej hlavne problematike obmedzených prostriedkov v boji proti dopingu. Poukázal
na to, že zdroje, ktoré sú k dispozícii v boji proti dopingu sú obmedzené v dôsledku
konkurenčných finančných priorít.
Praktické kroky:
1. využívať synergie ADOs na rozšírenie dosahu ich činnosti (vzdelávaní, testovanie, atď.)
2. testovať s limitovanými zdrojmi prostredníctvom programu Biologický pas športovca
3. USADA ( The U.S. Anti-Doping Agency )

4. neustále zvyšovať kvalitu antidopingových programov po celom svete z pohľadu
účinnosti a efektívnosti
5. IO program: spolupráca WADA so zainteresovanými MEOs
6. komplementárny prístup ku Kódexu

Optimisation of the Testing Program of an Anti-Doping Organisation with Limited
Resources
Françoise Dagouret (Manager, SportAccord Doping-Free Sport Unit) &
Pierre Dollo ( Member, International Ski Mountaineering Federation)
Francoise a Pierre prezentovali, ako optimálne sa dá naplánovať testovanie športovcov
s limitovanými zdrojmi. Hneď na úvod uviedli na porovnanie plán testovania pred sezónou
2011/2012. Potom uviedli nové prístupy testovania, ktoré pozostávali z nasledovného:
1. Mimosúťažné testovanie – založené na Blood testing
2. Súťažné testovanie – založené na Urine testing
3. EPO – iba mimosúťažne 1 mesiac pred pretekmi
Predstavili „Global anti-doping program“ založený na štvorčlennej spolupráci (ISMF, ISMF
EVENTS ORGANISERS, DFSU, WADA). Jedná sa o pilotný projekt - dohodu medzi ISMF
a DFSU pri vykonávaní a riadení testovania za podpory WADA. Na prelome október/ november
2011 začali s programom:
- 16 mimosúťažných testov
- 48 súťažných testov
- plánovanie sezóny 2011/2012 ( viac OOCT – out of competition testing)
Od 30.11.2011 do začatia WADA sympózia ( 16.3.2011) sa uskutočnilo 60 mimosúťažných
testovaní, pričom tam boli zahrnutí aj 20 atléti RTP ( regiser testing pool ). Náklady na
testovanie sa znížili.

How Regional Anti-Doping Organizations Can Contribute to the Global Anti-Doping
System
Rob Koehler (Director, Education & Program Development, WADA)
Rob Koehler vo svojej prezentácii objasnil hlavné fakty, ako RADOs ( Regional Anti – Doping
Organizations ) môžu prispieť v celosvetovom antidopingovom systéme.
Obsahom prednášky bolo:
1. Rozvoj programu – medzinárodná spolupráca, trvalo udržateľný rozvoj, vzdelávací
program
2. Partnery – spolupráca NADOs, vlády a iných organizácií, napr. IAAF, UCI, ...
3. Plán rozvoja programu – RADO Project (Oceánia, Afrika, Západná Ázia, Karibské
ostrovy, Východná Európa, Stredná Ázia)

Practical Operations of RADOs
Natanya Potoi ( adinistrator, Oceania RADO)
Natanya Potoi reprezentovala ORADO ( Oceania Regional Anti – Doping Organization).
Vo svojej prednáške bližšie predstavila organizáciu.

Benefits of RADO partnership for the Olympic council of Asia
Reza Charim ( Director, Anti-doping, olympic council of Asia)
Benefity RADO Programu:
1. školenia odborníkov v regióne sú príležitosťou pre rast
2. DCOs:
- OCA ( Olympic council of Asia ) začal medzinárodný výmenný program pre
dopingových komisárov
- dopingoví komisári z regiónu sa budú podieľať na londýnskej olympiáde
3. TUE MANAGEMENT
- niektorí poprední odborníci, ktorí boli vyškolení, sú teraz súčasťou OCA
antidopingového výboru
4. VZDELANIE
- vzdelávací tréning pre celý región
5. podpora Global RADO Conference

Implementation of a Collaboration with RADOs
David Ho ( Anti – Doping Officer, International Rugby Board)
David Ho začal svoju prednášku oboznámením a históriou IRB ( International Rugby Board ).
Ďalej prezentoval skúsenosti, ktoré organizácia dosiahla, úvahy a ich použite do reality
a nakoniec plány, ktoré by chcela organizácia v budúcnosti splniť.
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From Rules to Practice: A Renewed Emphasis on Effective Programs

Rune Andersen ( Director, Standards &Harmonization, WADA )
Rune Andersen na začiatku svojej prezentácií položil 6 otázok ohľadom AAFs (Adverse
Analytical Findings ), ktoré tvorili obsah celej prednášky. Definoval, čo WADA môže urobiť
a čo by mali urobiť ADOs.
1.
2.
3.

Sú 2% AAFs verným odrazom súčasnej situácie v oblasti boja proti dopingu vo svete?
Ste spokojní s úrovňou 2% ?
Je vláda a športové inštitúcie spokojné s nízkym % AAFs?

Sú testy vykonávané na ochranu imidžu športu (krajiny) skôr ako na odhaľovanie
podvodníkov a poškodenia krajiny (imidžu športu)?
5. Máte záujem, aby počet AAFs zostal na nízkej úrovni?
6. Je to hra čísel?
4.

Čo WADA môže urobiť:
-

Rozvíjať kód / normy
Obnoviť a posilniť pokyny pre ADOs
Uľahčiť komunikáciu a koordináciu
Zlepšiť vzdelávanie a šírenie informácií

Čo by mali urobiť ADOs:
-

Inteligentne využívať štatistických údajov
Analyzovať EPO a HGH
Vytvárať inteligentné TDPs
Koordinovať s ostatnými ADOs v prípade potreby
Zvážiť vykonávanie biologickeho Passport športovca
Vytvoriť adekvátne a relevantné RTP
Získať mieto pobytu aj pre non-RTP športovcov

Integrating Intelligence into Effetive Testing
Gabriella Re (Head oh Intelligence, UK ANTI-Doping)
Gabriella Re vo svojej prednáške vysvetlila pojem „Intelligence“ ako informácie, ktoré boli
podrobené k spracovaniu. V stručnosti vysvetlila priebeh tohto procesu a uviedla príklad, kedy sa
„Intelligence“ osvedčilo v praxi.
Použitie „Intelligence“:
- cielene podporiť vzdelanie a komunikáciu
- znížiť plytvanie zdrojmi
- testovať všetkých športovcov, nie len RTP
Ako to može pomôcť ADOs :
- spolupráca
- zhromažďovanie informácie z rôznych zdrojov
- využívanie informácií k strategickému plánovaniu
Major sporting events and anti-doping: the canadian experience
Jeremy Luke (Director, Canadian Anti-Doping Program and Business Development)
Jeremy Luke vo svojej prezentácii uviedol aké príležitosti v súvislosti s veľkými športovými
podujatiami môžu zvýšiť antidopingovú iniciatívu.
Ako hlavné body uviedol:
1. Spolupráca IF a NADO
2. Vládne opatrenia

3. Dostať sa viac do povedomia médii
4. Podávanie vedomostí a vzdelávania pred športovým podujatím – veľa športovcov na
jednom mieste
5. Využiť hlavný pretek na uskutočnenie „ blood testing“ ( odber vzorky z krvi)
6. Možnosť zapojiť DCOs z celého sveta, hlavne z RADOs a z menej rozvinutých NADOs
7. Vybudovať dobré vzťahy pre spoluprácu s laboratóriom WADA
8. Zvážiť využitie firemných sponzorov v oblasti boja proti dopingu
9. Vypracovať systém na získanie spätnej väzby od športovcov v oblasti boja proti dopingu
Na záver uviedol, že významné športové udalosti poskytujú veľa príležitostí k posilneniu
antidopingovej iniciatívy ako pre medzinárodné športové federácie tak aj pre národné
antidopingové organizácie.

ADAMS: Development and Optimal Use by Anti-Doping Organizations
Stuart Kemp ( Senior Manager, Standards &Harmonization, WADA )
Stuart Kemp vo svojej prezentácií objasnil základné fakty o online systéme ADAMS, na čo sa
používa, ako je zabezpečený, a ako môže ADAMS pomôcť športovým a antidopingovým
organizáciám, a aké sú jeho benefity.
Kto používa systém ADAMS:
- 84 národných antidopingových organizácií
- 7 regionálnych antidopingových organizácií
- 85 medzinárodných federácií
- 33 akreditovaných laboratórií
- atléti
V novembri 2011 sa systém ADAMS aktualizoval na novšiu verziu 3.0.:
- kompletne opravený whereabouts sprievodca
- adresár
- možnosť záznamu o odcestovaní
- pridanie nových jazykov ( do dnešného dňa 13 jazykov )
Čo je ďalej nové v systéme ADAMS?
- automatizované mazanie dát (ISPPP)
- mobilná aplikácia
- ABP začlenenie a zlepšenie ( Steroid modul )
- Elektronická kompatibilita po odbere vzorky

Developments in the Athlete Biological Passport Project
Stuart Kemp ( Senior Manager, Standards &Harmonization, WADA )
Stuart Kemp hneď úvodom svojej prednášky definoval základné fakty o ABP (Athlete Biological
Passport ).

Report:
- 10 IFs a 19 NADOs teraz využívajú program ABP
- 9 ďalších organizácií sú v rôznych štádiách realizácie
- 23 akreditované laboratórií
- 9800 vzoriek je analyzovaných a je zaznamenaných v systéme ADAMS v roku 2011
Súčasné priority a zameranie – ADAMS:
- Priama integrácia ABP softvéru
- Zdieľanie dát z ADO (jeden pretekár = jeden pas)
- Rozšíriť WADA monitorovaciu kapacitu
- Zlepšiť ochranu osobných údajov
Steroid modul
- bude zavedený v roku 2013
- žiadne ďalšie náklady, lepšie využívanie dopingových kontrol
- cielené testovanie a štatistické vyhodnotenie
- pilotný program

Update on the World Anti-Doping Code Review
Olivier Niggli (LegalDirector, WADA )
Prezentoval “Code Review Plan“. Prvé štádium konzultácie (28.11.2011 – 15.3.2012), druhé
štádium (1.6.2012 – 1.10.2012), tretie štádium (1.12.2012 – 1.3.2013), svetová konferencia
(november 2013). Pre IST, ISTUE, ISPPPI, ISL prvé štádium konzultácie (1.6.2012 –
1.10.2012), druhé štádium (1.12.2012 – 1.3.2013).

New WADA Information and Education Resources for Stakeholders
Rob Koehler (Director, Education & Program Development, WADA)
Rob Koehler sa vo svojej prednáške venoval vzdelávaniu v oblasti boja proti dopingu. Uviedol
nám výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť v akom rozsahu prebieha vzdelávanie
u zainteresovaných strán v oblasti antidopingu. Do prieskumu sa zapojilo 597
zainteresovanmých strán (IFs = 65%; NADOs = 51%; NOCs = 31%; NPCs = 16%).
Vzdelávacie programy, kampane:
Outreach program ( = vzdelávanie v teréne):
- využíva ho viac ako 75 organizácii
- slúži na zvýšenie povedomia o dopingu pre športovcov a športové inštitúcie
Say NO! to Doping:
- WADA kampaň na získanie verejnosti
- Odrazovým mostíkom pre vzdelávanie / program prevencie
- Výzva dozvedieť sa viac alebo urobiť viac

Ďalej sa Rob venoval prezentácii vzdelávacích materiálov a taktiež predstavil „DIGITAL
LIBRARY“ ( digitálnu knižnicu ) dostupnú na stránkach WADA. Knižnica slúži na lepšiu
dostupnosť k vzdelávacím materiálom.

Closing Remarks and Summary of Outcomes
Rune Andersen ( Director, Standards & Harmonization, WADA )
Rune v závere zhrnul všetky dôležité body a problémy, ktoré vyvstali z dvojdňových prezentácií
a diskusií.

5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY
ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA:
Z pracovných rokovaní INADO a WADA vyplynuli pre národnú antidopingovú organizáciu
dôležité poznatky a osobné skúsenosti zainteresovaných strán, ktoré budú postupne prenášané do
práce agentúry, pričom pôjde predovšetkým o:
-

-

zefektívnenie testovania využitím limitovaných zdrojov ( úvedené vyššie v texte)
vzájomná pomoc medzi IFs a NADOs
po doriešení národnej legislatívy v predmetnej oblasti zaviesť ako alternatívnu formu
dopingovej kontroly odber krvi
zavedenie biologického pasu pre športovcov
vzdelávanie a výskum (sústrediť sa na výchovu mladých športovcov, učiteľov, rodičov,
realizačný tím športovca atď. prostredníctvom osvety, videí, odznakov, reklamných
pútačov, rôznych výchovných brožúr atď.)
spoluprácu s políciou a colnou správou pre zefektívnenie boja proti dopingu
používanie systému ADAMS ako nadstavbového nástroja pre komunikáciu
s medzinárodnými federáciami pre časové a finančné zefektívnenie testovania.

6. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE
World Anti-Doping Agency – “ Working in Tandem“
– “ Dangers of doping “
– “ SAY NO TO DOPING “
– “ RADO“
World Anti-Doping Agency – “ 2012 Prohibited List“
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, publikovanie na webovej stránke
Antidopingovej agentúry SR.
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