
                   
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

      SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
 

  

1. ÚČASTNÍCI ZPC 

 

Meno:   Matej  

Priezvisko:  SUCHÁREK              Titul: Mgr. 

Funkcia:  komisár dopingovej kontroly 

Znalosť jazykov:  anglicky 

Názov organizácie:  Antidopingová agentúra SR 

Adresa:  Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

Štát:             Veľká Británia 

Mesto:             Londýn 

Termín:            28. august – 9. september 2012 

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: LONDON PARALYMPIC GAMES 2012 - Doping Control 

Officer  (ďalej len DCO) 

             

    Spôsob financovania:       ZPC bola financovaná z rozpočtu IPC (cestovné náklady – 

letenka do a z Londýna, doprava v rámci Londýna, ubytovanie) 

a z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR (ostatné cestovné 

výdaje) 

 

 

3. PRACOVNÝ PROGRAM 
 

Hlavným cieľom zahraničnej pracovnej cesty bol výkon súťažných dopingových kontrol na 

letných Paralympijských Hrách v Londýne 2012 (ďalej len PH 2012 v Londýne)  a nazbieranie 

cenných skúseností pre výkon funkcie antidopingového komisára.  



 

V deň príletu (28.8.) som si bol vyzdvihnúť akreditáciu a pracovnú uniformu, druhý deň 

(29.8.) som absolvoval školenie týkajúce sa systému práce antidopingového komisára na PH 2012 

v Londýne, a to hlavne špecifikácií práce s hendikepovanými športovcami. Tretí deň (30.8.) bol môj 

prvý pracovný deň, kedy som sa oboznámil so športoviskom, stanicou dopingovej kontroly 

a spoznal antidopingový tím. Celý čas som pracoval v hale Excel, ktorej súčasťou bolo 5 veľkých 

arén slúžiacich na rôzne športy. Ja som bol pridelený na powerlifting a sitting volleyball.  
 

Celkovo som odpracoval 7 paralympijských dní s celkovým počtom vykonaných 

dopingových kontrol 20. Pôvodne som mal odpracovať 8 dní, ale z dôvodu nižšieho počtu 

dopingových kontrol v Paralympijskej dedine boli DCO’s odtiaľ presúvaní na iné športoviská, čo 

spôsobilo, že mnohým iným DCO’s po príchode oznámili že majú o jeden pracovný deň menej. 

Občas bola vzorka moču športovca neúplná alebo s nízkou špecifickou hmotnosťou, čo spôsobilo 

viacnásobné opakovanie odberu vzorky alebo čakanie na poskytnutie ďalšej kompletnej vzorky 

športovca, ktorá by mala požadovanú špecifickú hmotnosť a mohla byť odoslaná na analýzu do 

laboratória. Istá špecifickosť OH a PH 2012 bola, že pri opakovanej vzorke v dôsledku nízkej 

špecifickej hustoty (akceptovaná minimálna hodnota bola 1,005 meraná pomocou digitálneho 

refraktometra) športovec následne poskytol vzorku už len raz a i keď aj táto druhá vzorka mala 

taktiež nízku špecifickú hustotu (t.z. menšiu ako 1,005), neodoberali sa už ďalšie vzorky až kým by 

sa dosiahla akceptovateľná špecifická hmotnosť, ale poslali sa do laboratória obe vzorky s nízkou 

špecifickou hmotnosťou. 
 

Vzhľadom na rôzne spôsoby a stupne zdravotného a mentálneho oslabenia boli možné 

u hendikepovaných športovcov isté modifikácie pri odbere vzorky. Jednalo sa hlavne o cievkovanie, 

pomoc pri odbere moču, pri jeho prelievaní a pečatení, pri vypĺňaní formulára atď. Preto bol aj 

formulár dopingovej kontroly adekvátne upravený – veľké okienko „modifikácie pri procedúre“ 

a viac miesta na uvedenie liečivých prípravkov užitých za posledných 7 dní. 
 

Častým pozorovateľom v miestnosti dopingovej kontroly boli zástupcovia z IPC 

(medzinárodný paralympijský výbor) alebo WADA, niekedy bol prítomný tlmočník a v prípade 

odberu krvi aj komisár pre odber krvi. Športovci mali takmer vždy so sebou aj sprievodnú osobu, či 

už trénera alebo lekára, a vždy bol prítomný aj chaperon. V miestnosti dopingovej kontroly teda 

mohlo byť aj 7 ľudí (vrátane DCO a športovca) naraz.         
 

Celkovo sa na PH 2012 v Londýne vykonalo 1250 testov, ktoré zahŕňali odbery moču 

a krvi. Tím stanice dopingovej kontroly na športovisku bol zložený nasledovne: 2x DCS Manager 

(doping control station manager), 2-3x DCO žena, 2-3x DCO muž, 2x BCO (blood collection 

officer), 2x Chaperone Team Leader (ďalej len CTL), 1x Access Control Chaperone, 2x 

Reception Chaperone a Escorting Chaperone. Formulár dopingovej kontroly obsahoval 

kombináciu odberu moču a krvi na jednom formulári, taktiež kombináciu notifikácie a odberu 

vzorky. 
 

 

4. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 

 
 

ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA: 
 

Pracovná cesta splnila svoj účel. Ako dobrovoľník som sa plnohodnotne zaradil medzi tím 

antidopingových komisárov vykonávajúcich odbery biologického materiálu a prispel som tým 

k úspešnému priebehu PH 2012 v Londýne v tejto oblasti. Z pracovnej cesty vyplynuli pre národnú 



antidopingovú organizáciu dôležité poznatky a osobné skúsenosti, ktoré budú postupne prenášané 

do práce agentúry, pričom dôraz bude kladený predovšetkým na: 

 

- striktné dodržiavanie postupu pri výkone dopingovej kontroly 

- postup pri výkone odberu krvi športovcovi pre účel dopingovej kontroly 

- používanie digitálneho refraktometra na meranie špecifickej hmotnosti moču pri výkone 

dopingovej kontroly 

- prehľadný formulár dopingovej kontroly redukujúci duplicitné údaje a čas pri vypĺňaní 

- nové súpravy na odber biologického materiálu 

- špecifikáciu výzvy športovca na dopingovú kontrolu na rôznych druhoch športovísk 

 
 

 

5. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 

1/  Win Clean – Say NO to doping 

 

2/  Doping Control Procedures in Brief – London 2012 

 

3/  Doping Control Directory – London 2012 

 

4/  Doping Control Guide – London 2012 

 

 Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla 

Antidopingovej agentúry SR. 

 

  

 

6. 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.  

 

 

 Bratislava, 14. septembra 2012             

 

 

 

              Vypracoval:  Matej SUCHÁREK 

 

 

 

               Schválil: Miroslav MOTYČÍK 

http://www.antidoping.sk/

