
                     
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
  

 

1. ÚČASTNÍK ZPC 

 

Meno:    Miroslav  

Priezvisko:  MOTYČÍK   Titul: PhDr. 

Funkcia:   riaditeľ 

Znalosť jazykov:  anglicky, nemecky, rusky 

Názov organizácie: Antidopingová agentúra SR 

Adresa:   Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

Štát:   Spojené kráľovstvo 

Mesto:   London 

Termín:   06. –  10. september 2012 

Prijímajúca  

organizácia :    INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE 

SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR 

 

Účel cesty:  XIV.  WORLD PARALYMPICS GAMES 

A/ KOORDINÁCIA VÝKONU DOPINGOVEJ 

KONTROLY POČAS WPG´2012  

    B/ ÚČASŤ NA PROGRAME SVK TÍMU  

Spôsob  

financovania:   ZPC bola financovaná z rozpočtu Slovenského 

paralympijského výboru a Antidopingovej agentúry SR  

 

 

3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 

 

Dátum/ čas:  06. september 2012 / 09.30 - 19.30 hod. 

ÚČASŤ NA PROGRAME SVK TÍMU 

  



    07. – 08. september 2012 / 09.30 - 21.00 hod. 

   KOORDINÁCIA VÝKONU DOPINGOVEJ KONTROLY 

    POČAS WPG´2012 

 

    09. september 2012 / 09.00 - 23.50 hod. 

    ÚČASŤ NA PROGRAME SVK TÍMU 

 

Navštívené  

organizácie:  International Paralympic Committee 

Local organising Committee of  WPG´2012  

 

Kontaktované  

osoby:   - členovia realizačného tímu Doping Control Officiers WPG  

       /11/ 

   - prizvaní pozorovatelia / 6 / 

     - zástupcovia Svetovej antidopingovej agentúry /5/ 

 

 

4. PRIEBEH ROKOVANÍ 

 

Zahraničná  pracovná cesta  sa  uskutočnila na báze Svetovej antidopingovej agentúry, 

v ktorej participuje Slovenská republika ako zmluvná strana, v koordinačnej gescii 

Medzinárodného paralympijského výboru a v inštitucionálnom zastrešení Slovenského 

paralympijského výboru. Základným cieľom pracovnej cesty bola účasť na dozore 

realizačného tímu “Doping Control Officiers “ ( DCO ), ktorý koordinovala WADA pre 

účel jednotného výkonu centrálnej globálnej administrácie a manažmentu účastníkov 

dopingovej kontroly, vrátane športovcov podliehajúcich antidopingovému testovaniu.  

Celosvetový rozvoj športu a spoločný záujem zachovať aj naďalej “skutočný duch 

športu” a “čistý šport” nevyhnutne predpokladá aktívnu medzinárodnú spoluprácu všetkých 

zainteresovaných zložiek a štruktúr paralympijského hnutia, medzinárodných športových 

federácií a mimovládnych organizácií, ktoré majú aj v oblasti boja proti dopingu svoju 

nezastupiteľnú funkciu.  

 

Pracovný program rokovaní bol traktovaný v nasledovných kľúčových tématických 

celkoch: 

 

ZASADNUTIE - DCWPG  

KOORDINÁCIA VÝKONU DOPINGOVEJ KONTROLY POČAS WPG´2012 

  ( ďalej len „DCWPG” )  / 07. – 08. september 2012  

 

 

ZASADNUTIE – PROGRAM SVK 

 ÚČASŤ NA PROGRAME SVK TÍMU  

(  ďalej len „PROGRAM SVK”) / 06., 09. september 2012  / 

 

 



I n f o r m a č n ý  s ú h r n: 

 

                                                                           

ZASADNUTIE  - DCWPG  

 

 

01.  NOTIFIKÁCIA ŠPORTOVCA  

 

Pre účely  dopingovej kontroly je športovcom každá osoba, ktorá sa zúčastňuje 

súťaží na medzinárodnej úrovni ako to definuje každá medzinárodná federácia alebo 

domácich súťaží ako to definuje národná antidopingová organizácia.  

 Táto definícia vysvetľuje, že všetci reprezentanti a športovci v domácich súťažiach 

podliehajú antidopingovým pravidlám kódexu, s presnými  definíciami uvedenými 

v antidopingových pravidlách príslušných medzinárodných federácií a národných 

antidopingových organizácií. Na národnej úrovni sa antidopingové pravidlá, prijaté podľa 

kódexu, týkajú minimálne všetkých osôb v republikových tímoch, oprávnených súťažiť 

v nejakom športe na domácich majstrovstvách. Okrem toho definícia dovoľuje každej 

národnej antidopingovej organizácii, ak sa tak rozhodne, rozšíriť svoj program 

antidopingovej kontroly pod úroveň reprezentantov na športovcov nižších športových 

súťaží. Športovci na všetkých úrovniach by mali mať výhody z antidopingovej 

informovanosti a vzdelania.  

 Dopingová kontrola je proces zahrňujúci plánovanie testovania, odber vzoriek  

a manipuláciu s nimi, laboratórnu analýzu, spracovanie výsledkov, prerokovávania a 

odvolania. 

 Podujatím sa rozumie séria jednotlivých súťaží, riadených spoločne jedným 

riadiacim orgánom. Súťažné testovanie je pre účel diferenciácie medzi súťažným 

a mimosúťažným testovaním, pokiaľ nie je v pravidlách medzinárodnej federácie alebo inej 

príslušnej antidopingovej organizácie stanovené inak, keď je športovec vybraný na 

testovanie v súvislosti s určitou súťažou. Rozdiel medzi "súťažným" a "mimosúťažným" 

testovaním je dôležitý, pretože celý zoznam zakázaných látok a metód sa testuje iba 

"súťažne".  Napríklad zakázané stimulanty sa netestujú mimosúťažne, pretože  nezvyšujú 

výkon, ak ich má športovec v tele a práve súťaží. Kým zakázaný stimulant prechádza telom 

športovca v čase súťaže, nie je žiaden rozdiel v tom, či sa stimulant našiel v moči športovca 

deň pred alebo deň po nej. 

 Antidopingové organizácie vykonávajúce testovanie sú oprávnené na výkon 

testovania v koordinácii s ostatnými antidopingovými organizáciami vykonávajúcimi 

testovanie na tej istej skupine športovcov. Je potrebné  plánovať a realizovať efektívny 

počet súťažných a mimosúťažných testov. Každá Medzinárodná federácia stanoví 

monitorovací program  pre športovcov na medzinárodnej úrovni vo svojom športovom 

odvetví, a každá národná antidopingová organizácia stanoví národný monitorovací program 

pre športovcov vo svojej krajine. Program na národnej úrovni bude zahŕňať 

medzinárodných športovcov z tejto krajiny, ako aj ostatných národných športovcov. Každá 

Medzinárodná federácia a národná antidopingová organizácia  budú plánovať a vykonávať 

súťažné a mimosúťažné testovanie podľa  svojho monitorovacieho programu testovania. 

Dôležité je  uprednostniť vopred neohlásené cielené testovanie v súlade s normami pre 

testovanie.  



  Antidopingové organizácie vykonávajú toto testovanie  v súlade s medzinárodnou 

normou pre testovanie.         

 Antidopingová organizácia alebo iný kontrolný orgán ustanovený touto 

organizáciou, bude tiež vykonávať ďalšie vyšetrovanie podľa prípadných požiadaviek 

v zmysle zoznamu zakázaných látok a metód.  Po ukončení ďalšieho vyšetrovania bude  

antidopingová organizácia okamžite informovať športovca ohľadne výsledkov ďalšieho 

vyšetrovania a o tom, či antidopingová organizácia trvá na tom, že bolo porušené 

antidopingové pravidlo. 

 V tomto zmysle  športovec podlieha testovaniu ( pri súťaži a mimo súťaže ), ktoré 

vykonáva NADO, WADA  alebo medzinárodná športová federácia v rámci svojej 

právomoci na výkon testovania na príslušnej súťaži alebo podujatí, na ktorom sa športovec 

zúčastňuje. 

 NADO vykonáva testovanie pri súťaži na domácich podujatiach. Ak sa v danej 

krajine uskutoční medzinárodné podujatie a iné osoby sa v rámci svojej právomoci 

(WADA, Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor alebo 

medzinárodná športová federácia) rozhodnú netestovať na tomto podujatí,  je NADO 

oprávnený testovať aj na tomto medzinárodnom podujatí s predchádzajúcim súhlasom a v 

koordinácii s WADA alebo oprávnenou osobou na testovanie na tomto podujatí. 

 Pravidlá testovania pri súťaži, ktoré vykonávajú iné osoby v rámci svojej právomoci 

ako NADO, stanovujú predpisy týchto osôb. Každý športovec je povinný podrobiť sa 

testovaniu pri súťaži vykonávaného touto osobou v súlade s medzinárodnou normou na 

testovanie. Požiadať o vykonanie testovania pri súťaži môže jej organizátor (usporiadateľ) 

alebo športový zväz, alebo môže byť vykonané z rozhodnutia exekutívy príslušných 

organizácií. Na požiadanie je organizátor (usporiadateľ) alebo športový zväz povinný 

poskytnúť členovi DCO potrebné podklady a údaje o súťaži alebo podujatí. 

 Komisár poverený vykonaním testovania (odobratia vzoriek) sa akredituje u 

organizátora (usporiadateľa) pred začiatkom súťaže  alebo podujatia s písomným poverením 

vydaným exekutívou a služobným preukazom komisára NADO. Služobný preukaz spolu s 

písomným poverením ho oprávňuje k vstupu do všetkých priestorov konania súťaže.  

Na mieste súťaže môže komisár po dohode s organizátorom (usporiadateľom) požiadať o 

asistenta (asistentov), ktorého využíva na zabezpečenie úloh nevyhnutne spojených s 

výkonom svojej funkcie (doručenie písomnej výzvy, sprevádzanie športovca do stanice 

dopingovej kontroly a podobne).   

 Odber vzoriek na testovanie vykonáva komisár DCO. Komisár a ani člen skupiny 

DCO vykonávajúci odber vzoriek na testovanie nesmú mať akýkoľvek vzťah (napr. 

členský, pracovný a podobne) k športovému zväzu, ktorého je športovec členom a ani vzťah 

k športovcovi alebo jeho pomocnému personálu.   

 Významnú úlohu v celkovom procese dopingovej kontrola plní koordinátor DCO, 

ktorý v spolupráci s organizátorom súťaže môže využiť činnosť “chaperone”, teda asistenta 

komisára, ktorého hlavným poslaním je zabezpečenie vylosovaného alebo inak určeného 

športovca pre výkon dopingovej kontroly. V prípade veľkých podujatí je však nevyhnutné 

zabezpečenie primeraného počtu chaperone a tiež je nevyhnutná realizácia ich primeraného 

oboznámenia prípadne predmetného účelového školenia, zameraného na základné úkony pri 

kontaktovaní, vlastnej výzve a následnej notifikácie športovca. 

 

 



02. DOHĽAD NA ŠPORTOVCA A ODBER VZORKY 

    

 Antidopingové organizácie vykonávajúce testovanie v koordinácii s ostatnými 

antidopingovými organizáciami vykonávajúcimi testovanie v tom istom okruhu športovca 

tieto plánujú a realizujú efektívny počet súťažných a mimosúťažných testov. Každá 

medzinárodná federácia určí monitoring registrovaného testovania pre reprezentantov vo 

svojich športoch, a každá národná antidopingová organizácia ustanoví národný monitoring 

registrovaného testovania pre športovcov vo svojej krajine. Monitoring na národnej úrovni 

bude zahrnovať reprezentantov  z tej krajiny, ako aj ostatných športovcov. Každá 

medzinárodná federácia a národná antidopingová organizácia  plánuje a vykonáva súťažné 

a mimosúťažné testovanie v svojej kompetencii.  

 Procedúrou  počas odberu vzorky moču v testovaní komisár overí totožnosť 

športovca a jeho sprievodu a zapíše čas príchodu športovca do stanice dopingovej kontroly 

do tlačiva výzvy a protokolu dopingovej kontroly. Ak sa športovec nedostaví v určenom 

čase alebo vôbec, zapíše tieto skutočnosti do tlačiva výzvy a tiež do protokolu dopingovej 

kontroly.   

 V priestoroch stanice dopingovej kontroly môže byť prítomný komisár, jeho 

asistent, prípadne  športovec a jeho sprievod, tlmočník, zástupca lekárskej komisie,  

zástupca medzinárodnej športovej federácie, zástupca organizátora. V stanici dopingovej 

kontroly je zakázané fotografovať alebo vyhotovovať obrazový, zvukový alebo zvukovo-

obrazový záznam. 

 Športovcovi môžu byť v priestoroch stanice dopingovej kontroly poskytnuté 

nealkoholické nápoje, ktoré však musia byť uzatvorené v originálnom balení a športovec si 

ich zásadne otvára sám. Nad nedopitým nápojom preberá športovec dohľad.  

Športovec si vyberie nádobku na odber moču, ktorá je v uzavretom plastikovom obale. 

Športovec si vyberie zaplombované kontajnery spomedzi najmenej troch, ktoré obsahujú 

fľaštičky označené vyrytým číselným kódom a uzávery na fľaštičkách. Kontajnery sám pod 

dohľadom komisára odplombuje a zrakom skontroluje či fľaštičky sú prázdne, čisté 

a nepoškodené. Ak si športovec odmietne vybrať nádobku na odber moču alebo kontajnery, 

komisár to zaznamená do protokolu dopingovej kontroly spolu s uvedením dôvodu.  

Športovec vzorku moču odovzdá podľa pokynov komisára v určenom priestore. V tomto 

priestore môže byť prítomný iba športovec a komisár alebo jeho asistent. Počas 

odovzdávania vzorky moču na výzvu komisára alebo jeho asistenta je športovec povinný 

odhaliť sa tak, aby bolo možné posúdiť pravosť vzorky. Komisár alebo jeho asistent musia 

byť rovnakého pohlavia ako športovec. V prípade pochybnosti o pravosti vzorky sa odber 

vzorky vykoná opakovane a túto skutočnosť komisár zaznamená do protokolu dopingovej 

kontroly. 

 Požadované množstvo moču je 90 ml. Športovec pod dohľadom komisára sám 

preleje potrebné množstvo moču do fľaštičky A/50 ml/ a do fľaštičky B/40 ml/. Na dne 

nádobky ponechá malý zvyšok moču. Športovec pomocou uzáverov priložených v každom 

kontajneri uzavrie fľaštičky. Komisár fľaštičky prekontroluje a predvedie športovcovi, že 

moč sa nevylieva z fľaštičky. 

 Komisár pomocou reagenčných papierikov otestuje orientačne pH a mernú 

hmotnosť moču v zostatkovej časti moču. Pokiaľ je pH alebo merná hmotnosť moču mimo 

rozmedzia stanoveného Medzinárodným olympijským výborom, komisár požiada 

športovca o poskytnutie ďalšej vzorky moču bez toho, aby športovec medzitým mohol 



opustiť stanicu dopingovej kontroly. Uvedenú skutočnosť zaznamená komisár do protokolu 

dopingovej kontroly spolu s uvedením, ktorá zo vzoriek bola odobratá ako prvá v poradí. 

Na analýzu sa odosielajú obe odobrané vzorky. Medzinárodný olympijský výbor stanovil 

pH hodnoty v rozmedzí 5 až 7 a mernú hmotnosť moču na hodnotu 1,010 a vyššie. Do 

laboratória sa odosielajú všetky vzorky vrátane vzoriek, ktoré nespĺňajú hodnoty pH 

a mernej hmotnosti moču. 

 Pokiaľ športovec neodovzdá požadované množstvo moču, ale množstvo je 

dostatočné k naplneniu objemu fľaštičky A (= 50 ml) alebo fľaštičky B (= 40 ml), príslušná 

fľaštička sa naplní a uzatvorí podľa vyššie uvedeného postupu a športovec je povinný 

zostať v stanici dopingovej kontroly až do doby, keď odovzdá zostatok požadovaného 

množstva moču. Športovec fľaštičku podľa pokynov komisára pevne uzatvorí a skontroluje 

tesnosť uzáveru pod dohľadom komisára. Uvedenú skutočnosť zaznamená komisár do 

protokolu dopingovej kontroly. Pri všetkých procedúrach sa vždy zo zostatku moču 

stanovuje pH a merná hmotnosť moču. Z testovania sa vyhotovuje protokol dopingovej 

kontroly. Protokol dopingovej kontroly vyplňuje komisár, ktorý v ňom zaznamená 

požadované údaje podľa predtlače (identifikácia športovca a sprievodu podľa údajov v 

preukaze totožnosti) vrátane kódov fľaštičiek a kódov plomb na kontajneri, ktorý si vybral 

športovec. Športovec je povinný poskytnúť všetky požadované informácie, vymenovať 

liečivá a výživové doplnky, ktoré užil v posledných siedmich dňoch pred kontrolou a 

uviesť, kým boli ordinované a v ktorom zdravotníckom zariadení. Komisár tieto 

skutočnosti uvedie do protokolu. 

  Športovec a jeho sprievod potvrdia podpisom pravdivosť zapísaných údajov a 

súhlas s regulárnosťou postupu pri odbere vzorky. Každá nesprávnosť, resp. odchýlenie od 

medzinárodnej normy na testovanie zistená športovcom alebo jeho sprievodom musí byť 

zaznamenaná do protokolu pred jeho podpisom. Ako posledný podpisuje protokol komisár. 

Protokol dopingovej kontroly spravidla pozostáva z originálu a štyroch kópií. Originál 

protokolu si ponechá komisár, prvá kópia je určená ku kontajneru „A“, druhá kópia je 

určená ku kontajneru „B“. Tieto kópie neobsahujú údaje o osobe kontrolovaného. Tretia 

kópia sa odovzdá športovcovi a štvrtá športovej organizácii. Na dopingovú kontrolu môže 

byť použitý aj protokol dopingovej kontroly príslušnej medzinárodnej športovej federácie    

s akceptovaním obdobného dokumentačného postupu.  Kontajnery pod dohľadom 

dopingového komisára športovec zapečatí po ukončení procedúry odberu  (kontajner „A“    

s fľaštičkou A a kontajner „B“ s fľaštičkou B). 

 

 

03. ROZPOZNÁVANIE MOŽNÝCH PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH 

PRAVIDIEL A ZÁZNAMY DOPINGOVEJ KONTROLY 

   

  Športovec je povinný preukázať sa komisárovi platným preukazom totožnosti. 

Svoju identifikáciu je športovec povinný potvrdiť svojím podpisom na tlačive o výzve a aj 

na protokole dopingovej kontroly. Odmietnutie podpísania tlačiva o výzve alebo protokolu 

dopingovej kontroly komisár poznamená do tlačiva o výzve a do protokolu o dopingovej 

kontrole. Odmietnutie podpisu podľa predchádzajúcej vety sa považuje za porušenie 

antidopingového pravidla. Komisár sa preukazuje športovcovi poverovacím listom a 

licenciou. 



 Po vzájomnej identifikácii sa športovcovi predloží tlačivo o výzve, ktoré podpíše. 

Dátum a čas príchodu športovca zaznamená komisár do tlačiva o výzve a do protokolu 

dopingovej kontroly. 

 Komisár  informuje športovca o postupe odberu vzorky a jeho právach a 

povinnostiach. 

 Komisár podľa možností zabezpečí športovcovi dostatočné súkromie počas odberu, 

ale športovec musí byť neustále a priamo pod jeho dohľadom po celú dobu odberu. Na 

postup pri odbere vzorky moču platia primerane ustanovenia Medzinárodnej normy pre 

testovanie. 

 Odber sa môže vykonať i v byte športovca alebo na inom mieste, v ktorom sa 

športovec zdržiava. V tomto prípade vedie komisár celý postup testovania osobitne 

ohľaduplne, avšak dôsledne podľa všetkých pravidiel. Taký odber sa môže vykonať aj 

u športovca počas dočasného zastavenia činnosti, zákazu činnosti, a aj u športovca, ktorý 

tvrdí, že ukončil  svoju športovú činnosť, je zranený alebo inak zdravotne hendikepovaný. 

Odber sa môže vykonať aj u športovkyne, ktorá tvrdí, že je tehotná.  Ak sa komisárovi  

nepodarí kontaktovať športovca stanoveným postupom, musí ihneď napísať správu, ktorá 

musí byť doručená NADO najneskôr do šiestich dní od skončenia misie. Správa musí 

okrem iného obsahovať presný popis všetkých neúspešných pokusov o kontaktovanie 

športovca.  Ak športovec odmietne vykonať odber vzorky,  alebo sa inak podrobiť 

testovaniu, považuje sa to za porušenie antidopingového pravidla.  

 

 

04. SUMARIZÁCIA NAJLEPŠÍCH PRAKTICKÝCH  SKÚSENOSTÍ  

  

  Každý športovec podlieha testovaniu pri súťaži alebo mimo súťaž, ktoré vykonáva 

 NADO, WADA  alebo medzinárodná športová federácia v rámci svojej právomoci na 

výkon testovania na príslušnej súťaži alebo podujatí, na ktorom sa športovec zúčastňuje. 

 NADO vykonáva testovanie pri súťaži na domácich podujatiach.  Pravidlá testovania pri 

súťaži, ktoré vykonávajú iné osoby v rámci svojej právomoci ako NADO, stanovujú 

predpisy týchto osôb. Každý športovec je povinný podrobiť sa testovaniu pri súťaži 

vykonávaného touto osobou v súlade s medzinárodnou normou na testovanie. 

  Odber vzoriek pre dopingovú kontrolu sa uskutočňuje a mal by sa uskutočňovať tak na 

 medzinárodných podujatiach ako aj národných podujatiach. Avšak iba jediná organizácia 

by mala byť zodpovedná za iniciovanie a riadenie testovania počas podujatia. Na 

medzinárodných podujatiach má byť odber vzoriek dopingovej kontroly iniciovaný 

a riadený medzinárodnou organizáciou, ktorá je riadiacim orgánom pre podujatie (napr. 

medzinárodná federácia pre majstrovstvá sveta).   Ak sa medzinárodná organizácia 

rozhodne nevykonávať žiadne testovanie na takomto podujatí, môže národná antidopingová 

organizácia krajiny, v ktorej sa podujatie koná, v koordinácii a so súhlasom medzinárodnej 

organizácie alebo WADA, iniciovať a vykonať takéto testovanie.  Na národných 

podujatiach  má odber vzoriek dopingovej kontroly iniciovať a riadiť určená národná 

antidopingová organizácia príslušnej krajiny. 

   Mimosúťažné testovanie je iniciované a riadené medzinárodnými aj národnými 

organizáciami. Mimosúťažné testovanie môžu iniciovať a riadiť WADA, medzinárodná 

federácia športovca, národná antidopingová organizácia športovca,  alebo  národná 

antidopingová organizácia krajiny, v ktorej sa športovec nachádza. Mimosúťažné testovanie 



by mala koordinovať WADA, aby sa maximalizovala efektívnosť kombinovaného 

testovania a predišlo sa zbytočnému opakovanému testovaniu jednotlivých športovcov. 

 S ohľadom na právo odvolať sa na výnimky pre terapeutické použitie a výsledky 

prerokovaní alebo iné konečné rozhodnutia každého signatára, ktoré sú v súlade 

s Kódexom a sú v právomoci príslušného signatára, budú uznávané a rešpektované 

všetkými ostatnými signatármi. Signatári môžu uznať rovnaké konania iných orgánov,  

ktoré neprijali Kódex, ak pravidlá týchto orgánov sú inak v súlade s Kódexom. 

  V súlade s programom WADA sa realizuje aj program registrovaného testovania, 

ktorý je programom testovania vrcholových športovcov, stanovený separátne každou 

medzinárodnou federáciou a národnou antidopingovou organizáciou, ktorí podliehajú 

súťažnému aj mimosúťažnému testovaniu ako súčasť plánu testovania medzinárodnej 

federácie alebo organizácie. Boli objasnené zásadné informačné a dokumentačné rozdiely 

medzi  analýzou  súťažného a mimosúťažného charakteru  ( sledovanie anabolických látok, 

peptidových hormónov, diuretík, vybraných stimulancií, alkoholu, kanabinoidov), ktoré 

majú navyše veľmi rozdielnu bázu v prípade rozličných medzinárodných športových 

federácií.   Spornými zostáva štatistika detekcie mnohých zakázaných látok, najmä s 

dôrazom na exaktnosť a jednoznačnú preukaznosť zisteného výsledku s ohľadom na 

aktuálne fyziologické parametre ľudského organizmu. Samostatnou problematikou je 

analytika zakázaných látok vôbec a spolupráca laboratórií, ktoré svojou praxou následne 

korigujú škálu detekcie zakázaných látok podľa výskytu ich nových druhov a modifikácií v 

jednotlivých skupinách.     

Samostatnou problémovou skupinou sú otázky ohľadom výkonu DCO pri možnom 

odbere krvi, pre účel dopingovej kontroly v regulácii Medzinárodnej normy pre testovanie. 

Krvné vzorky alebo iné vzorky ako moč, sa môžu použiť buď na zisťovanie zakázaných 

látok alebo zakázaných metód, alebo iba na rozhodnutie o ďalšom testovaní. Pokiaľ sa 

krvné testy odoberajú výlučne na účely rozhodnutia o ďalšom testovaní, výsledok 

testovania tejto krvnej (alebo inej) vzorky nemôže mať pre športovca iný následok ako jeho 

identifikáciu pre ďalšie testovanie. Na odber inej vzorky sa primerane použijú ustanovenia 

týkajúce sa odberu moču alebo krvi, teda krvné vzorky môže odoberať výlučne lekár alebo 

iná osoba na to oprávnená. 

  Odber krvi môže byť vykonaný spolu s odberom moču alebo inej vzorky.  

Športovec je povinný do protokolu dopingovej kontroly uviesť aj použitie liekov, ktoré 

môžu ovplyvniť odber zo žily, po konzultácii s lekárom najmä tie, ktoré ovplyvňujú 

zrážanlivosť krvi, iné lieky a výživové doplnky, ktoré užil v predchádzajúcich siedmich 

dňoch, poruchy krvácania, krvné transfúzie alebo transfúzie krvných produktov, ktoré boli 

športovcovi uskutočnené v predchádzajúcich šiestich mesiacoch s uvedením dôvodu 

transfúzie.  Pri odbere krvi sa postupuje obzvlášť obozretne, rešpektujúc všetky špecifiká 

toho úkonu.   

Počas pracovného stretnutia sa uskutočnili aj bilaterálne rozhovory so zahraničnými 

antidopingovými organizáciami o spolupráci, vzájomnej výmene skúseností, spolupráci pri 

organizácií vrcholných podujatí a podpore vo vzdelávaní športovcov a ich podporných 

tímov. V tomto zmysle bola smerovaná komunikácia s predstaviteľmi národnej 

antidopingovej organizácie Chorvátska, Nórska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Spojeného 

kráľovstva, Švajčiarska, Srbska. 

 

 



ZASADNUTIE – PROGRAM SVK 

 

Počas samotných letných paralympijských hier sa uskutočnilo viacero pracovných 

stretnutí so zástupcami slovenskej delegácie, počas ktorých sa riešili aktuálne problémy 

a požiadavky športovcov z okruhu problematiky antidopingu, vhodnosti používania liekov 

a liečiv počas samotných hier a plnenia si samotných monitorovacích povinností.  

Ďalšie stretnutia sa uskutočnili s predstaviteľmi SPV a pracovníkmi, ktorí 

zodpovedali za zdravotné zabezpečenie športovcov. Vyhodnotenie dovtedajšej celkovej 

spolupráce s SPV a nastavenie novej úrovne a formy spolupráce na vrcholných podujatiach 

bude predmetom bilaterálneho stretnutia SPV a ADA SR v priebehu roka 2013. 

  Celkový pobyt, akreditácie a organizácia dopravy medzi Bratislavou a Londýnom  

boli zabezpečené prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru, vrátane úhrady 

letenky a poplatkov za prepravu v mieste konania paralympijských hier.  

 

    

5. ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA PRE ADA SR: 

   

- zabezpečiť z úrovne ADA SR odbornú garanciu v oblasti spracovania a celkovej 

administrácie činností, spätých s výkonom dopingovej kontroly a s ohľadom na možné 

vykonávanie vyžiadaných testov dopingovej kontroly v úzkej koordinácii so zástupcami 

národných športových organizácií a partnermi v správe a riadení  športu,    

 

-  iniciovať v spolupráci so športovými subjektmi a riadiacimi orgánmi v SR 

aktualizáciu relevantných  legislatívnych  krokov a princípov spätých s priebežnou 

implementáciou WADA Kódexu v SR,   

  

- iniciovať v polohe národnej antidopingovej organizácie nezastupiteľnú úlohu a 

poslanie ADA SR pri aktivitách SR ako zmluvnej strany WADA, vrátane priameho výkonu 

dopingovej kontroly  a v celkovej koordinácii boja proti dopingu v podmienkach SR.  

  

 

6. PRÍNOS  

 

Zahraničná pracovná cesta splnila svoj účel a poslanie. Okrem vyššie uvedených 

činností boli zabezpečené nové informácie a praktické skúsenosti z oblasti priameho 

výkonu dopingovej kontroly. Veľmi dôležité sú informácie o skúsenostiach z činnosti 

zahraničných komisárov dopingovej kontroly a zástupcov národných antidopingových 

organizácií, ako aj  zo samotných odberov biologických vzoriek, pri ktorých sa športovci 

snažili prekaziť dopingovú kontrolu, podvádzať pri odovzdávaní moču a ďalšími spôsobmi 

podviesť komisárov dopingovej kontroly s cieľom vyhnúť sa pozitívnym výsledkom pri 

analýze moču v laboratóriách. Tieto informácie budú predkladané našim komisárom 

dopingovej kontroly počas seminárov a v procese ich ďalšieho vzdelávania. 

 Poznatky z pracovných stretnutí predstavujú vysoko efektívnu koordinačnú, 

informačnú a dokumentačnú bázu pre plnenie úlohy signatára WADA v podmienkach SR  

ako  jeho  zmluvnej strany a v smerovaní  antidopingovej  regulácie z úrovne EK. 

Predmetné poznatky budú  na báze Národného antidopingového programu využité 



v bezprostrednej  riadiacej  praxi, v legislatívnom procese,  smerovaní antidopingovej 

regulácie, v domácej i medzinárodnej koordinácii, pri zverejňovaní a popularizácií 

antidopingových opatrení. 

 

 

7. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  

 

Správa je zverejnená na webových stránkach www.minedu.sk a 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 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

Bratislava, 11. september 2012 
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