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ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA     

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY     
       

 

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 
 

 

 

 

1. ÚČASTNÍCI ZPC 

   

 Meno:     Ľubomír 

 Priezvisko:    GULÁN          Titul: MUDr.  

 Funkcia:    doping control officer  

 Znalosť jazykov:   anglicky , nemecky, rusky 

 Názov organizácie:   Antidopingová agentúra SR  

 Adresa:    Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  

 

 Meno:     Mária 

 Priezvisko:    ŠIŠKOVÁ          Titul: MUDr.  

 Funkcia:    doping control officer  

 Znalosť jazykov:   anglicky  

 Názov organizácie:   Antidopingová agentúra SR  

 Adresa:    Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  

 

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

 Štát:     Ruská federácia  

 Mesto:    Sochi  

 Termín:    31.január 2014 – 24.február 2014  

 Prijímajúca organizácia :  The Organizing Committee of the XXII Olympic Winter  

     Games of 2014 in the City of Sochi  

     ("Organizing Committee "Sochi 2014“) 

 Adresa:    40/3 Bolshaya Ordynka Street 

                 Moscow, 119017  

                 Russia 

 

 Účel cesty:    WINTER OLYMPIC GAMES SOCHI 2014  

     - Doping Control  Officer (ďalej len DCO)  

Spôsob financovania:  ZPC bola financovaná IOC (doprava v oblasti Sochi, 

ubytovanie) a z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR 

(cestovné výdaje). 
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3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU / PRIEBEH ROKOVANÍ 

 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze plnenia Svetového antidopingového 

programu.  Hlavným cieľom zahraničnej pracovnej cesty bol výkon mimosúťažného a súťažného  

testovania počas Zimných olympijských hier v Sochi 2014 (ďalej len „ZOH Sochi 2014“), 

upevnenie a výmena medzinárodných skúseností pre výkon funkcie komisára dopingovej 

kontroly.  

  

 Po úvodnom oboznámení sa s pobrežnou, horskou a vytrvalostnou olympijskou dedinou  

a oboznámení  sa  s  jednotlivými  športoviskami a po vyzdvihnutí   si  uniformy sme sa 

zúčastnili spolu s ostatnými zahraničnými dopingovými komisármi zaškolenia týkajúceho sa 

systému práce komisára dopingovej kontroly a špecifikácií jeho práce počas ZOH Sochi 2014, 

vrátane oboznámenia sa s prislúchajúcimi stanicami dopingovej kontroly. Každý komisár 

dopingovej kontroly mal vopred pridelené športy a športoviská, na ktorých vykonával dopingové 

kontroly. V našom prípade to bolo alpské lyžovanie a jeho disciplíny v Rosa Khutor Alpine 

Center. V prvý deň sme sa zúčastnili tréningu v konkrétnom mieste dopingovej stanice, kde sme 

boli pridelení a následne sme začali s vlastným výkonom práce komisára dopingovej kontroly 

dňa 9. februára 2014. Počas expertného pobytu sme vykonávali odbornú činnosť komisára 

dopingovej kontroly celkom 7 dní, v časovom rozmedzí 07,00- 19,00 hod. a 2 dni od 15,00 do 

24.00 hod., v úhrnnom rozsahu  9 súťažných olympijských dní. V stanici dopingovej kontroly 

sme pracovali vždy dvaja komisári opačného pohlavia vo dvojici. Celkovo sme vykonali 30 

súťažných dopingových kontrol. Na stanici dopingovej kontroly v Rosa Khutor Alpine Centrum 

sme robili iba odbery moču, odbery krvi sa v danom čase nevykonávali. Priebeh dopingových 

kontrol bol takmer bezproblémový, lyžiari odovzdávali vzorky bez komplikácií. Meranie objemu 

odovzdaného moču ani Ph moču nebolo vykonávané. Špecifická hmotnosť bola meraná 

digitálnym refraktometrom a minimálna hodnota požadovaná na analýzu bola 1,005. V prípade 

potreby sme mali v stanici dopingovej kontroly na meranie špecifickej hmotnosti aj optický 

refraktometer. Počas odberov sme nezaznamenali odovzdanie neúplnej vzorky alebo vzorky s 

nízkou špecifickou hmotnosťou. Formulár dopingovej kontroly obsahoval kombináciu odberu 

moču a krvi na jednom formulári, taktiež kombináciu notifikácie a odberu vzorky. Notifikáciu 

vypisoval chaperon, ktorý privádzal športovca. Chaperon na recepcii vypisoval údaje týkajúce sa 

príchodu športovca do stanice dopingovej kontroly. Viackrát sa stalo, že sme museli prepísať 

formulár, ktorý bol mokrý v dôsledku dažďa, vtedy musel aj chaperon aj športovec znovu 

podpísať notifikáciu. Používali sme odberové súpravy so samolepiacimi kódmi, ktoré sa lepili na 

formulár dopingovej kontroly športovca. Na požiadanie športovca sme mohli pred jeho očami 

nalepiť nálepky z odberovej súpravy aj na chain of custody a zneškodniť nálepky, ktoré zostali 

a taktiež zneškodniť formulár určený pre odber krvi. Vzorky a formuláre sme ihneď po 

dokončení procedúry odovzdávali manažérke dopingovej stanice. 

  

 Oprávnenými osobami pre prístup do stanice dopingovej kontroly boli zástupcovia z IOC  

(Medzinárodný olympijský výbor) alebo WADA, športovcom pozvaný tlmočník, prípadne 

športovcov sprevádzala sprievodná osoba (tréner, lekár alebo funkcionár).   

  

 Počas ZOH 2014 v Sochi bolo v činnosti celkom 13 staníc dopingovej kontroly, z toho 6 

v prímorskej dedine a 7 v horských dedinách. Dopingovú kontrolu vykonávalo okolo 180 

dopingových komisárov, väčšina z nich bola ruského pôvodu. Spolu bolo vykonaných celkom 

2667 testov, z toho 477 bolo krvných testov a 2190 bolo močových testov. Tím stanice 

dopingovej kontroly na športovisku bol zložený nasledovne: manažér dopingovej stanice a jeho 

asistent, dopingoví komisári oboch pohlaví (DCOs), komisár na odber krvi (BCO), 2x manažér 

chaperonov, chaperóni ženy a muži, 2x chaperón pri vstupe, 2x chaperón na recepcii, 2x 

chaperón pracujúci s ADAMS.  
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4. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 

 

 ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA: 
 

 Pracovná cesta splnila svoj účel. Ako delegovaní komisári dopingovej kontroly sme sa 

podielali na medzinárodnej spolupráci v špecifickej oblasti výkonu dopingovej kontroly 

v zostave v zostave národných aj medzinárodných komisárov dopingovej kontroly 

vykonávajúcich odbery biologického materiálu, čím sme špecificky prispeli k úspešnému 

priebehu Zimných Olympijských Hier 2014 v Sochi. Z pracovnej cesty vyplynuli pre národnú 

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

do práce agentúry, pričom dôraz bude zameraný predovšetkým na: 

 

- striktné dodržiavanie pravidiel a metodiky výkonu dopingovej kontroly,  

 

- využívanie digitálneho refraktometra na meranie špecifickej hmotnosti moču pri výkone  

  dopingovej kontroly,  

 

- používanie súprav na odber biologického materiálu s lepiacim kódom. 

 

  

            

5. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 

 1/ Sochi 2014 Technical Procedures for Doping Control 

     /listovka, A4/ 

  

 2/ IOC Anti- Doping Rules Sochi 2014 

          /listovka, A4/ 

 

 3/ Doping control guide 

          /listovka, A4/ 

 

 4/ WADA prohibited list 

                 /listovka, A5/ 
 

 Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla 

Antidopingovej agentúry SR.   

 

 

6. PRÍNOS  

 

Poznatky z expertnej misie komisárov dopingovej kontroly predstavujú vysoko progresívnu 

a efektívnu koordinačnú, informačnú a dokumentačnú bázu pre manažment informácií a 

výsledkov testov dopingovej kontroly. Predmetná komunikácia a poznatky sú priebežne 

uplatňované v interpretácii dopingovýchn látok a využité v bezprostrednej riadiacej praxi, 

nadväzne pre započatie legislatívneho procesu, v antidopingovej regulácii, v koordinácii 

testovania na domácej a medzinárodnej úrovni, ako aj pri zverejňovaní a popularizácií 

antidopingových opatrení. 
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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.  

 

 

Súhlasíme so zverejnením správy na internete, publikovanie na webovej stránke 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

 

 

Bratislava, 10. marca 2014 

 

 

 

 

Vypracovali:  Ľubomír GULÁN 

 

  Mária ŠIŠKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Miroslav MOTYČÍK 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.antidoping.sk/

