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ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA     

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY     
       

 

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 
 

 

 

1. ÚČASTNÍK 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  

 

 

2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 

 Štát:     Ruská federácia  

 Mesto:    Sochi  

 Termín:    31.január 2014 – 17.marec 2014  

 Prijímajúca organizácia :  The Organizing Committee of the  

     XXII Winter Olympic Games 2014 and  

     XI Winter Paralympic Games 2014 in Sochi  

     (Organizing Committee "Sochi 2014“) 

 Adresa:    40/3 Bolshaya Ordynka Street 

                 Moscow, 119017  

                 Russia 

 

 Účel cesty:    WINTER OLYMPIC GAMES SOCHI 2014  

     WINTER OARALYMPIC GAMES SOCHI 2014 

     - Doping Control  Officer (ďalej len DCO)  

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

ubytovanie) a z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR 

(cestovné výdaje). 

 

 

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 paralympijských hier v Sochi 2014 (ďalej len „ZPH Sochi 2014“), 

upevnenie a výmena medzinárodných skúseností pre výkon funkcie komisára dopingovej 

kontroly.  
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 Hlavným cieľom zahraničnej pracovnej cesty bol výkon činností  Medzinárodného 

komisára dopingovej kontroly na XXII. Zimných olympijských hrách a XI. Zimných 

paralympijských hrách v Soči 2014 (ďalej len ZOH a ZPH Sochi 2014) a rozšírenie skúseností 

a praktických zručností pri organizácii a priebehu dopingovej kontroly na svetovom podujatí.  

  

Pracovný program ZOH: 

 

1. 2. 2014  – aktivácia akreditácie, vyzdvihnutie uniformy 

2. 2. 2014  – podpis kontraktu a prehlásenia o mlčanlivosti 

3. - 5. 2. 2014  – oboznámenie sa so súťažnými strediskami, lokalizáciou staníc DK a možnosťou 

  transportu medzi nimi 

6. 2. 2014  –  tréning „International Induction Session“ 

7. 2. 2014  – tréning „Filling in the DC Protocol“ 

8. 2. 2014  – tréning na stanici dopingovej kontroly 

9. - 22. 2. 2014 -  súťažné testovanie 

23. 2. 2014  – podpis „Certificate of Acceptance“ 

24. 2. 2014 – obdržanie „Commemorative Certificate“ 

  

 Počas ZOH som odpracoval na stanici dopingovej kontroly „Rosa Khutor Alpine“ 112 

hodín, pracoval som vždy vo dvojici s komisárkou dopingovej kontroly. Stanica dopingovej 

kontroly bola určená na súťažné testovanie v disciplínach Alpského lyžovania (zjazd, slalom, 

obrovský slalom Super-G, a alpská kombinácia), počas súťaží sa vykonalo 80 odberov 

biologického materiálu športovcov na analýzu, robili sme iba odbery moču, všetky kontroly boli 

súťažné. Postupovalo sa podľa „Mission order“ na daný deň, kľúč na výber športovcov sa 

nemenil – prvých 5 cieľových pozícií + 3 daľší z druhej polovice umiestnení vybratí žrebovaním. 

Mobilná stanica dopingovej kontroly bola zostavená z kontainerov, skladala sa z čakárne 

s recepciou, troch odberových miestností s WC a miestnosťou na administráciu, v ktorej bol aj 

manažér stanice dopingovej kontroly. 

 

Pracovný program ZPH: 

 

1. 3. 2014  – obdržanie novej akreditácie na ZPH a „Conversion Kit“ uniformy 

2. 3. 2014  – Traning for Doping Control Staff 

3. - 4. 3. 2014 – mimosúťažné dopingové kontroly paralympijských športovcov 

6. - 15. 3. 2014 – súťažné testovanie 

16. 3. 2014  – podpis „Certificate of Acceptance“ a obdržanie „Commemorative Certificate“ 

 

 V priebehu ZPH som odpracoval 73 hodín na DCS v stredisku „Laura“, ktoré bolo určené 

na súťažné DK pre disciplíny „Nordic biathlon“ a „Nordic cross-country skiing“.  Stanica 

dopingovej kontroly sa nachádzala v bloku s voskovňou a prípravovňou lyží. Stanica pozostávala 

z čakárne, dvoch odberových miestností a jednej miestnosti pre manažéra a administráciu. Každý 

deň sme obdržali nový „Mission Order“, ktorý obsahoval kľúč na výber športovcov na súťažné 

testovanie a požadovaný typ odberu. Denne bolo vykonaných 8-12 odberov moču a 2-4 odbery 

krvi podľa počtu súťaží v daný deň. 

 

 Spolupráca so športovcami a ich sprevádzajúcimi osobami (lekár alebo tréner) bola dobrá, 

nevyskytli sa žiadne komunikačné ani procesné pochybenia. Priebeh procedúr odberu a pečatenia 

vzoriek bol v súlade s medzinárodnými štandardmi. Často boli v miestnosti dopingovej kontroly 

prítomní zástupcovia z IOC/IPC, ktorí kontrolovali priebeh alebo nezávislí pozorovatelia 

WADA, tí však nemohli zasahovať do procedúry.  
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 Objem moču sa v prípade dostatočného množstva neudával, ani Ph moču sme nemerali. 

Špecifická hmotnosť sa stanovovala digitálnym refraktometrom a minimálna hodnota 

požadovaná na analýzu bola 1,005. V prípade potreby bol na stanici dopingovej kontroly 

u manažéra optický refraktometer na kontrolné premerania špecifickej hustoty.  

 

 Formulár dopingovej kontroly obsahoval údaje pre odber moču aj krvi - odlišovali sa 

kópie pre laboratórium. Kópia oznámenia športovcovi bola súčasťou toho istého formulára, 

obsahovala poučenie o jeho právach a povinnostiach. Notifikáciu vypisoval chaperon, ktorý 

oznámil športovcovi, že bol vybraný na DK a privádzal športovca na DCS. Vstup kontrolovala 

strážna služba, bolo potrebné mať pri sebe „upgrade“ akreditácie, ktorý umožňoval vstup do 

priestorov DCS. Chaperon na recepcii zapisoval príchody a odchody športovcov a ďalších osôb 

do stanice dopingovej kontroly. V čakárni bola chladnička s nealkoholickými nápojmi pre 

športovcov, niektoré boli vyložené pre prípad, ak by športovci chceli nechladené nápoje. 

Keď bol športovec pripravený, vstúpil do „processing room“, kde sa skontrolovali všetky údaje. 

Ako identifikačný dokument sa používala akreditačná karta, ktorá obsahovala fotografiu, meno, 

štátnu príslušnosť aj dátum narodenia. Športovec alebo jeho zástupca vypísal na predtlačený 

formulár meno lekára, trénera, zoznam užitých liekov a doplnkov výživy a prehlásenie o TUE. 

Potom, keď bol schopný odovzdať vzorku moču, išiel športovec s komisárom rovnakého 

pohlavia na WC. Na pečatenie a trasport sa používali odberové súpravy „Berlinger“ 

v kartónovom obale s lepiacimi kódmi, ktoré sa lepili na formulár protokolu dopingovej kontroly. 

Neskôr sme obdržali inštrukcie, že vedĺa nálepky treba umiestniť podpis DCO, ktorý ich nalepil. 

Na požiadanie športovca sme mohli pred jeho očami nalepiť nálepky z odberovej súpravy aj na 

„chain of custody“, ktorý bol u manažéra DCS a zlikvidovať nálepky, ktoré zostali a taktiež 

znehodnotiť kópiu formulára  pre odber krvi. Počas ZOH sme vzorky a formuláre ihneď po 

dokončení procedúry odovzdávali manažérke dopingovej stanice.  

Počas ZPH boli stanovené nové pravidlá –  vedľa nálepky sa písalo číslo vzorky tak, aby bolo 

pretlačené a viditeľné na všetkých kópiách. „Chain of custody“ vypĺňali DCO v každej odberovej 

miestnosti a materiál s formulármi sa odovzdával manažérovi až po skončení všetkých odberov.  

 

 Celkovo na ZOH 2014 v Sochi bolo 13 staníc dopingových kontrol, z toho 6 v prímorskej 

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

dopingovej kontroly, väčšina z nich bola ruského pôvodu. Spolu sa vykonalo 2667 testov.  

Počas ZPH bol počet staníc zredukovaný na 6, tri sa nachádzali v „Coastal Cluster“ a 3 boli v 

„Mountain Cluster“. Počet komisárov sa znížil na 60, tretinu tvorili zahraniční DCO.  

 

 Tím stanice dopingovej kontroly (DCS):  

 manažér dopingovej stanice (DCS manager) 

 asistent manažéra DCS 

 administrátor pre ADAMS 

 dopingoví komisári oboch pohlaví (DCO) 

 komisár na odber krvi (BCO) 

 koordinátor chaperonov 

 chaperóni dievčatá a chlapci 

 chaperón pri vstupe (ACCESS) 

 chaperón na recepcii 

 strážna služba (SECURITY)  
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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 paralympijských 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. 

 

- zjednotenie postupu pri spolupráci s hendikepovanými športovcami, 

 

- exaktné vypisovanie formulárov, využitie „Supplementary Report Form“.  

 

            

 

5. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 

 

 1/ Daily Report on Injuries and Illnesses  

     /listovka, A4/ 

  

 2/  IOC Doping Control Form  

          /listovka, A4/ 

 

 3/  IPC Doping Control Form  

          /listovka, A4/ 

 

 4/ IOC Chain of Custody  

          /listovka, A4/ 

 

 5/  IOC Supplementary report 

                 /listovka, A4/   

 

 6/  Mission Order 

                 /listovka, A4/   

 

 

 Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla 

Antidopingovej agentúry SR.   
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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. 

 

 

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, 18. marca 2014 

 

 

 

 

Vypracovali:  Ľubomír GULÁN 

 

   

 

 

 

 

 

Schválil: Miroslav MOTYČÍK 

 

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

