Správá zo záhráničnej práčovnej
česty
1. Účastníci ZPC
Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

Ing. Tomáš Pagáč
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný práčovník pre TUE
ángličky, fránčúzsky

Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

MUDr. Ľubomír Gulán
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný práčovník pre vzdelávánie
anglicky, rusky, nemecky

2. Zahraničná pracovná cesta
Štát:
Mesto:
Dátum:
Prijímajúca organizácia:
Účel cesty:
Spôsob financovania:

Veľká Britániá.
Newmarket, Londýn.
15.-18. 11. 2016
iNADO.
Účásť ná konferenčii Biologický pas športovca
(iNADO); účásť ná stretnutí Monitorováčej
skupiny Advisory Group on Science (T-DO SCI).
ZPC bolá finánčováná z rozpočtu Antidopingovej
ágentúry SR.

3. Rámcový program pobytu
Dátum/čas:

16. november 2016: 08:30-17:30 iNADO ABP
Conference, Newmarket.
17. november 2016: 09:00-12:30 iNADO ABP
Conference, Newmarket.
17. november 2016: 13:30-17:30 Advisory Group
on Science (T-DO SCI), Newmarket.
18. november 2016: 11:00-13:00 Práčovné
stretnutie so zástupčom ántidopingovej ágentúry
Rumunsko, Londýn.
18. November 2016: 14:00-16:00 Vedečké
múzeum v Londýne.

Navštívená organizácia:

iNADO.

Kontaktovaní partneri:

Joseph de Pencier, Jorge Leyva a Mathias
Merschhemke (iNADO); Alexandru Butoi (NADO
Rumunsko) a ostátní zástupčoviá národnýčh
ántidopingovýčh orgánizáčií, medzinárodnýčh
športovýčh federáčií.

Kontaktné adresy:

ádresár/podľá orgánizáčie (nezverejňujeme).

4. Stručný priebeh rokovaní
1. iNADO ABP Conference
V priebehu konferenčie týkájúčej sá témy biologičkého pásu športovčá
boli odprezentováné následujúče body:
 11 WADA ákreditovánýčh láborátórií ponúká možnosť využiť APMU.
 Väčšiná IF využívá APMU v rámči láborátórií.
 24 NADOs má zriádenú svoju APMU.
 Dôležitá úlohá strátégie testovániá.
 Káždý test moču vložený do ADAMSu sá áutomátičky stává súčásťou už
záloženého steroidného pásu.
 So závedením ABP súvisí dlhodobé uskladnenie vzoriek – výber, kto, kde a
na ako dlho.
 Strátégiá vyhodnočovániá átypičkýčh á nepriáznivýčh ánálytičkýčh nálezov v
biologičkom páse športovčov – nutnosť zriádeniá APMU á vyjádereniá
minimálne 3 nezávislýčh expertov.
 Rok 2018 – povinnosť implementáčiá ABP.
 Možnosti využitiá APMU v rámči láborátórií, spolupráčá s väčšími NADO,
medzinárodnými federáčiámi.
 Strátégiá príprávy podkládov pre odvoláčie konánie ná medzinárodnom
športovom súde – nutnosť kompletnej dokumentáčie, vrátáne všetkýčh
formulárov dopingovej kontroly.

2. Advisory Group on Science (T-DO SCI)
Prehodnotenie odpovedí á prijátiá návrhov ohľádom Zoznámu
zákázánýčh látok (ZZL) 2017. Otvorená diskusiá – prípád meldónium.
Prednesenie návrhov pre nový ZZL 2018. Účástníči boli vyzvání posláť svoje
návrhy pred zásádnutím expertnej skupiny WADA.

3. Pracovné stretnutie so zástupcom NADO Rumunsko
Práčovné stretnutie so zástupčom NADO Rumunsko, p. A. Butoi sá
uskutočnilo v Londýne. Cieľom bolo prediskutováť možnosti spolupráče medzi
ADA SR a rumunskou ántidopingovou ágentúrou.
Diskusiá o rôznyčh álternátíváčh pri udeľování terápeutičkýčh výnimiek
(TUE) z pohľádu národnýčh á medzinárodnýčh TUE á spolupráče pri
sčhváľování národnýčh TUE medzinárodnými federáčiámi á orgánizátormi
význámnýčh podujátí.

4. Návšteva vedeckého múzea Londýn
Prehliádká expozíčie ,,Who Am I?” v Sčienče Museum v Londýne. Boli
sme oboznámení o možnostiáčh tránskripčie ľudskýčh génov á problemátike
zmeny rodovej identity. Jedným zo spúšťáčovej tákejto špečifičkej tránskripčie
môže byť užívánie zákázánýčh látok v športe, konkrétne génového dopingu, áko
áj ánáboličkýčh steroidov.

5. Odporúčané závery





Nutnosť závedeniá prográmu pre biologičký pás športovčá (steroidný á
hemátologičký modul). Od roku 2018 je vysoko právdepodobné, že tento
prográm bude povinný pre všetky národné ántidopingové orgánizáčie.
Zriadenie APMU – komisiá pre vyhodnočovánie biologičkýčh pásov, nutnosť
tročh nezávislýčh expertov ná posudzovánie steroidnýčh á hemátologičkýčh
parametrov.
Možnosť osloveniá ákreditováného láborátóriá ohľádom využitiá ičh služieb
pri mánážmente á vyhodnočování biologičkýčh pásov.
Dôležitosť implementáčie čieleného á inteligentného testovániá športovčov,
zárádenie sledovániá výkonnosti športovčá áko jedného z párámetrov riziká
dopingu.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej
uloženia
Prezentáčie budú zverejnené ná internetovej stránke iNADO.

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Prvá čásť práčovnej česty sá týkálá účásti ná konferencii, ktorého ústrednou
témou bolo zavedenie biologičkého pásu športovčá. Prezentáčie jednotlivýčh národnýčh
antidopingovýčh ágentúr poskytli prehľád o rôznyčh možnostiáčh reálizáčie tohto
programu.
Druhým čieľom práčovnej česty bolo zúčástniť sá zásádnutiá práčovnej skupiny
pre vedu, kde sa prehodnočováli pripomienky k súčásnému Zoznámu zákázánýčh látok
2017, á zároveň pártičipováť ná tvorbe pripomienok k novému Zoznámu zákázánýčh
látok pre rok 2018.
Stretnutie so zástupčom rumunskej ántidopingovej ágentúry prinieslo
očákáváné nástávenie komunikáčie medzi ágentúrámi. Výmená skúseností á informáčií
je zákládným prinčípom rozvojá spolupráče á bojá proti dopingu.
Účásť ná prehliádke v Sčienče Museum prinieslá nové poznátky v oblásti
génového dopingu á dôsledkov užívániá ánáboličkýčh steroidov.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných
informácií
Správá je zverejnená ná webovej stránke www.antidoping.sk.

Súhlásím so zverejnením správy ná internete.

Dátum:

18. 11. 2016

Správu vypracovali:

Ing. Tomáš Págáč

Správu schválil:

Mgr. Žánetá Csáderová, PhD.
riáditeľká ADA SR

MUDr. Ľubomír Gulán

