Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
1. Účastníci ZPC
Meno a priezvisko:
Názov pracoviska:
Pracovné zaradenie:
Znalosť jazykov:

Ing. Tomáš Pagáč
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný pracovník pre TUE
anglicky, francúzsky

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

Fínsko
Helsinki
21.-22. 9. 2017
Finnish Center for Integrity in Sports
Účasť na konferencii ,,TUE Symposium”
ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

3. Rámcový program pobytu
Dátum/čas:

21.-22. september 2017: 07:30-17:30 Konferencia

Navštívená organizácia:

Finnish Center for Integrity in Sports

Kontaktovaní partneri:

-

Kontaktné adresy:

-

4. Stručný priebeh rokovaní
V úvode konferencie Dr. Alan Vernec (WADA) poukázal na dôležitosť
terapeutických výnimiek vo vzťahu k zdraviu a športovému výkonu športovcov.
Poznamenal, že TUE zverejnené vďaka skupine ,,Fancy Bears” vôbec neboli tak šokujúce,
ako sa v médiách prezentovalo. Najviac TUE sa udeľuje na glukokortikoidy, stimulanciá
a hormonálne a metabolické modulátory.
Kľúčové informácie:
 Problematika tyroidných hormónov – návrh, aby boli zaradené do Zoznamu
2018 – stále v diskusii.
 Tramadol – zaradenie tohto lieku do Zoznamu zakázaných látok by prinieslo
nárast žiadostí o TUE – zatiaľ pravdepodobne nebude zaradený, jedná sa o
liek na predpis – stále existuje kontrola.
 Glukokortikoidy - nové limity pre laboratóriá, rôzne prístupy pre rôzne
športy, informácie o užívaní počas súťaže. Tento rok WADA zriadila
pracovnú skupinu, ktorá sa špecificky zaoberá práve glukokortikoidmi. Prvé
odporúčania budú zverejnené čoskoro.




Nástup ADHD – liečba stimulanciami – problematická diagnostika, resp.
posúdenie pre TUEC – najviac športovcov s diagnostikovanou ADHD je v
USA, ale aj v Európe je táto choroba na vzostupe.
Ochrana osobných údajov – používanie ADAMSu – bezpečná platforma

5. Odporúčané závery




Nutnosť vkladať informácie do systému ADAMS v angličtine.
Väčšina národných antidopingových organizácií nevkladá do ADAMSu
kompletne celú dokumentáciu v angličtine, ale len zdôvodnenie udelenia TUE,
prípadne komentáre a poznámky
Otázka bezpečnosti systému ADAMS – je otázne, či by sa vôbec mala zdravotná
dokumentácia vkladať do tohto systému

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
-

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Získanie informácií ohľadom udeľovania terapeutických výnimiek, prehľad
prípadov žiadostí o TUE a ich riešení, ako aj kontaktné osoby vo WADA.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných
informácií
Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovali:

Ing. Tomáš Pagáč
odborný pracovník pre TUE

Správu schválil:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka ADA SR

