
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

1. Účastníci ZPC 
Meno a priezvisko:    Mgr. Žaneta Csáderová    
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    riaditeľ 
Znalosť jazykov:    anglicky, rusky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Soňa Haulišová    
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:  odborný pracovník pre národný register pre testovanie 

športovcov a ADAMS 
Znalosť jazykov:    anglicky 
 
Meno a priezvisko:    MUDr. Ľubomír Gulán     
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre vzdelávanie 
Znalosť jazykov:    anglicky, rusky 
 
Meno a priezvisko:    Ing. Tomáš Pagáč    
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre TUE 
Znalosť jazykov:    anglicky, francúzsky 
 
Meno a priezvisko:    Ing. Zuzana Ježíková 
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre vzdelávanie 
Znalosť jazykov:    anglicky, francúzsky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Ján Baník  
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    odborný pracovník pre testovanie 
Znalosť jazykov:    anglicky 
 
Meno a priezvisko:    Mgr. Slavomíra Horváthová 
Názov pracoviska:  SADA, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava 
Pracovné zaradenie:    asistentka riaditeľa; registratúra/archivácia  
Znalosť jazykov:    anglicky 
 

2. Zahraničná pracovná cesta 
Štát:     Rakúsko 
Mesto:     Seibersdorf Lab  
Dátum:    20.11. 2017 



Prijímajúca organizácia: Seibersdorf Lab 
Účel cesty: účasť na konferencii organizovanej laboratóriom v 

Seibersdorfe s témou Biologický pas športovca 
Spôsob financovania: ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej agentúry SR 

3. Rámcový program pobytu 
Dátum/čas: 20.11. 2017 09:30-17:00 

 

Navštívená organizácia: Laboratórium Seibersdorf  

Kontaktovaní partneri:  zástupci laboratória v Seibersdorfe, iNADO, UCI, Národná 
antidopingová agentúra Bulharsko, SLOADO 

 
Kontaktné adresy: 
  - 

4. Stručný priebeh rokovaní 
Dňa 20. 11. 2017: účasť na antidopingovom seminári s názvom: “Biologický pas športovca: výzvy a 
skúsenosti” v laborátoriách v Seibersdorfe. 
 
Martina Schwaiger (Seibersdorf): privítanie účastníkov a otvorenie prednášok. 
 
Günter Gmeiner (Seibersdorf): úvod a prehľad programu konferecie spojený s krátkou 
inštruktážou týkajúcou sa organizačných pokynov. Graf: trend zvyšovania krvných vzoriek. Novinky 
z roku 2017: laboratórium, zamestnanci, procedúry. 
 
Reid Aikin (WADA: manažér biologického pasu športovca): na čo slúži biologický pas športovca? 
Predstavenie príručky “prevádzky” biologického pasu športovca. 
 
Giuseppe d´Onofrio (Univerzita v Ríme): prednáška o hemoglobíne, retikulocytoch a “off-score” s 
názvom: “Hematologický modul”. Porovnávanie hladín v prípade dopovania resp. bez doping na 
základe expertných analýz. Ako to súvisí s nadmorskou výškou? 
 
Hans Geyer (Nemecká športová univerzita v Kolíne nad Rýnom): predstavenie normálneho profilu 
steroidov v prednáške: “Steroidný modul”. Najdôležitejší marker: pomer T/E. 
 
Olivier Banuls (CADF): prierez históriou vzniku biologického pasu športovca prostredníctom 
CADF, z ktorého vyplynuli nové výzvy do budúcnosti. Zhrnutie v prednáške: 10 rokov biologického 
pasu športovca v cyklistike a nastolenie otázky: “čo bude ďalej?” 
 
Franz Krösslhuber (NADA Rakúsko): prednáška o náležitostiach transportu krvných vzoriek. 
Možnosti vylepšenia systému transport a hlavne chladenia na základe spätnej väzby z laboratória 
resp. príslušnej národnej antidopingovej organizácie. 
 
Rebecca Lee (UEFA): predstavenie programu týkajúceho sa biologického pasu športovca pre rok 
2016. 
 



Nenad Dikic (ADAS): Praktický manuál ako postupovať pri odberoch krvných vzoriek pre 
jednotlivé antidopingové organizácie. Od výberu športovca cez odber vzoriek, transport, analýzu, až 
po vyhodnotenie výsledkov antidopingovou organizáciou. Motto: “vzdelávanie je kľúčom k 
pochopeniu hematológie”. 
 
Tomáš Pagáč (SADA): Poukázanie na zníženie počtu športovcov v NRTP kontinuálne v priebehu 
posledných 4 rokov, s cieľom dostať sa na číslo 40. Zhrnutie prípadu Mateja Tótha ako prvého 
prípadu týkajúceho sa problémov s biologickým pasom športovca na Slovensku. 
 
Graeme Steel (iNADO): ako nastoliť efektívny spôsob transportu krvných vzoriek medzi Novým 
Zélandom a Sydney? 
 
Michael Cepic (NADA Rakúsko): Predstavenie certifikátu pre fitnescentrá, ktorý deklaruje “čistý 
šport”. Aké sú kritériá pri získanie certifikátu? 
 

5. Odporúčané závery 
 Automatizácia biologického pasu športovca v systéme ADAMS. 
 Odporúčanie ako pokračovať ďalej v súvislosti s biologickým pasom športovca. 
 Predvídanie faktorov týkajúcich sa biologického pasu športovca. 
 Vylepšenie systému transportu a chladenia odobratých vzoriek. 
 Šírenie osvety v oblasti vzdelávania ako kľúč k pochopeniu hematológie. 
 Certifikát pre fitnescentrá, ktorý by deklaroval “čistý šport”. 

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 
Získanie informácií ohľadom biologického pasu športovca, ktoré možno následne zúročiť v plnení 
plánu agentúry pre nasledujúci rok. 

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií 
 
Správa je zverejnená na webovej stránke www.antidoping.sk. 
 
Súhlasím so zverejnením správy na internete. 
 
Bratislava, 28.11.2017 
 
Správu vypracovali:      Tomáš Pagáč 

       
 
Zuzana Ježíková  
 

 

http://www.antidoping.sk/


Správu schválil:      Žaneta Csáderová 
       riaditeľka SADA 
 
Správu schválil:                                                              
Martina Lubyová 
                                                                                                         
ministerka školstva  
                                                                           


