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

Mgr. Žaneta Csáderová
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
riaditeľ
anglicky, rusky

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

MUDr. Ľubomír Gulán
ADA SR, Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
odborný pracovník pre vzdelávanie
anglicky, rusky

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

Kanada
Vancouver
5.-10. 4. 2017
CCES
účasť na DCO konferencii
ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej
agentúry SR.

3. Rámcový program pobytu
Dátum:

5.-10. apríl 2017

Navštívená organizácia:

CCES

Kontaktovaní partneri:

zamestnanci CCES, dopingoví komisári,
medzinárodní pozorovatelia

Kontaktné adresy:

-

4. Priebeh
4.1 2017 DCO konferencia
Jeremy Luke predstavil štatistiky testovania za roky 2015 a 2016. Minulý rok bol
rokom OH Rio, kde Kanada nemala ani jedného pozitívne testovaného športovca.
V panamerických hrách bolo zistených 8 analytických porušení AD pravidiel, ani
jeden športovec nebol z Kanady. CCES spolupracuje s kanadskou futbalovou
ligou, hokejovou ligou a vykonala stovky testov na medzinárodných podujatiach.
Zároveň sa podieľa na mimosúťažnom testovaní pre iné organizácie.
Dr. Christiane Ayotte vo svoje prednáške 2016 – Annus horribilis sa zaoberala
situáciou, ktorá vyhrotila do suspendácie 12 akreditovaných laboratórií.
Spolupracovala pri príprave dôkazov 2.časti McLarenovej správy o manipulácii
so vzorkami ruských športovcov. Fancy Bear úmyselne zverejnili iba útržky
z lekárskej dokumentácie získanej útokmi na ADAMS, aby sa snažili
zdiskreditovať britských, amerických a kanadských športovcov. Retestovanie
vzoriek pomocou prístrojov MSCG prinieslo 1000násobne citlivejšiu analýzu na
hranici 10pg s možnosťou zistenia LT metabolitov
Poobedný program moderoval Derek Johnston. Účastníci boli rozdelení do
pracovných skupín a nosnou témou bolo vytvorenie, podpora a udržanie
„značky“, ktorá má reprezentovať prácu antidopingovej agentúry. Súčasný trh
pomerne citlivo reaguje na všetky signály a udržanie si dobrého mena je veľmi
ťažké. Dôležité sú impulzy, ktoré organizácia vysiela smerom k partnerom a
verejnosti, pretože práve oni sú tým hodnotiacim elementom.
Večerným hosťom bola Beckie Scott, olympijská medailistka a držiteľka
viacerých svetových trofejí. Jej príbeh, keď kvôli dopingovým previneniam
ruských športovkýň sa postupne prepracovala na zlatú priečku je ešte stále
aktuálny a Beckie so svojou charizmou je ambasádorkou a členkou komisie
športovcov WADA a stále bojuje za čistý šport.
Joseph dePencier sa zaoberal konzekvenciami vyplývajúcimi s dôkazov
v McLarenovej správe. IPC a IOC v súvislosti s olympiádou v Riu prijali dosť
odlišné opatrenia. Kým IOC preniesla zodpovednosť na Medzinárodné federácie,
IPC sa rozhodla konať priamo a zakázala všetkým ruským paralympionikom
účasť na Paralympiáde. Samozrejme RPC sa odvolala, avšak CAS aj nezávislý
Švajčiarsky federálny súd potvrdil právoplatnosť rozhodnutia IPC. Na podklade
týchto skúseností WADA uvažuje na prepracovaní ISTI, aby bolo možné
postihovať aj veľké organizácie za nedodržiavanie antidopingových pravidiel a je
to aj impulz na zapracovanie pri príprave nového Kódexu.
V roku 2016-17 bolo vykonaných 2662 testov moču a 523 krvi. V roku 2016 bol
každý kanadský športovec otestovaný minimálne 3-5x pred Riom, CCES aktívne
spolupracovala so 14 športovými organizáciami. Podľa TDP na 2017-18 je
plánovaných 3000 odberov moču a 725 krvi pri zohľadnení viacerých faktorov
najmä rizikovosti športu a uprednostnení určitých športov najmä v spojení
s olympiádou v PyeonChang. Testovanie pred hrami je plánované so začiatkov m

auguste 2017. Podľa TDSSA2017 je vyžadovaných ABP program v určitých
športoch a zvýšil sa aj limit na krvné testovanie v silových športoch.
Zodpovednosti jednotlivých úsekov (inteligence, results) sú rozdelené do piatich
úrovní. Jednotka Intel zbiera informácie z hotline, správ komisárov aj z verejných
zdrojov. Spolupracuje s RU je zodpovedná za spracovanie všetkých výsledkov –
filling failures, missed tests.
Komisárom pre odber krvi bol v bloku venovanému ochrane zdravia
a bezpečnosti práce predstavený kompletný balíček vybavenia na odbery, ktorý
spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť pri testovaní. Podľa kanadských noriem
v súprave je prítomný aj set na minimalizáciu škôd pri potriesnení komisára
krvou. Účastníci boli taktiež oboznámení s protokolmi, ktoré treba vyplniť pri
situáciách, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zdravia (pracovný úraz).
Poobedné workshopy boli venované téme „paperless doping control“. Projekt
dopingovej kontroly s využitím tabletov bol začatý v Kanade už v roku 2008, keď
začal vývoj vlastného softvéru na vypĺňanie formulárov. Prvá „bezpapierová“
dopingová kontrola sa uskutočnila v roku 2014 a postupne boli komisári
vybavení tabletmi a inštrukciami. V roku 2016 už 27 komisárov fungovalo čisto
na elektronickom zadávaní údajov, 28 ďalších využívalo kombináciu s
„klasickou“ papierovou metódou. Cieľom bolo zaškoliť všetkých komisárov
s požiadavkami, aby v budúcnosti vykonávali dopingové kontroly iba na
elektronickej báze.
Od roku 2015 mala CCES 15 rezignácií a 8 nových, celkovo pre agentúru pracuje
62 komisárov. Komisári sú rozdelení do troch úrovní podľa skúseností
a odpracovaných rokov a zároveň CCES kontraktuje asistentov DK. Spôsob
odmeňovania dopingových komisárov je založený na 3 faktoroch, aby bola
dosiahnutá aspoň aká-taká spravodlivosť: kategória komisára/počet
odpracovaných hodín počas misie + počet odobratých vzoriek + cestovné,
stravné a ubytovacie náklady

5. Odporúčané závery
Hlavným cieľom bolo získanie vedomostí a skúseností o akreditačnom procese pre
komisárov dopingovej kontroly. CCES má podpísanú bilaterálnu dohodu aj so SADA a
dodržiavanie medzinárodných noriem je záväzné pre uznanie “compliance”.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
-

7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Kanada patrí medzi krajiny s vysokou úrovňou antidopingového povedomia a jej
komisári sa zaraďujú medzi najlepších na svete. CCES si svoju značku buduje už viac ako
20 rokov a skúsenosti jej zamestnancov sa odrážajú aj v kontraktoch s medzinárodnými
federáciami, kde niektorým z nich prebrali kompletný management antidopingového
programu. Okrem profesionálnych vedomostí komisárov je potrebný aj etický kódex a
vzorce správania sa, najmä v kritických neočakávaných situáciách. Spolupráca s
partnermi s dlhoročnými skúsenosťami a vysokým kreditov vo svete športu môže
priniesť aj našej agentúre mnoho výhod vo forme bilaterálnych zmlúv.

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:

MUDr. Ľubomír Gulán
Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.

Správu schválil:

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.
riaditeľka ADA SR

