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PORUŠENIE ANTIDOPINGOVÉHO PRAVIDLA
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SKUTKOVÁ PODSTATA

 Vedecky platný

 Akreditované laboratórium

1. NEPRIAZNIVÝ ANALYTICKÝ NÁLEZ

 TUE (Medzinárodná norma pre TUE)

 Odchýlka (MN pre testovanie a vyšetrovanie/laboratóriá)

 Športovec (7 dní)

B vzorka

 NŠZ o porušení ADP športovcom

Oznámenie



SKUTKOVÁ PODSTATA

 Nepriaznivý analytický nález?

2. ATYPICKÝ NÁLEZ

 Atypický nález

 SADA od 2017/povinne od 2018

3. BIOLOGICKÝ PAS ŠPORTOVCA

 Neposkytnutie informácie o pobyte športovca

 Preskúmanie iných porušení

4. NEANALYTICKÉ PORUŠENIA



PORUŠENIA ADP PODĽA

ZÁKONA 440/2015

• Problémy pri časovom spracovaní porušení ADP

o Rozdiely v časovom rámci disciplinárneho konania

o Odlišné disciplinárne poriadky zväzov

o Oznamovacia povinnosť zo strany SADA

o Rozsah 7 dní – 12 mesiacov

Napr.

 Nález  3.12.2016 VS zasadnutie komisie 4.8.2017

(analytický nález)

 Uznesenie obvinenia 22.2.2016 VS rozhodnutie 24.7.2017

(jednoznačné analytické porušenie)



ČO Z TOHO 

VYPLÝVA?

Článok 8 WADA kódexu deklaruje, že každý 

porušovateľ ADP má právo na spravodlivé 

pojednávanie v primeranej časovej lehote a pred 

nestranným orgánom.

 Dlhé konanie v prípade športovca môže 

častokrát viesť aj ku koncu jeho kariéry.



ĎALŠIE PROBLÉMY

• Oznámenie rozhodnutia týkajúceho sa nakladania s 

výsledkami (Kódex, čl. 7.10)

o Rozhodnutie SADA - WADA + príslušná AD organizácia 

(ang + fr)

o Priama komunikácia WADA s AD organizáciami

• Problém zabezpečenia odbornosti

• Konflikt záujmov

• Viacnásobné porušenie AD pravidiel (súlad s Kódexom)

• Riziko civilného súdu

• Rozličné vnímanie pravidiel jednotlivými zväzmi



POČET PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL ZA ROKY 1993-2016



SUMARIZÁCIA 

2016

⦿ WADA: 192 789 analýz (1% nepriaznivé analytické nálezy)

⦿ SADA: 339 analýz (2,4% nepriaznivé analytické nálezy)

⦿ SVK: 74 uznaných NŠZ (7,9% viedlo konanie)

⦿ Analýza 42 ŠZ (12-im chýba publikovaný disciplinárny 

poriadok)

⦿ Analýza zvyšných 30 ŠZ (33,3% splnilo požiadavky)

⦿ Väčšina ŠZ nespĺňa požiadavky

⦿ Ľahostajný postoj k dopingu

⦿ Chýba implementácia zákonných požiadaviek



ZÁVER

Antidopingová agentúra SR odporúča 

zriadiť nezávislý, nestranný a hlavne 

centralizovaný panel pre celé športové 

hnutie na Slovensku, prostredníctvom 

ktorého by mala byť posilnená podpora 

spravodlivého súdneho konania v 

prípadoch antidopingu.

⦿ Operačná nezávislosť

⦿ Zloženie panelu a nestrannosť členov

⦿ Právo na prístup k vypočutiu

⦿ Intervencia tretej strany (WADA, NADO, MOV...)

⦿ Právo na odvolanie

⦿ Verejný charakter vypočutia

⦿ Rozhodnutie



ĎAKUJEM ZA
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