Povinnosti športových zväzov na poli boja proti dopingu
1 Úvod
V zmysle § 87 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
(ďalej len „ADA SR“) je povinná vypracovať postupy pre športové zväzy na zapracovanie pravidiel Svetového
antidopingového programu do predpisov športových zväzov.
Vypracovanie postupov je potrebné vykladať tak, že ide o identifikáciu povinností športových zväzov na
poli boja proti dopingu v športe. Na splnenie zákonnej povinnosti je ADA SR povinná identifikovať takéto
povinnosti športových zväzov, ktoré vyplývajú z existujúcich medzinárodných a národných predpisov v
oblasti boja proti dopingu v športe. Úlohou ADA SR nie je vypracovať konkrétne znenie interných pravidiel
športových zväzov na poli boja proti dopingu v športe.
V zmysle Svetového antidopingového kódexu Svetový antidopingový program zahŕňa všetky náležitosti, ktoré
sú nevyhnutné pre zabezpečenie optimálnej harmonizácie a správnej praxe uplatňovanej
v medzinárodných a národných antidopingových programoch.
Pri vypracovaní tohto Memoranda sme vychádzali z nasledovných predpisov:
1. Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe
2. Svetový antidopingový kódex
3. Antidopingové pravidlá SR
4. Biela kniha o športe
5. Dohovor UNESCO
6. Kodanská deklarácia
7. Štatút ADA
8. Dohovor Rady Európy
9. Kodanská rezolúcia
10. Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky
11. Medzinárodná norma pre testovanie
12. Medzinárodná norma pre ochranu osobných údajov

2 Identifikácia subjektov
V zmysle § 3 písm. m) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe športovým zväzom športová organizácia, ktorá je
občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov.
V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej
predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán
verejnej správy.
V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe národný športový zväz je športový zväz uznaný
ministerstvom školstva, ktorý spĺňa podmienky určené v § 16 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, a
to:
a)
b)
c)

d)

je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v
športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických
osôb v športe,
organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe
nasledujúce roky,

e)

zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej
medzinárodných súťažiach a
zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.

f)

reprezentácie

a

ich

účasť

na

V zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe národný športový zväz tiež:
a)

zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,
navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených
predpisom národného športového zväzu,
vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu
podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,
metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú
športovú organizáciu,
schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena f) a udeľuje športovej
organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia,
vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2
písm. a),b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,
určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti
vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a
overuje ich odbornú spôsobilosť,
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu,
uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej
kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe za národný športový zväz sa považuje aj športová
organizácia, ktorej členovia:
a)

sú členmi rôznych medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre
príslušný šport,
spĺňajú podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. c) až f) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe každý
samostatne a
spĺňajú podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe spoločne.

b)
c)

3 Identifikácia povinností športových zväzov
1.

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe

V zmysle § 8 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe športová organizácia je povinná:
a)
b)

zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, ...
upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia.

V zmysle § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe národný športový zväz je povinný zapracovať
do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii
priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných
predpisov a rozhodnutí.
2. Svetový antidopingový kódex
V zmysle článku 20.3.5 Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia požaduje, aby každý
z jej národných športových zväzov ustanovil pravidlá, ktoré budú ako podmienku účasti vyžadovať od všetkých športovcov
a sprievodnej osoby športovca, ktorá sa zúčastní ako tréner, manažér, tímový personál, funkcionár, lekársky a
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ostatný zdravotnícky personál súťaže alebo aktivít schvaľovaných alebo organizovaných národným
športovým zväzom alebo jednou z jeho členských organizácií, súhlas, že bude podliehať antidopingovým
pravidlám a právomoci antidopingovej organizácie v rámci nakladania s výsledkami v súlade s Kódexom.
V zmysle článku 20.3.6 Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia požaduje od
národných športových zväzov, aby nahlasovali akékoľvek informácie nasvedčujúce alebo týkajúce sa porušenia
antidopingového pravidla svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii a aby spolupracovali pri
vyšetrovaniach realizovaných antidopingovou organizáciou s právomocou vykonávať takéto vyšetrovania.
Pozn.: V tejto súvislosti poukazujeme na definíciu pojmu ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System –
Antidopingový správny a riadiaci systém), ktorý sa nachádza v Prílohe 1 – Definície Svetového antidopingového kódexu.
Dávame na zváženie ADA SR bližšiu špecifikáciu fungovanie tohto systému pre potreby športových
zväzov.
Pre úplnosť uvádzame ako následok porušenia povinnosti športových zväzov v zmysle článku 20.3.9
Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia čiastočne alebo úplne odopiera financovanie
svojim členským národným športovým zväzom , ktoré nie sú v súlade s Kódexom.
V zmysle článku 20.3.12 Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia podporuje
antidopingové vzdelávanie vrátane požadovania národných športových zväzov, aby vykonávali antidopingové
vzdelávanie v koordinácii s príslušnou národnou antidopingovou organizáciou.
V zmysle článku 20.3.15 Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia prijme disciplinárne
pravidlá a požaduje od národných športových zväzov, aby mali prijaté disciplinárne pravidlá, ktoré by bránili
sprievodnému personálu športovca, ktorý používa zakázané látky alebo zakázané metódy bez hodnoverného odôvodnenia,
aby tento personál poskytoval podporu športovcom v rámci právomoci medzinárodnej federácie alebo národného športového
zväzu.
V zmysle článku 20.4.4 Svetového antidopingového kódexu národné olympijské výbory a národné
paralympijské výbory požadujú od národných športových zväzov, aby nahlasovali akékoľvek informácie
nasvedčujúce alebo týkajúce sa porušenia antidopingového pravidla svojej antidopingovej organizácii a medzinárodnej
federácii a spolupracujú pri vyšetrovaniach, ktoré vedie antidopingová organizácia s právomocou viesť takéto vyšetrovania.
V zmysle článku 20.4.5 Svetového antidopingového kódexu národné olympijské výbory a národné
paralympijské výbory požadujú, aby ako minimum, športovci, ktorí nie sú štandardnými členmi národného
športového zväzu, boli k dispozícii na odber vzoriek a poskytli informácie o mieste svojho pobytu, ako požaduje
Medzinárodná norma pre testovanie a vyšetrovanie, ako náhle je športovec identifikovaný na listine alebo
následnom vstupnom dokumente predloženom v spojitosti s olympijskými hrami alebo paralympijskými
hrami.
V zmysle článku 20.4.7 Svetového antidopingového kódexu národné olympijské výbory a národné
paralympijské výbory ako podmienku účasti požadujú od každého zo svojich národných športových zväzov,
aby ustanovil pravidlá vyžadujúce od každej sprievodnej osoby športovca, ktorá sa zúčastní na súťaži alebo na
aktivite oprávnenej alebo organizovanej národným športovým zväzom alebo jednou z jeho členských
organizácií ako kouč, tréner, manažér, člen tímu, funkcionár, lekársky alebo iný zdravotnícky personál,
súhlas, že bude viazaná antidopingovými pravidlami a právomocou antidopingovej organizácie na nakladanie s výsledkami,
v súlade s Kódexom.
Pre úplnosť uvádzame ako následok porušenia povinnosti športových zväzov v zmysle článku 20.4.9
Svetového antidopingového kódexu národné olympijské výbory a národné paralympijské výbory
čiastočne alebo úplne odopierajú financovanie svojmu členskému alebo uznanému národnému
športovému zväzu, pokiaľ nie je v súlade s Kódexom.
V zmysle článku 20.4.11 Svetového antidopingového kódexu národné olympijské výbory a národné
paralympijské výbory podporujú antidopingové vzdelávanie a tiež požadujú, aby národné športové zväzy
realizovali antidopingové vzdelávanie v koordinácii s príslušnou národnou antidopingovou organizáciou.
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3.

Antidopingové pravidlá SR

V zmysle článku 1.1.1 Antidopingových pravidiel SR podmienka na získanie finančnej a/alebo inej
podpory zo štátneho rozpočtu, zo strany vlády Slovenskej republiky a/alebo Slovenského olympijského
výboru je, že každý národný športový zväz prijme a bude jednať podľa zásad Slovenského národného antidopingového
programu a týchto antidopingových pravidiel a zapracuje tieto pravidlá priamo alebo odkazom do svojich riadiacich
dokumentov, zriaďovacích listín a/alebo športových pravidiel ako súčasť pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov a účastníkov.
V zmysle článku 1.1.2 Antidopingových pravidiel SR prijatím týchto antidopingových pravidiel a ich zapracovaním
do riadiacich dokumentov a pravidiel športu, športové zväzy uznávajú právomoci a zodpovednosť ADA SR za prijatie
Národného antidopingového programu a uplatňovanie týchto antidopingových pravidiel (vrátane vykonávania testovania)
vzhľadom ku všetkým osobám vymenovaným v Článku 1.2, ktoré spadajú pod jurisdikciu Národného
športového zväzu, a budú spolupracovať a podporovať ADA SR pri tejto činnosti. Taktiež budú uznávať,
riadiť sa a uplatňovať rozhodnutia v súlade s týmito antidopingovými pravidlami, vrátane rozhodnutí pojednávacích
udeľujúcich sankcie jednotlivcom patriacich pod ich jurisdikciu.
V zmysle článku 12.2 Antidopingových pravidiel SR národné zväzy sú povinné odškodniť ADA SR za všetky
výdavky (vrátane ale nielen s obmedzením na laboratórne poplatky, poplatky spojené s konaním a
cestovné) spojené s porušením týchto antidopingových pravidiel spôsobené športovcom alebo inou
osobou pričlenenou k tomuto národnému športovému zväzu.
V tejto súvislosti by sme Antidopingovej agentúre SR navrhli zjednotiť terminológiu športových zväzov,
resp. národných zväzov (viď. článok 1.1.2 a 12.2 Antidopingových pravidiel SR).
V zmysle článku 14.3.5 Antidopingových pravidiel SR ADA SR ani Národný športový zväz, ani ich pracovníci,
nebudú verejne komentovať konkrétne skutočnosti žiadneho práve prebiehajúceho prípadu (v protiklade k
všeobecnému popisu činnosti a k vedeckým aspektom), s výnimkou reakcií na verejné komentáre
športovca alebo inej osoby, voči ktorým je stanovené porušenie antidopingových pravidiel, alebo ich
zástupcov.
V zmysle článku 16.1 Antidopingových pravidiel SR všetky národné organizácie a ich členovia budú konať
v zhode s antidopingovými pravidlami. Tieto antidopingové pravidlá budú taktiež začlenené buď priamo alebo
odkazom do pravidiel každej národnej federácie, takže ADA SR ich môže priamo uplatniť proti športovcom alebo
iným osobám patriacim pod národnú federáciu.
V zmysle článku 16.2 Antidopingových pravidiel SR všetky národné organizácie ako podmienku účasti budú
požadovať súhlas od všetkých športovcov a každej sprievodnej osoby športovca, ktorá sa zúčastní súťaže alebo
činnosti autorizovanej alebo organizovanej národnou organizáciou alebo jedným z jej členov ako tréner,
manažér, tímový personál, funkcionár, lekársky a ostatný zdravotnícky personál, že budú podliehať
antidopingovým pravidlám v súlade s Kódexom. V prípade maloletého športovca sa vyžaduje písomný súhlas
jeho zákonného zástupcu.
V zmysle článku 16.3 Antidopingových pravidiel SR ADA SR bude požadovať od národných športových zväzov, aby
nahlasovali akékoľvek informácie nasvedčujúce alebo týkajúce sa porušenia antidopingových pravidiel svojej národnej
antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii a aby spolupracovali pri vyšetrovaniach realizovaných antidopingovou
organizáciou s právomocou vykonávať takéto vyšetrovania.
V zmysle článku 16.4 Antidopingových pravidiel SR všetky národné federácie prijmú disciplinárne pravidlá, ktoré
zabránia takému pomocnému personálu športovca, ktorý používa zakázané látky alebo zakázané metódy bez platného
odôvodnenia, aby poskytoval podporu športovcom, ktorí sú v rámci právomoci ADA SR alebo národnej organizácii.
V zmysle článku 16.5 Antidopingových pravidiel SR všetky národné organizácie budú podporovať
antidopingové vzdelávanie vrátane požadovania národných športových zväzov, aby vykonávali antidopingové
vzdelávanie v koordinácii s príslušnou národnou antidopingovou organizáciou.
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Pozn.: V tejto súvislosti poukazujeme na definíciu pojmu ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System –
Antidopingový správny a riadiaci systém), ktorý sa nachádza v Prílohe 1 – Definície Svetového antidopingového kódexu.
4.

Biela kniha o športe

V zmysle Bielej knihy o športe (s. 5) komisia vyzýva všetky subjekty zodpovedné za verejné zdravie, aby
zohľadnili ničivé následky dopingu na zdravie. Ďalej žiada športové organizácie, aby vyvinuli pravidlá
osvedčených postupov, ktorými sa zabezpečí, že mladí športovci a športovkyne budú lepšie informovaní a poučení o
povzbudzujúcich látkach, liekoch na predpis, ktoré ich môžu obsahovať, a o ich vplyve na zdravie.
5.

Dohovor UNESCO

V zmysle Preambuly Dohovoru UNESCO orgány verejnej správy a organizácie zodpovedné za šport majú
komplementárnu zodpovednosť za prevenciu a boj proti dopingu v športe, zvlášť musia zaistiť správny postup na základe
princípu čestného konania („fair play“) pri športových podujatiach a chrániť zdravie tých, ktorí sa na nich zúčastňujú a tieto
orgány a organizácie musia na tento účel spoločne pracovať a zaistiť najvyšší možný stupeň nezávislosti a transparentnosti
na všetkých príslušných úrovniach.
V zmysle článku 9 Dohovoru UNESCO štáty, zmluvné strany, prijmú opatrenia alebo podporia, aby
športové organizácie a antidopingové organizácie prijali opatrenia vrátane sankcií alebo trestov týkajúcich sa
sprievodného personálu športovcov, ktorí porušia antidopingové pravidlá alebo inak porušia pravidlá v súvislosti s dopingom
v športe.
6. Kodanská deklarácia
V zmysle Kodanskej deklarácie (s. 1) štátne orgány a športové organizácie sa musia vzájomne doplňovať v boji
proti dopingu v športe, najmä zabezpečiť korektné správanie sa na športových podujatiach na princípe fair play a chrániť
zdravie tých, ktorí sa na podujatiach zúčastňujú.
Uvedená problematika nie je upravená predpisoch Štatút ADA, Dohovor Rady Európy, Kodanská rezolúcia,
Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky, Medzinárodná norma pre testovanie a Medzinárodná norma pre ochranu osobných
údajov.

4 Záver
Odporúčame ADA SR v súlade s § 87 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe vypracovať
postupy pre športové zväzy na zapracovanie pravidiel Svetového antidopingového programu do predpisov
športových zväzov v rozsahu tohto Memoranda.
Definície pojmov športový zväz, športová organizácia, národný športový zväz boli vysvetlené v bode 2
tohto Memoranda z toho dôvodu, aby boli jednoznačne identifikované subjekty, voči ktorým má ADA SR
povinnosti.
Na záver dávame ADA SR do pozornosti, že tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni môže
dochádzať k zmenám rozsahu povinností športových zväzov, preto odporúčame ADA SR sledovať,
respektíve monitorovať situáciu, aby sa následne mohli byť upravené z toho vyplývajúce povinnosti ADA
SR. V prípade potreby sme Vám k dispozícii.

Súčinnosť organizátora športovej súťaže
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vypracovaný na základe zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej ako „ZoŠ“) a medzinárodného manuálu vzťahujúceho
sa na dopingových komisárov (ďalej ako „DCO“)

Príchod na miesto odberu vzoriek

Súťažná kontrola

Mimosúťažná kontrola

Testovanie v rámci súťaže môže alebo nemusí byť

Pri testovaní mimo súťaže by DCO mal skontrolovať

vykonané s predchádzajúcim znalosťou organizátora

informácie o mieste pobytu športovcov, ktoré mu

súťaže

boli poskytnuté antidopingovou organizáciou, aby sa
uistil, kedy a kde môže byť športovec zastihnutý k
testovaniu.

Kontaktovanie organizátora súťaže,

Doručovanie výzvy na dopingovú kontrolu,

doručovanie výzvy na dopingovú kontrolu,

priestory na výkon dopingovej kontroly

priestory na výkon dopingovej kontroly
DCO upovedomí organizátora súťaže po príchode

Výzvu na dopingovú kontrolu doručí v zmysle § 90

do miesta konania súťaže o plánovanom výkone

ods. 4 ZoŠ vybranému športovcovi DCO alebo

dopingovej kontroly a

asistent DCO (vždy prostredníctvom DCO alebo

uskutoční prehliadku miesta

súťaže a stanice dopingovej kontroly (DCO sa má
povinnosť

preukázať

komisára

a

preukazom

písomným

asistenta DCO).

dopingového

poverením

na

výkon

dopingovej kontroly).

Po príchode DCO do miesta konania dopingovej
kontroly (miesta pobytu športovca, miesta, kde sa
športovec

Organizátor súťaže je povinný DCO poskytnúť:
§

informácie o harmonograme súťaže,

§

informácie o športovcoch,

§

zabezpečenie

vhodných

priestorov

na

výkon

vhodné miesto pre notifikáciu športovca,
vhodnosť

Organizátor súťaže alebo ďalšie osoby spôsob výberu
vybratých

športovcov

na

dopingovú kontrolu v zmysle § 90 ods. 3 ZoŠ nesmú
zverejniť

pred

športovcovi

na

doručením
dopingovú

výzvy

vybranému

kontrolu

(z

dôvodu

predchádzania možných porušení tejto povinnosti a
včasných

upovedomení

dopingovej

kontroly

športovcov

neodporúčame

o konaní
o uvedenom

informovať ani organizátora súťaže).

Organizátor
spôsob

súťaže

výberu

je

zvolených

dopingovej kontroly.

dostavenie sa na dopingovú kontrolu.

mená

vizuálnu

•

oprávnení na doručovanie výziev športovcom na

a

vykoná

•

asistentov DCO (ak je to potrebné), ktorí sú

športovcov

DCO

a pred odberom vzoriek posúdi a určí:

dopingovej kontroly, a
§

zdržiava),

prehliadku miesta

povinný

športovcov

na

rešpektovať
dopingovú

kontrolu DCO v zmysle § 91 ods. 6 písm. b) ZoŠ
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priestorov

pre

stanicu

určovať.

Výzvu na dopingovú kontrolu doručí v zmysle § 90
ods.

4

ZoŠ

vybranému

športovcovi

DCO

alebo

asistent DCO spravidla bezprostredne po skončení
súťaže

(z

dôvodu

vedomosti

športovcov

o praxi

doručovania výziev po skončení súťaže odporúčame
doručovanie výziev uskutočniť v čase pred skončením
súťaže

–

v priebehu

súťaže,

avšak

vždy

prostredníctvom DCO alebo asistenta DCO).

Organizátor súťaže je v zmysle § 90 ods. 5 ZoŠ
povinný poskytnúť priestory na výkon
dopingovej kontroly

Organizátor súťaže je povinný umožniť DCO pred
odberom vzoriek určiť a skontrolovať najmä:
• umiestnenie stanice dopingovej kontroly vo vzťahu
k priestorom, kde sa súťaž uskutočňuje,
• vhodné miesto pre notifikáciu športovca,
•

vhodnosť

priestorov

pre

stanicu

dopingovej

kontroly.
V prípade výhrad DCO je organizátor súťaže
povinný poskytnúť DCO súčinnosť a výhradám
DCO vyhovieť (zabezpečiť nápravu)
Stanica dopingovej kontroly (ďalej ako „SDK“)

Stanica dopingovej kontroly

Postup, ktorým sa zabezpečí vhodnosť SDK na

Postup, ktorým sa zabezpečí vhodnosť SDK na

testovanie športovcov v rámci súťaže alebo mimo

testovanie športovcov v rámci súťaže alebo mimo

súťaže.

súťaže.

Posúdenie vhodnosti SDK

Posúdenie vhodnosti SDK spočíva najmä v tom:

Organizátor súťaže je povinný umožniť DCO

Mimosúťažná

v zmysle § 91 ods. 6 písm. a) ZoŠ posudzovať

uskutočniť

vhodnosť

tréningovom mieste alebo na akomkoľvek inom

priestorov

na

výkon

dopingovej

kontroly.

dopingová
v mieste

kontrola

pobytu

sa

môže

športovca,

na

mieste, kde môže byť športovec nájdený. Ak sa
testuje na tréningovom mieste, DCO určí vhodné
priestory pre SDK. Pri testovaní v dome športovca je

Posúdenie vhodnosti SDK spočíva najmä v tom:

športovec povinný určiť vhodné priestory pre SDK,
ktoré spĺňajú aspoň tieto kritériá:

• či je SDK vyhradená len pre dopingovú kontrolu,
• SDK poskytuje športovcovi súkromie a dôvernosť,
• či je SDK prístupná len oprávneným osobám (DCO,
asistent

DCO,

sprevádzajúca
sestra,

ak

športovec,

športovca,

odber

krvi

jedna

tlmočník,
nevykonáva

osoba

lekár

• možnosť regulácie vstupu iných osôb do priestorov

alebo

SDK,

dopingový

ktoré

sa

v mieste

pobytu

športovca

zdržiavajú,

komisár, ktorý je lekárom alebo sestrou, zástupca
organizátora športovej súťaže alebo organizátora

•

SDK
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poskytuje

dostatočné

zabezpečenie

športového

podujatia,

športovej

zástupca

organizácie

a

medzinárodnej

zástupca

a priestory

Svetovej

na

dočasné

uloženie

odobratých

vzoriek,

antidopingovej organizácie),
• SDK zabezpečuje, aby nebolo ohrozené zdravie a
•

či

SDK

poskytuje

dostatočné

zabezpečenie

bezpečnosť športovca a ostatných oprávnených

a priestory na dočasné uloženie odobratých vzoriek,
• či SDK poskytuje športovcovi súkromie a dôvernosť,

osôb,
•

SDK

zabezpečuje

prístup

DCO

alebo

iných

oprávnených osôb do všetkých priestorov, do
• či SDK pozostáva aspoň z

čakárne, samostatnej

ktorých má prístup športovec.

miestnosti a dostatočného počtu toaliet,
• či SDK zabezpečuje, aby nebolo ohrozené zdravie a
bezpečnosť

športovca

a ostatných

oprávnených

osôb,

Pokiaľ nie je objektívne možné v priestoroch súťaže
alebo jej blízkosti zabezpečiť SDK podľa požiadaviek
DCO,

DCO

problém

konzultuje

s antidopingovou organizáciou tak, aby nedošlo
• či je SDK dostatočne veľká s ohľadom na

počet

k zmareniu výkonu dopingovej kontroly.

testovaných športovcov a ostatných oprávnených
osôb,
Športovec je povinný vyhovieť DCO, ktorý môže vo
• či sa SDK nachádza v blízkosti miesta súťaže alebo
existuje vhodný prepravný plán,

výnimočných prípadoch (pokiaľ SDK nevyhovuje
požiadavkám DCO, požaduje to športovec, DCO sa
v mieste pobytu športovca necíti bezpečne a pod.),

• či SDK má umývadlo pre športovcov a ostatné
oprávnené osoby na umývanie rúk.

rozhodnúť o zmene miesta výkonu dopingovej
kontroly vrátane presunu športovca a oprávnených
osôb do náhradného miesta výkonu dopingovej
kontroly, ktoré vyhovuje požiadavkám DCO na SDK.

Organizátor súťaže je povinný zabezpečiť, že
určená

SDK,

prislúchajúcich
uvedenom
verejné
zdieľaná

vrátane
častí

vyššie),

priestory,
s

akýmikoľvek

všetkých
(aspoň

nesmie

byť

kancelárie,

akoukoľvek
osobami

jej

v rozsahu

použitá
šatňa

udalosťou
mimo

ako

alebo
alebo

športovca

a oprávnených osôb počas testovania.

Pokiaľ DCO vyhodnotí SDK poskytnutú organizátorom
športovej súťaže za nevhodnú na výkon dopingovej
kontroly, organizátor súťaže je povinný
nedostatky s DCO konzultovať a vykonať
nápravu.

Pokiaľ nie je objektívne možné v priestoroch súťaže
alebo jej blízkosti zabezpečiť SDK podľa požiadaviek
DCO, DCO problém konzultuje s antidopingovou
organizáciou tak, aby nedošlo k zmareniu výkonu
dopingovej kontroly.
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