ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ A POVINNOSTI ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV A
ORGANIZÁTOROV PODUJATÍ PRI VYKONÁVANÍ DOPINGOVEJ KONTROLY V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Antidopingová agentúra SR (ďalej len agentúra) predkladá základné informácie o
povinnostiach organizátorov pri vykonávaní dopingových kontrol počas jednotlivých
športových podujatí, konaných v Slovenskej republike. Tieto informácie sú zhrnutím
základných povinností, pravidiel a postupov pre výkon dopingovej kontroly, ktoré
stanovujú:







Svetový antidopingový kódex 2009 (ďalej len Kódex), vydaný Svetovou
antidopingovou agentúrou (ďalej len WADA) s účinnosťou od 1.1.2009,
Zákon 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(ďalej len Zákon) s účinnosťou od 1.9.2008, a
Vyhláška 542/2008 MŠ SR o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a
nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (ďalej len Vyhláška) s
účinnosťou od 1.1.2009.
Neuvedenie ostatných povinností a práv vo vyššie uvedených dokumentoch
neznamená právo ich obchádzať a/alebo nedodržiavať.

Dopingová kontrola sa vykonáva (Vyhláška §2, ods.3) buď:




mimo súťaže (tzv. mimosúťažné testovanie) alebo
počas súťaže (tzv. súťažné testovanie).

Mimosúťažné testovanie sa vykonáva na základe rozhodnutia riaditeľa
agentúry (Vyhláška §3, ods.1). Výber športovcov a termínu kontroly robíagentúra na
základe vlastných pravidiel (Vyhláška §9, ods.1) a na základe informácií o pobyte
športovcov (Zákon §19, ods.4 a Vyhláška §9, ods.2).
Súťažné testovanie sa vykonáva taktiež na základe rozhodnutia riaditeľa
agentúry (Vyhláška §3, ods.1). Výber podujatí a počet testovaných športovcov závisí aj
od ďalších parametrov a tiež od toho, či sa jedná o vyžiadanú alebo nevyžiadanú
dopingovú kontrolu.
Vyžiadaná dopingová kontrola sa uskutočňuje zvyčajne na základe vzájomného
zmluvného dojednania agentúry a národného športového zväzu, organizátora
medzinárodného podujatia alebo medzinárodnej športovej federácie ako riadiaceho
orgánu podujatia (Vyhláška §2, ods.4, písm. a) a b)). Organizátor je povinný
nahlásiť agentúre takéto súťaže najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka,
avšak minimálne 2 mesiace pred ich realizáciou. Pri vyžiadanej dopingovej kontrole
môže riaditeľ agentúry akceptovať požiadavky organizátora v rozsahu podľa zmluvy, ak
nie sú v rozpore so Zákonom, Vyhláškou alebo Kódexom, napr.: počet testovaných
športovcov, miesto a čas odberu vzoriek, spôsob výberu športovcov, výber laboratória na
analýzu vzoriek a v prípade potreby pri viacdňových podujatiach aj organizačné
zabezpečenie pobytu komisárov dopingovej kontroly (ďalej len komisár DK). Organizátor
je pri týchto podujatiach povinný zriadiť stanicu dopingovej kontroly v zmysle Vyhlášky
§5, ods.3, umožniť nerušený pohyb komisárov DK v priestoroch pohybu športovcov a
zabezpečiť zmluvne dohodnutý počet asistentov, resp. asistentiek dopingovej kontroly
(ďalej len asistent DK) s právomocou pohybu ako komisár DK, ako aj ďalšie povinnosti
dohodnuté v zmluve. O vhodnosti stanice dopingovej kontroly a jej vybavenia rozhoduje
výhradne komisár DK(Vyhláška §5, ods.4). Komisár DK môže v odôvodnených prípadoch
vykonať dopingovú kontrolu kedykoľvek počas podujatia a aj nad dohodnutý rámec

vyžiadania organizátora.
Nevyžiadaná dopingová kontrola sa uskutočňuje výhradne podľa výberu a
rozhodnutia riaditeľa agentúry (Vyhláška §2, ods.4, písm. c)). Na účely plánovania a
prípravy dopingovej kontroly sú športové zväzy a organizátori športových súťaží a
podujatí povinní každoročne do 20. decembra zaslať agentúre zoznam športových súťaží
a podujatí v nasledujúcom kalendárnom roku (Vyhláška §4, ods.2). V individuálnych
športoch sa zoznam podujatí týka všetkých celoštátnych súťaží (majstrovských,
pohárových, postupových) a medzinárodných podujatí, prípadne podujatí s
medzinárodnou účasťou. Pre kolektívne športy sa zoznam podujatí (stretnutí) týka
všetkých stretnutí najvyššej domácej súťaže (muži, ženy), cezhraničných ligových súťaží,
oficiálnych medzištátnych stretnutí a podujatí, ako aj klubových pohárových súťaží.
Informácie a zmeny, ktoré nastali v zozname športových súťaží alebo jednotlivých
podujatí po ich oznámení, je potrebné aktualizovať okamžite po ich schválení. Súčasťou
aktualizácie postupových súťaží je aj miesto, deň a čas konania podujatia (stretnutia).
Aktualizácie je potrebné zaslať obratom na e-mailovú adresu: executive@antidoping.sk .
Pri nevyžiadanej dopingovej kontrole postupuje komisár DK v zmysle platných
zákonných ustanovení SR, Kódexu a nariadení a pokynovriaditeľa agentúry. Komisár
DK je povinný pri vstupe na športovisko alebo do areálu, kde sa súťaž uskutočňuje,
preukázať sa organizátorovipreukazom komisára DK a svojim poverením na výkon
dopingovej kontroly (Vyhláška §3, ods.2), ktoré v kópii môže odovzdať riaditeľovi alebo
hlavnému organizátorovi podujatia. Komisár DK môže v odôvodnených prípadoch
vykonať dopingovú kontrolu aj nad rámec stanovený riaditeľom agentúry. Komisár
DK nemôže od organizátora požadovať nič, čo nie je v súlade s Vyhláškou, Zákonom
alebo Kódexom.
Organizátor je zodpovedný za zabezpečenie informovanosti svojich podriadených o
možnosti konania dopingovej kontroly na podujatí a o povinnosti umožniť komisárom DK
bezproblémový vstup do priestorov súťaží. Organizátor podujatia je na základe
požiadania komisára DK povinný neodkladne poskytnúť stanicu dopingovej kontroly a jej
nevyhnutnú vybavenosť (Vyhláška §5). O vhodnosti stanice dopingovej kontroly a jej
vybavenia rozhoduje zásadne komisár DK. Organizátor podujatia je povinný napraviť
nevyhovujúci stav neodkladne na základe pokynov komisára DK (Vyhláška §5, ods.4).
Organizátor je povinný poskytnúť komisárovi DK maximálnu súčinnosť pre zabezpečenie
a výkon dopingovej kontroly na podujatí a na tento účel poskytnúť všetky nevyhnutné
informácie požadované komisárom DK. Sú to najmä informácie o zúčastnených
športovcoch (kópie platných súpisiek zúčastnených hráčov, štartové listiny a pod.), o
priebehu podujatia (program, resp. časový harmonogram - písomne), o počte a trvaní
prestávok, mená vedúcich, resp. trénerov družstiev v prípade kolektívnych športov (ak
nie sú súčasťou súpisiek), mená riaditeľa a hlavného rozhodcu podujatia a ich
stanovištia. V prípade potreby je organizátor povinný poskytnúť aj nevyhnutný počet
asistentov DK.
Komisár DK rozhoduje aj o spôsobe, čase a počte vylosovaných športovcov na dopingovú
kontrolu ((Vyhláška §6), kde nemusí zohľadniť špecifiká súťaží daného športu. Z toho
vyplýva, že pri losovaní nie je nevyhnutná účasť zástupcov klubov alebo potreba
dodržiavať pravidlá pre výkon dopingovej kontroly medzinárodnej športovej federácie v
prípade, ak tieto presahujú štandardný rámec stanovený Kódexom, pokiaľ tieto nie sú
dohodnuté s agentúrou vopred. Organizátor je povinný zabezpečiť komisárovi DK prístup
do všetkých priestorov, kde sa môžu pohybovať športovci, s výnimkou hracej plochy a jej
ochranného pásma (nie priestory za striedačkami alebo iné priestory, kde sa športovci
môžu pohybovať) alebo iného samotného miesta výkonu športovej činnosti (gymnastické

pódium, bazén a pod.), resp. miesta, kde by mohol svojou prítomnosťou výrazne rušiť
hladký priebeh podujatia.
Priebeh dopingovej kontroly nesmie byť rušený žiadnym nepovoleným spôsobom ani
zásahom organizátora ani tretej osoby. Povolený vstup do stanice dopingovej kontroly
majú len osoby, ktoré sú vymenované vo Vyhláške §5, ods.6 a v §16, ods.2.
O priebehu dopingovej kontroly a aj prípadných nedostatkoch a rozporoch v činnosti
organizátora vo vzťahu k výkonu dopingovej kontroly vyhotovuje komisár DK zápis, ktorý
po ukončení kontroly predkladá agentúre. Prípadný postih organizátora za nedodržanie
pravidiel pre výkon dopingovej kontroly je na návrh riaditeľa agentúry v kompetencii
národného športového zväzu v zmysle Kódexu a ďalších zákonných ustanovení.

V Bratislave, 29.9.2010

Dr. Miroslav MOTYČÍK, v.r.
riaditeľ ADA SR

