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2.1.1 Osobnou povinnosťou každého športovca je 
zabezpečiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do 
jeho tela. Športovci nesú zodpovednosť, ak je zistená 
prítomnosť akejkoľvek zakázanej látky alebo jej 
metabolitov či markerov v ich vzorkách. Podľa toho 
teda na konštatovanie porušenia antidopingových 
pravidiel podľa článku 2.1 nie je podstatné, či je 
športovcovi preukázaný úmysel, zavinenie, nedbalosť 
alebo vedomé použitie.  
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2.2.1  Osobnou povinnosťou každého športovca je 
zabezpečiť, aby do jeho tela nevnikla žiadna zakázaná 
látka a aby nebola použitá žiadna zakázaná metóda. 
Podľa toho pri konštatovaní, že došlo k porušeniu 
antidopingových pravidiel použitím zakázanej látky 
alebo zakázanej metódy, nie je podstatné, či je 
športovcovi preukázaný úmysel, zavinenie, nedbalosť 
či vedomé použitie.  



Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa 
odberu vzorky bez udania presvedčivého dôvodu po 
prevzatí výzvy, ktorá vychádza z príslušných 
antidopingových pravidiel.



Akákoľvek kombinácia troch nezastihnutí na testovanie 
a/alebo neposkytnutí informácií o mieste pobytu 
športovca tak, ako sú definované v medzinárodnej 
norme pre testovanie a vyšetrovanie v rámci 
dvanásťmesačného obdobia zo strany športovca 
v Registri pre testovanie. 



Konanie, ktoré narušuje proces dopingovej kontroly, 
ale ktoré inak nie je zahrnuté do definície zakázaných 
metód. Falšovanie zahŕňa, bez obmedzenia, úmyselné 
zasahovanie alebo pokus o zasahovanie do práce 
komisára dopingovej kontroly, poskytnutie falošných 
informácií antidopingovej organizácii, zastrašovanie 
alebo pokus o zastrašovanie potenciálneho svedka.



2.6.1.   Držba akejkoľvek zakázanej látky alebo 
akejkoľvek zakázanej metódy športovcom počas 
súťaže, alebo držba akejkoľvek zakázanej látky, alebo 
akejkoľvek zakázanej metódy zakázanej mimo súťaže 
športovcom, pokiaľ športovec nepreukáže, že táto 
držba je v súlade s terapeutickou výnimkou („TUE“) 
udelenou podľa článku 4.4, prípadne inak prijateľne 
držbu nezdôvodní.





2.7 

OBCHODOVANIE ALEBO POKUS O 
OBCHODOVANIE S AKOUKOĽVEK 
ZAKÁZANOU LÁTKOU ALEBO 
ZAKÁZANOU METÓDOU

397

ZÁKON

z 13. novembra 2015,

ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým 
alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony



§ 176
Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným 

hormonálnym účinkom

(1) Kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, 
ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným 
hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel 
alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.



Asistovanie, povzbudzovanie, pomáhanie, 
navádzanie, pripravovanie, zakrývanie alebo 
akýkoľvek iný typ úmyselnej spoluúčasti 
zahŕňajúci porušenie antidopingového pravidla, 
pokus o porušenie antidopingového pravidla 
alebo porušenie článku 10.12.1 inou osobou.



Združovanie športovca alebo inej osoby podliehajúcej 
právomoci antidopingovej organizácie v profesionálnom 
rozsahu alebo rozsahu týkajúcom sa športu s akoukoľvek
sprievodnou osobou športovca, ktorá:
2.10.1   ak podlieha právomoci antidopingovej organizácie, 
je v období zákazu činnosti; alebo
2.10.2 ak nepodlieha právomoci antidopingovej organizácie
a keď zákaz činnosti nebol riešený v procese nakladania 
s výsledkami podľa Kódexu, bola odsúdená alebo uznaná 
v trestnom, disciplinárnom alebo profesijnom konaní vo veci 
zapojenia sa do konania, ktoré by znamenalo porušenie 
antidopingových pravidiel, ak sa pravidlá v súlade s  
Kódexom vzťahujú na takúto osobu. 



Doba zákazu činnosti za porušenie článku 2.1, 2.2 alebo 2.6 

je nasledovná a je predmetom možného skrátenia alebo 

pozastavenia podľa článku 10.4, 10.5 alebo 10.6: 

10.2.1 Doba zákazu činnosti bude štyri roky v prípadoch, keď: 

10.2.1.1 Porušenie antidopingového pravidla nezahŕňa 

špecifikovanú látku, pokiaľ športovec alebo iná osoba 

nevie dokázať, že porušenie antidopingového pravidla 

nebolo úmyselné. 

10.2.1.2 Porušenie antidopingového pravidla zahŕňa 

špecifikovanú látku a antidopingová organizácia vie 

dokázať, že porušenie antidopingového pravidla bolo 

úmyselné. 

10.2.2 Ak sa článok 10.2.1 neuplatňuje, doba zákazu 

činnosti je dva roky. 



10.3.3 V prípade porušenia článku 2.7 alebo 2.8 bude doba 

zákazu činnosti minimálne štyri roky až doživotný zákaz 

činnosti v závislosti od miery závažnosti porušenia. 

Porušenie článku 2.7 alebo článku 2.8, ktoré sa bude 

týkať mladistvého, bude považované za obzvlášť 

závažné previnenie, a ak sa ho dopustil sprievodný 

personál športovca a týka sa porušenia inými než 

špecifikovanými látkami, bude to mať za následok 

doživotný zákaz činnosti pre sprievodný personál 

športovca. Okrem toho, závažné porušenia článku 2.7 

alebo 2.8, ktoré zároveň porušujú i zákony a pravidlá iné 

ako športové, budú oznámené kompetentným správnym, 

profesijným alebo súdnym orgánom.



10.3.4 Za porušenie článku 2.9 je doba zákazu činnosti 

minimálne dva roky a maximálne štyri roky, v závislosti 

od miery závažnosti previnenia.

10.3.5 Za porušenie článku 2.10 bude doba zákazu činnosti 

dva roky, pričom podlieha skráteniu na minimálnu hranicu 

jedného roka v závislosti od miery zavinenia športovca 

alebo inej osoby a iných okolností prípadu.



Zákon aj AD pravidlá sú záväzné pre všetkých

Športový odborník
§ 6

(1) Športovým odborníkom je
a) tréner a inštruktor športu,
b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe 

odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe 

odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s 

pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje 
odborná spôsobilosť,

e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f) funkcionár športovej organizácie,
g) dopingový komisár.




