ČO BY SA MAL ŠPORTOVEC OPÝTAŤ KOMISÁRA
POČAS KAŽDEJ DOPINGOVEJ KONTROLY ?
___________________________________________
Súťažné i mimosúťažné dopingové kontroly sú
súčasťou života každého profesionálneho športovca.
Testovaním má športovec príležitosť preukázať svoj
záväzok k čistému športu, byť zodpovedný za to, čo sa
do jeho tela dostalo a zároveň spolupracovať s tými,
ktorí sa snažia zabezpečiť rovnaké podmienky pre
športovcov na celom svete.
Vzhľadom na dôležitosť testovania existuje mnoho medzinárodných pravidiel zahrnutých
v Medzinárodnej norme Svetového antidopingového kódexu pre testovanie a vyšetrovanie (ISTI),
ktoré zaisťujú, že proces odberu vzoriek je pre všetkých športovcov spravodlivý, konzistentný a
efektívny. Aj keď ISTI harmonizuje mnoho súčastí testovacieho procesu, športovci by si mali byť
vedomí toho, že medzi postupmi dopingových komisárov národných a súkromných
antidopingových agentúr môžu vidieť menšie rozdiely.
Športovci majú v rámci ISTI tiež početné práva. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
(SADA) povzbudzuje športovcov, aby si tieto práva uplatňovali, a teda aby sa počas testovacieho
procesu cítili bezpečne, dostatočne informovaní a rešpektovaní.
SADA športovcom odporúča, aby počas každého testovania položili dopingovým komisárom
nasledujúce 3 otázky:

SMIEM SI OVERIŤ PREUKAZ DOPINGOVÉHO KOMISÁRA?
Športovci by mali po obdržaní notifikácie, t.j. oboznámení, že boli vybraní na testovanie požiadať o
overenie akreditácie komisára dopingovej kontroly (DCO). Športovci majú právo vedieť a overiť si
totožnosť DCO, ktorí prídu nielen na súťažnú, ale aj na mimosúťažnú kontrolu k ním domovov alebo
do iných priestorov.
Dopingoví komisári Antidopingovej agentúry SR majú preukazy DCO a nosia oblečenie s logom
SADA, aké je znázornené na webovej stránke https://www.antidoping.sk/.

AKÁ ORGANIZÁCIA SI OBJEDNALA DOPINGOVÚ KONTROLU?
Okrem overenia akreditácie DCO by športovci mali vedieť aj to, ktorá organizácia si
u antidopingovej agentúry objednala ich kontrolu. Táto informácia pomôže športovcom zistiť, kam
by mali smerovať dotazy/otázky po dokončení odberu vzoriek.

Každá dopingová kontrola môže zahŕňať až tri subjetky:
1. organizáciu, ktorá požiadala o vykonanie dopingovej kontroly,
2. agentúru zodpovednú za odber a analýzu vzoriek
3. organizáciu zodpovednú za nakladanie s výsledkami dopingovej kontroly
Dopingoví komisári Antidopingovej agentúry SR môžu vykonať test v mene národnej
antidopingovej agentúry (SADA) alebo v mene inej organizácie, ktorá o dopingovú kontrolu žiada
(napr. medzinárodná federácia pre konkrétny šport).
Počet zapojených organizácií nemusí nutne znamenať 3 odlišné subjekty keďže napr. organizácia
zodpovedná za nakladanie s výsledkami môže byť totožná s poverujúcou organizáciou, ktorá si
testovanie vyžiadala.

AKO SA DOZVIEM VÝSLEDKY DOPINGOVEJ KONTROLY?
Mnoho športovcov sa najviac zaujíma o to, kedy a ako budú oboznámení s výsledkami analýzy ich
vzoriek. To, či a ako je športovec informovaný o výsledku sa líši v závislosti od organizácie pre
nakladanie s výsledkami dopingovej kontroly. Svetový antidopingový kódex totiž nevyžaduje, aby
boli športovci informovaní o negatívnych výsledkoch testu. Ak teda analýza vzoriek nepreukáže,
žiadnu zo zakázaných látok alebo metód, športovec nemusí o negatívnom výsledku obdržať žiadny
dokument.
Ak je za proces nakladania s výsledkami zodpovedná SADA, športovci zvyčajne nie sú samostatne
informovaní o výsledkoch negatívnych testov. Tí športovci, ktorí sú zaradení do základného alebo
národného registra pre testovanie budú mať výsledok testu či už pozitívneho alebo negatívneho
v systéme ADAMS. Ostatní športovci si môžu vyžiadať výsledok svojho testu na
office@antidoping.sk. Do šiestich až ôsmich týždňov od odberu vzoriek SADA informuje
o pozitívnom výsledku dopingového testu nielen športovcov, ale aj príslušné športové zväzy.
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