Práva a zodpovednosti
Jedným z cieľov Svetového antidopingového kódexu (Kódex) a Svetového
antidopingového programu je chrániť základné právo športovcov, zúčastňovať sa športu
bez dopingu, a tým podporovať a chrániť zdravie, spravodlivosť a rovnaké príležitosti pre
športovcov na celom svete.
Práva športovcov sú zahrnuté v Kódexe a Medzinárodných štandardoch. Výkonným
výborom WADA podľa odporúčania komisie športovcov WADA okrem toho schválil aj
Zákon o antidopingových právach športovcov. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť, aby
práva športovcov boli v rámci antidopingu jasne uvedené, prístupné a všeobecne
uplatniteľné.
Zákon o antidopingových právach športovcov sa skladá z dvoch častí. Prvá časť uvádza
práva, ktoré sa nachádzajú v Kódexe a medzinárodných normách. Druhá časť uvádza
práva odporúčané športovcami. Tieto nie sú uvedené v Medzinárodných štandardoch ani
v Kódexe, ale sú to práva, ktoré športovci odporúčajú, aby antidopingové organizácie prijali
do svojich osvedčených postupov.
Skrátenú verziu Zákonu o antidopingových právach nájdete tu:
https://antidoping.sk/data/files/674_act-smart.pdf

Okrem práv majú športovci, sprievodný personál športovca a aj iné osoby, na ktoré sa
vzťahuje kódex aj presne definované úlohy a povinnosti.

Článok 21.1. Svetového antidopingového kódexu definuje pre športovcov tieto
úlohy a povinnosti:

21.1.1 Byť dobre informovaný a dodržiavať všetky príslušné antidopingové pravidlá a
postupy prijaté v súlade s kódexom.
21.1.2 Byť vždy k dispozícií na odber vzorky.
21.1.3 V súvislosti s dopingom byť zodpovedný za to, čo požíva a používa.
21.1.4 Informovať zdravotnícky personál o svojej povinnosti nepoužívať zakázané látky a
zakázané metódy a niesť zodpovednosť za to, že akékoľvek poskytnuté lekárske
ošetrenie nebude porušovať antidopingové pravidlá a postupy prijaté v súlade s
kódexom.
21.1.5 Oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii

akékoľvek rozhodnutie prijaté subjektom, ktorý nie je signatárom, o tom, že
športovec v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov porušil antidopingové
pravidlo.
21.1.6 Spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia
antidopingových pravidiel.
21.1.7 Zverejniť identitu svojho sprievodného personálu športovca na žiadosť akejkoľvek
antidopingovej organizácie, pod ktorej právomoc športovec spadá.

Článok 21.2. Svetového antidopingového kódexu definuje pre sprievodný personál
športovca tieto úlohy a povinnosti:

21.2.1 Byť dobre informovaný a dodržiavať všetky antidopingové pravidlá a postupy prijaté
v súlade s kódexom a také, ktoré sa vzťahujú na nich alebo na športovcov, ktorým
poskytujú podporu.
21.2.2 Spolupracovať s programom testovania športovcov.
21.2.3 Využívať svoj vplyv na hodnoty a správanie športovcov s cieľom posilniť ich
antidopingový postoj.
21.2.4 Oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii
akékoľvek rozhodnutie prijaté subjektom, ktorý nie je signatárom, o tom, že v
priebehu predchádzajúcich desiatich rokov porušili antidopingové pravidlo.
21.2.5

Spolupracovať s antidopingovými
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21.2.6 Sprievodný personál športovca nebude používať ani mať v držbe akúkoľvek
zakázanú látku ani zakázanú metódu bez platného oprávnenia.

Článok 21.3. Svetového antidopingového kódexu definuje pre iné osoby, na ktoré
sa vzťahuje kódex tieto úlohy a povinnosti:

21.3.1 Byť dobre informovaný a dodržiavať všetky antidopingové pravidlá a postupy prijaté
v súlade s kódexom a také, ktoré sa na nich vzťahujú.
21.3.2 Oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej federácii
akékoľvek rozhodnutie prijaté subjektom, ktorý nie je signatárom, o tom, že v
priebehu predchádzajúcich desiatich rokov porušili antidopingové pravidlo.
21.3.3
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