
ADAMS

Testovanie a vyšetrovanie

Zakázané látky a TUE Vzdelávanie

Kde sme boli v roku 2017:

Dopingoví komisári

Úlohy vyplývajúce z Dohovoru:
Implementácia článku 20 – Profesionálny etický kódex

- zaviesť do praxe vhodné etické kódexy a mravné zásady vzťahujúce sa na prevenciu dopingu v športe, ktoré sú v
súlade s Kódexom.

Implementácia článku 10 – Potravinové doplnky
Štáty, zmluvné strany budú podporovať, kde to bude vhodné, aby producenti a distribútori potravinových doplnkov pri
podpore predaja a distribúcii potravinových doplnkov zaviedli do praxe najvhodnejšie metódy, vrátane informácií
týkajúcich sa ich analytického zloženia a zabezpečenia kvality.

Vyšetrovanie, Whistleblover
– nastavenie spolupráce v oblasti zdieľania informácií ohľadom trestnej činnosti pri obchodovaní, prechovávaní
anabolických látok a látok s hormonálnym účinkom. Spolupráca s finančnou správou SR. Ochrana informátorov
v nahlasovaní porušení antidopingových pravidiel.

Oblasť ochrany verejného zdravia
– stratégia v oblasti prevencie pri zneužívaní dopingových látok v rekreačnom športe.
Zriadenie nezávislého, nestranného a centralizovaného panela
pre celé športové hnutie na Slovensku, prostredníctvom ktorého by mala byť posilnená podpora spravodlivého
súdneho konania v prípadoch antidopingu.
Článok 24 – Podpora antidopingového výskumu

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že v rámci svojich možností budú podporovať a napomáhať antidopingovému
výskumu v spolupráci so športovými a ďalšími zodpovednými organizáciami

Článok 27 – Výskum v športovej vede
Štáty, zmluvné strany budú podporovať, aby:
a) členovia vedeckých a lekárskych spoločností vykonávali výskum v športovej vede v zhode so zásadami Kódexu,
b) športové organizácie a sprievodný personál športovcov v rámci svojho pôsobenia zavádzal výskum v športovej vede,
ktorý sa zhoduje s princípmi Kódexu.

ÔSMA ČASŤ - OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE

Agentúra
§ 86

(1) Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej
republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.
(2) Agentúra je štátna príspevková organizácia zapojená finančnými vzťahmi
na rozpočet ministerstva školstva.

a) plní úlohy Svetového antidopingového programu,
b) vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,
c) vypracúva ročný plán dopingových kontrol,
d) zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly,

e) oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a 
zakázaných metód,

f) udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, 
výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu 
zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“),

g) vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi 
spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), i), j) a l), údaje podľa § 80 
ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,

h) oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo 
veci porušenia antidopingových pravidiel; to neplatí, ak ide o športovca na 
medzinárodnej úrovni,

i) vydáva stanoviská na účely kontroly

1. zapracovania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým 
zväzom do predpisov športového zväzu,

2. dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým 
zväzom a športovou organizáciou a

3. úpravy predpisov športovej organizácie v oblasti dopingu v športe,
j) spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou 

antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, 
medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, 
Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom,

k) poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri
1. pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci 

dopingovej kontroly,
2. včasnej preprave odobraných vzoriek na testovanie tak, aby bola 

zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,
l) uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým 

antidopingovým programom,
m) uznáva postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií 

v iných štátoch, ktoré sú v súlade so Svetovým antidopingovým 
programom, a športových sankcií, ktoré z nich vyplývajú,

n) podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,
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Talentovaný 
športovec

Amatérsky 
športovec

Profesionýlny
športovec

Deti na hokej, HANT aréna, Skalica

Sústredenie juniorskej reprezentácie SPF, Poprad

Seminár delegátov SFZ, Bratislava

Sústredenie SZĽH 18, Bratislava

Školenie vedúcich súborov, trénerov a rozhodcov IDO, Bratislava

Majstrovstvá sveta v stolnom tenise, SPV, Bratislava 

Európsky pohár v karate, Bratislava

Školenie trénerov boxu I. a II. kvalifikačného stupňa, Nitra

Paráda na Zelenej vode, SPV, Nové Mesto nad Váhom

Seminár športovcov k ZOH v Pjongčangu 2018, Sielnica

Športové gymnázium, Trnava

Športový kemp, Dudince

Letný pobytový tábor Benitim, Podskalie

Seniorská reprezentácie SZK, Moštenica

Konferencia Výživa a doping v športe, Bratislava

Seminár IWF, Košice

Národný kongres telovýchovného lekárstva, Bratislava

Cross-country championships, Šamorín

E-learning

Príspevky na konferenciách

Školenie reprezentácie

Prednášky na školách

Akreditácia dopingových komisárov

Reach out programy a kampane
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Konzultácie - skupiny liekov
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ZÁKON

z 26. novembra 2015
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenia prot i dopingu
§ 88
(1) Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku

3, a to počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na
súťaži.

(2) Doping sa zakazuje.


