
 

 

 

Postup pri riešení porušenia antidopingového pravidla 
 

 
 

Zistenie porušenia antidopingového pravidla 
(ďalej ako „porušenie ADP“) 

 

Analytické porušenie 
vo forme nepriaznivého analytického nálezu 

 

Neanalytické porušenie 
porušenia ADP iné ako nepriaznivý analytický nález 

 

Oznámenie športovcovi o porušení ADP 
 

[ADA SR po preverení TUE zašle bez zbytočného 
odkladu športovcovi oznámenie] 

 
 

Oznámenie obsahuje: 
 

▪ informácia o porušení ADP, 
▪ vyžiadanie stanoviska k porušeniu ADP, 
▪ vyžiadanie vyjadrenia, či športovec požaduje analýzu 

vzorky B a upovedomenie o mieste, dátume a čase 
analýzy vzorky B a práve športovca alebo jeho 
zástupcu byť prítomný pri otvorení a analýze vzorky B 
– informácia o spoplatnení analýzy vzorky B podľa 
cenníka laboratória a vyčíslenie, 

▪ vyžiadanie vyjadrenia, či požaduje podrobnú 
dokumentáciu k analýze – kópiu laboratórnej 
dokumentácie (spoplatnené na základe cenníka 
laboratória), 

- informácia / rozhodnutie o dočasnom zastavení 
činnosti (ak sú na to splnené podmienky), poučenie 
o možnostiach vylúčenia dočasného zastavenia 
činnosti, poučenie o možnosti dobrovoľne súhlasiť s 
dočasným zastavením činnosti a poučenie o možnosti 
podať opravný prostriedok (odvolanie) proti 
rozhodnutiu o dočasnom zastavení činnosti, 

▪ informácia o budúcom vytýčení termínu pojednávania 
pred Komisiou vo veci dopingu a poučenie o možnosti 
zriecť sa práva na pojednávanie a následkoch 
zrieknutia sa tohto práva na pojednávanie. 

Oznámenie športovcovi o porušení ADP 
 

[ADA SR zašle oznámenie športovcovi bez 
zbytočného odkladu po zistení neanalytického 

porušenia] 
 

Oznámenie obsahuje: 
 

▪ informácia o porušení ADP, 
▪ vyžiadanie stanoviska k porušeniu ADP, 
▪ informácia / rozhodnutie o dočasnom zastavení 

činnosti (ak sú na to splnené podmienky), poučenie 
o možnostiach vylúčenia dočasného zastavenia 
činnosti, poučenie o možnosti podať opravný 
prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu 
o dočasnom zastavení činnosti, 

▪ informácia o budúcom vytýčení termínu 
pojednávania pred Komisiou vo veci dopingu 
a poučenie o možnosti zriecť sa práva na 
pojednávanie a následkoch zrieknutia sa tohto 
práva na pojednávanie. 

Vyjadrenie športovca 
 
▪ vyjadrenie k porušeniu ADP [do 7 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o porušení ADP] 
▪ vyjadrenie, či požaduje analýzu vzorky B [do 7 dní odo 

dňa doručenia oznámenia o porušení ADP] 
▪ vyjadrenie, či požaduje podrobnú dokumentáciu 

k analýze [do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o porušení ADP] 

▪ vyjadrenie sa o zrieknutí práva na pojednávanie [do 
14 dní odo dňa uplynutia lehoty na vyjadrenie 
k porušeniu ADP] 

 

Vyjadrenie športovca 
 
▪ vyjadrenie k porušeniu ADP [do 7 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o porušení ADP] 
▪ vyjadrenie sa o zrieknutí práva na pojednávanie 

[do 14 dní odo dňa uplynutia lehoty na vyjadrenie 
k porušeniu ADP] 

 

Oznámenie športovcovi o nepotvrdení nepriaznivého 



 

 

analytického nálezu v skúmanej vzorke B 
 

[koniec konania na základe rozhodnutia komisie pre 
konanie vo veci dopingu] 

 

Oznámenie športovcovi o nepriaznivom analytickom 
náleze vzorky B 

 
[ADA SR zašle oznámenie športovcovi bez zbytočného 

odkladu po doručení výsledku analýzy vzorky B] 
 

Oznámenie o porušení ADP komisii pre konanie vo veci dopingu 
 
▪ základné informácie (meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, adresa 

iného pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a podobne), označenie športu, označenie 
príslušného národného športového zväzu, ak má osoba podozrivá z porušenia antidopingového pravidla 
príslušnosť k národnému športovému zväzu), 

▪ pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností zakladajúcich podozrenie z porušenia antidopingového 
pravidla vrátane všetkých dostupných informácií, údajov a dôkazov týkajúcich sa údajného porušenia 
antidopingového pravidla; opísanie rozhodujúcich skutočností možno nahradiť odkazom na označené dôkazy, 

▪ stanovisko športovca k porušeniu ADP, 
▪ informácia, že športovec požadoval analýzu vzorky B a výsledok analýzy vzorky B alebo informácia, že 

športovec právo na analýzu vzorky B nevyužil (v prípade analytického porušenia), 
▪ informácia / rozhodnutie o dočasnom zastavení činnosti (ak sú na to splnené podmienky), poučenie 

o možnostiach vylúčenia dočasného zastavenia činnosti, 
▪ informácia o tom, či športovec dobrovoľne súhlasil s dočasným zastavením činnosti alebo podal odvolanie 

proti rozhodnutiu o dočasnom zastavení činnosti, 
▪ informácia o tom, že športovec sa nezriekol svojho práva na pojednávanie pred komisiou pre konanie vo veci 

dopingu, 
▪ žiadosť o začatie a ďalšie vedenie konania vo veci dopingu komisiou pre konanie vo veci dopingu v súlade so 

zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej ako „Zákon o športe“), štatútom komisie pre konanie vo veci 
dopingu a pravidlami Svetového antidopingového programu (2021) v neskoršom znení 

Odovzdanie kópie spisu k prípadu 
 

[ADA SR odovzdá spis oprávnenej osobe komisii pre konanie vo veci dopingu] 
 

  



 

 

Komisia pre konanie vo veci dopingu zriadená podľa § 92 Zákona o športe v prípade, ak sú splnené 
podmienky,  

 
▪ vydá uznesenie o začatí konania vo veci dopingu, ktoré doručuje 

 
osobe, ktorá je dôvodne podozrivá z dopingu a na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať pravidlá 
Svetového antidopingového programu a pravidlá ADA SR prijaté podľa § 87 ods. 1 Zákona o športe 
(ďalej ako „účastník“) 

 
▪ vyzve účastníka, aby sa vyjadril: 

 
▪ k začatiu konania vo veci dopingu a dôvodom, pre ktoré je konanie vo veci dopingu vedené 
▪ či trvá na osobnej účasti na rokovaní Komisie alebo sa tohto práva vzdáva.  

 
▪ určí termín rokovania Komisie a tento termín sa oznamuje všetkým osobám, ktorým sa doručuje 

uznesenie o začatí konania vo veci dopingu 
 

Prejednanie prípadu Komisiou pre konanie vo veci dopingu 
 

komisia vedie konanie a jednotlivé pojednávania podľa komplexnosti prípadu 
 
[bez zbytočných prieťahov, avšak s poskytnutím dostatočného času na prípravu obhajoby, vyjadrení a odpovedí 
na vyjadrenia, pričom predvolanie na prejednanie veci sa musí účastníkovi doručiť najmenej 14 dní pred dňom 

prejednania veci] 
 

Rozhodnutie 
 
Rozhodnutie vydá komisia bez zbytočného odkladu po prejednaní prípadu 
 

[písomné vyhotovenie rozhodnutia sa vyhotoví najneskôr do 14 dní od vyhlásenia rozhodnutia a zároveň sa 
doručí účastníkovi konania a osobám, ktoré majú právo podať opravný prostriedok) 

 

Obsah a náležitosti Rozhodnutia 
 
Rozhodnutie vo veci dopingu podľa § 93 ods. 9 Zákona o športe obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie a 
ostatné náležitosti podľa pravidiel ADA SR prijatých podľa § 87 ods. 1.  
 
V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ako boli vyhodnotené 
dôkazy, ako sa príslušný orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami dotknutých osôb a s ich vyjadreniami k 
podkladom rozhodnutia. 
 
Poučenie obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a 
kde možno opravný prostriedok podať. 
 
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania 
rozhodnutia a meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. 
 



 

 

Podrobnejšie k náležitostiam Rozhodnutia 
 
Rozhodnutia o nakladaní s výsledkami zahŕňajú dočasné pozastavenie, s výnimkou toho, že sa nebude 
vyžadovať rozhodnutie o nakladaní s výsledkami pre dočasné pozastavenie, aby sa určilo, či došlo k porušeniu 
antidopingových pravidiel. 
 
Rozhodnutie musí popri všeobecných náležitostiach rozhodnutia v zmysle § 93 ods. 9 Zákona o športe 
obsahovať: 
 

▪ identifikácia právneho základu a použitých / použiteľných pravidiel 
 

▪ podrobný popis skutkového stavu 
 

Ak je porušenie založené na nepriaznivom náleze z analýzy, v rozhodnutí sa okrem iného uvedie dátum 
a miesto postupu odberu vzoriek, typ odberu vzoriek (krv alebo moč), či už bola kontrola mimo súťaže 
alebo počas súťaže, zistená zakázaná látka, laboratórium akreditované WADA, ktoré vykonalo analýzu, 
ak bola vyžadovaná a/alebo vykonaná analýza vzorky „B“, ako aj výsledky analýzy. V prípade 
akéhokoľvek iného porušenia sa pripraví úplný a podrobný popis skutkového stavu. 

 
▪ identifikácia porušených antidopingových pravidiel 

 
Tam, kde sa porušenie zakladá na nepriaznivom náleze z analýzy, v rozhodnutí sa okrem iného v zmysle 
bodu 2.1.2 Svetového antidopingového kódexu (2021) (ďalej ako „Kódex“) stanoví, že nedošlo k 
odchýleniu sa od medzinárodných štandardov alebo že údajná odchýlka spôsobila alebo nespôsobila 
nepriaznivé zistenie z analýzy a preukázala, že došlo k porušeniu Kódexu. V prípade akéhokoľvek iného 
porušenia Komisia pre konanie vo veci dopingu posúdi predložené dôkazy a vysvetlí, prečo sa 
domnieva, že predložené dôkazy spĺňajú alebo nespĺňajú požadovanú úroveň dôkazov. V prípade, že 
Komisia pre konanie vo veci dopingu dospeje k záveru, že došlo k porušeniu antidopingového pravidla, 
dané porušené antidopingové pravidlo musí byť výslovne uvedené.  

 
▪ použiteľné dôsledky 

 
V rozhodnutí sa uvedú konkrétne ustanovenia, na ktorých je sankcia založená, vrátane akéhokoľvek 
zníženia alebo pozastavenia, a uvedú sa dôvody, ktoré odôvodňujú uloženie príslušných dôsledkov. 
Predovšetkým v prípade, že použiteľné pravidlá umožňujú pridelenie voľnosti konania pre Komisia pre 
konanie vo veci dopingu (napr. v prípade špecifikovaných alebo kontaminovaných látok podľa bodu 
10.6.1.1 a 10.6.1.2 Kódexu), a v rozhodnutí sa vysvetlí, prečo je stanovené obdobie zákazu činnosti 
primerané. V rozhodnutí sa uvedie aj dátum začiatku obdobia zákazu činnosti (ak existuje) a 
odôvodnenie sa uvedie v prípade, že tento dátum je skorší ako dátum rozhodnutia (viď bod 10.13.1 
Kódexu). V rozhodnutí sa uvedie aj obdobie diskvalifikácie s odôvodnením v prípade, že určité výsledky 
nie sú diskvalifikované z dôvodov spravodlivosti v zmysle bodu 10.10 Kódexu a akékoľvek prepadnutie 
medailí alebo cien. V rozhodnutí sa tiež stanoví, či (a do akej miery) sa za obdobie dočasného 
pozastavenia pripisuje suma, ktorá bola napokon uložená, a stanovia sa akékoľvek ďalšie relevantné 
dôsledky na základe platných pravidiel, vrátane finančných dôsledkov. Podľa bodu 7.5.1 Kódexu sa však 
od organizátorov významných podujatí nevyžaduje, aby určovali zákaz činnosti alebo finančné dôsledky 
nad rámec svojho podujatia. 

 
▪ postupy odvolania a konečné termíny pre odvolanie pre športovca alebo inú osobu 

 
V rozhodnutí sa uvedie, či je športovec športovcom na medzinárodnej úrovni na účely postupu 
odvolania podľa článku 13 Kódexu. Ak táto informácia nie je pre Komisiu pre konanie vo veci dopingu k 
dispozícii, potom Komisia pre konanie vo veci dopingu požiada ADA SR o poskytnutie súčinnosti a 
spoluprácu s príslušným športovým zväzom (napr. medzinárodnou federáciou športovca). V rozhodnutí 
sa potom stanoví vhodný postup odvolania (vrátane adresy, na ktorú by sa malo odvolanie poslať) a 
lehoty pre odvolanie 

 
 



 

 

▪ iné 
 

o Športovec, na ktorého sa vzťahuje obdobie zákazu činnosti, by mal byť tiež oboznámený o tom, že 
podlieha testovaniu aj počas obdobia zákazu činnosti; 

o Športovec alebo iná osoba, na ktoré sa vzťahuje obdobie zákazu činnosti, majú byť oboznámení o ich 
postavení počas zákazu činnosti, vrátane dôsledkov porušenia zákazu účasti počas zákazu činnosti 
podľa bodu 10.14 Kódexu. ADA SR zabezpečí, aby sa obdobie zákazu činnosti riadne dodržiavalo v 
rámci jej pôsobnosti; 

o Športovec alebo iná osoba by mali byť oboznámení tiež o tom, že stále môžu poskytnúť významnú 
pomoc v zmysle bodu 10.7.1 Kódexu. 

Oznámenie a doručovanie Rozhodnutia 
 
Komisia ihneď oznámi rozhodnutie športovcovi alebo inej osobe a ďalším antidopingovým organizáciám s 
právom na odvolanie podľa bodu 13.2.3 Kódexu  a rozhodnutie rovnako bezodkladne nahlásiť do ADAMS. Tam, 
kde rozhodnutie nie je v anglickom alebo francúzskom jazyku, Komisia má poskytnúť anglické alebo francúzske 
zhrnutie rozhodnutia a podporných dôvodov, ako aj verziu rozhodnutia, ktorú je možné vyhľadať. 
 
Komisia Rozhodnutie doručuje dotknutým osobám, ADA SR, medzinárodnému športovému zväzu, národnému 
športovému zväzu. 

Odvolanie a konanie na druhom stupni 
 
Pravidlá upravujúce práva a spôsoby pre odvolanie sú stanovené v článku 13 Kódexu. 
 
Pokiaľ ide o odvolanie na národnej úrovni v zmysle bodu 13.2.2Kódexu: 
 

▪ vymenovanie členov Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni a proces vypočúvania v 
odvolacom konaní sa riadi podľa článku 8 Kódexu mutatis mutandis. Okrem spravodlivého a 
nestranného konania a operačnej nezávislosti sú členovia Komisie pre konanie vo veci dopingu na 
druhom stupni aj inštitucionálne nezávislí od ADA SR; 

 
▪ rozhodnutie o odvolaní vydané odvolacím orgánom (Komisiou pre konanie vo veci dopingu na druhom 

stupni) je v súlade s požiadavkami uvedenými v časti „Obsah a náležitosti Rozhodnutia“ a 
„Podrobnejšie k náležitostiam Rozhodnutia“ tohto dokumentu; 

 
▪ rozhodnutie o odvolaní sa ihneď oznámi športovcovi alebo inej osobe a iným antidopingovým 

organizáciám, ktoré by boli oprávnené odvolať sa proti rozhodnutiu podľa bodu 13.2.3 Kódexu; 
 

▪ ostatné požiadavky na oznamovanie uvedené v bode 9.2 Medzinárodného štandardu Správa výsledkov 
sa uplatnia mutatis mutandis. 

 
Pokiaľ ide o odvolania pred CAS: 
 

▪ odvolacie konanie sa riadi Kódexom športových arbitrážnych konaní; 
 

▪ všetky strany v odvolacom konaní CAS musia zabezpečiť, aby WADA a akákoľvek iná strana, ktorá by 
mala právo na odvolanie a ktorá nie je účastníkom odvolacieho konania CAS, boli včas informované o 
odvolaní; 

 
▪ antidopingová organizácia bez písomného súhlasu WADA nemôže uzavrieť žiadne zmierenie vyjadrené 

v rozhodcovskom náleze udelenom so súhlasom strán podľa Kódexu športových arbitrážnych konaní. 
Tam, kde účastníci konania CAS uvažujú o urovnaní veci prostredníctvom urovnania sporu zahrnutého 
v rozhodcovskom náleze vydanom so súhlasom strán, antidopingová organizácia, ktorá je účastníkom 
konania, to ihneď oznámi WADA a poskytne jej v tejto súvislosti všetky potrebné informácie; 

 
▪ akákoľvek antidopingová organizácia, ktorá je stranou odvolania pred CAS, ihneď poskytne 



 

 

rozhodnutie CAS iným antidopingovým organizáciám, ktoré by boli oprávnené na podanie odvolania 
podľa bodu 13.2.3 Kódexu; a 

 
▪ požiadavky bodov 9.2.2 až 9.2.4 Medzinárodného štandardu Správa výsledkov sa uplatňujú mutatis 

mutandis. 
 

 
* * * 


