Smernica o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopingového programu a iných opatrení proti negatívnym javom v športe
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1. Všeobecné ustanovenia
1.1. SAK prostredníctvom tejto smernice chráni základné práva športovcov zúčastňovať sa na športe bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť
pre všetkých športovcov.
1.2. Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel podľa odseku 2, a to
počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži.
1.3. Doping sa zakazuje.
1.4. Kódexom sa rozumie Svetový antidopingový kódex.
1.5. Pod pojmom WADA sa rozumie Svetová antidopingová agentúra.

1.6. Za doping sa považuje porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel.
1.7. Porušenie antidopingových pravidiel sa zisťuje prostredníctvom dopingovej kontroly, ktorej súčasťou je najmä
1.7.1. plánovanie testov,
1.7.2. odber vzoriek, nakladanie s nimi a ich analýzy,
1.7.3. nakladanie s výsledkami analýz odobratých vzoriek,
1.7.4. prejednávanie a rozhodovanie veci.

2. Porušovanie antidopingových pravidiel
2.1. Porušením antidopingových pravidiel je:
2.1.1. prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca,
2.1.2. použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
športovcom,
2.1.3. vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej
vzorky,
2.1.4. neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,
2.1.5. falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly,
2.1.6. marenie dopingovej kontroly,
2.1.7. držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej
metódy,
2.1.8. obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,

2.1.9. podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
športovcovi počas súťaže alebo mimo súťaže,
2.1.10.povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma
spoluúčasti pri porušení antidopingového pravidla a
2.1.11.združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s fyzickou osobou, ktorej bola uložená sankcia alebo iné opatrenie z
dôvodu porušenia antidopingového pravidla, počas trvania sankcie alebo
opatrenia.
2.2. Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, porušením antidopingových pravidiel v rozsahu príslušnej terapeutickej výnimky nie je:
2.2.1.prítomnosť látky zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód, jej
metabolitov alebo markerov,
2.2.2.použitie alebo pokus o použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných
látok a zakázaných metód,
2.2.3.prechovávanie látky zo zoznamu zakázaných látok alebo predmetov na
využívanie zakázaných metód alebo
2.2.4.podanie alebo pokus o podanie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných
látok a zakázaných metDôkazné bremeno a kritériá dôkazu:
2.2.5.Dôkazné bremeno nesie športovec, alebo osoba u ktorej existuje domnienka, že porušila antidopingové pravidlo, aby vyvrátil domnienku alebo
preukázal určité fakty alebo okolnosti. Kritériá dôkazu budú vyjadrené mierou pravdepodobnosti.

3.

Dokazovanie dopingu
V prípade dopingu je možné uplatniť nasledujúce pravidlá dokazovania:

-

pri analytických metódach a limitoch, ktoré sú schválené WADA platí, že sa
považujú za vedecky platné;

-

odchýlky od inej medzinárodnej normy alebo iného antidopingového pravidla,
alebo postupov uvedených v Kódexe, ktoré nespôsobili nepriaznivý analytický
nález, alebo iné porušenie antidopingových pravidiel, nemajú za následok
zrušenie platnosti týchto dôkazov alebo výsledkov;

-

antidopingová komisia počas pojednávania o porušení antidopingového
pravidla môže vyvodiť záver nepriaznivý pre športovca alebo inú osobu, ktorá
je obvinená z porušenia antidopingového pravidla založeného na odmietnutí
športovca alebo inej osoby dostaviť sa na pojednávanie.

4. Rozhodovacia a výkonná činnosť Antidopingovej komisie
4.1. Antidopingová komisia sa pri svojej činnosti riadi Kódexom, Zákonom o športe,
Stanovami SAK, touto smernicou a všetkými vnútornými predpismi SAK.
4.2. Antidopingová komisia sa skladá z troch členov volených výkonným výborom
SAK.Predsedom Antidopingovej komisie je štatutárny zástupca SAK.
4.3. Člen Antidopingovej komisie je z konania vylúčený, ak vzhľadom na jeho pomer k
veci alebo k účastníkom konania zakladá vzťah predpojatosti.
4.4. Antidopingová komisia začne konanie na základe vlastného zistenia alebo na základe podnetu. O začatí konania musí byť osoba ktorej sa konanie týka v patričnej
lehote upovedomená.
4.5. Antidopingová komisia rozhoduje na základe objektívne zisteného skutkového
stavu, na základe písomných podaní účastníkov stretnutí a v súlade s Kódexom,
Zákonom o športe, Stanovami SAK, touto smernicou a všetkými vnútornými predpismi SAK. Antidopingová komisia je oprávnená vykonávať a vyhodnocovať vlastné zistenia.
4.6. Antidopingová komisia predvolá na zasadnutie komisie všetky osoby, ktorých sa
prejednávana vec týka, alebo ktorých výpoveď vo veci je nevyhnutná. Na pre-

jednávaní veci Antidopingovej komisie má právo byť prítomný zástupca Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. O ústnych podaniach a o dôležitých
úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní spíše Antidopingová komisia zápisnicu.
4.7. Antidopingová komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu.
4.8. Antidopingová komisia vydáva rozhodnutie v písomnom vyhotovení, s odôvodnením a poučením o možnosti použitia opravného prostriedku. Rozhodnutie Antidopingovej komisie podpisuje predseda.
4.9. Rozhodnutie vo veci zasiela Antidopingová komisia účastníkom konania emailom s
potvrdením o doručení.

5. Zoznam zakázaných látok, zakázaných metód
5.1. Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód vydáva WADA a tvoria prílohu č. 1
tejto Smernice.
5.2. Zoznam stanovuje také zakázané látky a zakázané metódy, ktoré sú zakázané ako
doping po celý čas (počas súťaže i mimo súťaže), pretože majú potenciál zvýšiť
výkonnosť v budúcich súťažiach alebo majú tendenciu maskovať tieto látky a
metódy, a vymedzí tie látky a metódy, ktoré sú zakázané len počas súťaže.

6. Ukončenie športovej činnosti
6.1. Pokiaľ športovec alebo iná osoba ukončí činnosť počas doby, ked prebieha proces
nakladania s výsledkami, antidopingová organizácia, ktorá s výsledkami nakladá,
má právomoc dokončiť tento proces. Pokiaľ športovec alebo iná osoba ukončí
činnosť skôr, ako sa proces nakladania s výsledkami začal, antidopingová organizácia, ktorá by mala právomoc na nakladanie s výsledkami športovca alebo inej
osoby v čase, keď športovec alebo iná osoba porušili antidopingové pravidlá, má
právomoc uskutočniť proces nakladania s výsledkami.

7. Dôsledky pre jednotlivca a dôsledky pre družstvá
7.1. Porušenie antidopingových pravidiel v spojitosti s testovaním počas súťaže vedie
automaticky k odobratiu všetkých medailí, bodov a cien.
7.2. Pokiaľ viac ako jeden člen družstva dostal oznámenie o možnom porušení antidopingového pravidla vo vzťahu k určitému podujatiu, podrobí riadiaci orgán podujatia družstvo primeranému cielenému testovaniu počas doby podujatia.
7.3. Ak sa u viac ako dvoch členov družstva potvrdí porušenie antidopingového pravidla počas doby podujatia, tak riadiaci orgán podujatia uloží družstvu primeranú
sankciu (napríklad stratu bodov, diskvalifikáciu zo súťaže alebo podujatia alebo
inú sankciu) dodatočne popri uložených sankciách jednotlivým športovcom, ktorí
sa dopustili porušenia antidopingového pravidla.

8. Odvolanie
8.1. Proti rozhodnutiu antidopingovej komisii o porušení antidopingových pravidiel je
prípustné odvolanie. Rozhodnutia antidopingovej komisie zostávajú v platnosti v
priebehu odvolania, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak. Odvolanie je riadny
opravný prostriedok, ktorý je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a to písomne doporučene prvostupňovému orgánu.
8.2. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu antidopingovej komisii je Antidopingová
druhostupňová komisia.
8.3. Odvolanie môže byť podané len proti výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového orgánu. Odvolanie sa podáva na orgáne SAK, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Tento ho predloží spolu so spisovým materiálom bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu.
8.4. Odvolanie musí byť prerokované do 30 dní odo dňa jeho doručenia odvolaciemu
orgánu.

8.5. Odvolanie musí spĺňať nasledovné náležitosti:

-

-

označenie účastníkov konania;

-

označenie orgánu, ktorého rozhodnutie sa napáda;

-

označenie rozhodnutia, ktoré sa napáda;

odôvodnenie odvolania;
-

rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup prvostupňového orgánu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha;

-

odvolanie musí byť zaslané poštou prvostupňovému orgánu. Podacie
lístky musia byť doložené k odvolaniu ako doklad o odoslaní kópií;

-

doklad o úhrade poplatku.

1. liga

225 € -//-

Vyššie mládežnícke súťaže

150 € -//-

Nižšie mládečnícke súťaže + 2. Liga

50 € -//-

8.6. Správny poplatok za odvolanie je

8.7. Ak podané odvolanie nespĺňa požadované náležitosti uvedené v bode 8.5 tejto
Smernice, považuje sa za nepodané a ďalej sa neprerokováva. Antidopingová
druhostupňová komisia upovedomí účastníkov o skutočnosti, že odvolanie nespĺňa
požadované náležitosti.
8.8. Antidopingová druhostupňová komisia preskúma napadnuté rozhodnutie v celom
rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, príp. zistené vady
odstráni.

8.9. Ak je to potrebné, Antidopingová druhostupňová komisia predvolá na zasadnutie
komisie všetky osoby, ktorých sa prejednávana vec týka, alebo ktorých výpoveď
vo veci je nevyhnutná. Na prejednávaní veci Antidopingovej druhostupňovej
komisie má právo byť prítomný zástupca Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.
8.10. Ak sú pre to dôvody, Antidopingová druhostupňová komisia rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
8.11. Antidopingová druhostupňová komisia rozhodnutie zruší a vec vráti prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Prvostupňový orgán je názorom
Antidopingovej druhostupňovej komisie viazaný.
8.12.Rozhodnutie Antidopingovej druhostupňovej komisie podpisuje predseda.
8.13.Rozhodnutiu Antidopingovej druhostupňovej komisie je konečné a nie je možné
voči nemu podať opravný prostriedok.

9. Premlčacia doba
9.1. Proti športovcovi alebo inej osobe nesmie byť začaté žiadne konanie vo veci
porušenia antidopingových pravidiel, pokiaľ mu nebolo oznámené porušenie antidopingového pravidla, alebo nebol uskutočnený primeraný pokus o oznámenie
počas desiatich rokov od dátumu, keď podľa tvrdenia k porušeniu došlo.

10.Záverečné ustanovenia
10.1. Táto Smernica je platná a účinná od 01.01.2021 po predchádzajúcom schválení
Výkonným výborom SAK

