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Disciplinrirna komisia Slovenského zápasníckeho zv'ázu (ďalej len SZZ) vo svojom
Uznesení zo dřra 06.12.2016 vyhovuje odvolaniu Antidopingovej agentúry SR (ďalej len
ADA SR) v zákonom stanovenej lehote zo dňa al.12.20l6 proti ,,Rozhodnutiď'
Disciplinárnej komisie vo veci disciplinárneho previnenia Mgr. Štefana Vojčiaka nar.

02.04.1990 trvale bytom: Tupolevova ul. č.15, Bratislava - Petržalka, ktorómu bola dňa
07.1I.2015 vrámci súťažneJ antidopingovej kontroly odobratá vzorka moču, vktorej bola
zistená pdtomnosť zakázaných látok: Dehydrochloromethyltestosterone ajeho metabolitov
a Stanozolol a jeho metabolitov, a vykonáva podťa čl. 84 ods. 7 Disciplinárneho poriadku
SZZ,,,autoremedúru", v ktorej vyhovuje odvolaniu ADA SRv plnom rozsahu odvolania.

Disciplinárna komisia v zmysle § 92 ods. I Zákona o športe č.44012015, v páť členom
zložeru: predseda DK a štyri členovia, menovite uvedení v uznesenío jednohlasne schvalouje
zmenu alrydáva:

ROZIIODNUTIE

vo veci disciplinárneho previnenia Mgr. Štefana Vojčiaka nar. 02.04.1990, porušenia
antidopingového pravidla uvedenóho v čl. 2 bod 2.1 Svetového antidopingového kodexu
(pťtomnosť zakazarnj látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca) a
ukladá discipli4árnu sankciu v zhode s čl. 10 bod 10.1 Svetového antidopingového kodexu
(anulovanie qisledkov na podujatí, počas ktorého došlo k porušeniu antidopingového
pravidla)

anulovanie výsledkov

na Majstrovstvách Slovenska seniorov vo voťnom š!ýle pre rok 2015 a v áode s č1. 10 bod
10.2 Svetového antidopingového kodexu (pdtomnosť, pouátie alebo pokus o použitie alebo
dňbu zakánanej látl<y a zakazanq metody) vydáva

zákaz činnosti na š§ri roky.
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Od6vodnenie:

Mgr. Štefanovi Vojčrákovi, bola dňa a7.11.2015 na M-SR seniorov v Bratislave, odobratá

vzorka moču zaevidovaná pod č. 3846834, vktorej vo vzorke ,,Ao' bola zistená pdtomnosť

zakazaných látok: Dehydrochlóromethyltestosteróne ajeho metabolitov a Stanozolol a jeho

metabolitov.

Mgr. Štefan Vojčák sa takto dopustil porušenia antidopingov,ých pravidiel, ktoré sú
stanovené Svetovým antidopingovým kodexom čl. 2 bod 2.1 Pdtomnosť zakazanej látl<y

alebo jej metabolitov a]ebo markerov vo vzorke športovca a Zékorram o športe ě.440120|5 §

88 ods.3. písm. a) pritomnosť zakžnanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov

vbiologickej vzorke športovca apísm. b) použitie alebo pokus opoužitie zakazanej Látky

alebo zakazanej metódy športovcom. Túto skutočnosť potwdzuje aj športovcom podpísaný

protokol dopingovej kontroly č. 003852 zo dňa 07.11.2a15. Výsledok analýzy vzorky A,
zistený v akreditovanom laboratóriu Svetovej antidopingovej agentúry (ďalej len WADA)
v Seibersdorfe podťa analytického protokolu ě.LC3123l15 preukazal,žev odovzdanej vzorke

moču č. 3846834 bola prellkénaná pdtomnosť zakazanej látky

Dehydrochlóromethyltestosteróne a jeho metabolitov ( Skupina S1, anabolické látky)

a Stanozolol ajeho metabolitov (Skupina 51, anabolické látky). Výsledok ,,Ao' vzotky bol

oznámený SZZ z ADA SR dňa 1.12.2015 pod spis. m.: 20 1 5-3300i3300.

Nakoťko sa menovaný zriekol analýzy vzorky ,,B'o zfinančných dóvodov, je postačujúce

v zmysle Svetového antidopingového kodexu čI.2 bod 2.1.2 ako ďókaz porušenia

antidopingových pravidiel, pdtomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, alebo markerov

vo Vzorke,,A".

Na Mgr. Štefana Vojčráka sa tak vďahuje podlia Svetového antidopingového kodexu čl. 10

Sankcie pre jednotlivca ě1. 10.1 Anulovanie výsledkov na podujatí, pri ktorom došlo

k porušení antidopingového pravidla /výsledok bol anuloval SZZ na svojom zasadaní

20.04.2016l aěI. 10.2 Zákaz činnosti za prítomnosť, pouátie alebo pokus opoužitie alebo

držbu zakénanej látky a zakazanq metódy.

Pre porušenie č1. 10.2 určuje Svetoý antidopingový kodex, sankciu zél<azu činnosti na 4

roky, keď porušenie antidopingového pravidla nezahtňašpecifikovanú látku, pokiať športovec

alebo iná osoba nevie dokéaať, že porušenie antidopingového pravidla nebolo úmyselné.

V zmysle Sve.tového antidopingového kodexu čl. 4 bod 4.2.2 za špecifikované látky sa

považujú všetky zakáaané látky s qýnimkou anabolických látok. Vo vzorke A, disciplinárne

stíhaného Mgr. Štefana Vojčiaka bola zistená práve pdtomnost' anabolictcých tátok a tlm
došlo k naplneniu skutkovej podstaty Svetového antidopingovóho kodexu čl. 10 bodu

10.2.1.1.

Na základe zistení, a taktiež na základe vyjadrenia Mgr. Štefan Vojčaka vo svojom

Vyjadrení k spravodlivému pojednávaniu, Disciplintárna komisia SZZ uvádz4 že Mgr.

Šteran Vojčárk nebol v predchádzajúcich rokoch nikdy disciplinárne riešený, na M-SR
štartoval ako rekreačný - amatérsky športovec bez ambícií získať svojim umiestnením

finančný alebo iný prospech a v dobe štartu nebol zaraáený ani do širšieho kádra



reprezeíýácie. Za svoje konanie prejavil úprimnú ťútosť a ospravedlnil sa SZZ za poškodenie
jeho mena. Vo vyjadrení nevie prellkéaať neúmyselné porušenie antidopingových pravidiel,

uváÁza všah že pri odbere vzotky moču: ,,ked'sotn sa nevedel uymočiť mi nebolo umožnené napíť
sa zo svojej vlastnej Jťašfu z jontoým nópajom, ale bola mi posunutd onorená fťaška minerdlky".
Vzrrrysle ě1.2 bad 2.I.1 Svetového antidopingového kodexu ,,Osobnou povinnosťou každého

športovca je zabezpeěiť, aby žiadna látka nevnikla do jeho tela, Športovci nesú zodpovednosť, ak je
zistená pdtomnosť akejkoltek zakéaanej látky alebo jej metabolitov či markerov v ich vzorkách.

Podťa toho teda na konštatovanie porušenia antidopingových pravidiel podl'a č1.2.1 nie je podstatné,

či je športovcovi preukázaný úmyse| zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie."

Na základe daných skutočností Disciplinárna komisia potwdzuje anulovanie výsledkov na

podujatí, pri ktorom bolo zistené porušenie antidopingoqých pravidiel (M-SR seniorov vo

vol'nom štýle pre rok 2015) a ukladá sankciu pozastavenie činnosti na dobu Štyroch rokov
s dobou platnosti od potvrdenia vzorky orA" k dátumu oznámenia ADA SR zo dňa |.12.
2015 pod spis. zn.:20 1 5-3300/3300.

Poučenie:

Proti tomuto roáodnutiu možno podťa § 93 ods. 5 zékona 440/2015 v lehote do 15 dní
odo dňa jeho doručenia podať písomné odvolanie Disciplinri-rnej komisii Slovenského
zápasníckeho 7Ná7tl, Junácka 6, Bratislava&3z 80. Podanie odvolania proti roáodnutiu nemá

odkladný účinok.
Odvolanie, sťažnosť v zrrrysle Disciplinrámeho poriadku SZZ zroku 2015 č1.24treba

podať písomne, doporučene s vkladom ujednotlivca 16 €.

Bratislava 16.12.2016

Predsedb e SZZ

Roáodnutie sa vydáva v 3 vyhotoveniach:
1. Spis DK SZZ
2. Mgr. Vojěak
3. ADA SR
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