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Odvalacia komisia ng konanie vo wci porušenia pravidiel podía §S8 ods. 3 ábn* č" {40í2015 Z-z. nrolená
v súlade § § 92 sd§. 2 ákč"44§í2O15 mrhodla na wojom zasadnutí dňa 211"7"?817 konanom v §arnoríne,
Dunajs*á ul,Č3, w rreci odrrrrlania l§bána Lá/áb píd nodpdrutiu dbdplirrárrri bínbb o dín
l6§*an7 §S.á W!6 -7§I, A§n - 20ÉqE+ TYa inídab na§ledCIví,S

nou *§oxlrTl §

*frrGfue rporturca b§*lr tár* p #ta L&affi rphonr rď*r reilf€t Eb mdůrpdnú
* pfinúa,{e Wx*r* oť!ám nrů&o *pib x ů1*r r§Sjfr[?"

§romlc i* r§rrhilřý lffi §fiíf pnůro { rhdr§ro §fi#a rphonr íí...rl§e yrffi$ rprflohc
$nr §lodn& áo 7 *ú, uÉc *ln pnnffi rudroůxrttr,

nod*lůultfu bl& u arlH* r yrafiúhld *mrrr§ro alffio§rysÉro §dnr,rrarq§rlnÉ,

§d§t odnení€:

CIdvolacia konnisi*,,,,,,,,,,,,,,, mrhodorrah rp veci porušenia antropiqovétro pravťk * prítornnoď zaldzanej látky
v zrnYsle Ů.Z ngnu 2-1"1 Svetového arrtidopir6ového ldxleru špormvaom lsťdrrom 

. LÉvaiorn, n31i
21-12.1990, byem §úsřužnícle 4íL4, Y,oínárno. Ocfuolaaj &omi§i bol predbňerrý §pisoť materiál
DisciPlinárnou l6arÍsbu, §bjuci sa prejalnálarrej rreci spolu s Rozhodnuťm Disciplirúmej 

'lrpmirie"

písomnýrn oóxllaním Športovca lstána lérnia, sp.rn" 2016 -747,^DA_2gt6l24-TV a vyiadrením §ADA ku
konaniu v0 veci poruŠenia amidopirqrwého pr*idla $orovom akodwlaniu špormrrca proti
rozhodnutiu v0 v*či porufunia amklopirryového pravidla"

Po PreskúmanÍ komphtrÉho spisového materiálu, napadnutého Roádnutia prrrostupťi61Éln oryánu
a odrolania §por&vca, Odlohch komisia dsšla kuáffiru, k odrrelanie Špormvca je nedórcdné, rnobsahuje
řiadne dóka4í, ker€ by Fho vinu zpsbbornli abbo ho vyviňovali ro spác}nnia §}utku - porušenia
antidopingov{ho pravidla, pret§ ié potrebne ho zamirgtnuť a potrndiť prrostuprlové Rozlpdnutie ako
zákonŇ, v€cne a skr-ttkovo spdvne.

K.iedn0tlřYým d$rmdom wedeným vodvolaní Športqm po idr růadnorn posrrdení odyolacia kpmisia
uvádm:

.h



DisciPlináma kgmisia vym€norraná pdslušným národríýín športovým zrrárom { suz} rorhduie v o6zkach
disciPlinárrrych PraninenÍ wojich Členov v súlade s platným Dirciplinárrrym poriadkom a bktigř rorhoduje
v otázkach PoruŠenia anťdoPingoveho praridh Špo*ovcom a po§tlpuje v xihde § u§tanol€niami Záknna č.
44ona].5L7, a §tgtorÉho arrtidopir§odtm kódgu{ SAK}, na základe ktorých rozhduje o uložení, skrátení,
Pozasbvení aleb* neuloŽení san*cie za porufunie antidopir€ového pravidla športovmrn.

konanie vo veci porušenia antidopingového pravidla Športovcom je konaním odlišným od disciplinárneho
konania, je konar:Ím §aíno§tatmým {sui generis}, na ktore sa utahujú pdďu§né t§bn§!€nia SAí a Zákona,

DiseiPlinárrra brnisia ako prvostupňory orgán vo veci porušenia antidopingového pravidla bola teda
Povinn$ PostuPorraťv súlade § u§tanot€l'liami Zábna a §AK a nie podřa menia disciplinámeho poriadku"

S Poukazom na skutgČnosť, Že Zákon ani §AK okarnih začatia konania vo veci porušenia antidopirrgového
Pravidla ŠPortovccm nie je jednoznařne časow vymedzený, možno konštatova{ ie samotné konanie vo veci
PoruŠenia antidaPirrgnvého pravidla ačína uskutďrrením pnlého ribnu .roči športovmvi na dklade
ktorého dójde k aNeniu, fu ŠPormvec sa dopustil porušenia anťdopingového pr"avidla. o rlndomosti
ŠPortovca , Že vcČi nemu bok vylonaná dopingorá horrtíola dfu 22.2-2o1a pí€to oďrmlacia korni§a nemá
Žiadrre Pocřrybn*sti" §isciPlináma komisia nernala dórcd sa vysporiadať s prechodnými li.§tan,v€niarni
Zákona týkajúcic* sa pósobnosti Zákona vo vzťahu k disciplinárrrym pofadkom }ednotlivých športovýth
nrózov, nakoko tieio sú v rámci lonanla vo nci porušenia afiidopirqolého prwidh právne irclennntné.

S Poukazom na vY§Šie rrrrcdené skutočmsti neobstojí ani dbl§í argum§nt §pormvca v odvohní a to
nanrlebnie uPlYnutia 3. rrrČnej premlčacej doby wedenej v disciplinárnom porhdku . ptatia ufinovenia
Zákona a na rákladt §ánku 17 SAl( platí, že :" Proti športovcovi alebo inej osobe negnie 6,4 začaté žigne
konanie vg veci porrr§enia antidopirBového pravidla, pokiaí jemu alebo jej nebolo oznámené poru§nie
antidoPir€ovóho Pravfrlla, akCI Je uvedené v čHnku 7 , alebo nebol uskutďnený prirnerarrl, p<*us
o pznárrnnie počas 1o mltmr od dátumu, keďpodía hrrdenia k porušeniu došlo.

športorce bat prer:ttázateín€ §bounámený s porušením antidopingwého pravitlla na základe ornámenia zo
dňa 253.201§, tede k premlčaniu v lehote podía čHnku 17 §At( nemohlo dójsť. .\

Disciplinámy porixdok národného Športového nňzu sa aplikuje, bk akn sme u! qŇie uviedli, na
disciplinárne konarr*e podťa §5a zákona, prifum plať, le . Distiplináme bnanh rnóžu vieď disciplináme
or8Érry Športovei *rgnnizácie voči §porlovmvi, ŠportoÉmu odborníkovi, šporbvej organizái§i alebo inej
osobe, ktorá má Prklu§noď k ŠPortovej or"ganizácii, ra porušenie pnavidiel súáže, predpisov športového
alázu alebo rozhodnutia ŠPortového anázu, kůoreho sa dopuxia v ča§e, keď mala prfs|ušnoď r sportoue;
organizácii.*

ln§itut disciplinámeho konania podla § 54 zákona sa nerrťahuje na porrr§enie antido9irqový[h pravidie|
Športorreami, ale vr,ý.Éučrre prc p#paďy vy§ie uved€né.

ŠPortowc vo wo}::n odvolaní urrádza rr,ýlučn* qÉ§ie wederré dó!údy, bda nanrieta premlčanie, Írs nebolo
PrávoPlatne :a&té konanie, namieta samotný postup komisie a na svoju obranu rreuyáda žiadne pávrre
relet'iantné dókazY- ťóbec rnriešiotázku ako sa zakárané Htky dostali do jeho tgh. lfi§ rnu ich podal, ako ich
získal, keďv §R sú zakiaané a nie je ich možné le6álne zaobsurať.

Sdvglacia komisia vYchádrPla Z0 slrutkového stavu 4p}ýwjúceho z tistinných dó*azov a to najmá l anafýry
biologicke,i Vzork c" §115920 ŠPgrtov§a v akeditarnnom laboratóriu §vetovej antidopingovej agentúry



v osle na prítomn6sť zakázaných látok a analýzy biolagickej vzorky Č. 3954921 Špoňovca v akreditovanom

laboratóriu Svetovej antidopingovej agentúry v Kornárne na prítomnosť zakázaných látok. AnalýzY vZOrkY ,,

A, avzorky ,, 3., preukázali vtele športovca presiahnutie maximálne povolenej hranice |átkY r[PO

a prítomnosť zakázanej látky * Meldonium.

Pokial sa jedná ,: zakázanú látku r[Po, odvolacia komisia nemala Žiadne pochybnosti o tom, Že uvedená

látka bo|a prítcrnná v biologických vzorkách Športovca. Látka má jasne preukázaný dopingoni efe kt

a užívateť ju užívil s cielom podvádzať v športovej súťaži a s cieíom získať nedovoienú výhodtl voČi ostatným

športovrom. šp*rtovec v priebehu celého konania voči jehc osobe o poruŠení antidoPingového Pravidla

nikdy nevysvettit, akýrn spósobom sa uvedená zakázaná látka dostala do jel'lo tela-

Liek na srdce s **sahom látky Meldonium nie je na území §R liekom schváleným, ak bY bol ŠPortovec takýto

liek na srdce u;lval, je otázkou akým spósobom sa k lieku dgstal, kto mu řro PredPÍsal a odkiaÍ si ho

zabezpečil, Takeiio argumentácii Špcrrtovca Odvolacia komisia neuverila. Takúto obranu považujeme za

účelovú a na jej dokázanie športovec nepredložil žiadny právne relevantný dókaz.Športovec túto skutoČnosť

neuviedol komisárovi aniv dotazníku o dopingovej kontrole zo dňa 22,2,2076, o Čom svedČia záznamY v Časti

,,prehlásenie o:iekoch. Taktiež nepredložil žiadne lekárske správy o jeho lieČbe aozdravotnom §tave

a nasadene.i liečtre a ani nepožiadal o udelenie ierapeutickej výnirnky Čo nasvedČuje , Že ide o ÚČelové

tvrdenie a obřang, ktorá sa nezakladá na skutr:čnom stave.

Na záklatJe bocii 2.1 SAK platí" .,.porušením antidopingových je aj prítomnosť zakázanej tátkY alebo jej

rnetabolitov, alei:o markerúv v§ vzorke športovca,"

Na láklade bocu 2.]l""1 §AK platí:" osobnot.r povinnosťou kaŽdého športovca je zabezpeČiť, aby Žladna

zakázaná |átka l*vnikla do jeho tela, Športovci nesú zodpovednosť, ak je zistená prítomnosť akejkoÍvek

zakálanej látky alebo jej matabolitov či markerov v ich vzorkách, Podía toho teda na konŠtatovanie

poru§enia antid*pingorrých pravidiel podía č|ánku 2.1 nie je podstatné Či je Športovcovi preukázaný Úmysel,

zavinenie, nedb;lnlivosť alebo vedomé použitie." Pre prípad zistenia prítomnosti zakázanej látkY alebo jej

metabolitov či markerov vn vrorke športovca, nesú športovci zodpoverJnos{ a to bez ohíadu na zavinenie

športovca,

gdvolacia komisia po dósledntlrn posúdení skutkovóho stavu, preskúmaní spisového materiálu a dÓvodov

advnlania dospxla kzáveru, že odvolanie nie je dóvodné, neobsahuje žiadne právne relevantné dÓkazy,

doterajší pú§tup v konaní bol zákonný a rozhodnutie prvostupňovélro orgánu povaŽuje odvolacia komisia za

vecne a skutkovo správne a zákonné. Preto rozhodla o zamietnutí odvolania a potvrdila prvostupňové

rozhodnutie"

o trovách celéh* konania rozhodla vzhřacJom na jeho výsledok tak, že zaviazala Športovca znáŠaním trov

konania.

poučeniel

Rorřrodnutie §dvoiacej komisie je konečnó a nie je finoln* §a pf§ťi nernu odvolať,

štefan l-iorváth

predseda komisie druhého

V šarnolíne, 24,7,2a§


