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V Trenčíne 04,11.2016

ROZHODNUTlE

Disciplinárna komisia Slovenského zápasníckeho zvázll, ukladá Mgr, štefanovi
VojČákovi sankciu zákazu činnosti za prítomnosť, použitie zakázaných látok,
zistených pri súťažnej dopingovej kontrole, dňa 07,11,2015 na M - SR vBratislave,
v súlade so Svetovým antidopingovYm kodexom /ďalej len SADK/ a Zákonom
o ŠPorte Č- 44012015 zastavenie športovej činnosti na dobu 2 rokov, ktorá začala
PlYnúť od 20,04,2016, kedy mu bola pozastavená športová činnosť SZZ,
s moŽnosťou poŽiadania o skrátenie danej doby po uplynutíjedného roka, k dátumu
oznámenia pozitívneho qýsledku ADA SR tj, 14.12,2015.

odóvodnenie

Mgr. Štefanovi Vojčákovi, bota dňa 07,11,2015 na M-SR seniorov vBratislave,
odobratá vzorka moČu, v ktorej bola zistená prítomnost zakázaných látok;
DehYdrochloromethyltestosterone a jeho metabolitov a Stanozolol a jeho metabolitov.

Mgr. Štefan Vojčák sa takto dopustil porušenia antidopingových pravidiel, ktoré sú
stanovené SADK čl, 2,1 Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo
markerov vo vzorke Športovca a Zákonom o športe č.44Ot2O15 § 88 ods.3, pism, a)
Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej
vzorke Špoňovca a pism, b) použitie alebo pokus o použitie zakázanq látky alebo
zakázanq metódy športovcom.

Na Mgr. Štefana Vojčáka sa tak vzťahuje podía SADK čl. 10 Sankcie pre
jednotlivca čl, 10,1 Anulovanie uýsledkov na podujatí, pri ktorom k porušení
antidopingového pravidla /boli anulované 3ZZ na svojom zasadaní 20,04,2016/ a čl.



10.2 Zákaz činnosti za prítomnosť, použitie alebo pokus o použitie alebo držbu
zakázaných látok a zakázaných metód.

Pre porušenie čl. 10.2 určuje SADK sankciu zákazu činnosti 2 - 4 roky.
Na základe týchto článkov a taktiež na základe vyjadrenia Mgr. Štefan Vojčáka vo

svojom vyladrení k spravodlivému pojednávaniu, disciplinárna komisia SZZ uvádza,
že Mgr. Štefan Vojčák nebol v predchádzajúcích rokoch nikdy disciplínárne riešený,
na M-SR štartoval ako rekreačný športovec bez ambícií získať svojim umiestnením
finančný alebo iný prospech a v dobe štaňu nebol zaradený ani do širšieho kádra
reprezentácie. Ďalej prejavil úprimnú l'útosť za svoje konanie a ospravedlnil sa SZZ
za poškodenie jeho mena.

K rozhodnutiu o požiadanie o skrátenie danej doby pristupujeme na základe
zdíhavému prístupu SZZ, ktory mal pristúpit' k pozastavení športovej činnosti Mgr,
Štefana Vojčáka bezprostredne po obdížaní výsledkov ADA SR.

Pouěenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podťa § 93 ods. 5 zákona 44012015 v lehote do
15 dní odo dňa jeho doručenia podať písomné odvolanie disciplinárnej komisii
Slovenského zápasníckeho zvázu Junácka 6, Bratislava 832 80. Podanie odvolania
proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

Predseda
Disciolinárnei komisieQ)4 z>

Mgr. Drmola Leoš
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