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Vec: Uznesenie zo zasadania DK SZZ vo veci porušenia antidopingových pravidiel

Mgr. Štefana Vojčaka.

Disciplinárna komisia Slovenského zápasníckeho mázu (ďalej len SZZ) na základe

odvolania Antidopingovej agentury SR (ďalej len ADA SR) zo dňa 01.12.2016 proti

,,Rozhodnutiu" Disciplinrárnej komisie vo veci disciplinrárneho previnenia Mgr. Štefana

Vojčiaka nar.02,04.1990 trvale bYom: Tupolevova ul. č.15, Bratislava -Peftžalka, kíorému

bola dňa a7.11.20|5 v rámci súťažnej antidopingovej kontroly odobratá vzotka moču, v ktorej

bola zistená pdtomnosť zakazaných látok: Dehydrochloromethyltestosterone a jeho

metabolitov a Stanozolol ajeho metabolitov, vykonáva podťa čl. 84 ods. 7 Disciplinárneho
poriadku SZZ, ,,autoremedúruo' a vyhovuje odvolaniu ADA SR v plnom rozsahu
odvolania.

Disciplinrárna komisia v páť členom zLožent: predseda DK a štyri členovia, menovite
uvedení pri podpise uznesenia, jednohlasne schval'uje zmenu Rozhodnutia v znení:

Disciplinárna komisia SZZ, }y'rgr. Štefanovi Vojčiakovi nar. 02.04.1990 vo veci porušenia

antidopingového pravidla uvedeného v ě1. 2 bod 2.1 Svetového antidopingovóho kodexu
(prítomnosť zakénanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca)

ukladá disciplinárnu sankciu v zhode s ě1. 10 bod 10.1 Svetového antidopingového kodexu
(anulovanie výsledkov na podujatí, počas ktorého došlo k porušeniu antidopingového
pravidla)

anulovanie výsledkov



na Majstrovstvách Slovenska seniorov vo voťnom št/le pre rok 2015 av zhode s čl. 10 bod
10.2 Svetového antidopingového kodexu (pdtomnosť, použitie alebo pokus o použitie alebo

dr žbu zakázanej látky a zakazanej metody) v y dáv a

zákaz činnosti na štyri roky.

odóvodnenie:

Vtgr. Štefanovi Vojčákovi, bola dňa07.I1.20t5 na M-SR seniorov vBratislave, odobratá

vzorkamoču zaevidovartej pod č.3846834, vktorej vo vzorke,,A" bola zístenápdtomnosť
zakazarých látok: Dehydrochlóromethyltestosteróne a jeho metabolitov a Stanozolol a jeho

metabolitov.
Vtgr. Štefan Vojčák sa talío dopustil porušenia antidopingových pravidiel, ktoré sú

stanovené Svetovým antidopingovým kodexom ěl. 2 bod 2.1 Prítomnosť zakánartej látky

alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca a Zikonom o športe č.44012015 §
88 ods.3. písm. a) pdtomnosť zakinanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov
vbiologickej vzorke športovca apísm. b) použitie alebo pokus opoužitie zakazanej latky
alebo zakázanej metódy športovcom. Túto skutočnosť potwdzuje aj športovcom podpísaný

protokol dopingovej kontroly č. 003852 zo dňa07.1I.2015. Výsledok analýzy vzorky A,
zistený v akreditovanom laboratóriu Svetovej antidopingovej agentury (ďalej len WADA)
v Seibersdorfe podťa analytického protokolu č.LC3123l15 preukázal, že v odovzdanej vzorke
moču č. 3846834 bola preukáaaná pdtomnosť zakazanq látky
Dehydrochlóromethyltestosteróne a jeho metabolitov ( Skupina S1, anabolické látky)
a Stanozolol ajeho metabolitov (Skupina S1, anabolické látky).

Nakoťko sa menovaný zriekol ana|ýzy vzorky ,,Bo' z ťrnančných dóvodov, je postačujúce

v zmysle Svetového antidopingového kodexu č1.2 bod 2.1.2 ako ďókaz porušenia

antidopingových pravidiel, prítomnosť zakazanej látky alebo jej metabolitov, alebo markerov
vo vzorke rrA".

Na Mgr. Štefana Vojčaka sa tak vďahqe podťa Svetového antidopingového kodexu č1. i0
Sankcie pre jednotlivca čl. 10.1 Anulovanie výsledkov na podujatí, pri ktorom kporušení
antidopingového pravidla /výsledok bol anulovaný SaL na svojom zasadaní 20.a4.2016l

a č1. I0.2 Zél<az činnosti za pdtomnosť, použitie alebo pokus o použitie alebo držbu zakénanej

látl<y a zakinanej metódy.
Pre porušenie čl. 10.2 určuje Svetový antidopingoqý kodex, sankciu zákazu činnosti na 4

roky, keď porušenie antidopingového pravidla nezahííašpecifikovanú látku, pokiať športovec

alebo iná osoba nevie dokíuať, že porušenie antidopingovóho pravidla nebolo úmyselnó.

V zmysle Svetového antidopingového kodexu čl. 4 bod 4.2.2 za špecifikované látky sa
považujú všetky zakánarlé látky s vPrimkou anabolic§ých látok. Vo vzorke A, disciplinrárne

stíhaného Vtgr, Štefana Vojčiaka bola zistená, práve pdtomnosť anabolických látok atym
naplnená skutočnosť Svetového antidopingového kodexu č1. 10 bodu 10.2.1.1.

Na zriklade zistení ataktíež na základe vyjadrenia Mgr. Štefan Vojčáka vo svojom
Vyjadrení k spravodlivómu pojednávaniu, Disciplínátma komisia SZZ uvádza, že Mgr.



Štefan Vojčak nebol v predchádzqúcích rokoch nikdy disciplináme riešený, na M-SR
štartoval ako rekreačný špoťovec bez ambícií získať svojim umiestnením finančný alebo iný
prospech a v dobe štartu nebol zaradený ani do širšieho kádra reprezentácie. Ďalej prejavil

úprimnú ťútosť za svoje konanie a ospravedlnil sa SZZ za poškodenie jeho mena. Vo
vyjadrení nevie preukizať neúmyselné porušenie antidopingových pravidiel, wádza však, že

pri odbere vzorlq, moču: ,,keď som sa nevedel lymočiť mi nebolo umožrtené napiť sa zo svojej

vlastnej ftašlE z jontorylm nápojom, ale bola mi posunutá otvorenáfťašlra minerálley". V zmysle čl. 2
bod 2.I.1 Svetového antidopingového kodexu ,,Osobnou povinnosťou každého športovca je

zabezpečť, aby žiadna látka nevnikla do jeho tela. Športovci nesú zodpovednosť, ak je zistetá
prítomnosť akejkoltek zakázanej látky alebo jej metabolitov ěi markerov v ich vzorkách. Podl'a toho

teda na konštatovanie porušenia antidopingoých pravidiel podťa č|. 2.1, nie je podstatné, či je
športovcovi prellkánaný úmysel, zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie."

Na základe daných skutočností Disciplináma komisia potvrdzuje anulovanie výsledkov na

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

voťnom štýle pre rok 2015) aukladá sankciu pozastavenie činnosti na dobu Štyroch rokov
s dobou platnosti od potwdeníavzorky,,A'o k dátumu aznámelia ADA SR zo dřla 1.72.2a|5
pod zn.: 20 1 5-3300i3300.

V Trenčíne dř'a 06.12.2016
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Disciplinárna komisia v zloženi:.
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