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Vec: Uznesenie zo zasadania DKSZZvo veci porušenia antidopingových pravidiel Mgr.

Štefanom Vojčákom na M-SR seniorov dňa 07.Lt.2015 v Bratislave.

V súlade so Svetovým antidopingovým kodexom /d'alej len SADK/ a Zákonom o športe č.

44o/2o15 navrhujem Vgr. Štefanovi Vojčákovi zastavenie športovej Činnosti na dobu 2

rokov, ktorá začala plynúť od 20.04.203.6, kedy mu bola pozastavená športová Činnosť SZZ,

s možnosťou požiadania o skrátenie danej doby po uplynutí jedného roka, k dátumu

oznámenia pozitívneho uýsledku ADA SR tj.14.L2.2aL5.

odóvodnenie:

Mgr, Štefanovi Vojčákovi, bola dňa 07.11.20]-5 na M-SR seniorov v Bratislave, odobratá

vzorka moču, v ktorej bola zistená prítomnosť zakázaných látok:

Dehydrochloromethyltestosterone a jeho metabolítov 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.44al20l5 § 88 ods.3. pism. a) prítomnosť zakázanej

látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca a pism. b)

použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom.

Na Mgr. Štefana Vojčáka sa tak vzťahuje podťa SADK čl. 10 Sankcie pre jednotlivca čl. 10.1

Anulovanie výsledkov na podujatí, pri ktorom k porušení antidopingového pravidla /boIi

anulované SZZ na svojom zasadaní 20.04.2at6l a čl. L0.2 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 vtgr. Štefan Vojčáka vo svojom

vyjadrení k spravodlivému pojednávaniu, uvádzam k návrhu, že Mgr. Štefan Vojčák nebol
v predchádzajúcich rokoch nikdy disciplinárne riešený, na M-SR štartoval ako rekreačný
športovec bez ambícií získať svojim umiestnením finančný alebo iný prospech a v dobe štartu
nebol zaradený ani do širšieho kádra reprezentácie. Ďalej prejavil úprimnú lútosť za svoje
konanie a ospravedlnil sa S77za poškodenie jeho mena.

K návrhu o požiadanie o skrátenie danej doby pristupujem na základe zdíhavému prístupu

S7Z, ktorý mal pristúpiť k pozastavení športovej činnosti Mgr. Štefana Vojčáka bezprostredne
po obdřžaní výsledkov ADA SR.
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