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Porušenie antidopingového pravidla - pdtomnosť zakazanej látky
v zmysle článku 2bod 2.1.1 Svetového antidopingového kódexu
Istvánom Lévaiom.

Libor MokrýZapisovateť:

Pdtomní:
1 Leoš Drmola, predseda disciplinárnej komisie
2 Libor Mokrý, člen disciplinárnej komisie
3 Marián Vereš, člen disciplinárnej komisie
4 ludovít Hoos, člen disciplinárnej komisie
5 Peter Botoš, člen disciplinárnej komisie
6 JUDr. Vladimír Vráblik, PZS7Z
7 JUDr. lng. Miroslav Chlipala PhD. PZ ADA SR

Predseda disciplinárnej komisie SZZ otvoňl rokovanie vo veci disciplinámeho previnenia
Istvána Lévaia,privítal prármych zástupcov ADA SR, ako aj právneho zástupcuSZZ.

Obozrrrámil pdtomných s vyjadrením PZ Istvána Lévaia zo dňa íI.05.2017 vo veci
predvolania, ojeho právu nezúčastniť sapojednávatiaatým ospravedlniťjeho neúčasť.

Predseda DK uviedol, že v zmysle čl. 74 Účasť previnilca a ďalších osób na prerokovaní veci,
bod 3 Disciplinrárneho poriadku SZZ; Akprevinilec napriek riadnemu predvolaniu nedostavil
na prerokovanie disciplinárneho previnetia aani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné
r,1,'jadrenie, v ktorom by požiadal o prejednanie disciplinrárneho previnenia v jeho pdtomnosti,
disciplinárny orgán je oprávnený disciplinrárne previnenie prerokovať aj v jeho nepdtomnosti

Na začiatku pojednávania si vza] slovo p. JUDr. Miroslav Chlipala. Oboznámil prítomných,
že: porušenie antidopingoqých pravidiel nie je vec disc. poriadku. Upozornil, že toto nie je
disc. konania, nie je to trest pre výkon záryaserua na Slovensku ani na svete, nie je to trest iba
pre zákaz Športovej činnosti, je to totalny zžkaz v rámci športu. Roáodnutie, ktoré bude
vynesené je zaloŽené na kódexe, nie na discp. poriadku. KODEX - nerieši pdpad podťa disc.
poriadku, ale roáoduje pri porušení antidoping. pravidla.

zÁrez, NEDosTupNoŤ pRE oRGANIzovANÝ šponr.
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.p Hoos upozornil, žem6že byt'riešený aj nazékl. disc. poriadku SZZIebo ho porušil.

p. Chtípala - rozhoduje špecirálna komisia podťa § 92 ods. 1 zikona o športe, Iďorázároveň
móže byť disc. komisia. WADA príkaza\ariešenie pdpadu na Slovensku. Porušenie bodu 2.1

- Pdtomnosť zak. Látky,2.2 -Použíte zak.látky. Sankcia podťa članku l0.2 - zákaz činnosti
za pdtomnosť a použitie zak.látky, 10.2.I - zákaz činnosti na 4 roky. |0.2.2 - zákaz činnosti
na2 rcky.4 roky nájdená nešpeciťrckálátka, musí bý udelený trest 4 roky. Možnosť že mu
nebude udelená ak dokáže, že to bolo neúmyselné použitie. Previnený to musí preukazať.
Vedel alebo mal vedieť - úmysel. MAL VEDIEŤ. Teda bol to úmysel, lebo nepreukázal, že to

nebol úmysel. Musí byť potrestaný 4 rokmi.
10.6.1 - musel by uviesť, kto mu to látku podal -Yýznarnnápomoc pri odhal'ovaní...
Previnilec nij ako nespochybruI náIez vo vzorke.

V tomto prípade komisia postupuje v zmysle zékona a v zmysle svetové antidoping. kodexu.
Disciplinárny poriadok sa neaplikuje, nakol'ko ide o porušenie antidopingového pravidla
podťa Svetového antidopingového kódexu azé/r.ona ošporte anie ointerné disciplináme
porušenie.

Absolútny zákaz akejkoťvek športovej činnosti, nielen zákaz v rámci zápaseria v zmysle
zvazových pravidiel.

p. Chlípala - Kedy začne platiť roáodnutie? Predbežný zákaz sa započítava, od momentu
predbežného opatrenia. Skončenie neriešime, ADA to zaďá ďalej.

Organtzácíe nesmú poskytrrúť info nikomu. Zverejňuje sa až po oznámení športovcovi
ak nebolo podané odvolanie. Rozhodnutie je dóverné až ďo právoplatného ukončenia prípadu.

Odvolanie pójde odvolaciemu orgánu SZZ.

Vyjadrenia v stanovisku právneho zásfupcu sú irelevantné pre toto konanie a nie sú takej
závažttosti, aby umožnili upustiť od uloženia sankcie alebo sankciu neuložiť.

Bl.t' pdtomný je jeho právo, jasne napísal, že nepdde. Možnosť na vyjadrenie mu dávala už
pri A aj B vzorke. Vyjadril sa iba k právnl.rn úkonom a k testovaniu.

p. Drmola - akým spósobom by malo blť vynaté konanie z disc .poriadku.

p. Vráblik - toto je špeciálne konanie, nie discp. konanie.

DK konštatuje, že ide preiednávať porušenie antidop. pravidla a teda ide postupovať podťa

antidop. lrndexu

p. Drmola - Uznesenie -predložíme W.
p. Vráblik - V tomto pdpade sa uznesenievydáva formou roáodnutia
Spisuje sa zápisnica, kto sa áčastnil, kto sa nezúčastnil a prečo. Za športovca prármy
záshlpca oznžmil list zo dňa 1 1 . 05.2 0 17, že sa nezúčastní.

p. Drmola - Roáodnutie: Pozastavenie športovej činrrosti na dobu 4 rokov od dátumu
lydania predbežného opatrenia, ďobazašína plynúť dňom 15.5.2016.



Prítomní:

L

Komisia zriadená podl'a § 92 os.l zák o športe 440 2015 rozhodla pomerom hlasov 5:0
o zastavení športovej činnosti Ištvána Lévaia na dobu štyroch rokov. Zákaz činnosti
začína plynúť dňom 15.5. 2016. Odóvodnenie a poučenie o odvolaní bude uvedené
v písomnom lyhotovení rozhodnutia, ktoré bude lyhotovené do siedmych dní od
lyhlásenia.

V Trenčianskej Turnej dňa 1,6.5.2017
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O--=Leoš Drmola, predseda disciplinárnej komis

Libor Mokry, člen disciplinárnej kom

Marián Vereš, člen disciplinárnej komisie....

ludovít Hoos, člen disciplinárnej komisie.......

Peter Botoš, člen disciplinárnej

Zapisovatel': Libor Mokrý {u*
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