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ABSTRAKT:
Doping všporte je závažným problémom ohrozujúcim základné princípy športového súƛaženia. Doping je
vrozporenielensetickýmiamorálnymiprincípmi,alezasahujeajdorovinyprávnej.Cieűomtohtopríspevkuje
pohűad na právne aspekty dopingovej problematiky vprofesionálnom športe. Zameriava sa na definíciu
dopingu aantidopingových pravidiel, vykonávanie dopingovej kontroly, testovanie a vprípade pozitívneho
nálezujehonásledkyaukladaniesankcií.

ABSTRAKT/SUMMARY:
Dopinginsportisaseriousproblemthreateningthebasicprinciplesofsportingcompetition.Dopingopposes
notonlytheethicalandmoralprinciples,butalsoextendstothelegalline.Thepurposeofthisarticleisviewof
thedopingproblematicinprofessionalsport.ItfocusesonthedefinitionofdopingandantiͲdopingrules,the
executionofdopingcontrol,testingandincaseofapositivefindingitsconsequencesandsanctions.


ÚVOD
Doping je pojem, ktorý je voblasti športu všeobecne známy, negatívne prezentovaný
amedializovaný, no napriek tomu výskyt jeho rôznych foriem vsúvislosti svýkonom športovej
ēinnostineustálenarastá.Úsilievyniknúƛ,dosiahnuƛnajlepšívýkonazvíƛaziƛvēoraznároēnejšom
špiēkovom športe aj za cenu porušovania základných princípov športového súƛaženia afair play
ēastovediešportovcaažkhraniēnejsituácii,akoujepoužívaniezakázanýchfarmakologickýchlátok
anedovolenýchmetódvšporte,ktorésaklasifikujúakodoping.
Veűké dopingové aféry vposlednom období potvrdzujú dôležitosƛ tejto problematiky, priēom
nejde len osamotné používanie zakázaných látok športovcom, ale aj oěalšie aktivity, ktoré sú
sdopingomspojené–manipulácia,nahováranie,nabádanieakoajspoluúēasƛnatakomtokonaní.
Doping sa dostáva do rozporu nielen setickými amorálnymi princípmi, ale dotýka sa aj oblasti
športovoͲtechnickej, finanēnoͲhospodárskej, obēianskoprávnej a vneposlednom rade aj
trestnoprávnej, ēím nadobúda právny rámec konania. Avšak najzávažnejšie je predovšetkým
zdravotnéhűadiskoajehonásledkynazdravídopujúcehošportovca.
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Aj napriek skutoēnosti, že sa problém dopingu nekontrolovateűne rozširoval vo všetkých druhoch
športu, bol dlhodobo mlēky tolerovaný. Významným krokom na medzinárodnej úrovni scieűom
obmedziƛavylúēiƛdopingzošportuboloprijatieDohovoruprotidopinguzo16.11.1989(dohovor
Rady Európy ē.135) aMedzinárodného dohovoru proti dopingu všporte z19.10.2005 (dohovor
OSN).
Pod záštitou Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové organizácie na
medzinárodnej anárodnej úrovni dohodli na svetovom antidopingovom programe, ktorého
základnýmdokumentomjeSvetovýantidopingovýkódex.
Schválením zákona ē.300/2008 Z. z. oorganizácii apodpore športu a ozmene adoplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ěalej len „zákon ošporte“) sa Slovenská
republika stala jednou zkrajín, ktoré boj proti dopingu všporte premietli aj do zákonnej úpravy.
Tento zákon okrem antidopingových opatrení upravuje aj pôsobnosƛ Antidopingovej agentúry
Slovenskej republiky (ěalej len „agentúra“). Pre uskutoēŸovanie dopingovej kontroly ajej
organizáciujesmerodajnáprávnaúpravaobsiahnutávovyhláškeMinisterstvaškolstvaSlovenskej
republiky ē.542/2008 Z.z. opostupe pri vykonávaní dopingovej kontroly anakladaní
sodobratýmibiologickýmivzorkamišportovca(ěalejlen„vyhláškaodopingovejkontrole“).
Pri riešení problematiky dopingu vprávnej rovine je nevyhnutné predovšetkým odpovedaƛ na
otázku, akým konaním sa možno dopustiƛ dopingu. Všeobecne dopingom chápeme porušenie
jednéhoaleboviacerýchantidopingovýchpravidiel.

ANTIDOPIGOVÉPRAVIDLÁ
AntidopingovépravidlávychádzajúzMedzinárodnéhodohovoruprotidopinguvšporteasúto:
a)

prítomnosƛ zakázanej látky, alebo jej metabolitov, ēi indikátorov vtelesnej vzorke
športovca,

b)

použitiealebopokusopoužitiezakázanejlátkyalebozakázanejmetódy,

c)

odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po
oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné
vyhýbaniesaodberuvzoriekšportovca,

d)

porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo
súƛaževrátaneneposkytnutiapožadovanejinformácieopobyteazmeškanietestov,ktoré
súpožadovanéodôvodnenýmipravidlami,

e)

podvádzanie alebo pokus opodvádzanie vpriebehu ktorejkoűvek ēasti dopingovej
kontroly,

f)

držbazakázanejlátkyalebopoužitiezakázanejmetódy,

g)

nezákonnéobchodovaniesakoukoűvekzakázanoulátkoualebometódou,

h)

podanie alebo pokus opodanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoűvek
športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie
skutoēnosti alebo iná spoluvina, ktorá je porušením alebo pokusom oporušovanie
antidopingovýchpravidiel.

Zakázané látky azakázané metódy sú špecifikované vzozname zakázaných látok asú to látky,
ktorémôžuzvyšovaƛvýkonšportovcaalebomôžuzastieraƛpoužitieinýchzakázanýchlátokalebo
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metód. Od roku 2011 je súēasƛou zoznamu zakázaných látok nová skupina oznaēená ako
„Nezavedené látky“, medzi ktoré patria látky, ktoré sú ešte vštádiu predklinického alebo
klinického skúšania aneboli doposiaű schválené žiadnym regulaēným orgánom. Zoznam
zakázaných látok každoroēne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra súēinnosƛou
k1.januáru nasledujúceho roka. Aktualizované znenie sprehűadom zmien vzozname zakázaných
látokzverejŸujeagentúra.

ZODPOVEDNOSeŠPORTOVCA
K užitiu zakázanej látky športovcom môže dôjsƛ nielen samotným konaním športovca, ale aj pod
vplyvom iných osôb, alebo aj inými osobami, ktoré majú dosah na jeho výkon. Zuvedeného
dôvodu zákon ošporte v §19 ustanovuje, že disciplinárnu zodpovednosƛ za porušenie zákazu
dopinguznášanielenšportovec,aleajšportovýodborník,ktorýsastaráoprípravušportovcaako
tréner,lekáralebošportovýfunkcionár,akšportovcovipodaldopingovúlátku, navádzahonajej
užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky.
Športovému odborníkovi, ktorý sa stará oodbornú prípravu športovca na športovú súƛaž, sa
dokoncazakazujemaƛdopingovúlátkunašportoviskualebovprítomnostišportovca,atoajvtedy,
keějusámužívanalieēebnéúēely.
Podűazákonaošportejerovnakozodpovednýajšportovec,ktorý
a)

sapokúsilužiƛdopingovúlátkusúmyslomovplyvniƛsvojšportovývýkon,

b)

odmietoldopingovúkontrolualebosabezvážnehodôvodunaŸunedostavil,

c)

zamenilalebosapokúsilzameniƛbiologickúvzorkuurēenúnadopingovúkontrolu,

d)

sfalšovalalebosapokúsilsfalšovaƛniektorúēasƛdopingovejkontroly,

e)

neoznámilmiestosvojhopobytu,aktýmznemožnilvykonaniedopingovejkontroly.

DOPINGOVÁKONTROLA
Športovec má zo zákona povinnosƛ podrobiƛ sa dopingovej kontrole. Ako je už vyššie uvedené,
organizaēnýatechnickýpriebehdopingovejkontrolyupravujevyhláškaodopingovejkontrole.
Dopingovákontrolajezameranánakontroluprítomnostizakázanýchlátokapoužitiazakázaných
metód vtele športovca, ato odobratím biologických vzoriek aich analýzou. Vykonávanie
dopingovej kontroly patrí do pôsobnosti agentúry, ktorá ju zabezpeēuje prostredníctvom
povereného dopingového komisára. Súƛažnú dopingovú kontrolu vykonáva agentúra vprípade
domácej športovej súƛaže alebo športového podujatia atiež na medzinárodnej športovej súƛaži
alebošportovompodujatí,ktorésakonajúnaúzemíSlovenskejrepubliky,naktorýchsašportovec
zúēastŸuje.MimosúƛažnádopingovákontrolasauskutoēŸujemimošportovejsúƛažealebomimo
športového podujatia. Keěže agentúra plánuje súƛažné amimosúƛažné dopingové kontroly, na
úēelytohtoplánovaniajejorganizátorišportovýchsúƛažíalebošportovýchpodujatíkaždoroēnedo
20.decembrapredložiazoznamšportovýchsúƛažíalebošportovýchpodujatí,ktorésauskutoēnia
vnasledujúcomroku.
Dopingový komisár sa preukazuje preukazom apríslušným poverovacím dekrétom na vykonanie
dopingovej kontroly. Pri športových súƛažiach alebo športových podujatiach, na ktorých sa
zúēastŸuje väēšie množstvo športovcov, zabezpeēujú úlohy spojené vvýkonom dopingovej
kontroly okrem dopingového komisára aj jeden alebo viacerí asistenti dopingového komisára.



40

ŽM ,%$
!"#$%&
S*&+
O''"(")&*+
-)./
2/2012




WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

Týchto asistentov poskytuje organizátor športovej súƛaže alebo športového podujatia na
požiadaniedopingovéhokomisára.
O spôsobe výberu športovcov na vykonanie súƛažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový
komisár sprihliadnutím na pravidlá urēené agentúrou. Obvykle sa však športovci vyberajú podűa
všeobecnýchpravidiel:
1.

vindividuálnychšportochsútošportovci,ktorísaumiestnilinaurēenýchpozíciách,teda
na1.až3.mieste,prípadnešportovcivyžrebovanípodűaštartovacejlistiny.

2.

v kolektívnych športoch, ako aj vo futbale, sa žrebuje jeden alebo viac športovcov
zobochtímov,ktorínastúpilidozápasu.

Žrebovanievykonávadopingovýkomisár.Kritériavýberušportovcovsavšakpodűapotrebymôžu
urēiƛ až na mieste konania súƛaže alebo podujatia, prípadne na základe odborného posúdenia
vybraƛ na testovanie aj ěalších športovcov. Dopingový komisár, prípadne asistent dopingového
komisáranesmiespôsobvýberušportovcovamenávybranýchšportovcovzverejniƛaždookamihu
výzvyvybranéhošportovcanasúƛažnúdopingovúkontrolu.
Pokiaű ide omiesto vykonania dopingovej kontroly, ojeho vhodnosti rozhoduje dopingový
komisár. Okrem dopingového komisára ajeho asistenta, prípadne oprávneného pracovníka
agentúry,namiestevýkonudopingovejkontrolymôžebyƛprítomnýšportovecvsprievodejednej
osoby,tlmoēník,zdravotníckypracovník,akideoodberkrviazástupcaorganizátora.Akšportovec
ešteniejeplnoletý,musíbyƛprítomnýajjehozákonnýzástupcaaleboinásprevádzajúcaosoba.
Na mieste výkonu dopingovej kontroly sa nesmie fotografovaƛ ani vyhotovovaƛ akékoűvek
obrazové,zvukovéalebozvukovoͲobrazovézáznamy.
Dopingová kontrola sa zaēína doruēením výzvy vybranému športovcovi. Výzvu doruēí dopingový
komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skonēení súƛaže
ašportovec jej prevzatie potvrdí svojím podpisom. Vprípade, že športovec odmietne výzvu
prevziaƛ,alebojejprevzatiepodpísaƛ,tátoskutoēnosƛsauvedievovýzve.
Navýkonkontrolyješportovecpovinnýdostaviƛsaihneěpodoruēenívýzvy,najneskôrdojednej
hodiny. Ak športovec bezprostredne nastupuje do ěalších pretekov alebo súƛaže, alebo je
nevyhnutnéjeholekárskeošetreniealebosanemôžedostaviƛnavýkonkontrolyzinéhovážneho
dôvodu, môže mu dopingový komisár povoliƛ odklad kontroly na urēený ēas, avšak po celý ēas
odkladumusíbyƛšportovecpodpriamymdohűadomdopingovéhokomisáraalebojehoasistenta.
Pokiaű ide ouskutoēnenie samotného testovania aodber vzorky, vyžaduje sa, aby dopingový
komisárajehoasistentbolirovnakéhopohlaviaakošportovec.Popríchodešportovcanamiesto
výkonu kontroly komisár overí jeho totožnosƛ, zapíše ēas jeho príchodu do výzvy ainformuje
športovca opostupe pri vykonaní kontroly. Poēas dopingovej kontroly športovec môže opustiƛ
miesto,kdesatátokontrolavykonáva,ibaspredchádzajúcimsúhlasomdopingovéhokomisára.Po
celý ēas však športovec musí byƛ pod dohűadom dopingového komisára alebo jeho asistenta.
Poēassvojejneprítomnostinamiestedopingovejkontroly,športovecnesmiemoēiƛ.
Odber biologického materiálu sa uskutoēŸuje výluēne vpriestoroch dopingovej stanice, teda
vmieste urēenom dopingovým komisárom na výkon dopingovej kontroly. Športovec si vyberie
odberovúsúpravunaodbervzorkymoēu,ktorámusíbyƛvneporušenomobale.Priodberevzorky
postupujepodűapokynovkomisáraanajehovýzvusaodhalítak,abybolomožnéposúdiƛpravosƛ
vzorky. Požadované množstvo moēu je 90 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A (60 ml) ana
vzorkuB(30ml). Následne športovec uzavrie vzorky askontroluje, ēi sú nádoby dostatoēne
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uzavreté anehrozí ich vyliatie. Odobraté vzorky komisár preberie askontroluje ich uzávery.
Vprípade, že športovec neodovzdá požadované množstvo moēu, zostáva na mieste výkonu
kontrolyaždoēasu,kýmneodovzdáchýbajúcemnožstvo.
Z testovania sa vyhotoví protokol odopingovej kontrole, ktorý obsahuje údaje opriebehu
kontroly vrátane kódu alebo oznaēenia odberných súprav, ktoré boli použité pri odbere vzorky
atiežmnožstvoodobratejvzorky.Súēasƛouprotokolusúajúdajeoliekochavýživovýchdoplnkoch,
ktoré športovec užil vposledných 7 dŸoch. Zapeēatené odobraté vzorky komisár odovzdá
agentúre.
Krvnévzorkyaleboinévzorkyakomoēsamôžupoužiƛbuěnazisƛovanieprítomnostizakázaných
látokalebozakázanýchmetódalebonaidentifikáciušportovcaarozhodnutieoěalšomtestovaní.
Odber krvi robí výluēne lekár alebo sestra za prítomnosti dopingového komisára, priēom môže
byƛvykonanýpopriodberemoēu.Obdobneakopriodberemoēu,športovecsivyberieodberovú
súpravunaodbervzorkykrvi,ktorájevneporušenomobaleapostupujepodűapokynovkomisára.
Požadovanémnožstvokrvije12ml,ktorésarozdelínavzorkuAavzorkuB(8a4ml).Skúmavkaso
vzorkoukrvisazapeēatíakomisárjuodovzdáagentúre.
Vzorky sa prepravujú vzberných kontajneroch, osobitne vzorky A aosobitne vzorky B. Po ich
doruēení agentúra urēí laboratórium, kde sa vykoná analýza odobratých biologických vzoriek
športovca.LaboratóriumnajskôruskutoēníanalýzuvzorkyAavýsledokoznámiagentúre.
Ak je výsledok negatívny, agentúra ho oznámi príslušnému športovému zväzu, do ktorého
športovecpatrí.
Vprípadepozitívnehonálezuagentúrazistí,ēišportovcovinebolaudelenáterapeutickávýnimka
aleboēipoēasodberuvzorkynedošlokodchýleniusaodustanovenéhopostupupretestovanie.Ak
niejezistenážiadnazuvedenýchskutoēností,agentúrapozitívnynálezoznámišportovcovi,WADE,
medzinárodnémušportovémuzväzuanárodnémušportovémuzväzu.
Športovec má právo požiadaƛ agentúru oanalýzu vzorky B, ktorú možno vykonaƛ do 30 dní od
analýzy vzorky A. Ak analýza vzorky B preukáže negatívny nález, výsledok dopingovej kontroly sa
považuje za negatívny. Vprípade, že športovec nepožiada oanalýzu vzorky B, alebo je výsledok
analýzyvzorkyBpozitívny,športovecjepodozrivýzporušeniaantidopingovýchpravidiel.
Mimosúƛažné dopingové kontroly sa uskutoēŸujú bez predchádzajúceho oznámenia. Dopingový
komisároznámišportovcovimiestoaēasvýkonukontroly.Odbervzoriekprebieharovnakoakopri
súƛažnejdopingovejkontrole.Vzorkavšakmusíbyƛodobratánajneskôrdo24hodínpooznámení.
Vovýnimoēnýchprípadoch,aksatýmnezmaríúēelkontroly,môžekomisárpovoliƛpredŰženietejto
lehotyo12hodín.
Športovecjepovinnýdostaviƛsavurēenomtermínenamiestovýkonukontroly.Vprípade,žesa
športovecnedostavínamiestokontrolyvurēenomēase,komisárzotrvánatomtomieste1hodinu
po uplynutí ēasu, vktorom sa športovec mal dostaviƛ na testovanie. Ak sa športovec nemôže
dostaviƛ,bezodkladnebymalotejtoskutoēnostiinformovaƛdopingovéhokomisára.Akšportovec
odmietneprevziaƛvýzvu,nedostavísanamiestovýkonudopingovejkontroly,alebosaodmietne
podrobiƛ odberu vzorky adopingovej kontrole, považuje sa to za porušenie antidopingových
pravidiel.
Aby mohol byƛ športovec zastihnutý dopingovým komisárom za úēelom uskutoēnenia
mimosúƛažnej dopingovej kontroly bez predchádzajúceho oznámenia, je potrebné, aby agentúra
disponovala informáciami týkajúcimi sa miesta pobytu apohybu športovca. Vtejto súvislosti
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agentúra vedie Národný register pre testovanie, vktorom zverejŸuje zoznam športovcov
zaradenýchnamimosúƛažnúdopingovúkontrolu.
Prikolektívnychšportoch,atedaajprifutbale,sadoregistrazaraěujúreprezentaēnétímy,priēom
sadoregistraprednostneposkytujúinformácieotímovýchaktivitách.Doregistrapretestovaniesa
spovinnosƛou poskytovaƛ údaje omieste pobytu sú vsúlade svyhláškou odopingovej kontrole
zaradení aj športovci poēas doēasného zastavenia ēinnosti alebo zákazu ēinnosti, poēas zranenia
alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skonēení športovej ēinnosti alebo aj tehotné
športovkyne.

TERAPEUTICKÁVÝNIMKA
Aj športovec môže trpieƛ ochoreniami astavmi, ktorých lieēba si vyžaduje podávanie liekov.
Vprípade,akliekyužívanéšportovcompatriadozoznamuzakázanýchlátokametód,prichádzado
úvahyudelenieterapeutickejvýnimky.
Naudelenieterapeutickejvýnimkymusiabyƛsplnenétietokritéria:



a)

ak by športovec neužíval zakázanú látku alebo metódu, trpel by nie zanedbateűnými
zdravotnýmiproblémami,

b)

užívanie zakázanej látky alebo metódy nezvýši výkonnosƛ športovca nad rámec
prirodzenejvýkonnosti,

c)

neexistuje možnosƛ lieēby ochorenia alebo stavu bez použitia zakázanej látky alebo
metódy.

Terapeutickú výnimku môže udeliƛ len agentúra, ato na základe žiadosti športovca, lekárskeho
posudku apo odporúēaní národného športového zväzu, pokiaű ide ofutbal Slovenského
futbalového zväzu. Vzƛahuje sa na konkrétnu látku spresným dávkovaním, ktoré je potrebné
dodržaƛ,udeűujesanaohraniēenýēasapotomzaniká.

NÁSLEDKYDOPINGOVEJKONTROLY
Pozitívny výsledok dopingovej kontroly má pre športovca nepriaznivé následky, najmä pokiaű ide
ojeho kariéru. Dôsledkom je disciplinárne konanie. Právomoc viesƛ disciplinárne konanie
arozhodnúƛvŸommápríslušnýšportovýzväzariadisatýmitozásadami:
a)

rýchleaspravodlivékonanie,

b)

spravodlivýanestrannýorgánrozhodujúcivkonaní,

c)

právobyƛúplneavēasinformovanýoporušeníantidopingovéhopravidla,

d)

právonaobhajobu,právovyjadriƛsakporušeniuantidopingovéhopravidlakladeného
zavinuaztohovyplývajúcejsankcii,

e)

právokaždejstranypredložiƛdôkazy,vrátaneprávapredvolaƛavypoēuƛsvedkov,

f)

právonatlmoēníka,

g)

právonavēasnépísomnéaodôvodnenérozhodnutie.

Osankciizaužitiedopingušportovýzväzrozhodnedo15dníododŸa,keěmuagentúraoznámila
rozhodnutieopozitívnomnálezeaprijejukladaníprihliadanamieruzavineniašportovca.
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Vzmysle§21zákonaošporte,aksvetováantidopingováagentúraalebomedzinárodnýšportový
zväz neurēí iné pravidlá, národný športový zväz uloží športovcovi za užitie dopingovej látky
sankciu spoēívajúcu vdoēasnom alebo doživotnom zákaze úēasti na športových súƛažiach
avyradením zo športovej reprezentácie, priēom je urēujúce, ēi išlo oprvé alebo už opakované
zistenieužitiadopingu.
Ak sa pri výkone súƛažnej dopingovej kontroly zistí, že športovec užil doping poēas športovej
súƛažealebošportovéhopodujatiaalebovsúvislostisnimi,postihomjediskvalifikáciašportovca
spoēívajúcavzrušeníjehovýsledkovdosiahnutýchvtejtosúƛažialebopodujatísovšetkýmiztoho
vyplývajúcimi dôsledkami, t.j. strata medaily, odmien acien. Futbalový tím môže byƛ
diskvalifikovanývprípade,aksapreukážeužitiedopinguaspoŸdvomahráēmi.
Vzhűadom na to, že rôzne lieky afarmaceutické produkty môžu obsahovaƛ látky, ktoré patria do
zoznamu zakázaných látok, športovec má právo predložiƛ dôkazy apreukázaƛ, že užil dopingovú
látkupreto,žesijuvyžadovaljehozdravotnýstavaobsahovalijulieky,ktorémubolipredpísané,
alebo že ju neužil scieűom zvýšiƛ svoj športový výkon. Vprípade, že tieto skutoēnosti preukáže,
môžešportovýzväzrozhodnutieodoēasnomzákazenadvarokyzmeniƛnanapomenutiealebo
nazákazúēastinašportovýchsúƛažiachnajedenrok.
K užitiu dopingovej látky môže dôjsƛ nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom
inýchosôb.Akšportovecpreukáže,žedopingoválátkasadostaladojehotelabezjehozavinenia,
napríklad tak, že užil nesprávne oznaēený alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo mu
dopingovúlátkupodallekár,tréneraleboináosobabezjehovedomia,môžešportovýzväzznížiƛ
sankciu najviacopolovicu aak ide odoživotný zákaz úēasti na športových súƛažiach, môže znížiƛ
sankciunajmenejnaosemrokov.Poűahēujúcouokolnosƛoujeprešportovcajehosúēinnosƛ,ktorú
poskytneagentúrepriodhaűovanídopingu.
Zákon ošporte ustanovuje aj sankcie pre osoby, ktoré sa podieűali na užití dopingovej látky
športovcom.Osobe,ktorábola zapojenádoprípravyšportovca,savtakomprípadeuložísankcia
spoēívajúcavdoēasnomzákazeēinnostišportovéhoodborníkana4až15rokov.Vtrestnoprávnej
rovinedanékonaniemôženaplniƛskutkovúpodstatutrestnéhoēinupodávaniaanabolickýchlátok
§176Trestnéhozákona.
Ak športovec poēas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúƛažného testovania,
národný športový zväz mu uloží sankciu spoēívajúcu vdoēasnom zákaze úēasti na športových
súƛažiachavyradenímzreprezentácienatrimesiaceaždvaroky.

ZÁVER
Niet pochýb, že doping predstavuje pálēivý astále sa rozrastajúci problém voblasti morálnej,
etickej, zdravotnej ale aj právnej. Vtejto rovine sa dôležitou stáva potreba rozvíjania právneho
vedomia športovcov, prevencie azmena myslenia vduchu tradiēných športových hodnôt afair
play. Významnú úlohu zohráva agentúra, ktorá neustále spracúva, aktualizuje azverejŸuje
informácie týkajúce sa dopingu asúvisiacich záležitostí. Poskytuje tak športovcom, ale aj
športovým zväzom podrobnú informovanosƛ oich právach apovinnostiach vprevencii proti
dopingu.
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