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ÚVOD

Tieto učebné texty sú určené predovšetkým pre prvý a druhý stupeň 
vysokoškolského štúdia vo vedách o športe a im príbuzným študijným odborom. 
Vybrané kapitoly môžu slúžiť ako študijný materiál pre nižšie stupne vzdelávania.

Predložená publikácia Doping v športe je prvým učebným textom svojho druhu 
na Slovensku, pripraveným v spolupráci s Antidopingovou agentúrou 
Slovenskej republiky (SADA). Vďaka za pomoc pri jej príprave patrí 
predovšetkým riaditeľke SADA PaedDr. Mgr. Žanete Csáderovej, PhD., 
MUDr. Ľubomírovi Gulánovi, Ing. Tomášovi Pagáčovi, PhD. a dopingovému 
komisárovi Mgr. Michalovi Králikovi.

Cieľom tejto publikácie nie je podať vyčerpávajúci pohľad na problematiku 
dopingu u nás a vo svete, čo vzhľadom na neustále zmeny v tejto oblasti ani nie 
je možné. Učebné texty Doping v športe majú ako východisková publikácia 
poskytnúť študentom čo najširšie spektrum základných informácií o fenoméne 
dopingu, od jeho stručnej histórie, legislatívy, právnych dokumentov, cez 
prehľad najrozšírenejších zakázaných látok a metód s ohľadom na ich účinky 
a zdravotné riziká až po etické a sociálne aspekty dopingu na čistotu športu. 
V budúcnosti bude nevyhnutné tieto učebné texty dopĺňať a inovovať, 
v ideálnom prípade so širším autorským kolektívom tak, aby spĺňali najnovšie 
medzinárodné kritéria vzdelávania v dopingu.
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1 HISTÓRIA DOPINGU

Téma histórie užívania zakázaných látok je spracovaná vo viacerých 
zahraničných aj domácich knižných publikáciách (napr. Nekola, 2007; Malovič, 
Molnár, Malchárek, 2008). V týchto učebných textoch sme okrem vyššie 
uvedených zdrojov čerpali predovšetkým z knižnej kapitoly Rudharda Klausa 
Mullera (2010), ktorú môžeme záujemcom o hlbšie štúdium historiografie 
dopingu odporúčať.

Starovek

Čínski lekári odporúčali používať Ma Huang (výťažok z rastliny chvojník 
čínsky, lat. Ephedra sinica) na zvýšenie výkonu pred viac ako 5000 rokmi, keď 
sa táto droga zvyčajne používala na potlačenie kašľa a stimuláciu krvného obehu 
(Abourashed et al., 2003). Indický lekár Sutruta odporúčal jesť semenníky 
zvierat na posilnenie mužnosti už v období 300 rokov pred našim letopočtom 
(pred n. I.) (Chinery, 1983).

Podľa správ Philostratosa a Galena boli rôzne prostriedky na zvýšenie 
športového výkonu používané už koncom tretieho storočia pred n. L 
Halucinogénne huby sa napríklad konzumovali na zvýšenie výkonnosti počas 
olympijských súťaží, ktoré sa konali v rokoch 776 až 393 rokov (Prokop, 1970, 
1972).

Hoci ich reálny dopad na výkonnosť je otázny, bolo užívanie týchto látok prísne 
zakázané podľa pravidiel klasických olympijských hier, rovnako ako dnes. 
Sankcie však boli oveľa závažnejšie v starovekých gréckych olympijských 
hrách. Napríklad Prokop (2002) uvádza, že sa udeľovali aj tresty smrti. Keď 
cisár Theodosius zrušil staroveké hry v roku 395, medzi dôvodmi, ktoré uviedol, 
bolo aj to, že sa stali „semenišťom podvádzania, a že zneužívajú ľudskú 
dôstojnosť" (Dirix a Sturbois, 1998).

Novovek

V súčasnosti nie sú známe ucelenejšie historické pramene ohľadom užívania 
látok zvyšujúcich výkonnosť od skočenia starovekých gréckych olympijských 
hier, cez stredovek až po 19. storočie. Často sa uvádzajú indiáni z kmeňa Inkov, 
ktorí používali silné stimulanty zo zmesi listov koky paralelne s kofeínom (káva, 
guarana, orechy z kôry a maté čaj) a boli vraj schopní denne prebehnúť niekoľko
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desiatok kilometrov dlhé vzdialenosti aj vo vysokej nadmorskej výške (Wadler 
a Hainline, 1989).

S postupným rozvojom organizovaného športu v 19. storočí sa strychnin, 
kofeín, kokaín a alkohol stali často používanými látkami medzi cyklistami 
a ďalšími vytrvalostnými športovcami, či už jednotlivo alebo v ich vzájomnej 
kombinácii. Medzi prípravkami sľubujúcimi dodať „silu a výkon“ bolo víno 
„Mariani" prvýkrát patentované v roku 1863 Angelom Marianim, vyrobené 
z bordeauxského vína a výťažkov z koky. Tento nápoj bol neskôr zakázaný 
zákonom, konkrétne v roku 1920 v Nemecku (Eckart, 2003).

Vďaka rozvoju chémie narastalo používanie minerálnych drog a jedov ako je 
arzén. Zvyšovali sa vedomosti o rastlinných liekoch, čo samozrejme viedlo k ich 
používaniu aj na „paramedický" účel, akým je zvýšenie športového výkonu. 
Objasnenie štruktúry a purifikácia alkaloidov a iných aktívnych zložiek rastlín, 
spolu so znalosťou syntézy prvých organických látok (liečiv) boli poslednými 
predpokladmi pre začiatok „modernej éry" dopingu na konci devätnásteho 
a začiatku dvadsiateho storočia.

V tomto období sa začali objavovať prvé zdokumentované dopingové prípady. 
Súčasne sa objavili prvé definície a predpisy proti dopingu v športe. 
Medzinárodná atletická federácia (IAAF) ako prvá zakázala v dvadsiatych 
rokoch minulého storočia používanie stimulačných látok v súťaži, ale toto 
opatrenie bolo v praxi neefektívne, pretože sa vzhľadom na vtedajšie 
laboratórne možnosti športovci netestovali.

Zaujímavý je aj fakt, že v približne rovnakom čase sa začali objavovať aj 
prípady tzv. „negatívneho dopingu" — teda zámerného podania látok, ale bez 
vedomia samotných športovcov, ktoré znižovali ich výkonnosť. Okrem 
športovcov boli podobné prípady aj v dostihovom športe, najčastejšie išlo 
o podanie sedativ. Pôvodne sa tento jav označoval ako „anti-doping“, dnes má 
však pojem antidoping význam v zmysle boja proti dopingu.

Sériu dopingových prípadov popisuje Ludwig Prokop (Prokop 1957, 1970, 
1972,2002), hoci nie vždy ide o pôvodné zdroje. Prvý prípad dopingu bol údajne 
zistený na plaveckom podujatí British Channel v roku 1865 (Pini, 1964).

Šesťdňové cyklistické preteky (založené v roku 1879), profesionálny box, ako 
aj preteky koní a psov podporovali nárast dopingových pokusov s látkami ako 
alkohol, kokaín, kofeín, ópium, heroín, nitroglycerol a strychnin, teda 
predovšetkým látok s povzbudzujúcim účinkom. Napríklad víťaz maratónu
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na olympijských hrách v St. Louis v roku 1904, Thomas Hicks, dostal 
v priebehu súťaže okrem dnes už zakázanej fyzickej podpory, zachytenej aj na 
dobovej fotografii, aj dávku brandy a opakované injekcie obsahujúce stimulant 
strychnin.

Na zvýšenie účinku sa používali rôzne zmesi látok, ako napríklad:
- alkohol, kofeín a nitroglycerol,
- kokain a heroín,
- alkohol a kokaín.

Z pohľadu dnešnej medicíny išlo často o veľmi rizikové kombinácie, často 
vedúce k silnej závislosti.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, prvými dopingovými látkami boli hlavne 
stimulanty (kokaín, kofeín, strychnin atď.). Sprístupnenie syntetických 
derivátov fenyletylamínu, najmä amfetamínu (benzedrín) a metamfetamínu 
(pervitin) ako silných stimulantov viedlo k ich zvýšenému používaniu v športe, 
ako aj v niektorých armádach počas II. svetovej vojny. Amfetaminy a analeptiká 
(centrálne, respiračné a psychotonické), ako aj niektoré alkaloidy, narkotiká 
a niektoré hormóny sa preto stali prvými zakázanými dopingovými látkami. 
Aj keď sa jedná o jedny z najstarších dopingových látok, ich zneužívanie je aj 
v súčasnosti pomerne rozšírené.

Po II. svetovej vojne sa v športe objavila ďalšia, dodnes najčastejšie zneužívaná 
skupina látok, tzv. anabolické látky, teda látky podporujúce napríklad rast 
svalovej hmoty či regeneráciu. Androgénne anabolické steroidy (AAS) sú 
typickým príkladom anabolických látok. AAS sa vyvinuli po izolácii 
a objasnení štruktúry materskej zlúčeniny testosterónu, hlavného mužského 
pohlavného hormónu, v tridsiatych rokoch minulého storočia. Testosterón bol 
najskôr izolovaný ako kryštalická čistá látka E. Lacqueurom a jeho 
spolupracovníkmi v roku 1935 (Freeman et al., 2001). A. Butenandt následne 
objasnil jeho štruktúru. Rozlúštenie chemickej syntézy testosterónu, 
publikované takmer súčasne s publikáciou L. Ružičku a A. Weltsteina, bolo 
ocenené Nobelovou cenou za chémiu v roku 1939. V nasledujúcich dekádach 
sa začali syntetizovať početné deriváty testosterónu ako aj iné AAS a ich 
prekurzory, ktoré sa aj v súčasnosti používajú ako liečivá.

Testosterón sa podával niektorým nemeckým jednotkám počas druhej svetovej 
vojny na zvýšenie ich agresie a napríklad aj samotný Adolf Hitler a iní vrcholní
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predstavitelia fašistickej Tretej ríše užívali testosterón pre jeho regeneračné 
účinky (Spitzer, 2005).

Prvé správy o užívaní AAS v športe spadajú do začiatku päťdesiatych rokov 
minulého storočia s nástupom športovcov vtedajšieho Sovietskeho zväzu, 
konkrétne pri účasti ich vzpieračov na OH v roku 1952. Následne sa AAS 
pomocou Dr. Zicglera rozšírili do USA a stali sa dokonca oficiálnou súčasťou 
prípravy amerických vzpieračov. V spolupráci s farmaceutickými firmami boli 
vyvinuté nové, bezpečnejšie formy AAS, napríklad dianabol, čo „pomohlo“ 
rozšíreniu AAS aj do iných športov.

Čoskoro po päťdesiatych rokoch sa trieda androgénnych anabolických 
steroidných hormónov stala vedúcou skupinou látok v štatistikách dopingových 
prípadov a neskôr aj vedúcou skupinou v nepriaznivých analytických nálezoch 
po tom, ako novo vyvinuté metódy umožnili laboratóriám ich detekciu. Tento 
trend trvá bohužiaľ až do dnešných dní. Samotné testovanie prítomnosti AAS 
vo vzorkách športovcov sa však začalo až v 70. rokoch minulého storočia, 
konkrétne na olympijských hrách v Montreale v roku 1976.

Napriek tomu boli AAS veľmi rozšírené v priebehu celých 80. rokov. Bolo tomu 
tak aj preto, že viaceré krajiny, medzi nimi i Československo, zaviedli štátom 
riadený alebo podporovaný dopingový program. Existujú viaceré literárne 
zdroje venujúce sa tomuto fenoménu u nás a v ostatných krajinách bývalého tzv. 
„východného“ bloku (Nekola, 2008), ale sprístupnenie archívov odhalilo štátom 
podporovaný doping napríklad aj v Nemeckej spolkovej republike, teda 
v krajine patriacej v 80. rokoch k „západným“ kapitalistickým krajinám. 
Nedávny prípad Ruska ukázal, že určitá forma podpory štátu pri dopingových 
aktivitách ich športovcov stále existuje a nie je s najväčšou pravdepodobnosťou 
ojedinelá.

Užívanie AAS vyvrcholilo na konci 80. rokov. Dopingová aféra šprintéra Bena 
Johnsona na olympijských hrách v Soule v roku 1988 bola posledným 
impulzom, ktorý odštartoval novú celosvetovú stratégiu boja proti dopingu pod 
záštitou Medzinárodného olympijského výboru (Nekola, 2008).

Za posledných 40 rokov sa zoznam dopingových látok a metód rozrástol 
a pribudli ďalšie látky hormonálneho charakteru (rastový hormón, erytropoetín 
- EPO), krvné transfúzie či génový doping, takže v podstate neexistuje športové 
odvetvie alebo disciplína, v ktorej by sme sa nestretli s užívaním dopingových 
látok.

8



1.1 VÝVOJ ANTIDOPINGOVÉ J REGULÁCIE

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, v roku 1928 sa Medzinárodná 
amatérska atletická federácia stala prvou medzinárodnou športovou federáciou, 
ktorá zakázala používanie stimulujúcich látok. Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) priznal, že o dopingových problémoch na olympijských hrách 
sa diskutovalo od jeho zasadnutí v rokoch 1937/1938 vo Varšave a Káhire 
(Dirix a Sturbois, 1998). V roku 1938 MOV vyhlásil: „Prax dopingu musí byť 
úplne odsúdená a žiadnej osobe, ktorá akceptuje alebo ponúka drogy, nesmie 
byť povolený štart alebo vstup na amatérske súťaže alebo na olympijské hry“. 
Ludwig Prokop a Albert Dirix uverejnili varovania v rokoch 1952 a 1956, „ktoré 
sa týkajú zjavných príznakov bezohľadného používania liečivých látok, zatiaľ 
čo niektorí športovci vykazovali príznaky, ktoré boli prinajmenšom 
znepokojujúce“.

Na zasadnutí MOV v Aténach v roku 1961 bol vytvorený Lekársky výbor MOV 
pre doping, v roku 1967 premenovaný na Lekársku komisiu MOV. Na stretnutí 
v Madride v roku 1965 princ Alexandre de Merode (Belgicko) predložil správu 
o dopingových problémoch vo svetle tokijských hier v roku 1964 (Dirix, 1986). 
Táto správa sa môže považovať za východiskový bod pre antidopingové úsilie 
MOV ajeho lekárskej komisie. Počínajúc prvou antidopingovou legislatívou vo 
Francúzsku v roku 1963 a niekoľkými medzinárodnými kongresmi boli vydané 
antidopingové zákony a predpisy vo viacerých krajinách a medzinárodných 
športových federáciách. Následne UCI (cyklistika) a FIFA (futbal) v roku 1966 
zaviedli dopingové testy a niekoľko ďalších medzinárodných federácií ich 
nasledovalo v nasledujúcich rokoch.

Prvé dopingové testy na olympijských hrách boli uskutočnené počas zimných 
hier v Grenobli vo Francúzku a na letných hrách v Mexiku v roku 1968, kedy 
došlo aj k prvým diskvalifikáciám. Súbežne s prvými antidopingovými 
nariadeniami sa zriadili antidopingové komisie, napr. vo Francúzsku v roku 
1959, v Rakúsku v roku 1962, pri Rade Európy a v Taliansku v roku 1963.

Blížiacimi sa OH v Mexico City v 1968 sa problém dopingu stal obzvlášť 
aktuálnou témou, čím sa podnietila ďalšia diskusia na najvyššej úrovni v rámci 
MOV. Na 66. zasadnutí MOV v Teheráne v dňoch 6. až 9. mája 1967 problémy 
súvisiace s testovaním drog, zoznamu látok a metód používaných na doping a 
rodové testovanie pre hry z roku 1968 vysvetlil predseda lekárskej komisie 
MOV, Sir Arthur Porritt; belgický princ Alexandre de Merode bol 9. mája 1967
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vymenovaný za predsedu MOV lekárskej komisie a túto funkciu zastával 
až do svojej smrti v roku 2003.

Lekárska komisia MOV vypracovala aj vedecky podložené požiadavky 
na dopingovú analýzu, kvalifikáciu a vybavenie antidopingových laboratórií, 
ktoré mali výhradné právo vykonávať analýzy na medzinárodných súťažiach 
vrátane olympijských hier až po akreditácii MOV.

Dňa 3. septembra 1968 vydal prezident MOV Avery Brundage z Lausanne 
vo forme tlačovej správe obežný list o iniciatíve MOV o začatí antidopingovej 
kampane všetkým medzinárodným federáciám, národným olympijským 
výborom, členom NOV a členom MOV (Dirix a Sturbois, 1998). Tento 
dokument obsahoval nasledujúce všeobecné vyhlásenia a stanoviská k postoji 
MOV k dopingu:

„Používanie drog je vždy zakázané olympijskými pravidlami a pravidlami 
väčšiny amatérskych športových organizácií.“

„Nikdy nebolo zamýšľané, aby samotný MOV prevzal zodpovednosť za testovanie 
siedmich alebo ôsmich tisíc športovcov.“

„Medzinárodný olympijský výbor má svoje pravidlá, vymedzuje dopingové 
látky... ale samotné testovanie zostáva v rukách ostatných. Toto 
je zodpovednosť, ktorú MOV nie je pripravený prijať. Zodpovednosťou MOV 
je mať inteligentné predpisy, aby sme zaistili, že sú k dispozícii primerané 
zariadenia a že sa používajú správne metódy.“

Väčšina medzinárodných športových federácií zaviedla dopingové testy 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1986 MOV vydal 
Medzinárodnú olympijskú chartu proti dopingu v športe.

Výrazný pokrok v boji proti dopingu nastal až koncom osemdesiatych rokov 
v súvislosti s prípravou Olympijských hier v roku 1988 v Soule. Prvé zasadnutie 
celosvetovej antidopingovej konferencie týkajúcej sa čisto problému dopingu 
v športe sa konalo v júni 1988 v Ottawě (Kanada), kde sa vytvoril a schválil 
návrh Medzinárodnej charty boja proti dopingu v športe. Pracovná skupina, 
riadená zástupcami kanadskej vlády a MOV, zahrňujúca aj predstaviteľov Rady 
Európy, Európskej športovej konferencie a Amerického olympijského výboru, 
vytvorila dokument Charty proti dopingu. Medzinárodná olympijská charta 
proti dopingu v športe nadobudla platnosť v roku 1988 na olympijských hrách 
v Soule. V nadväzností na Medzinárodnú olympijskú chartu proti dopingu
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vypracovala Lekárska komisia MOV dokument pod názvom Lekársky kódex, 
ktorý sa od roku 1989 označoval ako oficiálny Antidopingový kódex 
olympijského hnutia (Csáderová, 2018).

Prvý zoznam zakázaných látok, ktorý sa už podobal súčasnému Zoznamu 
zakázaných látok a metód, je z roku 1988.

V roku 1989 bol prijatý Dohovor proti dopingu Rady Európy. Teda rok 
po celosvetovo medializovanom dopingovom škandále kanadského šprintéra 
Bena Johnsona na OH v juhokórejskom Soule.

Dohovor proti dopingu Rady Európy bol prvým krokom zo strany štátov 
smerom k medzinárodnej harmonizácii v boji proti dopingu, vrátane záväzkov 
vlád a ich dialógu s medzinárodnými a národnými federáciami a združeniami 
v športe. Tento dohovor bol od začiatku otvorený členstvu štátov nielen 
v Európe, ale aj mimo nej.

V 90. rokoch 20. storočia sa však množili dopingové prípady a mnohé z nich 
boli celosvetovo medializované, napríklad vylúčenie viacerých tímov 
z cyklistických pretekov Tour de France v roku 1998. Ďalším z problémov 
v boji proti dopingu bola nejednotná antidopingová regulácia či už v rámci 
zákonov jednotlivých krajín alebo v rámci športových zväzov a federácií. Preto 
MOV zorganizoval vo februári 1999 prvú svetovú konferenciu o dopingu 
v športe v Lausanne (Švajčiarsko), za pomerne širokej účasti športových 
organizácií ako aj zástupcov vlád a Rady Európy. Vytvorenie celosvetového 
strešného orgánu zodpovedného za harmonizáciu antidopingových pravidiel 
a ich postupného zavedenia do praxe bolo naj dôležitej im prijatým uznesením 
tejto konferencie. Tak 10. novembra 1999 na základe návrhu konferencie MOV 
vznikla Svetová antidopingová agentúra (World Anti-Doping Agency - WADA).

1.2 VÝVOJ SÚČASNEJ DEFINÍCIE DOPINGU

Slovo doping je dnes všeobecne používaným výrazom. Čo ale znamená a odkiaľ 
pochádza? Najčastejšie sa v tejto súvislosti cituje Muller (2010), ktorý uvádza 
viacero možných pôvodov slova doping. Existoval napríklad alkoholický nápoj 
pripravený zo zvyškov hrozna, ktorý africkí bojovníci kmeňa Zulu (podľa 
niektorých autorov kmeňa Kafrov - Komadel a Rolný, 1981) používali ako 
„stimulant“ pre prácu, v bojoch a pri náboženských obradoch, a ktorý miestni



kolonizátori hovoriaci afrikánsky alebo holandsky, údajne nazývali „doop“ 
alebo „dop“. Neskôr sa význam slova „dope“ rozšíril v anglickom jazyku 
v širšom zmysle aj pre iné nápoje so stimulačnými vlastnosťami.

V rámci športu, aj keď pokusy o zvýšenie športového výkonu sú pravdepodobne 
oveľa staršie, sa slovo „doping“ prvýkrát spomína v roku 1889 v anglickom 
slovníku. Bol pôvodne definovaný ako zmiešaný liek obsahujúci ópium a iné 
narkotiká, ktorý sa používal na „dopovanie" závodných koní. Okolo roku 1900 
sa výraz „doping“ začal používať v angličtine pre nelegálne drogy podávané 
dostihovým koňom pre zvýšenie ich výkonnosti.

Od 30. rokov dvadsiateho storočia sa slovo „doping“ začalo používať hlavne 
ako všeobecné označenie zakázaných látok v športe.

Z viacerých historických definícií vyberáme niekoľko príkladov, ktoré 
dokumentujú progres od definovania dopingu ako užívania chemických látok, 
zväčša stimulačného charakteru až po neskoršie zložitejšie definície zahŕňajúce 
nielen zakázané látky rôznych chemických skupín, ale aj zakázané dopingové 
metódy, napríklad krvné transfúzie.

rok 1933, Beckmannsov športový lexikón — Doping je použitie stimulujúcich 
(zvyšujúcich výkonnosť) látok, ktoré posúvajú športovca za jeho normálne 
hranice výkonu. Na tento účel sa používajú: adrenalín, výťažky zo semenníkov, 
kofeín, digitális, strychnin, gáfor, nikotín, kokaín, heroín, rnorfín, arzén, fosfor, 
vápnik, alkohol atď. Použitie dopingových látok sa zamieta z dôvodov športovej 
etiky a zdravia a v mnohých športových disciplínach sa trestá prepustením 
a sankciami.

rok 1952, Zdnčenie nemeckých športových lekárov (Deutscher Sportárztebund) 
Príjem akéhokoľvek lieku, bez ohľadu na jeho účinnosť, so zámerom zvýšiť 
výkon počas súťaže, sa považuje za doping.

rok 1963, Rada Európy, Výbor pre všeobecné (mimoškolské) vzdelávanie 
Doping je podávanie alebo používanie xenobiotických látok v každej forme 
a každom spôsobe alebo fyziologických látok v abnormálnej forme alebo 
abnormálnymi spôsobmi zdravým osobám s jediným cieľom umelého 
a nespravodlivého zvýšenia výkonnosti pre súťaž. Okrem toho je potrebné 
považovať za doping rozličné psychologické opatrenia na zvýšenie výkonnosti 
športovca.
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rok 1971 Lekárska komisia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 
Všetky látky, tiež aj keď sa používajú na terapeutické účely, ktoré ovplyvňujú 
výkonnosť podľa ich zloženia alebo dávkovania, sú dopingové látky, najmä:

1. sympatomimetické aminy (napríklad amfetamíny, efedríny atď.),
2. centrálne stimulanty (napríklad strychnin, analeptické látky atď.),
3. narkotické analgetiká (napríklad morím, metadón atď.).

V roku 1976 boli do zoznamu MOV doplnené kategórie vazodilatátorov 
a anabolických steroidov

Vývoj a komplexnosť problematiky definície dopingu dobre ilustrujú zmeny 
na zozname Nemeckej asociácie športových lekárov z rokov 1978 a 1986. 
Vo verzii z roku 1978 je doping definovaný ako „užitie látok zo zoznamu 
zakázaných kategórií látok', ktoré rozdeľuje nasledovne:

a) psychomotorické stimulanty,
b) sympatomimetické aminy,
c) rôzne stimulanty centrálneho nervového systému,
d) narkotiká a analgetiká,
e) anabolické steroidy.

V roku 1986 sa ich zoznam okrem diuretík a beta-blokátorov prvýkrát rozširuje 
aj o zakázané metódy touto definíciou:

„Dopingom je používanie látok patriacich do zakázaných kategórií látok a tiež 
použitie nepovolených opatrení, akým je krvný doping.“

V roku 1988 sa v zozname MOV objavili v zakázaných metódach okrem 
krvného dopingu aj kategória farmakologickej, chemickej a fyzikálnej 
manipulácie.

Čoraz väčší počet zneužívaných látok a metód za posledných 30 rokov, často 
neuvedených na rôznych zoznamoch, ako aj rôzne prípady manipulácií 
pri odberoch a tiež viacerých súdnych sporov viedli k zmene definície dopingu 
z čisto popisného a vymenúvacieho charakteru na viac-menej právnu definíciu, 
odvolávajúcu sa na ďalšie predpisy. Momentálne platná definícia pojmu doping 
v Článku 1 Svetového antidopingového kódexu z roku 2015 je nasledovná:

„Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových 
pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.10.“
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Samotné články 2.1 až 2.10 obsahujú tieto konkrétne porušenia (uvedené 
v skrátenej verzii):

2. / Prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke 
športovca.

2.1.1 Osobnou povinnosťou každého športovca je zabezpečiť, aby žiadna 
zakázaná látka nevnikla do jeho tela. Športovci nesú zodpovednosť, ak je zistená 
prítomnosť akejkoľvek zakázanej látky alebo jej metabolitov či markerov v ich 
vzorkách. Podľa toho teda na konštatovanie porušenia antidopingových 
pravidiel podľa článku 2.1 nie je podstatné, či je športovcovi preukázaný úmysel, 
zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie.

2.1.2 Dôkaz porušenia antidopingových pravidiel podľa článku 2.1 je postačujúci 
v prípade jedného z nasledujúcich dôvodov: prítomnosť zakázanej látky alebo 
jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke A športovca v prípade, ak sa 
športovec zriekne analýzy vzorky B a vzorka B nie je analyzovaná, alebo pokiaľ 
je vzorka B športovca analyzovaná a analýza potvrdí prítomnosť zakázanej látky 
alebo jej metabolitov či markerov nájdených vo vzorke A športovca alebo 
ak vzorka B športovca je rozdelená do dvoch fliaš a analýza druhej fľaše potvrdí 
prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov nájdených 
v prvej fľaši.

2.1.3 S výnimkou látok, ktoré majú svoje kvantitatívne limity vyslovene 
stanovené v Zozname, predstavuje prítomnosť akéhokoľvek množstva zakázanej 
látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca porušenie 
antidopingových pravidiel.

2.1.4 Výnimku zo všeobecného pravidla článku 2.1 tvoria prípady, keď Zoznam 
zakázaných látok alebo medzinárodné normy môžu stanoviť špeciálne kritériá 
pre vyhodnotenie zakázaných látok, ktoré môžu byť tiež vyprodukované 
endogénne.

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

2.2.1 Osobnou povinnosťou každého športovca je zabezpečiť, aby do jeho tela 
nevnikla žiadna zakázaná látka a aby nebola použitá žiadna zakázaná metóda. 
Podľa toho pri konštatovaní, že došlo k porušeniu antidopingových pravidiel 
použitím zakázanej látky alebo zakázanej metódy, nie je podstatné, či je športovcovi 
preukázaný úmysel, zavinenie, nedbalosť či vedomé použitie.
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2.2.2 Úspech alebo neúspech použitia, alebo pokusu o použitie zakázanej látky> 
alebo zakázanej metódy nie je dôležitý. Pre porušenie antidopingového pravidla 
je postačujúce, ak zakázaná látka alebo zakázaná metóda boli použité alebo 
došlo k pokusu o použitie.

2.3 Vyhýbanie sa. odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky.
Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez udania 
presvedčivého dôvodu po prevzatí výzvy, ktorá vychádza z príslušných 
antidopingových pravidiel.

2.4 Neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca.
Akákoľvek kombinácia troch nezastihnutí na testovanie a/alebo neposkytnutí 
informácií o mieste pobytu športovca tak. ako sú definované v medzinárodnej 
norme pre testovanie a vyšetrovanie v rámci dvanásťmesačného obdobia 
zo strany športovca v Registri pre testovanie.

2.5 Falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej 
kontroly.
Konanie, ktoré narušuje proces dopingovej kontroly, ale ktoré inak nie je zahrnuté 
do definície zakázaných metód. Falšovanie zahŕňa, bez obmedzenia, úmyselné 
zasahovanie alebo pokus o zasahovanie do práce komisára dopingovej kontroly, 
poskytnutie falošných informácií antidopingovej organizácii, zastrašovanie 
alebo pokus o zastrašovanie potenciálneho svedka.

2.6 Držba zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

2.6.1 Držba akejkoľvek zakázanej látky alebo akejkoľvek zakázanej metódy 
športovcom počas súťaže, alebo držba akejkoľvek zakázanej látky alebo 
akejkoľvek zakázanej metódy zakázanej mimo súťaže športovcom, pokiaľ 
športovec nepreukáže, že táto držba je v súlade s terapeutickou výnimkou (TUE) 
udelenou podľa článku 4.4, prípadne inak prijateľne držbu nezdôvodní.

2.6.2 Držba akejkoľvek zakázanej látky alebo akejkoľvek zakázanej metódy 
sprievodnou osobou športovca počas súťaže, alebo v období mimo súťaže, držba 
akejkoľvek zakázanej látky alebo akejkoľvek zakázanej metódy, ktoré sú zakázané 
mimo súťaže vo vzťahu k športovcovi, súťaži alebo tréningu, pokiaľ sprievodná 
osoba športovca nepreukáže, že táto držba je v súlade s terapeutickou výnimkou 
udelenou športovcovi (TUE) podľa článku 4.4, prípadne inak prijateľne túto 
držbu nezdôvodní.
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2.7 Obchodovanie alebo pokus o obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou 
alebo zakázanou metódou.

2.8 Podanie alebo pokus o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo zakázanej 
metódy ktorémukoľvek športovcovi počas súťaže, alebo podanie alebo pokus 
o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktoré sú zakázané 
mimo súťaže, ktorémukoľvek športovcovi v období mimo súťaže.

2.9 Spoluúčasť.
Asistovanie, povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, pripravovanie, 
zakrývanie alebo akýkoľvek iný typ úmyselnej spoluúčasti zahŕňajúci porušenie 
antidopingového pravidla, pokus o porušenie antidopingového pravidla alebo 
porušenie článku 10.12.1 inou osobou.

2.10 Zakázané združovanie.
Združovanie športovca alebo inej osoby podliehajúcej právomoci 
antidopingovej organizácie v profesionálnom rozsahu alebo rozsahu týkajúcom 
sa športu s akoukoľvek sprievodnou osobou športovca, ktorá:

2.10.1 ak podlieha právomoci antidopingovej organizácie, je v období zákazu 
činnosti: alebo

2.10.2 ak nepodlieha právomoci antidopingovej organizácie a keď zákaz 
činnosti nebo! riešený v procese nakladania s výsledkami podľa Kódexu, bola 
odsúdená alebo uznaná v trestnom, disciplinárnom alebo profesijnom konaní 
vo veci zapojenia sa do konania, ktoré by znamenalo porušenie antidopingových 
pravidiel, ak sa pravidlá v súlade s Kódexom vzťahujú na takúto osobu. Status 
diskvalifikácie takejto osoby bude platiť na obdobie dlhšie z uvedených, buď 
na šesť rokov od trestného, profesijného alebo disciplinárneho rozhodnutia, 
alebo na obdobie trvania trestnej, disciplinárnej alebo profesijnej sankcie, ktorá 
bola uložená; alebo

2.10.3 slúži ako popredná osoba alebo sprostredkovateľ pre jednotlivca, 
popísaný v článku 2.10.1 alebo 2.10.2.

Takáto „ právnická " definícia, obsahujúca v podstate odvolávky na dokument 
Kódexu, je len ďalším dôkazom komplexnosti a neustáleho vývoja fenoménu 
dopingu v súčasnej spoločnosti.
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Zhrnutie - dôležité roky:

1928 - IAAF zakázala používanie stimulačných látok - netestovalo sa.

1957 - Americká lekárska komisia - rezolúcia, doping ako etický problém, nie 
medicínsky problém.

1959 - Národná asociácia telesnej výchovy (ANEP) založila vo Francúzsku 
dopingovú komisiu.

1961 - Vznik lekárskeho výboru Medzinárodného olympijského výboru (MOV)
pre doping.

1962 - MOV odsúhlasil rezolúciu proti dopingu.

1963 - Francúzsko - národná antidopingová legislatíva.

1963 - Rada Európy schválila prvú definíciu dopingu.

1966 - Antidopingové testy na Majstrovstvách sveta vo futbale 1968 - testovanie
na ZOH v Grenobli a OH v Mexiku.

1967 - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zriadil lekársku komisiu MOV
a vydal prvý zoznam zakázaných látok.

70. roky - Väčšina medzinárodných federácií zaviedla testovanie.

1974 - Zavedená spoľahlivá metóda na testovanie anabolických steroidov.

1976 - MOV pridal anabolické steroidy na zoznam zakázaných látok.

1989 - Rada Európy prijala Dohovor proti dopingu dňa 16. 11. 1989 v Štrasburgu, 
Francúzko.

1993 - Prijatie slovenskej Charty proti dopingu a pristúpenie Slovenskej republiky 
k Dohovoru proti dopingu Rady Európy.

1999 - Vznik Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

17



2 MEDZINÁRODNÁ ANTIDOPINGOVÁ REGULÁCIA 

2.1 SVETOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA

Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola založená v decembri 1999. 
Jej prvé sídlo bolo síce v Lausanne, ale v roku 2002 sa centrála WADA 
presťahovala do Montrealu v Kanade. Išlo o politické rozhodnutie so zámerom 
zdôrazniť nezávislosť tejto novej inštitúcie od MOV a medzinárodných 
ťederácií. Táto nezávislosť je zaručená aj legislatívou založenou na švajčiarskom 
práve a hlavne zložením jej riadiacich orgánov rovnakým počtom zástupcov 
zo športu (olympijské hnutie, teda MOV a medzinárodné športové federácie) 
a vlád (delegáti štátov a medzinárodné orgány, akými sú napr. Rada Európy).

Od roku 2002 do roku 2005 vznikli okrem kanadskej centrály ešte 4 hlavné 
regionálne pobočky s cieľom zefektívnenia činnosti WADA smerom 
k dotknutým stranám, konkrétne:

- Lausanne (Švajčiarsko) pre Európu,

- Tokio (Japonsko) pre Áziu a Oceániu,

- Kapské Mesto (Juhoafrická republika) pre Afriku,

- Montevideo (Uruguaj) pre Latinskú Ameriku.

Pre formovanie WADA a jej programu vrátene hlavných dokumentov boli dôležité 
aj ďalšie celosvetové podujatia a na nich deklarované zámery.

Svetová konferencii o dopingu v športe v Kodani v roku 2003, ktorej 
výsledkom bola tzv. Kodanská deklarácia z toho istého roku, zadefinovala 
vedúcu úlohu WADA v rámci boja proti dopingu. V Kodanskej deklarácii 
je okrem iného uvedené: „Cieľom tejto Deklarácie je jasne formulovať politické 
a morálne porozumenie medzi účastníkmi, pokiaľ ide o podporu Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA) a uznanie jej úlohy...“, ako aj systému 
financovania WADA.

Ďalším významným stretnutím bolo 33. zasadnutie Generálnej konferencie 
Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) 
v Paríži v roku 2005, na ktorom bol prijatý Medzinárodný dohovor proti 
dopingu v športe. Tento Dohovor nadobudol na Slovensku platnosť v roku 
2007. Hlavným účelom tohto dohovoru bolo, v rámci stratégie a programu 
činnosti UNESCO v oblasti telesnej výchovy a športu, podporiť prevenciu a boj 
proti dopingu v športe s cieľom jeho odstránenia pod gesciou WADA. Okrem

18



toho boli zadefinované oblasti ako napríklad antidopingová činnosť na národnej 
úrovni, medzinárodná spolupráca, vzdelávanie, výskum či monitorovanie tohto 
dokumentu.

Zatiaľ poslednou z väčších medzinárodných dohôd a dohovorov v rámci EU 
súvisiacich s WADA bola tzv. Biela kniha o športe predložená Komisiou 
európskych spoločenstiev v roku 2007. Venovala sa športu ako sociálnemu 
a hospodárskemu fenoménu a jedna časť bola venovaná dopingu s názvom 
„Spojenie síl v boji proti dopingu“, kde bola formulovaná požiadavka 
na podporu boja proti dopingu medzinárodnou koordináciou rôznych silových 
zložiek. Konkrétna výzva znela: „V záujme rýchlej a bezpečnej výmeny 
informácií o nových povzbudzujúcich látkach a dopingových praktikách by 
sa mohli vyvinúť partnerstvá medzi orgánmi presadzovania práva pôsobiacimi 
v jednotlivých členských štátoch (pohraničná stráž, štátna a miestna polícia, 
colné úrady atd\), laboratóriami akreditovanými Svetovou antidopingovou 
agentúrou (WADA) a INTERPOL-om. Takéto úsilia by EU mohla podporovať 
organizovaním kurzov a vytváraním sietí medzi výcvikovými strediskami pre 
úradníkov orgánov presadzovania práva.“

Potreba harmonizácie dôsledkov dopingových trestných činov na medzinárodnej 
úrovni a medzi rôznymi federáciami a združeniami viedla k vzniku 
Medzinárodného arbitrážneho súdu CAS (Arbitrážny súd v športe, Lausanne, 
Švajčiarsko), ktorý sa považuje za najvyššiu autoritu v sporných prípadoch 
(McLaren, 2001).

Financovanie WADA

Vyššie spomenutý princíp zloženie riadiacich orgánov WADA s rovnakým 
počtom zástupcov zo športu, teda olympijského hnutia a vlád krajín sa odráža 
aj v systéme základného financovania WADA.

Od roku 2002 sa náklady na finančnú podporu WADA podobným princípom 
delia medzi týchto dvoch partnerov, šport (olympijské hnutie) a vlády 
jednotlivých krajín. Vlády potvrdili svoj záväzok financovať polovicu 
prevádzkového rozpočtu agentúry v Kodanskej deklarácii z roku 2003 a tiež 
v konečnom texte Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe, ktorý bol 
jednomyseľne prijatý generálnou konferenciou UNESCO v októbri 2005 
a nadobudol účinnosť 1. februára 2007.
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Olympijské hnutie má politiku uskutočňovania platieb organizácii WADA len 
vtedy, keď vlády uskutočnia svoje platby. Štatút WADA vyžaduje, aby WADA 
dostala ročné príspevky na nasledujúci rok najneskôr do 31. decembra 
predchádzajúceho roka. Na obrázku 1 sú ako príklad zobrazené konkrétne sumy 
za rok 2018. Z obrázku je zrejmé, že 50 % príspevku je zo zdrojov vlád 
a rovnaká šumaje pridelená z olympijského hnutia.

CONTRIBUTIONS TO WADA'S BUDGET2018

Olympic Movement Contribution 
Public Authorities Contribution

Total

2018

Amount Amount invoice -
budgeted received

USD USD

16,051,414 16,051,414
16,051,414 17,138,897

32,102,828 33,190,311

Obr. 1 Systém prevádzkového financovania WADA na príklade z roku 2018, 
kde 50 % príspevku je určených zo zdrojov vlád (Public Authorities) a rovnaká 
šumaje následne vyhradená z Olympijského hnutia (Olympie Movement) — ľavý 
stĺpec. V tomto prípade v konečnom vyúčtovaní bolo zaslaných viac finančných 
prostriedkov vo forme dodatočným príspevkov Číny a Egypta a darov 
z Regionálnych antidopingových organizácií Ázie a Oceánie - pravý stĺpec, 
(zdroj: https://www.wada-ama.org/)

V rámci 50 % príspevku vlád Európa platí takmer polovicu sumy vládnych 
príspevkov, zatiaľ čo zvyšok prispievajú ostatné štyri kontinenty. Ročný 
príspevok Slovenskej republiky sa od roku 2009 do roku 2018 zvýšil z 21 000 
na vyše 35 000 amerických dolárov. Výška poplatku odráža aj hospodársku silu 
krajiny. Napríklad Fínsko s podobným počtom obyvateľov ako Slovensko 
prispieva ročne do prevádzkového financovania WADA sumou viac ako 80 000 
dolárov.

Okrem tohto prevádzkového financovania je WADA financovaná aj z iných 
zdrojov, napríklad z poplatkov za akreditácie antidopingových laboratórií.
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2.2 SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM 
A JEHO ZÁKLADNÉ DOKUMENTY

Hlavnou víziou WADA je šport bez dopingu, pri ktorom by nebola narušená 
idea tzv. „športového ducha“. Ten je podľa definície podstatou olympizmu, 
vyjadrenia ľudskej jedinečnosti prostredníctvom oddaného zlepšovania 
prirodzeného talentu každého jednotlivca. Je to o čestnom prístupe k športu. 
Športový duch je oslavou ľudského ducha, tela i mysle. Odráža sa v hodnotách, 
ktoré sú uplatňované prostredníctvom športu. Medzi ne patria:

• etika,fair-play a čestnosť,
• zdravie,
• vynikajúci výkon,
• charakter a vzdelanie,
• radosť a zábava,
• tímová spolupráca,
• oddanosť a angažovanosť,
• rešpektovanie pravidiel a zákonov,
• úcta k sebe samému a k ostatným účastníkom,
• odvaha,
• súdržnosť a solidarita.

Doping je v zásadnom rozpore so športovým duchom. (Antidopingové pravidlá 
SR).

Tieto myšlienky zahŕňa v sebe aj logo WADA (obrázok 2). Čierny podklad 
má symbolizovať neutralitu, pravidlá v symbolike čierneho dresu rozhodcov 
vo futbale. Dva zelené pruhy symbolizujú rovnosť, aj v zmysle matematického 
znamienka „rovná sa“, ďalej čestnosť, zdravie a zelenú farbu prírody, respektíve 
trávy (wada-ama.org).
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WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY
play true

Obr. 2 Logo Svetovej antidopingovej agentúry (zdroj: https://www.wada-ama.org)

Kľúčové aktivity WADA zahŕňajú vedecký výskum, vzdelávanie, rozvoj 
antidopingových kapacít a monitorovanie Svetového antidopingového kódexu 
(ďalej len Kódex) — dokumentu harmonizujúceho antidopingové politiky 
vo všetkých športoch a vo všetkých krajinách.

Kódex

Kódex je hlavný a kľúčový dokument svetového antidopingového programu, 
ktorý harmonizuje antidopingovú politiku, pravidlá a predpisy v rámci 
športových organizácií a medzi verejnými orgánmi na celom svete.

Kódex bol prijatý v roku 2003 na Svetovej konferencii o dopingu v športe 
v Kodani. V Kodanskej deklarácii je okrem iného uvedené:

„Cieľom tejto Deklarácie je jasne formulovať politické a morálne porozumenie 
medzi účastníkmi, pokiaľ ide o: podporu Svetového antidopingového kódexu, 
prijatého Zakladateľskou radou WADA...“.

Kódex nahradil Lekársky kódex MOV a Antidopingový kódex olympijského 
hnutia z roku 1999 a stal sa prvým antidopingovým nariadením s celosvetovým 
prijatím.

Prvá verzia vstúpila do platnosti v roku 2004. Vzhľadom na neustále sa 
vyvíjajúce a meniace sa okolnosti v oblasti dopingu bola od začiatku zrejmá 
potreba jeho priebežnej aktualizácie. Prvá revízia Kódexu prebehla v roku 2007,
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druhá v roku 2015 a tretia revízia by mala byť ukončená na Piatej svetovej 
konferencii o dopingu v športe v novembri 2019 v Katowiciach v Poľsku, 
pričom nová verzia Kódexu by mala vstúpiť do platnosti v roku 2021.

Aj preto je Kódex vypracovaný ako všeobecný dokument s odvolávkami 
na ďalšie špecifickejšie dokumenty, predovšetkým medzinárodné normy.

Signatármi Kódexu sú medzinárodné športové federácie, národné antidopingové 
agentúry, regionálne antidopingové organizácie, Medzinárodný olympijský 
výbor, Medzinárodný paralympijský výbor a organizátori významných 
športových podujatí.

Medzinárodné normy

Medzinárodné normy spolu s Kódexom tvoria základný rámec celosvetovej 
antidopingovej regulácie. Medzinárodné normy obsahujú konkrétne postupy 
v jednotlivých technických oblastiach antidopingovej regulácie.

Momentálne je platných šesť medzinárodných noriem (obrázok 3):
• Zoznam zakázaných látok a metód (od 2004),
• Medzinárodná nonna pre testovanie (od 2004),
• Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky (od 2005),
• Medzinárodná norma pre laboratóriá (od 2002),
• Ochrana súkromia a osobných údajov (od 2009),
• Medzinárodná norma pre signatárov ohľadom dodržiavania antidopingového 

kódexu (od 2018).

V zátvorkách sú uvedené roky, kedy prvé verzie jednotlivých noriem nadobudli 
platnosť. Aj z tohto aspektu je očividné, že antidopingová legislatíva 
je dynamický a otvorený systém, ktorý si pre svoju komplexnosť vyžaduje 
neustále spresňovanie a dopĺňanie existujúcich noriem (revízie), ako aj postupný 
vznik nových noriem.

V roku 2019 by mala do platnosti vstúpiť ďalšia, v poradí siedma norma, 
s názvom Medzinárodná norma pre antidopingové vzdelávanie. Táto norma 
presnejšie vymedzí postupy pre vzdelávanie v oblasti antidopingu, konkrétne 
jeho plánovanie, implementáciu a efektivitu. Mala by byť nápomocná aj pre
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ďalšie skvalitnenie zatiaľ nie veľmi rozšíreného univerzitného vzdelávania, 
ako aj nižších stupňov vzdelávania v tejto problematike na Slovensku.

PROHIBITED LIST THERAPEUTIC USE 
EXEMPTIONS

PROTECTION of 
PRIVACY ию PERSONAL 

INFORMATION
>JN£20ia

TESTING and 
INVESTIGATIONS

iUiVARi 2017

ВЩ-

Í.4TER4AK0ÍÍAL
STA40A.R0

LABORATORIES
June 2016

CODE COMPLIANCE 
BY SIGNATORIES

A*SA201«

Obr. 3 Anglické verzie šiestich Medzinárodných noriem platných na začiatku 
roka 2019

Modely správnej praxe (best practice) a odporúčaných postupov 
(guidelines)

Modely správnej praxe a odporúčaných postupov sú tretím dokumentom 
svetového antidopingového programu. Na rozdiel od Kódexu a medzinárodných 
noriem nie sú pre signatárov povinné. Inými slovami, modely správnej praxe 
sú založené na Kódexe a medzinárodných normách a sú spracované tak, 
aby poskytovali riešenia v rôznych oblastiach boja proti dopingu. WADA 
odporučí modely a postupy, ktoré budú k dispozícii signatárom a iným 
zainteresovaným stranám, ale nebudú záväzné. Okrem toho, že WADA 
poskytuje vzory antidopingovej dokumentácie, ponúka signatárom zároveň
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aj pomoc pri zaškolení. Tieto modelové dokumenty môžu poskytnúť alternatívy, 
z ktorých si zainteresované strany budú môcť zvoliť tú najvhodnejšiu. Niektoré 
zainteresované strany môžu prevziať modelové pravidlá a iné modely najlepšej 
praxe bez úprav (doslova). Iné sa môžu rozhodnúť prijať modely s úpravami. 
Ďalšie sa môžu rozhodnúť vytvoriť si svoje vlastné pravidlá v súlade 
so všeobecnými zásadami a špecifickými požiadavkami uvedenými v Kódexe. 
Modelové dokumenty alebo odporúčané postupy k špecifickým častiam 
antidopingovej agendy boli vytvorené a môžu byť aj naďalej vytvárané 
na základe všeobecne rešpektovaných potrieb a očakávaní zainteresovaných 
strán.
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3 NÁRODNÁ ANTIDOPINGOVÁ REGULÁCIA

Vznikom Slovenskej republiky v januári 1993 sa začala tvoriť aj národná 
dopingová regulácia a štruktúry. Zo začiatku mala skôr formálny charakter.
V roku 1993 podpísala a ratifikovala Slovenská republika Dohovor proti 
dopingu Rady Európy, prijatý v roku 1989 v Štrasburgu (Francúzsko).
V roku 1993 bola podpísaná slovenská Charta proti dopingu. Podpísalo 
ju 83 športových zväzov, organizácií a orgánov, a týmto sa stali kolektívnymi 
členmi Antidopingového výboru Slovenskej republiky. Ten vznikol už 
v septembri roku 1992 ako prvá slovenská antidopingová organizácia, teda ešte 
za existencie Československého antidopingového výboru, ktorý skončil svoju 
činnosť 31.12.1992 (Csáderová, 2018).

Antidopingový výbor SR sa od súčasnej Antidopingovej agentúry Slovenskej 
republiky (SADA) líšil v mnohých aspektoch. V prvom rade išlo z organizačného 
pohľadu o neziskovú organizáciu. Činnosť neziskových organizácii je z ich 
podstaty založená na princípe dobrovoľnosti, pričom ale Antidopingový výbor 
ako nezisková organizácia vykonával napríklad také závažné činnosti 
ako povinné testovanie športovcov. Tento stav bol aj dôsledkom toho, 
že na Slovensku chýbal v tom čase systematický právny rámec, teda zákony, 
ktoré by jednoznačne definovali práva a povinnosti takejto organizácie.

Posledným, ale veľmi dôležitým momentom bolo pre Slovenskú republiku 
podpísanie Medzinárodného dohovoru proti dopingu UNESCO dňa 1. marca 
2007. Tento dokument patrí k významnému medzinárodnému záväzku, 
z ktorého v mnohom čerpali aj vnútroštátne zákonné úpravy, ktoré postupne 
upravovali antidopingovú reguláciu.

Preto v roku 2009 vznikla Antidopingová agentúra SR (ADA SR).
V dôvodovej správe jej vzniku bolo okrem iného uvedené: „Pri absencii 
zákonnej obligatómosti podrobenia sa jeho právomociam je efektívnosť 
vykonávania dopingovej kontroly založená viac na etickej ako na právnej 
autorite. To znižuje možnosť Slovenskej republiky zaručiť plnenie svojich 
medzinárodných záväzkov na našom území - Dohovoru Rady Európy proti 
dopingu, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO 
a Svetového antidopingového kódexu. V záujme zabezpečenia náležitej autority 
a potrebného finančného zabezpečenia sa Antidopingová agentúra SR zriaďuje 
ako právnická osoba vo forme štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky.“
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Jej vzniku predchádzala príprava nových zákonov a iných právnych dokumentov, 
predovšetkým Zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválením tohto zákona 
sa Slovenská republika stala jednou z krajín, ktoré boj proti dopingu v športe 
premietli aj do zákonnej úpravy. Pre uskutočňovanie dopingovej kontroly a jej 
organizáciu bola smerodajná právna úprava obsiahnutá vo vyhláške 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z. z. o postupe 
pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými 
vzorkami športovca (Csáderová, 2018).

Pre ADA SR vyplývali z vyššie uvedeného zákona nasledovné úlohy:
a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b) spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou a s medzinárodnými 

antidopingovými organizáciami,
c) spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými 

zväzmi v boji proti dopingu v športe,
d) organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich 

sa dopingových kontrol,
e) povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
f) vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.

Išlo o výrazný posun v zmysle právomocí ADA SR, aj smerom k harmonizácii 
s požiadavkami medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Ani tento stav 
nebol optimálny. Chýbala napríklad právna definícia statusu dopingového 
komisára.

Preto bola pri príprave ďalšieho Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) vypracovaná 
samostatná časť s názvom „Opatrenia proti negatívnym javom v športe“, ktorá 
obsahuje nasledovné oblasti antidopingovej regulácie:

§ 86 - Agentúra - nezávislosť - úlohy,
§ 87 - povinnosti, pôsobnosť ADA SR,
§ 88 - definícia porušenia antidopingových pravidiel,
§ 89 - § 90 - dopingová kontrola,
§ 91 - dopingový komisár,
§ 92 - konanie vo veci porušenia,
§ 93 - rozhodnutie.
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Je dôležité zdôrazniť, že do Zákona o športe sa implementoval Svetový 
antidopingový kódex 2015. Kódex prešiel výraznou zmenou, ktorá sa musela 
začleniť do vnútroštátnej legislatívy pre korektné dodržiavanie Svetového 
antidopingového programu.

Dôležitá zmena nastala v dôsledku Zákona o športe v štatúte Antidopingovej 
agentúry SR (SADA), ktorá sa od januára 2016 stala nezávislou 
organizáciou, zriadenou zo zákona, napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej štatutárnym orgánom 
je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe 
výberového konania.

Antidopingovej agentúre SR boli zákonom zadefinované nasledujúce 
právomoci a zodpovednosti, tvoriace rámec Národného antidopingového 
programu:

- plánovanie, koordináciu, implementáciu, monitorovanie a podporovanie 
vylepšení v dopingovej kontrole,

- spoluprácu s národnými organizáciami, agentúrami a ďalšími antidopingovými 
organizáciami,

- podporovanie recipročného testovania v rámci národných antidopingových 
organizácií,

- plánovanie, implementáciu a monitorovanie antidopingových informácií, 
vzdelávacích a preventívnych programov,

- propagovanie antidopingového výskumu,
- dôrazné stíhanie všetkých potenciálnych porušení antidopingových 

pravidiel v rámci svojej právomoci, vrátane prešetrovania či sprievodný 
personál športovca alebo iné osoby mohli byť zapojené do dopingového 
prípadu, a zaistenie správneho vyvodenia dôsledkov,

- vykonávanie automatického prešetrovania sprievodného personálu 
športovca v rámci svojej právomoci v prípadoch akéhokoľvek porušenia 
antidopingových pravidiel pri mladistvých a prípadoch, keď sprievodný 
personál športovca podporoval viac ako jedného športovca s porušením 
antidopingových pravidiel,

- úplnú spoluprácu s WADA v súvislosti s vyšetrovaním vedeným WADA,
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- zadržať časť alebo celé financovanie športovca alebo sprievodného 
personálu športovca počas obdobia zákazu činnosti za porušenie 
antidopingových pravidiel.

Tieto zo zákona vyplývajúce činnosti sa odrážajú aj v organizačnej štruktúre 
SADA (obrázok 4).

Obr. 4 Organizačná štruktúra Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. 
ADAMS - Antidopingový správny a riadiaci systém, TUE - terapeutické výnimky, 
(zdroj: http://www.antidoping.sk/struktura/)
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Zákon o sporte definuje športovcov rôznej úrovne ako profesionálny športovec, 
amatérsky športovec alebo neorganizovaný športovec. Osobitou úrovňou 
je talentovaný športovec. Títo športovci podliehajú pravidlám Svetového 
antidopingového programu. Okrem športovcov podliehajú pravidlám Svetového 
antidopingového programu aj športoví odborníci, športové organizácie 
a organizátori súťaží (Csáderová, 2018).

Zákon nedefinuje len právomoci a povinnosti SADA, ale aj iných strán, 
ako sú športovci alebo športové zväzy, v zmysle ant i dopingovej regulácie.

Napríklad podmienka na získanie finančnej a/alebo inej podpory zo štátneho 
rozpočtu, zo strany vlády Slovenskej republiky a/alebo Slovenského 
olympijského výboru je, že každý národný športový zväz prijme a bude 
jednať podľa zásad Slovenského národného antidopingového programu 
a antidopingových pravidiel a zapracuje tieto pravidlá priamo alebo odkazom 
do svojich riadiacich dokumentov, zriaďovacích listín a/alebo športových 
pravidiel ako súčasť pravidiel.

Antidopingové pravidlá sa zo zákona vzťahujú na všetkých športovcov (vrátane 
neplnoletých) a sprievodný personál športovca, ktorí sú členmi alebo držiteľmi 
licencie ktoréhokoľvek športového zväzu v Slovenskej republike alebo 
akéhokoľvek člena alebo členskej organizácie národného športového zväzu 
v Slovenskej republike (vrátane všetkých klubov, tímov, združení alebo líg) 
alebo sa zúčastňujú podujatí, súťaží a iných aktivít, a to za každých okolností, 
bez ohľadu na to, či má alebo nemá daná osoba národnosť a/alebo občianstvo 
Slovenskej republiky.

Antidopingové pravidlá sa dokonca dotýkajú aj neregistrovaných športovcov, ktorí 
sa chcú kvalifikovať na účasť na medzinárodných alebo národných súťažiach. Títo 
športovci musia byť dostupní na testovanie podľa týchto antidopingových 
pravidiel minimálne šesť mesiacov pred kvalifikáciou na túto súťaž.

Dôležitou zmenou bolo aj rozšírenie trestno-právnej úpravy v oblasti boja proti 
nakladaniu a obchodovaniu s dopingovými látkami. Zákon č. 397/2015 
z 13. novembra 2015, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje Zoznam 
látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Prínos Zákona o športe pre národný antidopingový program môžeme vidieť 
hlavne v zachovaní integrity športu ako verejného záujmu. Veľmi dôležité 
je aj vymedzenie pojmov v zákone, ktorý presne definuje pôsobnosť agentúry 
(Csáderová, 2018).
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4 ZAKÁZANÉ LÁTKY A METODY

4.1 ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD

Zoznam zakázaných látok a metód (ďalej len „Zoznam“) je jednou 
z medzinárodných noriem vydávaných WADA, po prvýkrát uvedenou 
do platnosti v roku 2004. Pre športovcov je jednou z kľúčových noriem, pretože 
presne definuje látky a metódy, ktorých zistenie by za konkrétnych podmienok 
viedlo k sankciám.

Zoznam je vydávaný raz ročne, s platnosťou od 1. januára daného roku. 
Nové verzie Zoznamu sú verejne dostupné s predstihom od 1. októbra 
predchádzajúceho roka pre prípad zmien a nutnosti zaradenia nových látok 
alebo metód, ktoré dovtedy neboli zakázané a športovci by ich potenciálne 
mohli užívať alebo aplikovať. Spolu so Zoznamom sú každoročne vydávané 
konkrétne zmeny v Zozname, aby bola zainteresovaným stranám uľahčená 
práca s týmto dokumentom.

O podobe Zoznamu rozhoduje Výkonný výbor WADA na základe analýz 
pracovnej skupiny expertov WADA a Zdravotnej, lekárskej a vedeckej komisie 
WADA a konzultácií so zainteresovanými stranami. SADA každoročne 
prekladá Zoznam do slovenského jazyka, tento preklad nie je však právne 
rovnocenný s pôvodnou verziou. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi 
oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie 
Zoznamu.

O zaradení látky alebo metódy na Zoznam sa rozhoduje na základe splnenia 
aspoň dvoch z troch nasledujúcich podmienok:

- látka alebo metóda má schopnosť alebo potenciál zvýšiť športový výkon,
- látka alebo metóda predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné 

riziko pre športovca,
- rozhodnutie WADA, že látka alebo metóda porušuje ideu športového 

ducha.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v podstate veľká väčšina látok môže byť 
v prípade rozhodnutia zaradená na Zoznam. Nevyžaduje sa totiž vedecky 
overená účinnosť alebo skutočné riziko, ale stačí deklarovať potenciál. 
Dôvodom pre takýto postup je predovšetkým rýchle zaradenie niektorých 
napríklad novo zistených látok a metód, pri ktorých by vedecké overovanie
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zabralo neúmerne dlhý čas. Na Zozname sú okrem látok a metód zvyšujúcich 
výkonnosť zaradené aj látky alebo metódy, ktoré sú schopné maskovať použitie 
inej zakázanej látky alebo metódy. Maskovacie látky väčšinou výkonnosť 
nezvyšujú, skôr majú potenciál ju negatívne ovplyvniť, ako napríklad diuretiká 
dehydratáciou organizmu.

V rámci slovenskej legislatívy je Zoznam každoročne publikovaný vo forme 
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa ustanovuje 
zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

4.2 KATEGÓRIE ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD

Zoznam definuje tri základné kategórie zakázaných látok a metód:

- trvalo zakázané látky a metódy,
- látky a metódy zakázané počas súťaže,
- látky zakázané v určitých športoch (počas súťaže aj mimo súťaže).

Hlavný rozdiel medzi týmito skupinami je v tom, že trvalo zakázané látky 
(napríklad anabolické steroidy) sú zakázané počas súťaže aj v mimosúťažnom 
období, teda nesmú byť prítomné vo vzorke odobratej pri súťažnej dopingovej 
kontrole ani pri mimosúťažnej dopingovej kontrole (viď kapitola 5.1).

Látky a metódy zakázané počas súťaže nesmú byť prítomné vo vzorke 
odobratej pri súťažnej dopingovej kontrole, ale športovec ich môže užívať 
v príprave, a teda môžu byť prítomné pri mimosúťažnej dopingovej 
kontrole. Látky v tejto kategórii sú tiež definované ako „špecifické látky“. 
Typickým príkladom sú napríklad stimulanciá. Pri náleze špecifických látok 
sú väčšinou sankcie pre športovca menej závažné ako pri nešpecifických 
látkach, napr. steroidoch, a preto sú niekedy nesprávne nazývané ako mäkký 
doping. Aj mnohé zo špecifických látok totiž môžu predstavovať závažné 
zdravotné riziko, predovšetkým pri ich dlhodobom užívaní.

Posledná kategória, látky zakázané v určitých športoch, sa v posledných 
rokoch výrazne redukovala, vypadol znej napríklad alkohol. V roku 2019 táto 
kategória obsahovala len látky nazývané beta-blokátory, ktoré blokujú účinok 
adrenalínu na organizmus, čím znižujú prejavy stresu, akým je napr. tras rúk. 
Zakázané sú napríklad v golfe, streľbe, lukostreľbe atď. V športoch neuvedených
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v zozname v rámci tejto kategorie je užívanie beta-blokátorov povolené, 
čo ale neznamená, že nemajú žiadne vedľajšie negatívne zdravotné účinky.

4.3 FYZIOLOGICKÉ MECHANIZMY ÚČINKU A ZDRAVOTNÉ 
RIZIKÁ VYBRANÝCH ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD

Zoznam zakázaných látok a metód obsahuje v súčasnosti vyše 250 zakázaných 
látok, skupín látok a metód. Venovať sa všetkým by bolo nad rámce aj cieľ 
týchto učebných textov. Uvedené sú preto len tie látky alebo metódy, ktoré majú 
pri testovaní najčastejší výskyt a/alebo predstavujú, napriek momentálne 
nižšiemu výskytu vo vzorkách, vysoké riziko závažných vedľajších účinkov 
na organizmus.

Anabolické látky — androgénne anabolické steroidy (AAS)

Androgénne anabolické steroidy (AAS) sú skupinou látok s dlhodobo najvyšším 
výskytom celosvetovo, ako aj na Slovensku. Napríklad v rokoch 2015 až 2018 
bolo z 19 nepriaznivých analytických vzoriek slovenských športovcov 
až 13 obsahujúcich AAS. AAS sú však rozšírené aj medzi rekreačnými 
športovcami či niektorými povolaniami (napr. v silových zložkách) 
a predstavujú tak naozaj celospoločenskú hrozbu. Čiastočným pokrokom 
v rámci Slovenskej republiky je trestno-právna úprava ich držania a predaja - 
Zákon č. 397/2015 z 13. novembra 2015, ktorým sa ustanovuje zoznam látok 
s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Pre záujemcov o podrobnejšie štúdium biochemických a fyziologických 
účinkov AAS, ako aj iných steroidných hormónov v športe odporúčame 
vedeckú monografiu s názvom „Steroidné hormóny pri telesnom zaťažení“ 
(Sedliak, 2017).

V skratke, Zoznam rozlišuje tzv. endogénne AAS, teda tie, ktoré ľudský 
organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom, napríklad testosterón. 
Druhou skupinou sú exogénne AAS, ktoré sa v tele prirodzene nenachádzajú, 
ale svojou štruktúrou a zložením majú vlastnosti podobné endogénnym AAS 
(napr. stanozolol).
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Testosterón (a ostatné AAS) majú veľký potenciál pre zvýšenie výkonnosti 
v mnohých športoch a športových disciplínach najmä v dôsledku týchto 
účinkov: zvýšenie proteosyntézy, zvýšenie využitia aminokyselín bunkou, 
spomalenie rozkladu svalových bielkovín, aktivácia satelitných buniek svalu, 
zvýšenie citlivosti na rastové faktory, protikatabolický efekt obsadzovaním 
receptorov kortizolu, rast a regenerácia nervových buniek, psychologický efekt.

Užívanie AAS je bohužiaľ spojené so závažnými vedľajšími účinkami. Medzi 
prechodné vedľajšie účinky u mužov patrí napríklad rozvoj steroidného akné, 
alopécia (plešatenie), zmeny v pomeroch HDL a LDL a celkového metabolizmu 
tukov, zmeny v krvnom obraze, gynekomastia (zväčšenie prsnej žľazy mužov), 
atrofrn semenníkov alebo zväčšenie prostaty. Väčšina z týchto zmien je zvratná 
a bez trvalých následkov, aj keď doba návratu metabolických parametrov 
do normálnych, fyziologických hodnôt môže trvať už po jednej kúre AAS 
až 6 mesiacov, v prípade endokrinných parametrov dokonca jeden rok. 
Ženy užívajúce AAS bývajú postihnuté tzv. virilizáciou, teda prejavom typicky 
mužských charakteristík ako zväčšenie hrtanovej chrupavky, zhrubnutím hlasu, 
plešatěním alebo rastom klitorisu. Orálne užívanie AAS zvyšuje riziko 
poškodenia pečene. Pravidelné užívanie AAS môže viesť k rozvoju trvalých 
poškodení predovšetkým srdcového svalu, v závažných prípadoch vedúcich 
až k smrti ich užívateľa. Typickým nálezom pri tzv. „anabolickom srdci“ 
je koncentrická hypertrofia ľavej predsiene, spojená s fibrózou a zmenšením 
objemu predsiene (obrázok 5). V podstate ide o patologické zhrubnutie stien 
predsiení, majúce za následok zmeny v prevode elektrického signálu po srdci 
(EKG signál), predsieňovej arytmie a k zmenšeniu vývrhového objemu. 
V extrémnych prípadoch sa zistilo aj vyše 800 gramov vážiace „anabolické“ 
srdce, pričom jeho priemerná hmotnosť u mužov je 300 gramov.
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Obr. 5 Priečny prierez srdcom užívateľa AAS na úrovni komôr. Okrem 
celkovej srdcovej hypertrofie (hmotnosť srdca 580 gramov) je zreteľné masívne 
zhrubnutie stien ľavej komory a zmenšenie jej dutiny, (prevzaté a upravené 
podľa Montisci et al., 2012)

Emočná nestabilita, úzkostné stavy, depresívne správanie či celková únava 
sprevádzaná kognitívnou nedostatočnosťou a poruchami pamäti sú typickými, 
ale často prehliadaným príkladmi následkov vznikajúcich počas a v krátkej dobe 
po ukončení aplikovania AAS. Náhle zmeny cirkulujúceho množstva 
androgénov vyplývajúce z aplikácie AAS a následného vyraďovania z užívania 
pri dopingovom konaní v športe môžu spustiť vznik abnormálneho psychického 
stavu, zvyšujúceho riziko samovrážd.

Selektívne modulátory androgénnych receptorov (ŠARM)

ŠARM tvoria pomerne novú skupinu liečiv, ktoré sú v ostatných rokoch 
mimoriadne populárne medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Predajcovia ich 
najčastejšie prezentujú ako tzv. prohormóny, aj keď na rozdiel od exogénnych 
AAS ich molekulová štruktúra nie je podobná androgénom a medzi prohormóny



nepatria. Svoj fyziologický účinok dosahujú selektívnou väzbou na androgénne 
receptory, teda vnútrobunkové receptory pre testosterón.

Vedľajšie účinky - od dávky závislé zníženie celkového testosterónu, pohlavné 
hormóny viažuce globulín (SHBG), HDL a celkových triglyceridov v krvi 
(Basaria et al., 2013). Pri vyšších dávkach (1 mg) poklesol významne aj voľný 
testosterón a folikulostimulačný hormón (FSH).

Popularitu ŠARM medzi športovcami zvyšuje ich zatiaľ náročná detekcia 
v odobratých vzorkách, predovšetkým tých ŠARM, ktoré sú len v štádiách 
klinického skúšania. A toto je práve najrizikovejšia časť spojená s užívaním 
ŠARM. Väčšina publikovaných štúdií testovala jednotlivé ŠARM len po dobu 
niekoľkých týždňov, nie však dlhodobo a opakovane. Preto nemáme 
momentálne k dispozícii vedecký dôkaz o bezpečnosti ŠARM pri ich 
dlhodobom zneužívaní zdravými športovcami.

Klenbuterol

Klenbuterol je liečivo patriace medzi tzv. agonisty beta-2 receptorov, teda látok 
znižujúcich efekt adrenalínu na bunky. Táto skupina liečiv je samostatnou 
skupinou zakázaných látok s názvom beta-2 agonisty, používaných 
predovšetkým v liečbe astmy. Klenbuterol je ale zaradený do skupiny 
anabolických látok spolu s AAS a ŠARM pre jeho stredne silné anabolické 
vlastnosti a tiež stimulačné a hmotnosť redukujúce vlastnosti. Často je vstupnou 
bránou pre užívanie AAS.

Vedľajšie účinky - zvýšený tlak krvi a srdcová frekvencia, arytmia, hypertrofia 
srdca, nervozita, úzkosť.

Glukokortikoidy

Glukokortikoidy ako napríklad kortizol sú druhou skupinou steroidných 
hormónov uvedených na Zozname zakázaných látok a metód. Pre laickú 
športovú verejnosť ide o paradoxnú situáciu, pretože glukokortikoidy 
sú primárne vnímané ako katabolické hormóny, spôsobujúce pri pravidelnom 
užívaní pokles svalovej hmoty a sily a naopak, nárast podielu telesného tuku. 
Navyše sa často používajú lokálne pri zápalových procesoch v šľachovom alebo 
väzivovom tkanive. Aj z toho dôvodu patria glukokortikoidy do kategórie látok 
a metód zakázaných počas súťaže, čiže ich prítomnosť pri mimosúťažnej
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dopingovej kontrole nie je zakázaná. Navyše je zakázané len systémové podanie 
glukokortikoidov, konkrétne je to podanie orálne (do úst), rektálne (do konečníka), 
intravenózne (do žily) alebo intramuskuláme (do svalu).

Publikovaných vedeckých prác zaoberajúcich sa glukokortikoidmi ako 
dopingovými látkami je pomerne málo. Existujú však laboratórne 
experimentálne práce ukazujúce dopingový potenciál glukokortikoidov 
pri ich krátkodobom užívaní, najmä na krátkodobú vytrvalosť. Mechanizmy 
pre zlepšenie výkonnosti vplyvom glukokortikoidov nie sú úplne objasnené, 
okrem analgetických (bolesť tlmiacich) efektov je jednou z pravdepodobných 
účinkov ich vplyv na metabolizmus sacharidov. Zaznamenali sa totiž zvýšené 
hladiny krvnej glukózy (pokojovej a pozáťažovej) alebo laktátu po záťaži.

Vedľajšie účinky - zistili sa zmeny viacerých hormonálnych parametrov, 
konkrétne významné poklesy ACTH (adrenokortikotropný hormón), 
DHEA (dehydroepiandrosterón), PRL (prolaktín), rastového hormónu, 
TSH (tyreostimulačný hormón) a testosterónu. Aj z týchto biochemických 
zmien je evidentný vplyv na metabolizmus, ako aj hormonálny systém už pri 
krátkodobom užívaní. Pri dlhodobom zneužívaní je preto riziko vzniku rôznych 
porúch viac ako pravdepodobné.

V kategórie S.2 Peptidové hormóny a rastové faktory sa nachádzajú viaceré 
často zneužívané látky. Z názvu vyplýva, že tieto látky majú bielkovinový 
charakter, a preto sú vo väčšine prípadov aplikované injekčné, aby sa 
nedegradovali v tráviacom trakte.

Rastový hormón

Rastový hormón (GH) a jeho pomocné faktory, predovšetkým inzulínu podobný 
rastový faktor 1 (1GF-1) a mechanický rastový faktor (MGF) majú v priebehu 
biologického vývinu organizmu dôležitú funkciu. GH u detí stimuluje rast 
a mineralizáciu kostí. Všeobecne zvyšuje proteosyntézu, ale nové štúdie 
naznačujú, že menej v zmysle syntézy kontraktilných bielkovín a viac syntézu 
svalového kolagénu. Medzi ďalšie v športe žiadané vlastnosti patrí stimulovanie 
odbúravania tukov, stimulácia tvorby glukózy v pečeni (glukoneogenéza) 
a stimulácia imunitného systému.
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Vedľajšie účinky — akromegália (rast niektorých koncových častí tela ako prsty, 
nos), rast vnútorných orgánov, hyperglykémia, inzulínová rezistencia, cukrovka.

V súčasnosti sa čoraz častejšie užívajú fragmenty GH alebo jeho uvoľňujúce 
faktory peptidového charakteru, akým je hexarelín, čím sa nadmerne stimuluje 
syntéza vlastného GH. Práve internetový predaj týchto peptidových látok 
je obrovským problémom nielen pre šport, ale aj z pohľadu zdravotného rizika 
pre bežnú populáciu (obrázok 6).

PARTICLE:
P&PTID&b

ifc Páči sa ml to Sledovať Zdieľať

ww..wK..w» . • •“ — ................ ..........

pomôcť pri problémoch s tlakom v ľavej komore, ako aj pri hojení jaziev na 
srdci.

gpeptides #peptide tfparticlepeptides #particlepeptidesteam flhexarelin 

ф Tento produkt slúži výhradne pre výskumné a laboratórne účely. Produkt 
nie je farmaceutický liek alebo výživový doplnok. ф 

LU Informácie o produkte nájdete na http://bit.ly/hexarelin LU
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Vytvoriť stránku PARTiCLEPEPTIOES.COM
HEXARELÍN - Particle Peptides

Obr. 6 Ukážka propagácie predaja zakázanej látky hexarelín na sociálnej sieti. 
Hoci je na stránke uvedené, že produkt slúži len na výskumné a vedecké účely, 
ďalším odklikom sa zákazník dostane na web stránku umožňujúcu tento peptid 
voľne zakúpiť, (zdroj: facebook.com/particlepeptides)
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Erytropoetíny ovplyvňujúce erytropoézu

Erytropoetín (EPO) je peptidový hormón produkovaný v obličkách, ktorý 
v reakcii na bunkovú hypoxiu (nedostatok kyslíka) stimuluje produkciu 
červených krviniek (erytropoézu) v kostnej dreni. Je preto primárne zneužívaný 
vo vytrvalostných športoch na zvýšenie transportnej kapacity kyslíka v krvi. 
Podľa niektorých štúdií má aj neurostimulačný efekt cez zvýšenie dopamínu 
v mozgu.

Vedľajšie účinky - „zhustnutie“ krvi, teda zvýšenie podielu červených krviniek 
na úkor krvnej plazmy, čo následne vedie k riziku zvýšenia systolického tlaku, 
trombózy a mozgovej príhody alebo infarktu myokardu.

Stimulanty - stimulanciá

Stimulanciá sú veľkou skupinou zakázaných látok, ktoré zvyšujú fyzickú 
a mentálnu výkonnosť v priebehu samotného športového výkonu. Potláčajú 
pocit únavy, čím zvyšujú športový výkon. Zahŕňajú aj nelegálne drogy ako 
kokaín a extáza. V minulosti bol medzi stimulanciá zaradený aj kofeín, neskôr 
bol zo Zoznamu vyradený a momentálne sa nachádza spolu s nikotínom len 
na zozname Monitorovacieho programu.

Vedľajšie účinky - vznik arytmií, zástava srdca, kolaps organizmu, 
predovšetkým pri jeho súčasnej dehydratácii a prehriatí pri športovaní v teplom 
prostredí.

Kanabinoidy

Do tejto skupiny patria prírodné látky ako aj synteticky vyrobené látky. Aktívna 
látka je tetrahydrokanabinol (THC). Hoci nie sú žiadne priame dôkazy 
o pozitívnom vplyve na športový výkon, látky z tejto skupiny sú pomerne 
častým nepriaznivým analytickým nálezom. Najčastejšie boli užité dlhšie 
pred súťažou ako „rekreačná“ droga.

Vedľajšie účinky - krátkodobo: zníženie fyzického výkonu, ovplyvnenie 
krátkodobej pamäte

vysoké dávky: vysoké riziko rozvoju psychických porúch, závislosti, nespavosť, 
panika, dezorientácia.
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Génový a bunkový doping

Z troch zakázaných metód na Zozname je génový a bunkový doping 
jednoznačne „metódou budúcnosti“. Obrovský pokrok v molekulárnej biológii, 
genetike a bioinžinicrstve v posledných rokoch pravdepodobne spôsobí masívne 
rozšírenie tejto metódy v športe. Už v súčasnosti je dostupných viacero 
spôsobov, ako ovplyvniť genetickú informáciu športovca alebo prepis jeho 
génov, napríklad cez vírusový transfer polymérov nukleových kyselín alebo 
analógov nukleových kyselín, použitie látok prepisujúcich gény vytvorených 
s cieľom meniť génovú sekvenciu a/alebo transkripčnú, post-transkripčnú 
alebo epigenetickú reguláciu génovej expresie či pomocou použitia normálnych 
alebo geneticky modifikovaných buniek.

Stretávame sa aj s prípadmi, kedy sú mladí športovci geneticky testovaní, 
aby sa zistilo či majú genetickú predispozíciu na úspech v danom športe. 
Takúto genetickú typizáciu využívajú sponzori pri rozhodovaní o finančnej 
podpore športovca.

Vedľajšie účinky — sú ťažko odhadnuteľné, reálny je prenos prípadných 
negatívnych zmien na potomstvo športovca. Pri génových terapiách v medicíne 
nie sú zriedkavé ani úmrtia pacientov.

Diuretiká a maskovacie látky

V dopingu sa používajú predovšetkým na zamaskovanie prítomnosti zakázanej 
látky, často sa užívajú spolu s anabolikami.

Vedľajšie účinky — narušenie rovnováhy vody a solí, hypotenzia, arytmia, šok, 
poškodenie gastrointestinálneho traktu a obličiek.
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5 DOPINGOVÁ KONTROLA, TESTOVANIE 
A VYŠETROVANIE

Hoci prvé analýzy prítomnosti zakázaných látok v dostihoch koní sa uskutočnili 
pred viac ako 100 rokmi (zakázané alkaloidy v konských slinách), metodické 
testovanie v športe má omnoho kratšiu históriu. V roku 1966 medzinárodné 
federácie UCI (cyklistika) a FIFA (futbal) zaviedli dopingové testy na svojich 
majstrovstvách sveta. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zriadil svoju 
vlastnú lekársku komisiu a založil svoj prvý zoznam zakázaných látok v roku 
1967 a následne sa vykonávali prvé testy na Letných olympijských hrách 
v Mexiku v roku 1968. Nešlo však zďaleka o dôkladné analýzy, veď napríklad 
prítomnosť zakázaných androgénnych anabolických steroidov sa začala zisťovať 
až od roku 1976.

V súčasnosti je systém laboratórnych analýz v akreditovaných antidopingových 
laboratóriách omnoho dokonalejší a je schopný odhaliť veľké spektrum 
zakázaných látok a metód. Laboratórne analýzy sú ale len jednou súčasťou 
kontrolných procesov, preto je dobré si na tomto mieste zadefinovať základné 
pojmy ako testovanie a dopingová kontrola.

5.1 DOPINGOVÁ KONTROLA A TESTOVANIE

Dopingová kontrola: všetky kroky a procesy od plánovania testov až po konečné 
rozhodnutie všetkých odvolaní, vrátane všetkých krokov a procesov, 
ako napríklad poskytovanie informácií o pobyte športovca, odber vzoriek 
a nakladanie s nimi, analýza v laboratóriu, terapeutické výnimky, nakladanie 
s výsledkami a pojednávania.

Testovanie: je časť procesu dopingovej kontroly zahŕňajúca plánovanie odberu 
vzoriek, priebeh odberu vzoriek, nakladanie so vzorkami a transport vzoriek 
do laboratória.

Testovanie je teda časť dopingovej kontroly a nezahŕňa napríklad samotnú 
analýzu vzoriek v akreditovanom antidopingovom laboratóriu.

Testovanie je možné rozdeliť na dve základné skupiny a to testovanie na podujatí 
(súťažná dopingová kontrola) alebo mimo podujatia (mimosúťažná dopingová 
kontrola).
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Súťažná dopingová kontrola (in-competition)

Pokiaľ nie je pravidlami medzinárodnej federácie alebo riadiaceho orgánu 
predmetného podujatia stanovené inak, „počas súťaže“ znamená dobu 
začínajúcu dvanásť hodín pred súťažou, ktorej sa má športovec zúčastniť, 
až do konca tejto súťaže a do konca procesu odberu vzorky na tejto súťaži.

Za iniciovanie a nariadenie testovania na miestach konania podujatí v čase 
konania podujatí musí byť, s výnimkou nižšie uvedeného, zodpovedná len jedna 
organizácia. Odber vzoriek na medzinárodných podujatiach musí byť iniciovaný 
a nariadený medzinárodnou organizáciou, ktorá je riadiacim orgánom 
pre podujatie (napr. Medzinárodný olympijský výbor pre olympijské hry, 
medzinárodná federácia pre majstrovstvá sveta). Na národných podujatiach 
musí byť odber vzoriek iniciovaný a nariadený národnou antidopingovou 
organizáciou danej krajiny. Na žiadosť riadiaceho orgánu pre podujatie musí byť 
akékoľvek testovanie počas doby konania podujatia mimo miesta konania 
podujatia koordinované týmto riadiacim orgánom.

Ak si antidopingová organizácia, ktorá by inak mala právomoc vykonávať 
testovanie, ale nie je zodpovedná za iniciáciu a nariadenie testovania na podujatí, 
želá vykonať testovanie športovcov na mieste podujatia počas doby konania 
podujatia, musí sa najprv poradiť s riadiacim orgánom podujatia a získať 
povolenie na vykonanie a koordináciu takéhoto testovania. Ak antidopingová 
organizácia nie je spokojná s odpoveďou od riadiaceho orgánu podujatia, 
antidopingová organizácia môže, v súlade s postupmi publikovanými WADA, 
požiadať WADA o povolenie na vykonanie testovania a stanovenie, 
ako koordinovať takéto testovanie. WADA nesmie poskytnúť schválenie 
pre takéto testovanie pred konzultáciami s riadiacim orgánom podujatia a pred 
informovaním riadiaceho orgánu podujatia. Rozhodnutie WADA je konečné 
a nie je voči nemu možné podať odvolanie. Ak nie je uvedené inak v oprávnení 
vykonávať testovanie, takéto testy sa budú považovať za testy mimo súťaže. 
Za nakladanie s výsledkami takýchto testov bude zodpovedať antidopingová 
organizácia, ktorá iniciovala testovanie, ak nie je uvedené inak v pravidlách 
riadiaceho orgánu podujatia.
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Výber športovcov na testovanie

Na podujatiach je možné vybrať športovca podľa rôznych kľúčov. Spravidla 
sa využívajú tri základné kľúče:

- žrebovaním,
- podľa umiestnenia (víťaz, prví dvaja, traja..., poslední súťažiaci a pod.),
- cielené testovanie (podľa menovitého zoznamu).

Tieto štandardne používané kľúče výberu však nevylučujú aj ich kombináciu 
alebo využitie iného spôsobu výberu športovca.

Mimosúťažná dopingová kontrola

Pri mimosúťažných dopingových kontrolách nie je zámerom antidopingových 
organizácií rušiť nočný pokoj športovca ani nadmerne zasahovať do jeho 
súkromia, avšak moderný trend v boji proti dopingu ukazuje, že mimosúťažné 
kontroly sú vysoko efektívne a podľa odporučenia WADA sa majú vykonávať 
v čo najväčšom počte a vyslovene bez predchádzajúce oznámenia. To vyžaduje, 
aby mala poverujúca antidopingová organizácia dostatočne podrobné 
informácie o mieste pobytu a pohybe športovca, aby mohol byť zastihnutý 
komisárom dopingovej kontroly neočakávane. Pre veľký počet športovcov 
a náročnosť na spracovanie informácií sa povinnosť odovzdávať informácie 
o mieste pobytu prednostne týka najlepších športovcov v danom športe, ktorí 
sú zaradení do tzv. registra pre testovanie.

Samotný odber vzorky prebieha podobne ako pri súťažnej dopingovej kontrole. 
Stanica dopingovej kontroly sa operatívne volí v priľahlých priestoroch, 
pri kontaktovaní na domácej adrese je veľmi vítaná spolupráca a ochota 
športovcov vykonať odber vzorky priamo tam. Športovec postupuje podľa 
pokynov komisára dopingovej kontroly.

Povinnosťou športovca pri každej dopingovej kontrole je:
- zostať pod priamym dohľadom dopingového komisára/asistenta po celú dobu 

od okamihu oznámenia dopingovým komisárom /asistentom až do ukončenia 
odberu vzoriek,

- predložiť vhodný preukaz totožnosti,
- spolupracovať pri procese odberu vzoriek - zanedbanie môže byť považované 

za porušenie antidopingových pravidiel,
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- dostaviť sa na testovanie tak skoro ako je to možné, okrem prípadov 
oneskorenia z oprávnených dôvodov.

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že športovec má tak v priebehu 
súťažnej, ako aj mimosúťažnej dopingovej kontroly práva, ktoré mu nesmú 
byť odopreté, respektíve nesmú byť porušené.

Súťažná dopingová kontrola - pred odberom má športovec právo:
- požiadať o možnosť neskoršieho príchodu na stanicu dopingovej kontroly 

z oprávnených dôvodov, napríklad:

• odovzdávanie cien,

• záväzky voči médiám,

• súťaženie v inej disciplíne,

• posúťažné docvičenic,

• nevyhnutné lekárske ošetrenie,

• vyhľadanie zástupcu alebo tlmočníka,

• získanie dokladu totožnosti s fotografiou,
- vyžiadať si doplňujúce informácie o procese odberu vzorky,
- požiadať o modifikáciu procedúry odberu vzorky, ak sa jedná o športovca 

s postihnutím.

Pri mimosúťažnej dopingovej kontrole má okrem vyššie uvedených práv 
športovec právo dokončiť tréningovú jednotku.
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5.2 ODBER VZORKY

Štandardnými biologickými vzorkami odoberanými pri dopingovej kontrole sú 
moč alebo venózna krv. Výsledkom odberu sú vždy dve vzorky, a to vzorka A, 
a vzorka B (obrázok 7).

Obr. 7 Zberný materiál pre odber moču (horný obrázok) a venóznej krvi 
(dolný obrázok)
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Pri odbere moču má športovec na výber jednu z troch uzatvorených zberných 
nádob. Mal by si overiť či balenie nie je nepoškodené. Počas odovzdávania 
vzorky je v miestnosti prítomný len športovec a komisár alebo asistent komisára 
rovnakého pohlavia ako športovec. Minimálne množstvo pri odbere moču 
je 90 ml. Následne si športovec vyberie jednu z troch transportných súprav 
a po otvorení overí, či čísla na sade dvoch fliaš súhlasia s číslom na obale. 
Do fľašky B naleje minimálne 30 ml, zvyšok naleje do fľašky A a uzavrie. 
Tieto úkony vykonáva športovec sám, prípadne musí dať súhlas komisárovi, 
aby mu pomohol. Malé množstvo vzorky sa ponecháva na zmeranie špecifickej 
hustoty moču.

Do formulára dopingovej kontroly (viď. príloha) by mal športovec uviesť všetky 
informácie o liekoch a výživových doplnkoch, ktoré v poslednej dobe užil. 
Môže tiež zapísať pripomienky, ktoré má k priebehu dopingovej kontroly. 
Skontroluje si, či je na formulári uvedené správne číslo vzorky a či kópia 
pre laboratórium neobsahuje žiadne údaje, pomocou ktorých by ho bolo možné 
identifikovať. Športovec dostane jednu kópiu celého formulára.

5.3 KOMISÁR DOPINGOVEJ KONTROLY

Dopingovú kontrolu môže vykonávať len komisár dopingovej kontroly 
(DCO - doping control officer, ďalej len „dopingový komisár“). Dopingový 
komisár je fyzická osoba, ktorá bola riadne zaškolená a je poverená 
antidopingovou agentúrou s delegovanou zodpovednosťou vykonať proces 
dopingovej kontroly na určenom mieste. Dopingového komisára vymenúva 
a odvoláva riaditeľ agentúry. Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom 
dopingovej kontroly postavenie verejného činiteľa. Komisár pre odber krvi 
(BCO - blood collection officer) musí mať príslušnú kvalifikáciu a praktické 
skúsenosti, ktoré sa požadujú na vykonávanie odberov krvi zo žily. Na Slovensku 
vykonávajú funkciu komisára pre odber krvi len osoby so zdravotníckym 
vzdelaním (lekári a zdravotné sestry).

Dopingový komisár môže vykonávať akékoľvek aktivity zahrnuté v procese 
odberu vzorky, okrem odberu krvi, ak na to nie je kvalifikovaný, alebo môže 
poveriť svojich asistentov na vykonanie tých činností, ktoré spadajú pod ich 
pôsobnosť.
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Pozíciu dopingového komisára definuje Zákon 440/2015 Z. z. nasledovne:
§ 6 článok 1 — Športovým odborníkom je písm. g) dopingový komisár.

§ 91 článok 1 — Dopingovú kontrolu vykonáva agentúra prostredníctvom
dopingových komisárov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ agentúry.
Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom dopingovej kontroly
postavenie verejného činiteľa.

Každý komisár musí spĺňať nasledovné podmienky:
- je plnoletý,
- je schopný efektívne komunikovať v slovenskom jazyku, a ak je to potrebné, 

v jazyku testovaných športovcov a/alebo v anglickom jazyku,
- je povinný informovať agentúru o akomkoľvek konflikte záujmov 

(napr. zaangažovanosť do spravovania športu, pre ktorý sa vykonáva 
testovanie, príbuzenský vzťah, alebo zaangažovanosť do osobných 
záležitostí ktoréhokoľvek športovca, ktorý by mohol poskytnúť vzorku 
pri antidopingovej kontrole),

- je povinný dokladovat’ svoj bezúhonnosť formou výpisu z registra trestov.

Každý komisár má mať nasledovné charakteristiky:
- je schopný splniť inštrukcie,
- je schopný pracovať v náročných podmienkach,
- je schopný rýchlo a efektívne riešiť problémy,
- je schopný preukazovať rešpekt a profesionálne vystupovať,
- je schopný neprezradiť dôverné informácie,
- je schopný sa citlivo správať k emóciám športovca,
- je schopný dodržať časové požiadavky požadovaných úloh a povinností,
- má vedomosti o národnej a medzinárodnej športovej komunite,
- je vlastníkom platného vodičského preukazu a, ak je to možné, vlastní osobné 

vozidlo.
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5.4 REGISTER PRE TESTOVANIE

Každá antidopingová organizácia vytvára podľa kritérií vyplývajúcich zo svojho 
antidopingového programu register športovcov a tieto kritériá i zoznam 
zaradených športovcov zverejňuje. Existujú tri registre a to medzinárodný, 
národný a základný register pre testovanie. V medzinárodnom registri pre 
testovanie sú športovci medzinárodnej vrcholovej úrovne. V roku 2017 ich bolo 
na Slovensku 23. V národnom registri pre testovanie SADA sú predovšetkým 
vybraní športovci na úrovni národnej reprezentácie a v roku 2017 ich bolo 129. 
Vzhľadom na zvyšujúce sa počty dopingových kontrol u jedného športovca, 
napríklad pre potreby tvorby biologických pasov, sa v posledných rokoch počty 
športovcov tak v národnom, ako aj základnom registri pre testovanie 
zredukovali o viac ako polovicu.

Športovec môže byť zaradený súčasne do viacerých registrov - napríklad 
registra medzinárodnej športovej federácie (ak sa zúčastňuje majstrovstiev alebo 
iných významných podujatí) alebo registra národného športového zväzu 
(ak sa zúčastňuje medzinárodných podujatí alebo súťaží na najvyššej úrovni). 
Športovec by mal byť o zaradení do registra a rovnako o nutnosti poskytovať 
údaje o mieste pobytu informovaný. Na Slovensku vytvára register SADA 
podľa odporučených zoznamov od jednotlivých športových zväzov. 
Tie majú aj informačnú povinnosť voči športovcovi. Pokiaľ športovec nevie, 
čije zaradený do registra a či musí poskytovať informácie o mieste pobytu, 
môže sa informovať na príslušnej medzinárodnej federácii alebo národnom 
športovom zväze alebo na SADA. Aj keď je športovec zaradený do viacerých 
registrov súčasne, zvyčajne zasiela údaje o mieste pobytu len jednej organizácii 
(a v kópii aj ostatným organizáciám, o internej dohode organizácií je športovec 
informovaný), ktorá potom prípadné testovanie i vykonáva. Do registra 
pre testovanie s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú zaradení 
i všetci športovci so zákazom činnosti. Mimosúťažne môžu byť testovaní 
aj športovci s prerušenou športovou činnosťou a tehotné športovkyne.
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5.5 INFORMÁCIE O MIESTACH POBYTU A ADAMS

Všetci športovci zaradení do registrov pre testovanie sú povinní poskytnúť 
informácie o mieste pobytu na obdobie nasledujúceho štvrťroka.

Na tento účel bol vyvinutý tzv. Anti-Doping Administration & Management 
System (ďalej len ADAMS), teda systém pre antidopingovú administráciu 
a manažment. Ide o webový databázový systém, dostupný zadarmo, ktorý 
zjednodušuje každodenné aktivity všetkých zainteresovaných strán a športovcov 
zapojených do antidopingového systému.

Momentálne je dostupný v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine, 
japončine, ruštine, taliančine, holandčine, čínštine, kórejčine a arabčine. 
Viacúrovňový prístupový systém chráni bezpečnosť a dôvernosť údajov 
uložených v ADAMS v súlade s medzinárodnou nonnou „Ochrana súkromia 
a osobných údajov“.

ADAMS je v podstate stredisko výmeny informácií, kde všetky zainteresované 
strany (športovci, antidopingové organizácie, atď.) vkladajú všetky údaje, najmä 
laboratórne výsledky, terapeutické výnimky (TUE) a informácie o porušeniach 
antidopingových pravidiel. Uľahčuje výmenu informácií medzi príslušnými 
organizáciami a podporuje transparentnost’ a účinnosť vo všetkých 
antidopingových činnostiach (www.wada-ama.org).

Športovci, ktorí sú zaradení do Registra pre testovanie svojou medzinárodnou 
federáciou a/alebo národnou antidopingovou organizáciou, poskytujú 
informácie o mieste svojho pobytu spôsobom špecifikovaným v Medzinárodnej 
norme pre testovanie a vyšetrovanie. Medzinárodné federácie a národné 
antidopingové organizácie musia koordinovať identifikáciu takýchto športovcov 
a zber informácií o mieste ich pobytu. Každá medzinárodná federácia a národná 
antidopingová organizácia prostredníctvom ADAMS sprístupní zoznam, ktorý 
určí športovcov zaradených do jej Registra pre testovanie buď podľa mena alebo 
podľa jasne definovaných špecifických kritérií. Športovci majú byť informovaní 
pred zaradením do Registra pre testovanie aj vtedy, keď sú z neho vyradení. 
Informácie o mieste svojho pobytu, ktoré poskytnú počas doby zaradenia 
v Registri pre testovanie, budú dostupné cez ADAMS a budú dostupné pre 
WADA a iné antidopingové organizácie s právomocou vykonávať testovanie 
športovca. S týmito informáciami sa má vždy zaobchádzať prísne dôverne; majú 
sa používať výlučne na účely plánovania, koordinovania a vykonávania 
dopingovej kontroly, poskytujúc informácie potrebné do biologického pasu
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športovca alebo iné analytické výsledky, podporovať vyšetrovanie v prípade 
potenciálneho porušenia antidopingových pravidiel alebo podporovať konania 
tvrdiace, že došlo k porušeniu antidopingových pravidiel; a majú byť zničené, 
ak už stratili význam na tieto účely v súlade s Medzinárodnou normou 
na ochranu súkromných a osobných informácií.

5.6 SPRÁVA VÝSLEDKOV DOPINGOVÝCH TESTOV

Správu výsledkov si ukážeme na príklade, pri ktorom je zaň zodpovedná 
národná antidopingová organizácia. SADA nakladá s výsledkami dopingových 
testov spoľahlivým a nestranným spôsobom v súlade s národnými 
a medzinárodnými štandardmi. SADA je zodpovedná za riadenie výsledkov 
v rámci národného testovacieho programu. Laboratórium, ktoré analyzovalo 
vzorky dopingového testu, informuje SADA o výsledkoch všetkých vzoriek 
spoľahlivým a dôverným spôsobom.

Výsledky s negatívnym dopingovým testom

Na základe záznamov o odbere vzorky a dokumentácie výsledkov analýzy 
z laboratória identifikuje SADA športovcov, ktorých test bol negatívny. 
Ak je to potrebné, SADA informuje zúčastnené strany o negatívnom výsledku 
analýzy. Športovci zvyčajne nie sú samostatne informovaní o negatívnom 
výsledku.

Športovec si môže výsledok vyžiadať na adrese office@antidoping.sk. 
Ak sa bude emailová adresa zhodovať s adresou uvedenou na formulári 
dopingovej kontroly (DCF), výsledok kontroly bude odoslaný formou SMS 
na číslo uvedené v DCF.

Nepriaznivý analytický nález

Ak výsledok dopingového testu (vzorka A) je nepriaznivým analytickým 
nálezom (pozitívnym výsledkom), SADA skontroluje, či má športovec platnú 
terapeutickú výnimku (TUE) týkajúcu sa látky, ktorá spôsobila nepriaznivý 
analytický nález alebo či takáto TUE môže byť športovcovi udelená retroaktivně 
na základe Svetového antidopingového kódexu a Medzinárodnej normy
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pre terapeutické výnimky. SADA tiež preskúma, či by nepriaznivé analytické 
zistenie mohlo byť spôsobené odchýlkou od medzinárodnej normy pre testovanie 
a vyšetrovanie. Ak má športovec platnú TUE alebo môže byť udelená so spätnou 
platnosťou, SADA nebude pokračovať v riešení tohto výsledku dopingového 
testu ako o nepriaznivom analytickom náleze.

Ak predbežné preskúmanie preukáže, že športovcovi nebola udelená TUE 
a ani nemôže byť udelená so spätnou platnosťou, SADA pošle športovcovi 
žiadosť o vysvetlenie. Tieto informácie budú tiež doručené ďalším stranám, 
v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom.

Športovec je oprávnený požiadať o analýzu B vzorky v termíne stanovenom 
v žiadosti o vysvetlenie nepriaznivého analytického nálezu. Žiadosť o analýzu 
B vzorky musí byť predložená písomne alebo iným overiteľným spôsobom. 
Ak nie je žiadosť o analýzu B vzorky podaná v stanovenej lehote, predpokladá 
sa, že sa upustilo od práva na analýzu B vzorky. Pred začatím analýzy B vzorky 
je potrebné, aby športovec uhradil cenu tejto analýzy na účet SADA. V prípade 
negatívneho výsledku B vzorky bude suma za túto analýzu športovcovi vrátená.

Antidopingová agentúra SR vykonáva ročne podľa plánu okolo 300 dopingových 
kontrol z vlastného poverenia. Prevalencia pozitívnych prípadov sa pohybuje 
okolo 3 %, čo predstavuje skoro dvojnásobok svetových štatistík, pričom 
najviac porušení sa vyskytuje v kulturistike a naturálnej kulturistike 
(Csáderová, 2018).

Akékoľvek iné porušenie antidopingového pravidla

SADA vykonáva aj ďalšie vyšetrovania potrebné na objasnenie podozrení 
o porušeniach antidopingových pravidiel s postupmi, ktoré považuje za vhodné 
a potrebné. Ak má SADA opodstatnené dôvody domnievať sa, že došlo 
k porušeniu antidopingového pravidla (napríklad odmietnutie dopingovej 
kontroly, držanie zakázaných látok, atypické zistenia v biologickom pase, 
spoluúčasť alebo zakázané združovanie), písomne upovedomí podozrivého 
športovca alebo inú osobu o časti kódexu, ktorá bola pravdepodobne porušená 
a dôvodoch porušenia.

SADA vyžiada od príslušnej osoby písomné vyjadrenie, alebo predvolá osobu 
na vypočutie o možnom porušení antidopingového pravidla, aby boli
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zdokumentované potrebné informácie pred rozhodnutím o tom, či daná osoba 
porušila antidopingové pravidlá.

Preskúmanie atypických a nepriaznivých nálezov v biologických pasoch 
športovca

Pomerne novou a nie veľmi častou skutkovou podstatou je preskúmanie 
atypických nálezov a nepriaznivých nálezov v biologickom pase športovca. 
Niektoré medzinárodné športové federácie založili biologické pasy športovcom 
už v roku 2009 a pokračujú dodnes. Antidopingová agentúra SR vstupuje 
aktívne do tohto procesu od roku 2017. Biologické pasy športovcov sú povinné 
pre všetky antidopingové organizácie od januára 2018. WADA vytvorila 
technický dokument, ktorý špecifikuje športovca, u ktorého by mal byť založený 
biologický pas. Kľúčovým prvkom pri zriadení biologického pasu športovcovi 
sú jeho fyzické požiadavky na športovú disciplínu (Csáderová, 2018).

Preskúmanie atypických a nepriaznivých nálezov v biologických pasoch 
športovcov sa deje v dvoch nezávislých stupňoch. V prvom stupni vykoná 
akreditované laboratórium analýzu odobratej vzorky a v prípade atypického 
alebo nepriaznivého nálezu v biologickom pase športovca zaujme stanovisko 
voči zisteným nezrovnalostiam. V rámci stanoviska laboratória zvyknú byť 
odporúčania ďalšieho postupu pre SADA. V druhom stupni SADA preskúma 
stav nálezu a rozhodne o ďalšom postupe. Ak je SADA presvedčená, že došlo 
k porušeniu antidopingového pravidla, upozorní na túto skutočnosť športovca 
a vyžiada od neho stanovisko k zistenému nálezu. Informácie o tomto šetrení 
budú zaslané aj na príslušný národný športový zväz, medzinárodnej športovej 
federácií a svetovej antidopingové) agentúre.

Predbežne pozastavenie

V prípade, že sú splnené podmienky na dočasné zastavenie činnosti, SADA 
o tom informuje športovca a zároveň aj príslušný športový zväz, ktorý musí 
bezodkladne športovcovi športovú činnosť pozastaviť. V prípade, že podmienky 
pre pozastavenie športovej činnosti nie sú splnené, športovec má právo 
dobrovoľne prijať pozastavenie činnosti, kým sa daný prípad neuzavrie.

Nepriaznivý analytický nález sa nepovažuje za porušenie antidopingového 
pravidla dovtedy, kým príslušná komisia športového zväzu nevydá rozhodnutie. 
Právna ochrana športovca musí byť rešpektovaná zachovaním mlčanlivosti
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v predmete konania až do prijatia konečného rozhodnutia. Len sám športovec 
môže pravdivé informácie o konaní zverejniť pred konečným rozhodnutím.

Počas dočasného pozastavenia nesmie športovec alebo iná dotknutá osoba:
- reprezentovať športovú organizáciu alebo inú organizáciu v akejkoľvek 

disciplíne, ktorá sa zaviazala dodržiavať svetový antidopingový kódex 
alebo

- zúčastniť sa súťaže alebo inej športovej udalosti ako športovec alebo 
organizátor, usporiadanej športovou organizáciou alebo inou organizáciou, 
ktorá sa zaviazala, že bude dodržiavať Svetový antidopingový kódex.
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6 PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 
A SANKCIE

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, porušenie antidopingových 
pravidiel neznamená len to, že sa vo vzorke športovca nájde zakázaná látka, aj 
keď toto porušenie pravidiel je v praxi najčastejšie. Porušením antidopingových 
pravidiel sú aj činy, ktoré nemusia znamenať priame užitie zakázanej látky alebo 
použitie zakázanej metódy, ale vedú napríklad k napomáhaniu pri porušovaní 
antidopingových pravidiel tretej osoby. Podľa Svetového antidopingového 
kódexu porušenie antidopingového pravidla zahŕňa:

- prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke 
športovca,

- užívanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
- vyhýbanie sa, odmietnutie alebo neposkytnutie vzorky,
- neudanie miesta pobytu alebo nezastihnutie športovca komisárom v uvedenom 

čase,
- manipulácia s ľubovoľnou časťou dopingovej kontroly,
- držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
- podávanie zakázaných látok alebo zakázaných metód,
- napomáhanie pri porušovaní antidopingových pravidiel,
- zakázané združovanie.

Je dôležité si uvedomiť, že aj pokus o porušenie antidopingového pravidla 
sa považuje za porušenie antidopingového pravidla.

Pravidlá týkajúce sa užívania dopingu, dopingových testov alebo informácií 
o kontaktoch a miestach pobytu sa nevzťahujú na trénerov alebo iných osôb 
realizačného tímu športovca. Vyšetrovanie vo veci porušenia antidopingového 
pravidla začína, ak vzniklo podozrenie, že došlo ku konaniu, ktoré je definované 
ako:

- manipulácia s ľubovoľnou časťou dopingovej kontroly,
- držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
- podávanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
- podpora propagácia alebo navádzanie na doping.

Ak tréner alebo iná osoba realizačného tímu užíva zakázanú látku alebo 
zakázanú metódu, nesmie spolupracovať so športovcom.
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6.1 SANKCIE

Možné sankcie za porušenie antidopingového pravidla sú:
- anulovanie výsledkov súťaže,
- zákaz športovej činnosti,
- písomné upozornenie.

Podľa pravidiel je sankcia za užívanie zakázanej látky alebo metódy až do 
štyroch rokov zákazu činnosti. Držanie zakázaných látok alebo zakázaných 
metód a podpora dopingu sa považujú za závažnejšie porušenie antidopingového 
pravidla ako ich užívanie, preto sa v týchto prípadoch udeľuje sankcia najmenej 
štyri roky. Toto sa týka aj osôb realizačného tímu športovca.

Pri druhom porušení antidopingových pravidiel tým istým jednotlivcom 
sú sankcie vyššie ako pri prvom porušení, teda doba zákazu jeho/jej činnosti 
je predĺžená. Pri treťom porušení antidopingových pravidiel je spravidla 
udelený doživotný zákaz činnosti.

Z praktického pohľadu je nielen pre športovcov, ale aj trénerov, funkcionárov 
atď. dôležitý fakt, že obdobie zákazu športovej činnosti predstavuje úplný 
zákaz všetkých činností spojených s organizovaným športom. Obdobie 
zákazu športovej činnosti sa vzťahuje aj na činnosti všetkých organizácií, 
ktoré sú signatárom Svetového antidopingového kódexu, a je preto globálny.

Osoba, ktorej plynie trest zákazu športovej činnosti, nemôže:
- organizačne zastupovať športovú organizáciu alebo inú organizáciu, ktorá 

sa zaviazala dodržiavať Svetový antidopingový kódex,
- zúčastniť sa súťaže alebo inej športovej udalosti organizovanej športovou 

organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá sa zaviazala Svetový 
antidopingový kódex,

- vykonávať administratívne úlohy, trénerskú činnosť, alebo inú činnosť 
v realizačnom tíme športovca v športovej alebo inej organizácii, ktorá 
je signatárom Svetového antidopingového kódexu,

- vykonávať činnosť osobného trénera, osobného lekára alebo inej podpornej 
osoby športovca, ktorý sa zaviazal dodržiavať Svetový antidopingový 
kódex.
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Rozhodovanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

V laickej verejnosti často prevláda názor, že sankcie udeľuje národná, respektíve 
Svetová antidopingová agentúra. Nie je to však tak. Vo veci porušenia 
antidopingového pravidla najprv zasadá komisia na pôde SADA, ktorá 
je zložená z odborných pracovníkov SADA a rozhoduje o tom, či došlo 
k naplneniu podstaty porušenia antidopingového pravidla. Ak táto komisia 
rozhodne o tom, že prípad predstavuje porušenie antidopingového pravidla, 
vydá písomné vyhlásenie, ktoré je zaslané Svetovej antidopingovej agentúre, 
medzinárodnej športovej federácií a národnému športovému zväzu.

O uložení sankcie rozhoduje národný športový zväz. Niektoré medzinárodné 
federácie vyžadujú, aby rozhodnutie národného športového zväzu vo veci 
porušenia antidopingového pravidla bolo najprv odsúhlasené medzinárodnou 
športovou federáciou. Na prejednávaní vo veci porušenia antidopingového 
pravidla má právo byť prítomný zástupca SADA.

Rozhodnutie komisie národného športového zväzu, ktorá rozhodla vo veci 
porušenia antidopingového pravidla, sa zasiela všetkým stranám, ktoré sa majú 
právo voči tomuto rozhodnutiu odvolať, vrátane Svetovej antidopingovej 
agentúry a medzinárodnej športovej federácie príslušného športového zväzu 
(obrázok 8).
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Obr. 8 Schematické zobrazenie celého priebehu dopingovej kontroly v prípade 
porušenia niektorého z antidopingových pravidiel. SADA- Antidopingová agentúra 
Slovenskej republiky, WADA - Svetová antidopingová agentúra, ABP - biologický 
pas športovca, (zdroj: Antidopingová agentúra Slovenskej republiky)
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7 TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY

Zoznam zakázaných látok a metód obsahuje množstvo takých chemických 
látok, ktoré sú registrovanými liečivami a štandardne sa používajú v terapii 
rôznych akútnych a chronických ochorení. Ak na takéto ochorenie trpí 
registrovaný športovec a musí v rámci terapie krátkodobo alebo dlhodobo 
užívať liečivá zo Zoznamu, má možnosť požiadať o udelenie výnimky, 
konkrétne takzvanej terapeutickej výnimky (TUE, z anglického Therapeutic 
Use Exemption). Postup pri získaní TUE sa riadi jednou z piatich 
medzinárodných noriem, konkrétne Medzinárodnou normou pre terapeutické 
výnimky a je zrozumiteľne popísaný napríklad na webstránkc SADA 
(http://www.antidoping.sk/tue/).

Medzinárodná norma pre terapeutické výnimky bola prvýkrát prijatá v roku 
2004 a nadobudla účinnosť 1. januára 2005. Následné revízie sa vykonali 
v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2015.

Podľa tejto normy môže byť športovcovi udelená TUE len ak môže preukázať 
splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:

- Príslušná zakázaná látka alebo metóda je potrebná na účely liečby akútneho 
alebo chronického zdravotného stavu a daný športovec by utrpel vážne 
poškodenie zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola 
poskytnutá.

- Terapeutické použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy s vysokou 
pravdepodobnosťou nepovedie k ďalšiemu zvýšeniu výkonnosti, ktorú 
by bolo možné predpokladať ak sa športovcovi po liečbe akútneho alebo 
chronického zdravotného stavu vráti normálny zdravotný stav.

- Neexistuje primeraná terapeutická alternatíva k použitiu zakázanej látky 
alebo zakázanej metódy.

- Nutnosť použitia zakázanej látky alebo zakázanej metódy nie je dôsledkom, 
úplne alebo čiastočne, predchádzajúceho použitia látky alebo metódy 
(bez TUE), ktorá bola zakázaná v čase daného použitia.

Športovec, ktorý potrebuje TUE, by mal o jej udelenie požiadať čo najskôr.
V prípade látok zakázaných len počas súťaže by mal športovec požiadať 
o udelenie TUE najmenej 30 dní pred dátumom svojej nasledujúcej súťaže,
pokiaľ nejde o urgentnú alebo výnimočnú situáciu.
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V prípade urgentnej alebo výnimočnej situácie môže športovec požiadať o TUE 
aj spätne. V tomto prípade ide o takzvanú retroaktívnu TUE. Tento typ TUE 
sa tiež riadi prísnymi pravidlami a športovcovi môže byť udelený retroaktívny 
súhlas s terapeutickým použitím zakázanej látky alebo zakázanej metódy len ak:

- bola potrebná urgentná liečba alebo liečba akútneho zdravotného stavu; 
alebo

- z dôvodu iných výnimočných okolností, nebolo dostatok času alebo 
príležitosť, aby športovec mohol podať žiadosť o udelenie TUE, alebo 
aby ju mohol posúdiť Výbor pre terapeutické výnimky, zriadený 
antidopingovou organizáciou pre posudzovanie žiadostí o TUE, pred 
odberom vzorky; alebo

- platné pravidlá vyžadujú od športovca alebo povoľujú športovcovi 
(článok Kódexu 4.4.5) požiadať o udelenie retroaktívnej TUE; alebo

- je dohodnuté, že WADA a antidopingová organizácia, ktorej sa podáva 
alebo môže byť podaná žiadosť o udelenie retroaktívnej TUE súhlasí, 
že férovosť si vyžaduje udelenie retroaktívnej TUE.

7.1 PROCES PODANIA ŽIADOSTI O UDELENIE 
TERAPEUTICKEJ VÝNIMKY

Športovec by mal podať žiadosť svojej antidopingovej organizácii, 
medzinárodnej federácii a/alebo organizátorovi významného podujatia 
prostredníctvom systému ADAMS.

Športovec by si mal ponechať jednu kompletnú kópiu dokumentov formulára 
žiadosti o udelenie TUE a všetkých materiálov a informácií, ktoré predloží 
na podporu danej žiadosti. Súhrn lekárskej správy musi športovec poskytnúť 
aj v anglickom alebo francúzskom jazyku, pretože TUE udelená SADA sa vkladá 
do systému ADAMS a je sprístupnená na revíziu Svetovej antidopingovej 
agentúre (WADA). Všetky náklady vynaložené športovcom v spojitosti 
so žiadosťou znáša športovec.

59



K formuláru TUE musí byť priložené:
- stanovisko kvalifikovaného lekára potvrdzujúce potrebu športovca užívať 

príslušnú zakázanú látku alebo zakázanú metódu na terapeutické účely; a
- komplexné zdravotné záznamy, vrátane dokumentácie od lekára, ktorý 

stanovil pôvodnú diagnózu (ak existuje) a výsledkov všetkých vyšetrení, 
laboratórnych analýz a obrazových výstupov súvisiacich so žiadosťou.

Komisia pre udeľovanie terapeutických výnimiek (TUEC) musí rozhodnúť, 
či vyhovie alebo nevyhovie žiadosti čo najskôr a zvyčajne najneskôr do 21 dní 
od doručenia kompletnej žiadosti. Ak je žiadosť o udelenie TUE podaná 
primerane včas pred podujatím, TUEC musí vyvinúť maximálne úsilie, 
aby vydala rozhodnutie pred začatím podujatia.

Rozhodnutie udeliť TUE musí špecifikovať dávkovanie, frekvenciu, spôsob 
a trvanie podávania príslušnej zakázanej látky alebo zakázanej metódy. 
Rozhodnutie odmietnuť žiadosti o udelenie TUE musí obsahovať vysvetlenie 
dôvodov odmietnutia.

Každá TUE musí mať určenú dobu trvania, na konci ktorej platnosť danej TUE 
vyprší automaticky. Ak športovec potrebuje naďalej používať zakázanú látku 
alebo zakázanú metódu po dobe uplynutia platnosti, je povinný predložiť 
žiadosť o udelenie novej TUE dostatočne pred dátumom ukončenia platnosti 
prvej, aby bolo dosť času na vydanie rozhodnutia k žiadosti pred dátumom 
jej expirácie.

V prípade, že športovec po udelení TUE požaduje podstatne odlišné dávkovanie, 
frekvenciu, spôsob alebo trvanie podávania zakázanej látky alebo zakázanej 
metódy v porovnaní s údajmi špecifikovanými v TUE, musí požiadať o udelenie 
novej TUE. Ak prítomnosť, použitie, vlastníctvo alebo podanie zakázanej látky 
alebo zakázanej metódy nie je v súlade s podmienkami udelenej TUE, samotná 
skutočnosť, že športovcovi bola udelená TUE nezabráni, aby nález predstavoval 
porušenie antidopingového pravidla.

Športovec môže žiadať o udelenie terapeutickej výnimky na troch úrovniach. 
Športovec národnej úrovne žiada o TUE prostredníctvom svojej národnej 
antidopingovej agentúry, na Slovensku teda prostredníctvo SADA (obrázok 9). 
Športovec medzinárodnej úrovne žiada o TUE prostredníctvom medzinárodnej 
federácie a/alebo organizátora významného športového podujatia.

60



U

Obr. 9 Postup pre udelenie TUE v prípade, ak športovec nie je športovcom 
medzinárodnej úrovne, (zdroj: http://antidoping.sk/tue/)
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8 PRÁVA A POVINNOSTI PODPORNÉHO TÍMU 
ŠPORTOVCA - ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV

Zo Zákona o športe jasne vyplýva, že antidopingová legislatíva sa dotýka 
aj podporného tímu športovca, teda jeho/jej sprievodného personálu (tréner, 
lekár, fyzioterapeut a iní). Členovia sprievodného personálu športovca musia 
plniť predovšetkým tieto úlohy a zodpovednosti:

- byť dobre informovaní a dodržiavať každú antidopingovú politiku 
a pravidlá prijaté v súlade s Kódexom, ktoré sa vzťahujú na neho alebo 
na športovcov, ktorých podporuje,

- spolupracovať s programom testovania športovcov,
- využívať svoj vplyv na hodnoty a správanie športovcov s cieľom posilniť 

ich postoje v boji proti dopingu,
- oznámiť svojej národnej antidopingovej organizácii a medzinárodnej 

federácii akékoľvek rozhodnutie prijaté stranou, ktorá nie je signatárom, 
vyhlasujúce, že športovec sa dopustil porušenia antidopingového pravidla 
v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov,

- spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia 
antidopingových pravidiel,

- sprievodný personál športovca nebude používať ani mať v držbe 
akúkoľvek zakázanú látku alebo zakázanú metódu bez platného 
oprávnenia.
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9 RIZIKÁ VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV

Hlavným dôvodom užívania výživových doplnkov je snaha o rýchlejšiu 
regeneráciu a oddialenie únavy, zvýšenie objemu a intenzity tréningových 
dávok, príjem niektorých výživových látok pri menšej záťaži tráviaceho 
systému či stabilizácia vnútorného prostredia.

V športovej praxi je medzi športovcami a športovými odborníkmi pomerne 
rozšírený názor, že výkonnostný a vrcholový šport nie je možné vykonávať 
bez suplementácie výživovými doplnkami. Tento trend bol identifikovaný 
aj pilotným výskumom v rámci Slovenskej republiky, kde až 42 % športových 
odborníkov odpovedalo pozitívne na otázku „Myslíte si, že užívanie výživových 
doplnkov je nevyhnutné?“ (Csáderová, 2018). V tej istej práci autorka 
na základe 377 vyplnených formulárov dopingovej kontroly od registrovaných 
športovcov z rôznych športových odvetví identifikovala 1 404 výživových 
doplnkov a liekov. Priemerný počet výživových doplnkov bol 4,46 výživového 
doplnku na športovca, pričom maximálny počet predstavoval 17 výživových 
doplnkov u jedného športovca. Na obrázku 10 je zobrazená početnosť 
jednotlivých skupín výživových doplnkov, podľa ktorej sú najpočetnejšou 
skupinou výživových doplnkov vitamíny, za nimi BCAA (aminokyseliny 
s vetveným reťazcom) a bielkovinové preparáty.
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Obr. 10 Frekvencia užívania jednotlivých výživových doplnkov športovcami 
(n = 377) podľa vyplnených formulárov dopingovej kontroly v roku 2015. 
Mg - magnézium, ВСЛА - aminokyseliny s vetveným reťazcom, NSAID - 
nesteroidné protizápalové látky, (prevzaté z Csáderová, 2018)

Podobné výsledky sme zistili aj my, dokonca pri porovnaní športovcov vo veku 
15 až 17 rokov. Ukázala sa aj zaujímavá tendencia, že frekvencia užívania 
aj skupiny výživových doplnkov závisia od konkrétneho športu. Z obrázku 11 
je evidentné, že kým v mládežníckych kategóriách užíva výživové doplnky 
33 % futbalistov, v ľadovom hokeji je to až 90 % hráčov (Ambroš, 2017).

Z pohľadu výskumov v oblasti športovej výživy ide o jednoznačné nadužívanie 
výživových doplnkov športovcami. Vedecky je zatiaľ overená účinnosť 
len niekoľko málo látok alebo skupín látok, používaných ako výživové doplnky 
pre zlepšenie športového výkonu. Dostatok vedeckých dát podporujúcich 
bezpečné užívanie a pozitívny dopad na športový výkon bolo publikovaných 
pre bielkovinové prípravky, kreatín, beta alanín, kofeín a niektoré iné. 
To ale neznamená, že tieto výživové doplnky musí nevyhnutne užívať každý 
športovec v priebehu celého roku. Tak isto existujú individuálne rozdiely, často 
geneticky podmienené v účinnosti niektorých látok, napríklad pri kreatíne,
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či rýchlosti metabolizmu, a tým aj efektu na výkon, napríklad pri kofeíne. 
Táto téma je komplexná a mimo rámca tejto publikácie.

Obr. 11 Frekvencia užívania výživových doplnkov medzi 15- až 17-ročnými 
hráčmi ľadového hokeja a futbalu, (prevzaté z: Ambroš, 2017)

Každopádne je potrebné na tomto mieste zdôrazniť, že športovci by sa mali 
cielene vyhýbať niektorým skupinám výživových doplnkov a to predovšetkým:

- prohormóny, peptidy, ŠARM - ide väčšinou priamo o zakázané látky,
- látky redukujúcim tukovú hmotu - „spalovače tuku“,
- látky zvyšujúcim hladiny testosterónu - testosterónové „boostre“,
- stimulanciá, predovšetkým v zmesiach,
- rôzne rastlinné a iné zmesi (predtréningové „pumpy“).

Dôvodom je predovšetkým fakt, že tieto látky sú buď neúčinné (napríklad 
extrakt z kotvičníka zemného - Tribuliis terrestris), a preto pri nich existuje 
vyššie riziko úmyselnej alebo neúmyselnej kontaminácie zakázanými látkami. 
Pri rastlinných zmesiach je problémom ich kvalita a tiež riziko kontaminácie. 
Zo zákona sú totiž výroba a predaj výživových doplnkov regulované 
a kontrolované v oveľa menšej miere ako lieky a treba povedať, že pre potreby 
výkonnostného športu nedostatočne.
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Aj pri vedecky dobre overených látkach akou je kreatín, je vzhľadom na výrobný 
proces dôležité nakupovať prípravok od overených výrobcov. Pomoc pre 
športovcov a podporný personál môže byť zoznamy konkrétnych produktov, 
ktoré si výrobcovia nechali na ich vlastné náklady otestovať v laboratóriách. 
Najznámejším a najväčším zoznamom je tzv. Kolínsky list, ktorý vznikol v roku 
2006 ako výsledok predchádzajúcej štúdie pre MOV na Univerzite v Kolíne 
nad Rýnom z roku 2004 o výživových doplnkoch, ktorá zistila, že 15% 
testovaných výrobkov bolo kontaminovaných (www.koelnerliste.com/en/).

Vzhľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu výživových doplnkov však ani 
zaradenie výživového doplnku na Kolínsky list neznamená úplnú istotu 
pre športovca, že daný produkt nebude obsahovať zakázanú látku. To napokon 
nepriamo priznávajú aj prevádzkovatelia Kolínskeho listu. Na rozdiel od liekov 
nie je totiž testovaná každá šarža, a tak napríklad zmenou dodávateľa niektorej 
zo zložiek výživového doplnku môže byť predtým testovaný produkt 
kontaminovaný. Takéto prípady sa v nedávnej minulosti vyskytli aj pri produktoch 
predávaných v Slovenskej republike. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, 
že aj nevedomé užitie zakázanej látky v kontaminovanom výživovom doplnku 
je považované za porušenie antidopingových pravidiel a je sankcionované.

Užívanie každého výživového doplnku by malo byť regulované odborníkom 
(čo je v podmienkach Slovenskej republiky vzhľadom na neexistujúce 
vzdelávanie v odbore športová výživa problém) a redukované na nevyhnutné 
minimum. Športovci by mali byť zároveň vzdelávaní v tejto oblasti od žiackych 
kategórií s dôrazom na dôležitosť prirodzenej a vyváženej stravy pre ich 
dlhodobý športový rast. Z predchádzajúcich výskumom je totiž známe, 
že užívanie výživových doplnkov zvyšuje riziko užívania zakázaných látok 
(Hauw a Bilard, 2012; Lentillon-Kaestner a Carstairs, 2010; Outram a Stewart, 
2015; Sekulic et ah, 2014).
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10 ETICKÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY DOPINGU

Ako píše Csáderová (2018) vo svojej rigoróznej práci, „pochopenie 
psychologického aspektu športového výkonu v súvislosti s voľbou siahnuť 
po zakázaných látkach je základom k hlbšiemu pochopeniu antidopingovej 
problematiky“. Backhouse et al. (2016) vypracovali na podnet WADA 
psychologicko-sociologickú štúdiu ohľadom postojov k používaniu látok 
zvyšujúcich výkonnosť. Štúdia skúmala postoje k dopingu u sprievodného 
personálu športovcov, dospievajúcich športovcov, elitných športovcov, 
športovcov zúčastňujúcich sa súťaží, návštevnikov posilňovní a širokej 
verejnosti. Bolo potvrdených 5 hlavných taktov:

1. Doping v športe existuje v komplexe socio-demografických a psycho- 
sociálnych korelácií a prediktorov, teda je výrazne ovplyvnený prostredím 
športovca.

2. Niektoré kritické momenty v športe aj mimo neho môžu zvýšiť možnosť 
používania dopingu.

3. Sociálny kontext a úloha trénera, rodiny alebo rovesníkov môže byť 
stimulom pre doping alebo naopak môže zabrániť používaniu dopingu.

4. Vo všeobecnosti existuje vnímanie, že pravdepodobnosť detekcie dopingu 
je nízka, často spojená s pochybnosťami o legitímnosti súčasného 
odhaľovania dopingu v športe.

5. Vzdelávanie športovcov a športových odborníkov sa zdá byť nedostatočné 
a znalosti ohľadom antidopingu stredné (Csáderová, 2018).

Pitsch a Emrich (2011) uvádzajú, že s dopingovým správaním sa častejšie 
stretávame v športoch, ktoré sú založené na určitých merateľných parametroch 
(čas, hmotnosť...), prevažne v individuálnych športoch, a kde je konkurenčné 
prostredie vysoké. Ďalej zistili, že športovci na národnej úrovni vykazujú vyššiu 
prevalenciu dopingu v porovnaní s tými, ktorí športujú na medzinárodnej úrovni, 
čo potvrdzujú aj slovenské štatistiky (Csáderová, 2018).

U elitných športovcov medzinárodnej úrovne sú príčiny užívania zakázaných 
látok alebo metód v dôsledku tzv. období osobného strachu (Csáderová, 2018). 
Tieto obdobia charakterizuje obava zo zvládnutia zranení alebo náročných 
tréningových programov (Mazanov et al., 2011), zotavenie sa z minulého 
íýzického stavu alebo príprava na významné podujatie (Hauw a Bilard, 2012),
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zabezpečenie alebo obnovenie profesionálnej zmluvy (Aubel a Ohl, 2014), strata 
sponzorstva (Aubel a Ohl, 2014; Mazanov a et al., 2011), ochrana pred rizikami 
spôsobenými intenzívnymi športovými aktivitami (Bilard et al., 2011), reakcia 
na špecifické problémy v súčasnom živote, ktoré nedokázali vyriešiť 
(Hauw a Bilard, 2012) a kariéra prestupov (Hauw a Bilard, 2012). Empirické 
dôkazy sústavne potvrdzujú, že zameranie sa na dlhodobé a krátkodobé 
poškodzovanie zdravia pri používaní dopingových látok má len slabý 
odstrašujúci účinok.

Problematika prevencie dopingu jc mimoriadne dôležitá a bola podrobne 
spracovaná v publikácii J. Nekolu s názvom „Prevence dopingu ve športu“ 
(2008).
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PRÍLOHY

Príloha 1 Definície najčastejších pojmov

(prevzaté z Antidopingových pravidiel Slovenskej republiky, 2017, doplnené, 
v zátvorke sú uvedené oficiálne anglické ekvivalenty pojmov)

ADAMS {Anti-Doping Administration and Management System - Antidopingový 
správny a riadiaci systém): Webová informačná databáza, ktorá je riadiacim 
nástrojom na vkladanie dát, ich uchovávanie, zdieľanie a hlásenie. Je vytvorená 
na pomoc zainteresovaným organizáciám a WADA v ich antidopingových 
aktivitách v spojení s legislatívou ochrany dát.

Antidopingová organizácia {Anti-Doping Organization): Signatár zodpovedný 
za prijatie pravidiel pre zavedenie, plnenie a dodržiavanie akejkoľvek časti 
procesu dopingovej kontroly. Zahŕňa napríklad Medzinárodný olympijský 
výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, organizátorov významných 
podujatí, ktorí uskutočňujú testovanie na svojich podujatiach, ďalej zahŕňa 
WADA, medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie.

Atypický nález (Atypical Finding)-. Správa z laboratória akreditovaného 
WADA alebo iného laboratória uznaného WADA, ktorá vyžaduje následné 
prešetrenie podľa Medzinárodnej normy pre laboratóriá alebo podľa súvisiacich 
technických dokumentov pred vydaním rozhodnutia o nepriaznivom analytickom 
náleze.

Biologický pas športovca {Athlete Biological Passport): Monitorovanie 
vybraných biologických premenných v priebehu času, ktorého cieľom 
je nepriamo odhaliť účinky dopingu (napríklad náhle a nefyziologické zmeny 
v hematokrite z krvného obrazu) než priamo detegovať dopingovú látku alebo 
samotnú metódu (napríklad erytropoetínu spôsobujúci zvýšenie hematokritu). 
Sú dva moduly - hematologický (z krvi) a steroidný (z moču).

Cielené testovanie {Target testing): Výber špecifických športovcov na testovanie, 
založené na kritériách uvedených v Medzinárodnej norme pre testovanie 
a vyšetrovanie.

Doping {Doping): Porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel 
uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.10.
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Dopingová kontrola (Doping Control)-. Všetky kroky a procesy od plánovania 
testov až po konečné rozhodnutie všetkých odvolaní vrátane všetkých krokov 
a procesov medzi tým; napríklad poskytovanie informácií o pobyte športovca, 
odber vzoriek a nakladanie s nimi, analýza v laboratóriu, TUE, nakladanie 
s výsledkami a pojednávania.

Falšovanie (Tampering): Úprava nepatričným spôsobom alebo za účelom 
nepatričného použitia, nepatričné zasahovanie; bránenie, klamanie alebo účasť 
na akomkoľvek podvodnom konaní za účelom zmeny výsledkov alebo na bránení 
priebehu procesov primeraným spôsobom.

Kontaminovaný produkt (Contamintated Product): Produkt, ktorý obsahuje 
zakázanú látku, ktorá nie je zverejnená na označení produktu alebo v infonnácii 
dostupnej v internetových vyhľadávačoch.

Kódex (Code): Hlavný a kľúčový dokument svetového antidopingového 
programu, ktorý harmonizuje antidopingové politiky, pravidlá a predpisy 
v rámci športových organizácií a medzi verejnými orgánmi na celom svete. 
Kódex bol prijatý v roku 2003 na Svetovej konferencii o dopingu v športe 
v Kodani.

Marker (Marker): Zlúčenina, skupina zlúčenín alebo biologická premenná 
(premenné), ktoré indikujú použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

Medzinárodná norma (International Standard): Norma, ktorú prijala WADA 
na podporu Kódexu. Dodržiavanie medzinárodných noriem (na rozdiel od iných 
alternatívnych noriem, postupov alebo procedúr) bude stačiť k hodnoteniu, 
že procesy, ktoré sú uvedené v medzinárodnej norme, boli uskutočnené riadne, 
úplne a štandardnou formou. Medzinárodné normy budú zahŕňať všetky 
technické dokumenty, vydané na základe medzinárodnej normy.

Metabolit (Metabolite): Akákoľvek látka, ktorá je produktom biotransformačných 
procesov.

Národná antidopingová organizácia (National Anti-Doping Organization): 
Subjekt určený v každej krajine, ktorý má na národnej úrovni základné 
oprávnenie a zodpovednosť prijať a zaviesť antidopingové pravidlá, nariaďovať 
odbery vzoriek, nakladať s výsledkami testov a uskutočňovať pojednávania. 
Ak nebola takáto organizácia zriadená príslušným orgánom verejnej moci, 
tak takýmto subjektom môže byť národný olympijský výbor danej krajiny alebo 
ním zmocnený subjekt.
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Nepriaznivý analytický nález (Adverse Analytical Finding): Správa 
z akreditovaného laboratória WADA alebo iného laboratória schváleného 
WADA, ktorá v súlade s Medzinárodnou normou pre laboratóriá a príslušnými 
technickými dokumentmi identifikuje vo vzorke prítomnosť zakázanej látky 
alebo jej metabolitov alebo markerov (vrátane zvýšeného množstva 
endogénnych látok) alebo dôkaz použitia zakázanej metódy.

Nepriaznivý nález v preukaze (Adverse Passport Finding): Správa identifikovaná 
ako nepriaznivý nález v biologickom pase športovca, ako je popísaná v príslušných 
medzinárodných normách.

Sprievodný personál športovca {Athlete Support Personnel): Akýkoľvek 
kouč, tréner, manažér, agent, člen realizačného tímu, funkcionár, lekárske a iné 
zdravotnícke osoby, rodič alebo akákoľvek iná osoba, ktorá pomáha, lieči alebo 
inak spolupracuje so športovcom, ktorý sa zúčastňuje súťaže alebo sa na ňu 
pripravuje.

Špecifikované látky {Specified Substances): Všetky zakázané látky, okrem 
látok v skupinách anabolických látok a hormónov, a tých stimulantov 
a hormonálnych antagonistov a modulátorov, ktoré sú takto označené 
v Zozname. Kategória špecifikovaných látok nezahŕňa zakázané metódy. 
Niekedy sa označujú ako tzv. „mäkký doping“.

Športovec {Athlete)'. Akákoľvek osoba, ktorá súťaží v športe na medzinárodnej 
úrovni (ako definujú jednotlivé medzinárodné federácie) alebo na národnej 
úrovni (ako definujú jednotlivé národné antidopingové organizácie). 
Antidopingová organizácia môže na základe vlastného úsudku aplikovať 
antidopingové pravidlá voči športovcovi, ktorý nie je ani športovcom 
medzinárodnej úrovne ani športovcom národnej úrovne, a tak ich zahrnúť 
do definície „športovca“.

Testovanie {Testing): Časť procesu dopingovej kontroly zahŕňajúca plánovanie 
testovania, odber vzoriek, nakladanie so vzorkami a transport vzoriek 
do laboratória.

Terapeutická výnimka {Therapeutic Use Exemption — TUE): Výnimka 
umožňujúca užívanie látok zo Zoznamu za terapeutickým účelom, ako j c popísaná 
v článku 4.4 Kódexu.

Vzorka {Sample or Specimen): Akýkoľvek biologický materiál odobratý 
pre účely dopingovej kontroly.
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WADA (WADA, World Anti-Doping Agency): Svetová antidopingová 
agentura.

Zakázaná látka (Prohibited Substance): Akákoľvek látka alebo trieda látok 
takto označená v Zozname.

Zakázaná metóda (Prohibited Method): Akákoľvek metóda takto označená 
v Zozname.
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