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Disciplinárna komisia
Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky

č.k Sank .05/2020

ROZHODNUTIE
Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (ďalej len „DK SANK“)
v zložení: predseda Iveta Hauserová členMgr.: Peter Chmelovics, člen disciplinárnej
komisie ,JUDr.: Iveta Willantová, Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry Global
Qaulity sports Gmbh ( GQS) čis.vzorky 4507410 zo dňa 15.02.2020o porušení
antidopingového pravidla protokol pod. Číslom 4507410 v zmysle ustanovenia § 88 a násl.,
Zákona č. 440/2015 Z.z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle
Stanov SANK a Disciplinárneho poriadku SANK, na pojednávaní konanom dňa13.06.2020
v Bratislave
rozhodla takto:
a) udeľuje Barbora Chalaniová
trest zákazu činnosti na dobu štyroch rokov (od 27.04 2020 do 26.04. 2024.
vrátane)za preukázanú prítomnosť zakázaných látok podľa WADA Zoznamu
zakázaných látok nasledovne:
1 –Metyltestosteronu a metabolity metyltestosteronu (Skupina S1.
Androgénne anabolické steroidy, b) Exogénne AAS),
2 -Stanozol a metabolity Stanozolu (Skupina S1. Androgénne anabolické
Steroidy
a)Exogénne steroidy ,
3 -Oxandrolon a metabolity Oxandrolonu (Androgénne anabolické steroidy,
a) Exogénne AAS),
Uvedený trest zastavenia činnosti sa vzťahuje na ktorékoľvek športové podujatia
organizované akýmkoľvek národným športovým zväzom alebo akoukoľvek
športovou organizáciou.
a)menovaná športovkyňa
b) oznámenie o udelení trestu zákazu činnosti bude doručené na VV SANK.
c) za výkon rozhodnutia zodpovedá podľa písmena a), športovkyňa Barbora
Chalaniová
d) , podľa písmena b), e) a f) VV SANK.
e) DK SANK toto rozhodnutie považuje za doručené momentom jeho odoslania,
nakoľko menovaná na prejednávaní nebola a toto rozhodnutie DK SANK jej nebolo
vyhlásené osobne. Menovaná bola oboznámená o výške trestu zákazu činnosti na
oznámení o porušení antidopingového pravidla zo dňa 25.04.2020.
f) DK SANK toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania aj písomne.
g) DK SANK toto rozhodnutie v zmysle predmetnej právnej úpravy zverejňuje po
nadobudnutí právoplatnosti na svojom webovom sídle.
Odôvodnenie:
Dňa 15.02.2020 bola v Nitre vykonaná mimo súťažná dopingová kontrola Antidopingovou
agentúrou Global Qaulity sports GmbH (GQS), ktorej sa podrobila športovkyňa Barbora

Chalaniová. Mimo súťažná dopingová kontrola prebehla v súlade s pravidlami
antidopingovej regulácie. Odber biologickej vzorky menovanej športovkyne bol
zaznamenaný do protokolu GQS GmbH pod.č;4507410. Odobratá vzorka bola dňa
15.02.2020 doručená na analýzu do Institute of doping Analysis and Sports Biochemistry
(IDAS), akreditovaného laboratória dopingovej kontroly. Podľa analytického protokolu ID
: 20T0204 vo vzorke č. 4507410 bola preukázaná prítomnosť zakázaných látok podľa
WADA .,,Zoznamu zakázaných látok ,,2019“nasledovne:
1 -Stanozol a metabolity stanozolu (Skupina S1. Androgénne anabolické steroidy,
a) Exogénne AAS )
2 - methyltesteron a metabolity methyltestoronu (Skupina S1. Androgénne
anabolické steroidy,
a) Exogénne AAS),
3 - Oxandrolon a metabolity oxandrolónu (Androgénne anabolické steroidy, a)
Exogénne AAS),
Menovanej bolo dňa 25.04.2020 odoslané oznámenie( zo dňa 17.04.2020) doručené SANK
od Antidopingovej agentúry GQS. Protokol zo dňa 15.02.2020 pod:čis: 6145 s výsledkom
mimo súťažnej dopingovej kontroly o pozitívnom analytickom náleze zakázaných látok
z hľadiska dopingového účinku a súčasne bola vyzvanná na predvolanie a podanie
vysvetlenia. Menovaná oznámenie prevzala, vyjadrila sa k oznámeniu mailom aj písomne.
Vyjadrenie športovkyňe však nevedie k záverom o vyvrátenie analýzy. Športovkyňa
nevyužila svoje právo požiadať v stanovenej lehote o analýzu B-vzorky.Športovkyňa
neoznámila žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť porušenie antidopingového
pravidla, alebo ktoré by naznačovali porušenie antidopingového pravidla bez jej zavinenia
alebo nedbanlivosti. Menovaná uvádza v prvom liste ,že užívala americke doplnky
zakúpené v kamených obchodoch , avšak látky ktoré boli zistené laboratórnou analýzou
odobranej vzorky moču pod.čis: 4507410 patria k skupine Anabolických Androgénnych
Streoidov skupina S.1.1. (AAS).
Taktiež je možnost na vlastné náklady športovca , dať si vykonať analýzu vzorky
doplnkov výživy, pokiaľ má športovec akékoľvek podozrenie na prítomnosť zakázaných
látok.Športovkyňa nevyužila právo sa zúčastniť a osobne vypovedať k danému porušeniu
antidopingového pravidla na pojednávaní DK SANK dňa 13.06.2020 na základe
predvolania zo dňa 22.05.2020. Dňa 12.06.2020 bol predsedkyni Disciplinárnej komisie
doručený list o neúčasti menovanej športovkyne z dôvodu pracovných povinností.
Disciplinárna komisia nemôže brať do úvahy nepodložené a nepotvrdené
od
zamestnavateľa pracovné ospravedlnenie ,alebo poslané dodatočne. Daľej pracovné
povinnosti nie sú závažné okolnosti, ktoré by bránili športovkyni zúčastniť sa
pojednávania. Menovaná športovkyna mala dosť času si všetko zariadiť tak ,aby sa
pojednavánia zúčastnila, pri tak závažnom porušení antidopingového pravidla a
oboznamení od Disciplinárnej komisie SANK o možnom udelení trestu po dôkadnom
prešetrení .V prvom rade by malo byť v osobnom záujme menovanej športovkyne využiť
možnosť podať vysvetlenie , obzvlášť keď vo svojom liste uvádza,že si stojí za svojím
vyjadrením.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti DK SANK svojim rozhodnutím zo dňa
25.04.2020 pod č. 01/2020 vykonala predbežné opatrenie a udelila športovkyni dočasné
zastavenie činnosti s platnosťou od 27.04.2020. Predmetné rozhodnutie DK SANK spolu s
oznámením GQS o výsledku súťažnej dopingovej kontroly a pozitívnom analytickom
náleze bolo doručené športovkyni mailom aj písomnou formou zo dňa 28.04.2020
V zmysle Svetového antidopingového kódexu, čl. 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
Marekov 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.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa menovaná dopustila porušenia ustanovenia
§ 88 bod 3, ods a) prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v
biologickej vzorke športovca, zákona č.440/2016 Z.z., o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj ustanovenia bodu 2.1 Prítomnosť zakázanej látky alebo ich
metabolitov alebo markerov vo vzorke .
Športovec podľa Svetového antidopingového kódexu, čím znáša priamu disciplinárnu
zodpovednosť. Vzhľadom na skutočnosť, že menovaná na výzvu nepožiadala
o vykonanie analýzy B-vzorky. Výsledok A-vzorky č: 4507410 podľa analytického
protokolu č.
20u01872 N/A, ďalej podpísaný protokol menovanou športovkyňou pod. čis: 6145 dňa
15.02.2020
a to pri odobratí vzorky, kde bola po analýze preukázaná prítomnosť zakázaných látok
Stanozol ,Oxandrolon Metyltestosteron a ich metabolity
je považovaný za konečný.
Podľa Svetového antidopingového kódexu článku 10.2 Zákaz činnosti za prítomnosť, použitie
alebo pokus o použitie alebo držbu zakázanej látky a zakázanej metódy, za preukázanú
prítomnosť zakázanej látky je doba zákazu akejkoľvek športovej činnosti podľa článku
10.2.1.po dobu štyroch rokov v prípade, keď podľa bodu 10.2.1.1 porušenie antidopingového
pravidla nezahŕňa špecifikovanú látku, pokiaľ športovec alebo iná osoba nevie dokázať, že
porušenie antidopingového pravidla nebolo úmyselné. Ďalej uvádzame aby bolo v záujme
športovkyne si preštudovať aj celý článok kódexu 10.12 a 10.12.1 ďalšie možné sankcie za
porušenia počas po dobu zákazu trestu.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie písomne dokladovateľným spôsobom a
zaplatením poplatku 15.- eur na účet SANK do 15 dní od doručenia rozhodnutia na Odvolaciu
komisiu SANK. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok. Odvolať sa môže len
ten, o ktorého právach a povinnostiach DK SANK rozhodla.
V Bratislave dňa : 22.06.2020
Predsedkyňa Disciplinárnej komisie SANK

Iveta Hauserová

