
Správa dopingovej kontroly za rok 2017. 
 
Mimosúťažná kontrola: bola vykonaná dňa 5 a 6.5 .2017 
Mená: Adam Abel, Tomáš Jurica ,Matej Bugač, Roman Bizík, Mário Polák (negatívny) 
Mimosúťažná: 12.9.2017. Martin Čambál, Pavol Čambál, Andrea Haringová (negatívny) 
 
Súťažná dopingová kontrola zo dňa 13.5 2017 Médiá Natural Cup (Bratislava) 
Mená: Katarína Moravcová,Andrej Machovič ,Branislav Dózsa,Erik Havaš (negatívny) 
Mená: Dan Xaver (ibutamoren S2 peptidy a príbuzné látky a mimetika záver (zákaz športovej 
činnosti na dobu 4 rokov ) Milan Pokuta (boldenón skupina S1 anabolické látky) záver, zákaz činnosti 
na dobu 4 rokov podľa kódex Wada. Daľej budú po dobu zákazu v pozorovaní. 
 
Dopingová kontrola zo dňa 20.5 2017 Majstrovstvá Slovenska (Viničné) 
Mená: 20.5 2017: Andrea Haringová,Peter Vanek, Gergő Čsaka (negatívny) longituditalny postup 
Pozitívny mená: Mikuláš Vajaš (furosemid S5 diuretiká maskovacie látky) 
Lenka Kuraková (GW 1516 skupina S4 hormonálne a metabolické modulátory), higenamine (S3 ,beta 
- 2 agonisty), Ostarin ( S1.2 iné anab.latky) 
Petra Jašková (higenamin S3) látka v predtréningovke zákaz od roku 2017 
 
Všetci boli predvolaní na disciplinárne konanie 8.10 2017. Na DK sa dostavili všetci, okrem Milana 
Pokutu. Po vypočutí všetkých skutočností dospela DK k záverečným rozhodnutiam podľa Kódexu 
Wada , následne boli prečítané všetkým zúčastneným a poštou. Milanovi Pokutovi bolo zaslané 
opätovné predvolanie DK na 23.10.2017 ,na ktoré s opäť nedostavil ani nijak nereagoval. 
Rozhodnutie mu bolo zaslané poštou a nadobudlo okamžitú platnosť. 
 
Disciplinárna komisia: predseda Iveta Hauserová, členovia Ing.Valdimir Pečena, JUDr. Iveta 
Willantová, JUDr :Štefan Pilár zástupca za Sada. 
Záver: podla kódexu Wada a spravodlivom preskúmaní všetkých skutočností sa športovci mali 
možnosť vyjadriť k danej situácii, k výsledkom dopingovej kontroly. 
DK po preskúmaní a zvážení všetkých bodov a dodržania kódexu Wada, článok 10.12. 10.12.1 
dospela k tomuto rozhodnutiu: 
Milan Pokuta, Lenka Kuraková Mikuláš Vajaš rozhodnutie: zákaz športovej činnosti na dobu 4 
rokov vrátane za preukázanú prítomnosť zakázanej látky. Medajlisti Mikuláš Vajaš a Lenka Kuraková 
budú požiadaní o vrátenie medailí. 
Petra Jašková zákaz športovej činnosti na dobu 7 mesiacov (výpoveď Kurákovej o podaní 
predtreningovky) v tomto prípade bol preukázaný neúmysel. 


