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PORUŠENIE AD PRAVIDIEL ČL. 
2.4, POSTAVENIE KOMISÁRA 
AKO VEREJNÉHO ČINITEĽA 



PORUŠENIE AD PRAVIDIEL, ČL. 2.4

• Porušením Kódexu 2021, čl. 2.4 sa rozumie 
Missed test alebo Filling Failure

• Kombinácia troch Missed testov alebo Filling 
Failure sa rozumie nezastihnutie na testovanie 
počas 60-minútového časového úseku alebo zle 
vyplnený, neúplný a nepresný ADAMS. 

• Športovci zaradení v mimo súťažnom testovaní sú 
povinní vypĺňať si miesta pobytu a poskytnúť 
všetky informácie, ktoré Antidopingová agentúra 
od nich vyžiada. 



PORUŠENIE AD PRAVIDIEL, ČL.2.4

 Neúplná adresa miesta pobytu (viď.obr. 1 – hore)

 Neoznačený zvonček vašim menom na obytnom dome. 

 Nedostupnosť na uvedenom telefónnom čísle.  

 Regular activities

 Napísať aj číslo na trénera, fyzioterapeuta alebo doktora, ak ste na 
tréningu a nemáte pri sebe telefón. 

 Ak je to šport kde sa pri tréningu pohybujete na viacerých miestach

tak je vhodné napísať že sa pri tej adrese pohybujete v okolí 10km 

napríklad. 

 Ak je to športový areál ktorý má viac stanovíšť poznačiť na ktorom sa 
nachádzate.  

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní si ADAMS
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Filling Failure: 

• Kódex 2021, článok 2.4
• Filling Failure ≠ Missed test 
• Časté menenie miest pobytu na 

poslednú chvíľu.
• Nepresné informácie o mieste 

pobytu.
• Neaktualizovanie si miest pobytu keď 

je športovec v zahraničí.  
• Neprístupný na dopingovú kontrolu 

mimo time slotu = v zahraničí alebo 
na druhej strane republiky. 

Missed test: 

• Kódex 2021, článok 2.4
• Nezastihnutie športovca na mieste pobytu 

počas 60-minútového časového úseku. 

Kombináciou týchto troch porušení počas 12 mesačného obdobia, hrozí športovcovi zákaz športovej  činnosti na 1 až 2 roky. 



POSTAVENIE KOMISÁRA AKO 
VEREJNÉHO ČINITEĽA

Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom dopingovej kontroly postavenie verejného činiteľa.

Verejný činiteľ je chránenou osobou. 

Priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.



TRESTNÉ ČINY PROTI 
VEREJNÉMU ČINITEĽOVI

Útok na verejného činiteľa

Podplácanie 

Nepriama korupcia 

Športová korupcia 



ORGANIZÁTOR PODUJATIA JE 
POVINNÝ POSKYTNÚŤ 
DOPINGOVÉMU KOMISÁROVI  
NA JEHO ŽIADOSŤ: 

Jedného asistenta alebo viacerých asistentov na 
zabezpečenie úloh nevyhnutne spojených s výkonom 
dopingovej kontroly. 

Vhodný priestor potrebný na výkon dopingovej 
kontroly a musí mať aj označenie. 

Poskytnúť Dopingovému komisárovi všetky informácie 
a veci potrebné na výkon dopingovej kontroly. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


