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Predslov

Nezávisle od stanovísk a úvah, ktoré môže prijať alebo vydať jedna či druhá strana, je potrebné 
skonštatovať, že problematika dopingu a jeho opakovaný výskyt spochybňujú nielen zásady 
vyhlásené Európskou úniou a Radou Európy v rôznych správach prijatých nedávno, ale aj 
predpokladaný účinok antidopingového boja. Cieľom tejto správy je vyhodnotiť právomoci, 
ktoré má k dispozícii Európska únia v boji proti dopingu, a preskúmať, kde sa v súčasnosti 
nachádza biologický výskum a akým spôsobom sa uskutočňuje antidopingový boj.

1. Postupné zavádzanie nadnárodnej politiky boja proti dopingu na 
európskej úrovni

Pred začatím akejkoľvek intervencie je nutné položiť si nezaujatým spôsobom otázku týkajúcu 
sa počiatočného odôvodnenia takejto politiky boja proti dopingu. Doping sa môže, ale aj nemusí 
považovať za problém, a to v závislosti od predstavy, ktorú majú o svojej činnosti subjekty zo 
športového prostredia. Z pohľadu športu ako predstavenia pre divákov, ktorý sa, ako sa zdá, 
profiluje v niektorých anglosaských krajinách a v Spojených štátoch, nie sú pravidlá fair play 
základom a doping je v konečnom dôsledku iba prostriedkom na zlepšenie výkonnosti, a teda 
„spektakulárnej“ povahy športu. A naopak, z pohľadu športovej súťaže, kde sa v konfrontácii 
schopností a spôsobilostí počítajú iba osobné fyzické danosti športovca spoločne s tréningom, sa 
doping stavia proti myšlienke prirodzenej konfrontácie. Samotná zásada boja proti dopingu nie 
je samozrejmosťou, ak od začiatku odmietame „etickú korektnosť“ a ak hľadáme ako vo 
všeobecnosti spochybniť doping ako problém. 

Boj proti dopingu nie je novinkou a vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa už stanovili 
rôzne prístupy ako obmedziť dopovanie. Ani na medzinárodnej úrovni nespôsobujú ťažkosti 
chýbajúce zákony, ale skôr ich neúplnosť, nedostatočná súdržnosť a najmä nezáväzná povaha 
nariadených zásad, ktorá často vedie iba k zbožných prianiam. Členské štáty majú rôzny spôsob 
fungovania v závislosti od toho, či športové záležitosti riadi samotný štát, alebo štát zdieľa, či 
deleguje tieto právomoci na iné organizácie. Zdá sa, že k harmonizácii tak skoro nedôjde a ani 
subjekty z prostredia športu si ju neželajú.

Európska únia pravidelne potvrdzuje svoju vôľu bojovať proti dopingu v športe a zdôrazňuje 
veľkú rozmanitosť výziev, ktoré sú s touto problematikou spojené: športová výzva, mediálna 
výzva, politická výzva, medicínska výzva a sociálny výzva. V bielej knihe sa pripomína najmä 
sociálna úloha športu a doping sa označuje za „nebezpečenstvo pre zdravie jednotlivca 
a spoločnosti, pre princíp spravodlivej a otvorenej súťaže a pre vnímanie športu spoločnosťou“.
Práve prostredníctvom iných politík bude možno Európska únia musieť viac, alebo menej 
priamo pôsobiť na šport a doping, ale náročnejšie bude zvažovať osobitnú politiku pre doping, 
vychádzajúcu priamo z právomocí Európskej únie.

Možno si preto položiť otázku týkajúcu sa povahy antidopingového boja: proti dopingu treba 
bojovať preto, že deformuje súťaž medzi športovcami, medzi podnikmi, ktoré sú spojené so 
športom a športovým priemyslom a následne medzi profesionálnymi zoskupeniami (so všetkým 
čo s tým súvisí v oblasti výsledkov na burze, sponzorov…), alebo treba viesť tento boj iba preto, 
že doping je hrozbou v oblasti etickej, alebo v oblasti verejného zdravia? Vráťme sa ešte raz 
k základne otázke, ktorú si musí položiť Európsky parlament v súvislosti s odôvodnením 
intervencie. 

Doping je určite porušením pravidiel športovej etiky, ale možno ho považovať za porušenie 
zákona, či práva? Tak ako sa penalizácia javí plne odôvodnená voči okoliu športovca, ktoré 
športovcovi uľahčilo doping, prípadne ho na doping naviedlo, tak sa trestná sankcia pre 
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športovca javí ako neúčinná. Vina bude teda závisieť od toho, či si je športovec plne vedomý 
použitia dopujúcich prostriedkov, alebo nie.

Organizácia boja proti dopingu pod vedením, alebo na podnet Európskej únie vyžaduje, aby 
európske inštitúcie prijali jasné právne stanovisko ku kvalifikácii súťažného športu a k cieľom 
harmonizovanej politiky. Na základe týchto cieľov možno stanoviť 3 modely.

Model č. 1 sa zaoberá otázkou dopingu z hľadiska verejného zdravia. Táto pozícia je plne 
racionálna (čiastočne zodpovedá pozícii Francúzska, ktoré kodifikovalo niektoré zo svojich 
právnych aktov do zákona o verejnom zdraví), ale v konečnom dôsledku vedie k odmietnutiu 
udeľovania odchylného štatútu športovcom. Všetky vydané normy, zavedené kontroly 
a vytvorené organizácie majú totiž sklony chrániť jednotlivcov ako celok. Stimulujúce produkty 
a metódy sú vyhľadávané a známe, ale orgány verejnej správy (najmä európske) nechávajú 
samotné športové orgány aby regulovali a kontrolovali „postupy“ svojich členov. Normatívny 
akt nie je nasmerovaný proti lekárskemu výskumu, ale ho žiada, aby verejnosť oboznamoval 
s možnými účinkami prostriedkov a metód na šport. Podľa tohto môžu byť farmaceutické 
laboratóriá napríklad povinné uskutočňovať testy a oznamovať výsledky týkajúce sa zdravia 
a prečo nie aj výkonnosti.

Model č. 2 sa zaoberá problematikou dopingu najpriamejším spôsobom, ale výhradne v zmysle 
športovej etiky. Extrémna rozmanitosť dopingových postupov neumožňuje racionálne 
vypracovanie jednotnej právnej úpravy pre všetky disciplíny. Antidopingová právna úprava 
vyžaduje veľmi podrobné vymedzenie športových hodnôt, ktoré nemožno porušiť a súčasne 
osobitného právneho postavenia športovcov. Ide o zostavenie vlastnej právnej úpravy pre určitú 
skupinu, alebo „spoločenstvo“, ktoré by prirodzene malo byť spoločensky okrajové. 
Voľnopredajné produkty majú zakázané používať, prípadne prechovávať nielen samotní 
športovci, ale aj ich okolie. Kontroly sa zameriavajú na odhaľovanie podvodníkov a nie na 
ochranu zdravia jednotlivcov, pretože je celkom možné, že dopingový prostriedok nie je pre 
zdravie rizikový. Logika dodržiavania rovnosti medzi účastníkmi nejakej športovej súťaže 
predpokladá rovnaké prostriedky a techniky pre všetky subjekty. Keďže takýto predpoklad je vo 
svojej podstate nedosiahnuteľný, boj proti porušovaniu športovej etiky bude vždy neúplný, čo 
ale vôbec neznamená, že by sa nemal realizovať.

Model č. 3 zapadá najjednoduchším spôsobom do tradičných právomocí Európskej únie, 
vyžaduje najmenej finančných prostriedkov na svoju realizáciu, ale dobrovoľne sa vzďaľuje od 
všeobecného názoru k tejto problematike. Na šport sa pozerá ako na bežnú hospodársku činnosť 
v liberálnej spoločnosti. Základným pravidlom je rešpektovanie slobody a hospodárskej súťaže. 
Možná právna úprava vychádza zo „všeobecného práva“, kde je športovec jednoduchým 
subjektom na trhu. Možno stanoviť pravidlá založené na pracovnom práve a ochrane 
„zamestnanca“, t. j. zakázať osobe vykonávať svoju činnosť, ak používané produkty a techniky 
ohrozujú jej zdravie, jej integritu, alebo integritu iných osôb. Možno zvážiť zisťovanie alkoholu 
pri mechanických športoch, takéto kontroly však nie sú oprávnenejšie ako systematické 
zisťovanie alkoholu u vodičov hromadnej dopravy.

2. Biologické aspekty dopingu: metódy, zisťovanie a riziká

Na začiatku roka 2009 sa Svetový antidopingový kódex stane základným dokumentom pre 
športové inštitúcie a krajiny, ktoré podpísali Dohovor UNESCO. Aby bolo možné zapísať 
nejakú látku do zoznamu zakázaných látok, musí ísť o maskujúcu látku, alebo musí táto látka 
zodpovedať dvom z troch nasledujúcich kritérií: 1) prispieva alebo je spôsobilá prispievať 
k zlepšeniu športovej výkonnosti; 2) predstavuje možné alebo skutočné riziko pre zdravie; alebo 
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3) je jej používanie v rozpore so športovým duchom. Ani jedno z týchto kritérií nie je jednotlivo 
dôvodom na zaradenie nejakej látky do zoznamu zakázaných látok.

2.1. Zisťovanie prostriedkov sa uskutočňuje dvomi spôsobmi:

a) Priamo: pokrok je vďaka rozvoju najmodernejších technológií nesporný (používanie 
technológií chromatografie, spektrometrie látok a HPLC, LCMS-MS, IRMS) a technicky je 
možné zistiť všetky uznané dopingové látky. Budúcnosť v oblasti zisťovania dopingových látok 
patrí metabolomike a proteomike, nevyhnutným technológiám molekulárnej biológie na 
zisťovanie nových molekúl a genetického dopingu. Napriek týmto povzbudivým informáciám je 
zisťovanie dopingových látok veľmi náročné a iba čiastočne účinné, a to z viacerých dôvodov:

- zistia sa, samozrejme, iba tie triedy látok a metód, ktoré sa hľadajú,

- výsledky sú vždy diskutabilné pre riziko chýb: falošne pozitívne (vďaka chybe je 
dopingová skúška pozitívna) alebo falošne negatívna (niektoré látky sú vyradené už 
počas kontroly, alebo sú maskované inými látkami, prípadne nie sú hľadané).

b) Nepriamo: cieľom tohto spôsobu je zlepšenie citlivosti a účinnosti zisťovania a odradzujúci 
účinok. Do biologickej vzorky sa dávkujú markery, ktoré sa výrazne zmenia v prípade dopingu. 
Nedávno sa zaviedol biologický pas, možno si však položiť otázku či nebol zavedený príliš 
skoro. Zdá sa, že organizácia, metodológia, preanalytika, technológie, používané sady, 
protokoly a samotná realizácia nie sú veľmi premyslené.

2.2. Súčasné a budúce metódy dopingu

Zdá sa že používané produkty sa za posledných pätnásť rokov veľmi nezmenili: testosterón 
a rastový hormón sú stále aktuálne. Treba ale skonštatovať čoraz rozšírenejšie používanie látky 
EPO vo všetkých jej formách, ktorá je v súčasnosti jedinou látkou, ktorá samotná, bez 
dodatočného trénovania, dokáže zlepšiť výkonnosť (vytrvalosť). Súčasný vývoj metód dopingu 
sa z veľkej časti vzťahuje na spôsoby prijímania dopingu, ktoré sa stávajú čoraz prístupnejšie 
a „pohodlnejšie“ (podkožné injekcie, prípadne gély, mikrodávkovanie atď.).

2.3. Budúce metódy

V nasledujúcich 5 až 10 rokoch možno predpokladať nie objavovanie, ale skôr rozvoj nových už 
existujúcich metód, a to najmä:

– Rastové faktory. Už niekoľko rokov sa využívajú na terapeutické účely na urýchľovanie 
hojenia jaziev poškodených tkanív po zranení, alebo chirurgickom zákroku a na rýchlejšiu 
regeneráciu. Na tomto procese sa spolupodieľajú stimuláciou tvorby nových buniek 
a následným dozorom nad ich špecializáciou podľa typu tkaniva, ktorého majú byť súčasťou: 
koža, svaly, šľachy, väzivá apod. Prinášajú prvé, dosť pozoruhodné výsledky v športovej 
traumatológii.

– Genetický doping: Jeho účinnosť nie je pri ľudskom druhu preukázaná, pretože etika 
a zákaz dopingu znemožňujú akýkoľvek vedecký výskum na človeku. Naopak pri zvieratách 
sa osvedčil. Nedávne vedecké pokusy dokázali, že transfekcia génu IGF1 do svalu myši veľmi 
výrazne obmedzuje úbytok svalovej hmoty spojený s vekom a pokles spojenej svalovej sily. 
Tu vidíme, prečo je taký záujem o rozvíjanie podobných technológií v oblasti športu na 
dopingové ciele. 
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2.4. Zdravotné riziká

Oficiálne je ohrozenie zdravia hlavným cieľom boja proti dopingu. Jeho škodlivé účinky 
závisia od mnohých parametrov (druh použitej látky, čas trvania konzumácie tejto látky, 
podmienky používania a celkový stav športovca, použité množstvá). Riziká spojené 
s konzumáciou rôznorodých látok, často v suprafyziologických dávkach, nie sú veľmi dobre 
známe, tým skôr, že lekárska etika a zákaz dopingu znemožňujú akýkoľvek vedecký výskum na 
človeku. Zdôrazniť možno dva typy rizík:

a) Všeobecné riziká: požitie dopingovej látky môže nútiť k požitiu ďalšej, ktorá skrýva, 
alebo znižuje účinky tej prvej. K tomu možno ďalej priradiť riziko nakazenia spojené 
s injekčným podaním.

b) Špecifické riziká: každá trieda liečiv má vlastné škodlivé sekundárne účinky. Sem treba 
priradiť aj riziká závislosti spojené s užívaním psychoaktívnych látok. 

V rámci tejto časti týkajúcej sa zdravotných rizík je potrebné vyjadriť dve dôležité pripomienky. 
Prvá sa týka osobnej slobody. Každé odobratie krvnej vzorky predstavuje určitú formu fyzickej 
agresie a každé odobratie vzorky moču zase formu morálnej agresie (daná osoba musí močiť 
v upravenej miestnosti, v blízkosti ktorej sa nachádzajú 2 osoby s oprávnením). Cyklistický 
pretekár môže byť podrobený mnohým kontrolám za rok (12 krvných kontrol, minimálne 4 
a viac močových kontrol počas pretekov). Ak je doping zakázaný v mene etiky, nemožno 
považovať povinnosť športovca podrobiť sa antidopingovej kontrole za zásah do jeho slobody?
Týka sa to aj softvéru ADAMS (antidopingový administratívny a riadiaci systém), ktorý 
umožňuje každodennú lokalizáciu športovcov. Druhá pripomienka sa týka mimoriadne 
vysokých finančných nákladov na antidopingový boj. Napríklad biologický pas pre 800 
cyklistov stojí 6 miliónov EUR. Jediný kompletný antidopingový test stojí 1 000 EUR. 
Antidopingový boj tak tvorí významnú časť rozpočtov národných a medzinárodných federácií. 

3. Doping, testy a sankcie v porovnaní štyroch medzinárodných federácií 
(atletika, cyklistika, futbal a plávanie)

Náročnosť časového harmonogramu športovca sa vo všeobecnosti považuje za vysvetlenie 
rozvoja dopingu. Zdá sa, že toto vysvetlenie viac sedí na kvalitatívnu stránku súťaží ako na 
kvantitatívnu. Ak od roku 1980 konštatujeme zvýšený počet súťaží v kolektívnych športoch, tak 
v prípade individuálnych športov je to naopak. Napríklad v prípade cyklistiky sa počet 
súťažných dní znížil zo 130 dní v roku 1980 na 80 dní v súčasnosti. Zato pri všetkých týchto 
športoch počet špičkových súťaží, vyžadujúcich veľký výdaj energie, výrazne narástol. 
K tomuto treba pripočítať stále častejšiu a intenzívnejšiu tréningovú záťaž. Podľa rozhovorov so 
športovcami, ktorí dopovali a športovcami, ktorí nedopovali, sa zdá, že problematika bolesti 
a zranení vplyvom tréningovej záťaže pred súťažou zrejme najvýstižnejšie vysvetľuje 
využívanie dopingu. 

V súvislosti s antidopingovými testami sa objavujú mnohé rozdiely nielen medzi 
medzinárodnými federáciami, ale aj medzi národnosťami. Najskôr možno skonštatovať výrazný 
rozdiel pri zaobchádzaní s informáciami, keď niektoré medzinárodné federácie len veľmi málo 
komunikujú o prípadoch dopingu, zatiaľ čo iné o týchto prípadoch veľmi otvorene rozprávajú. 
Takisto sa objavujú veľmi veľké rozdiely v súvislosti s pozitívnosťou testov. Napríklad v roku 
2004 bola pozitívnosť testov v atletike na úrovni 3,5 %, zatiaľ čo v plávaní iba 1,02 %. FIFA 
poskytla údaj 0,12 % za posledných jedenásť rokov. Tieto údaje sú veľmi prekvapujúce, pretože 
vysvetľujúce príčiny (peniaze, tréningové zaťaženie, vonkajšie tlaky atď.) v atletike sú rovnako 
prítomné v plávaní a vo futbale. V týchto dvoch športoch sa menej dopuje, alebo sú testy menej 
spoľahlivé? Aj kvalita testov je relatívna, pretože napríklad veľký počet pozitívnych prípadov 
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v cyklistike za posledné roky možno pripísať policajnému vyšetrovaniu. Pri problematike testov 
treba napokon spomenúť významné zastúpenie marihuany, spoločenskej drogy, medzi zistenými 
dopingovými látkami. Ďalej, ako bolo spomenuté vyššie, sú to steroidné hormóny. Používajú 
dopujúci športovci viac zistiteľné látky, ak poznajú aj tie nezistiteľné?

Rovnaké rozdiely existujú aj na úrovni sankcií. Tresty pre športovcov sú rôzne podľa 
príslušnosti k federácii. V prípade marihuany IAAF udeľuje šesťmesačný trest, zatiaľ čo FIFA 
iba dvojmesačný. Rovnaké konštatovanie možno vysloviť pri porovnaní národností, pretože viac 
ako polovica francúzskych marihuanových hriešnikov dostala šesťmesačný trest zákazu 
činnosti, zatiaľ čo dve tretiny hriešnikov v Nemecku a Belgicku boli iba napomenuté. To isté 
platí pre prednisolon, pretože tretina francúzskych prípadov bola potrestaná štrnástimi mesiacmi 
zákazu činnosti, zatiaľ čo všetky belgické prípady si odpykávajú iba trojmesačný trest. 

4. Úloha subjektov pôsobiacich v oblasti športu v rámci boja proti dopingu

Cieľu účinného antidopingového boja chýba dostatočná súdržnosť, pretože ciele jednotlivých 
subjektov sa nezhodujú. Prvoradým cieľom subjektov z oblasti športu je zlepšovanie výkonnosti 
a liekopis (legálny a …nelegálny) zapadá do tejto schémy. Cieľom farmaceutického priemyslu 
a priemyslu zaoberajúceho sa potravinovými doplnkami je optimalizácia zisku. Subjekty 
z oblasti športu predstavujú iba jednu časť ich obchodnej činnosti a zlé riadenie predaja 
produktov s dopingovými vlastnosťami je v mnohých prípadoch viac výsledkom zlej 
informovanosti v súvislosti so žiadosťami antidopingových orgánov ako zámeru škodiť. Takže 
aj keď tieto tri skupiny subjektov vnímajú boj proti dopingu, nie je to ich priorita. Na druhej 
strane poslaním policajných zložiek a colných orgánov je zabrániť akémukoľvek ohrozeniu 
verejného poriadku. Doping však nezapadá do tejto kategórie a boj proti nemu je pomerne 
nákladný, pri relatívne nízkych trestoch. Odhaľovanie dopingových prostriedkov je skôr dielom 
náhody, ako konkrétneho zámeru. V súvislosti s týmto konštatovaním musíme ešte doplniť 
chýbajúcu organizáciu, ktorá by koordinovala činnosť subjektov schopných zapojiť sa do boja 
proti dopingu.

5. Päť scenárov antidopingového boja

Na záver k tejto situácii považujeme za dôležité navrhnúť päť scenárov antidopingového boja 
v Európe. Tieto scenáre zohľadňujú súčasne hodnotenie aj problémy v oblasti boja proti dopingu 
zdôraznené na predchádzajúcich stranách, ale aj možné modely intervencie Európskej únie 
v tejto oblasti. Vychádzajú z jednoduchých konštatovaní:

1. Boj proti dopingu je úplným neúspechom
 Zákony, nariadenia a kontroly nič nevyriešili.
 Výsledkom kontrol bývajú „falošne pozitívne“ prípady.
 Kontroly vo veľkom odhaľujú fajčiarov marihuany, čo následne vyvoláva: 

 otázku týkajúcu sa rovnosti zaobchádzania so športovcami konzumentmi 
vzhľadom na bežných konzumentov,

 všeobecnú otázku v súvislosti so sociálnym využívaním týchto 
takzvaných mäkkých alebo rekreačných drog,

 otázku týkajúcu sa rozdielnych penalizácií v jednotlivých krajinách.
 „Skutoční falošne negatívni“ športovci nie sú odhalení, pretože používajú 

v súčasnosti nezistiteľné látky.
 Antidopingový boj a kontroly priniesli určitú nechcenú deformáciu: podvádzanie zo 

strany atlétov a rozvoj čierneho trhu.
 Antidopingový boj a kontrola podporili využívanie nebezpečných látok.
 Podiel dopingu rastie.
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 Niektoré športy nie sú nikdy odhalené, prípadne pozitívne záležitosti urovnajú.
 Boj proti dopingu teda nechráni zdravie atlétov, dokonca ho skôr zhoršil!

2. Boj proti dopingu vyvoláva etické problémy:
 Atléti sú viac alebo menej diskriminovaní v závislosti od druhu športu, ktorý 

praktizujú.
 Diskriminácia na základe peňazí, ktoré sa pohybujú v týchto športoch a/alebo 

v pôvodných krajinách: čo vyvoláva nielen etické problémy, ale aj problémy 
v oblasti zdravia.

 Boj proti dopingu je zásahom do súkromného života a proti osobnej slobode (analýza 
krvi, moču).

3. Športovci sú diskriminovaní a zaobchádza sa s nimi inak ako s bežnými občanmi:
Prečo neprijmeme podobné opatrenia pre politických lídrov? Pre manažérov priemyslu? 
Pre vysoko postavených podnikových pracovníkov? Atď.

4. V prípade nemožnosti odstránenia dopingu pre záujem športovcov získavať medaily, pre 
logiku súťažného športu, pre záujem vedúcich činiteľov vyhrávať atď., nebolo by 
naopak vhodnejšie pokúšať sa o oslabovanie rizík, ktorým sa vystavujú atléti, 
prostredníctvom zlepšenia ich dlhodobého monitorovania?

5. Nebolo by vhodné začať s veľkým epidemiologickým prieskumom, ktorým by sa 
zistilo, či sa u vrcholových športovcov využívajúcich doping vyskytuje, alebo 
nevyskytuje viac zdravotných problémov, chorôb, predčasných úmrtí… ako u bežných 
osôb?
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Scenár 1: Pokračovanie v zákaze

Výhody: žiadne

Zistené alebo očakávané 
problémy

Negatívne účinky Možné doplňujúce opatrenia Sankcie

1. Rozdiely 
v posudzovaní 
občanov: bežní 
a civilní občania: 
športovec nie je 
bežným občanom

2. Problémy so 
zisťovaním prípadov 
dopingu

3. Problémy so 
zisťovaním látok

4. Problémy týkajúce sa 
federácií

3 a. Dvojrýchlostný doping 
(profesionálne športy 
a športovci/amatérske 
športy a športovci; 
chudobné krajiny/rozvinuté 
krajiny atď.)
3b. Zdravie atlétov ktorí sa 
následne ocitnú sami

4 a. Obchodné pokrytectvo 
(zachovať čistý 
a „predajný“ šport)

4 b. Neorganizovanie 
kontrol

4 c. Preskúmať väzby 
medzi národnými 
a európskymi federáciami 
s cieľom zdieľať spoločnú 
zodpovednosť?
4 d. Neoznamovanie, 
prípadne neúplné 
oznamovanie výsledkov

2 a. Potreba ustanoviť dlhodobé 
monitorovanie v čase nezávisle 
od druhu športu (z právneho 
hľadiska ide o zásah do osobnej 
slobody, ktorý musí atlét znášať)
2 b. Potreba zvýšiť počet 
neočakávaných kontrol pred 
súťažou (na čí podnet? kto 
poučí?) 
3 a. Nevyhnutnosť kontrolovať 
zásobovacie cesty a miesta 
(databázy osôb, databázy miest 
atď.) a blízke športové okolie 
atléta
3 b a. Potreba uskutočňovať 
epidemiologické prieskumy 
u bývalých medzinárodných 
atlétov
3 b c. Zavedenie dlhodobého 
lekárskeho monitorovania
3 b d. Zvýšenie počtu 
informačných a preventívnych 
kampaní
4 a. Potreba celkom nezávislej 
organizácie, ktorá by 
organizovala a riadila kontroly
4 b. Potreba osobitného 
nariadenia znemožňujúceho 
odmietnutie kontroly (pozri 
problémy s futbalom 
v Španielsku)
4 c. Ustanovenie sankcií voči 
federáciám a osobám vo vedení

1 až 4. Rozšírenie 
sankcií na osoby vo 
vedení klubov, 
federácie a lekárov
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Scenár 2: Legalizácia pre profesionálne športy alebo profesionálnych športovcov

Výhody: možnosť monitorovať „zdravie atlétov“, úprava súčasného stavu

Zistené alebo očakávané 
problémy

Negatívne účinky Možné doplňujúce 
opatrenia

Sankcie

1. Ako určiť skutočne 
profesionálny šport a tým 
aj obmedzenú športovú 
výnimku
2. Ako v rámci jednej 
federácie ustanoviť 
hranicu medzi 
profesionálmi 
a amatérmi?

3. Čo v prípade mladých 
(mladistvých) športovcov, 
ktorí napredujú v rámci 
profesionálneho športu?

4. Čo s rovnosťou medzi 
jednotlivými športmi?

1. Znásobenie počtu 
„fiktívnych“ 
profesionálnych športov

2. Amatérski športovci, ktorí 
používajú doping na to, aby 
sa stali profesionálnymi 
športovcami

3 a. Problémy s ochranou 
mladých športovcov, ktorí 
užívajú doping, aby sa stali 
profesionálmi

3b. Nie je tu riziko poklesu 
počtu mladých športovcov 
vo federáciách v prípade 
obáv rodičov?

1. Zostavenie zoznamu 
športov (koho je to 
právomoc?, kto to bude 
kontrolovať?)

2. Zostavenie zoznamu 
amatérskych 
a profesionálnych športovcov 
podľa federácie, ale ako 
často? Koho je to právomoc?

3 a a. Potreba ustanoviť 
monitorovanie v čase 
nezávisle od druhu športu 
(atlét musí súhlasiť). 
3 a b. Potreba zvýšiť počet 
neočakávaných kontrol pred 
súťažou (na čí podnet? kto 
poučí?)

2. Kontrola 
v amatérskych 
športoch: zákaz stať sa 
profesionálom 
v prípade pozitívnej 
kontroly?
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Scenár 3: Legalizácia pre seniorov

Výhody: možnosť monitorovať „zdravie atlétov“, úprava súčasného stavu,
ochrana „mladistvých“

Zistené alebo očakávané 
problémy

Negatívne účinky Možné doplňujúce 
opatrenia

Sankcie

1. Ako zabezpečiť kontrolu?

2. Čo s rovnosťou medzi 
športovcami: neplnoletí, 
ktorí sa vyvíjajú smerom 
k seniorom?

3. Treba považovať 
„mladých“ vyvíjajúcich sa 
smerom k seniorom za 
seniorov? Výsledkom je 
nová športová výnimka.

1 a. Neplnoletí môžu 
dopovať s cieľom dosiahnuť 
úroveň seniorov

1 b. Veľmi veľký rozdiel 
medzi úrovňami mladých 
a seniorov
to isté ako medzi 
profesionálmi a amatérmi 

3 a. Nárast 
nekontrolovaného dopingu 
u neplnoletých, ktorí chcú 
za každú cenu dosiahnuť 
úroveň seniorov

1 a. Potreba ustanoviť 
monitorovanie v čase 
nezávisle od druhu športu 
(atlét musí súhlasiť).
1 b. Potreba zvýšiť počet 
neočakávaných kontrol 
pred súťažou (na čí 
podnet? kto poučí?)

3 a a. Potreba ustanoviť 
monitorovanie v čase 
nezávisle od druhu športu 
(minimálne na súťažnej 
úrovni)
3 a b. Potreba zvýšiť počet 
neočakávaných kontrol 
pred súťažou (na čí 
podnet? kto poučí?)

1b. Zákaz prechodu 
k seniorom pre 
mladistvých s pozitívnou 
kontrolou
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Scenár 4: Ustanovenie maximálnej miery pri testoch

Výhody: možnosť monitorovať „zdravie atlétov“, úprava súčasného stavu,
„mäkká“ legalizácia

Zistené alebo očakávané 
problémy

Negatívne účinky Možné doplňujúce opatrenia Sankcie

1. Ťažkosti pri zostavovaní 
zoznamu

2. Problémy týkajúce sa 
kontrol

3. Problémy týkajúce sa 
organizácie kontrol

1 a. Využívanie rôznych 
rozmanitých techník na 
znormalizovanie miery 
markerov
1 b. Využívanie 
maskujúcich látok

1 a. Informovanie a školenie 
športovcov

1 b. Informovanie a školenie 
trénerov
1 c. Povinnosť nahlasovať 
užívané látky

2 a. Potreba celkom nezávislej 
organizácie, ktorá by 
organizovala a riadila kontroly
2 b. Vytvorenie kontrolných 
a monitorovacích organizácií. 
Povinnosť monitorovať 
v špecifikovanej organizácii, 
v opačnom prípade zákaz 
súťažiť

3 a. Potreba ustanoviť 
monitorovanie v čase 
nezávisle od druhu športu 
(atlét musí súhlasiť).
3 b. Potreba znásobiť 
nečakané kontroly pred 
súťažami

2 b. V prípade žiadneho 
monitorovania: zákaz 
súťažiť
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Scenár 5: Celková legalizácia plnoletých športovcov a povinnosť monitorovania

Výhody: možnosť monitorovať „zdravie atlétov“, úprava súčasného stavu,
na športovca sa pozerá ako na bežného občana

Zistené alebo očakávané 
problémy

Negatívne účinky Možné doplňujúce 
opatrenia

Sankcie

1. Nárast počtu prípadov 
dopingu

2. Veľmi skoré využívanie 
dopingu u mladých 
atlétov, ktorí sa chcú 
dostať na čo najvyššiu 
úroveň: doping je norma

3. Atléti: bohaté 
kluby/športy ktoré 
využívajú neznáme látky 
a techniky

4. Vnímanie deficitného 
športu

5. Potreba zaviesť 
monitorovanie „zdravia“

1 a. Využívanie rôznych 
látok potenciálne 
nebezpečných pre zdravie 
(najmä pri vysokých 
dávkach)
1 b. Pretrvávajúca 
existencia paralelného trhu

2 a. Veľmi vážne zdravotné 
riziko pre mladých atlétov 
vo fáze rastu

2 b. Dvojrýchlostný doping: 
bohatí a chudobní
3. Rozvoj paralelného trhu

4 a. Pokles počtov
4 b. Strata dôvery k súťaži

1. Organizácia monitorovania 
atlétov v čase (zdravotný 
výhľad)

1 b. Zlepšenie kontroly 
výrobkov (sledovateľnosť)

1 c. Lepšia kontrola 
distribučných ciest

2 a a. Organizácia 
monitorovania mladých 
atlétov v čase (zdravotný 
výhľad)
2 a b. Potreba organizovania 
kampaní na zvyšovanie 
povedomia a informovanosti 
(kto?)

3 a. Organizácia 
monitorovania atlétov v čase 
(zdravotný výhľad)

3 b. Potreba vpracovať 
zoznam „možných“ 
produktov a jeho pravidelná 
aktualizácia

5. Vytvorenie monitorovacích 
organizácií. Povinnosť 
monitorovať v špecifikovanej 
organizácii, v opačnom 
prípade zákaz súťažiť

1 b. Trestné a finančné 
sankcie ako v prípade 
drog

3 a. Príkladné tresty 
pre osoby vo vedení, 
športovcov, lekárov

5. V prípade žiadneho 
monitorovania: zákaz 
súťažiť
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