Z á p i s č. 1/2010
Z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla, ktoré sa konalo dňa
12. 1. 2010 v Košiciach.
Prítomní:

J. Kula, J. Karabáš, G. Kertész , I. Propper, M. Pinčák,

Ospravedlnení:

M. Kupka, J. Ligocký, T. Meszáros

Výkonný výbor SZVP na mimoriadnom zasadaní prerokoval jediný bod programu – porušenie
antidopingového pravidla. Tohto priestupku sa dopustil hráč klubu Slávie UK Bratislava Dušan
HOLAS, (nar. 10.5.1976). Počas zápasu EMM extraligy dňa 18.11.2009 v Novákoch bol podrobený
dopingovej kontrole. Z rozhodnutia komisára dopingovej kontroly odovzdal menovaný vzorku moču
na analýzu. Výsledky analýzy vykonanej v akreditovanom laboratóriu WADA v Seibersdorfe
(Rakúsko) preukázali prítomnosť zakázanej látky hydrochlortiazid (skupina S 5 – diuretiká a iné
maskovacie látky) v odovzdanej vzorke moču. Preukázané použitie zakázanej látky D. Holas dôvodil
terapeutickým použitím, následne predložil žiadosť o udelenie terapeutickej výnimky. Táto bola
z pohľadu antidopingovej regulácie predbežne zamietnutá, vzhľadom na nedostatočné zdôvodnenie
správnosti zvolenej terapie a dokladovanej medikácie.
Nakoľko bolo u hráča Dušana Holasa preukázané porušenie ustanovenia § 19 - Zákaz
používania a držania dopingových látok, ods. 1 Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore
športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj antidopingové
pravidlo Kódexu WADA čl. 2.1 - Prítomnosť zakázanej látky, jej metabolitov alebo markerov vo
vzorke športovca. Za porušenie týchto pravidiel znáša športovec priamu disciplinárnu zodpovednosť.
ŠTK SZVP po oboznámení sa z vyššie uvedenými skutočnosťami zastavila činnosť hráčovi
Dušanovi Holasovi od 15.12.2009 do vyriešenia prípadu. (Zápis ŠTK č. 48/2009 zo dňa 29.12.2009)
Z prihliadnutím na Kódex WADA, čl. 10.4. – Neuloženie alebo skrátenie doby zákazu činnosti
za špecifické látky za výnimočných okolností, Výkonný výbor Slovenského zväzu vodného póla po
prerokovaní uvedenej problematiky vydal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 1/01/2010
VV SZVP trestá hráča Dušana Holasa (Slávia UK Bratislava) zákazom činnosti na tri mesiace
nepodmienečne od 15.12.2009 do 15.3.2010. Zákaz činnosti je disciplinárnym trestom za
porušenie ustanovenia § 19 - Zákaz používania a držania dopingových látok, ods. 1, Zákona č.
300/2008 Z.z. ako aj Kódexu WADA čl. 2.1 - Prítomnosť zakázanej látky, jej metabolitov alebo
markerov vo vzorke športovca,
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Zapísal:

Mgr. Robert Bohuš
Generálny sekretár SZVP

Schválil:

JUDr. Juraj Kula.
Prezident SZVP

