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Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach
čl. 6A „Zakázané látky u koní“

�ie�

1. �ie�om je ochrana integrity dostihov a zdravia a pohody koní prostredníctvom kontroly používania látok
poskytujúcich koňovi výhodu alebo znevýhodňujúceho ho v dostihoch, ktoré sú v rozpore s jeho základnými vlast-
nos�ami.

Odoberanie vzoriek

�. Koňom, ktoré sa zúčastnili dostihov, budú na zis�ovanie prítomnosti zakázaných látok odoberané vzorky.
Dostihové autority môžu takéto vzorky odobera� kedyko�vek a to pod�a pravidiel, ktoré si sami stanovia. Za vzorku
je považovaná vzorka z ktorejko�vek časti tela koňa a aj z predmetu, ktorý prišiel do kontaktu s koňom.
3. Odobratá vzorka sa rozdelí na vzorku A a vzorku B. Ak vzorka A obsahuje zakázané látky, vzorku B je možné
analyzova� na prítomnos� týchto látok automaticky alebo na základe požiadavky trénera alebo majite�a koňa, alebo
Dostihovej autority.
4. Ak je na podujatí organizovanom dostihovou autoritou nájdená zakázaná látka vo vzorke odobratej koňovi,
ktorý je registrovaný alebo trénovaný v zahraničí, dostihová autorita krajiny, v ktorej je kôň trénovaný je o tomto
informovaná a v prípade potreby poskytne potrebnú súčinnos�.

Sankcie

5. Kôň bude diskvalifikovaný, ak vzorka odobratá na dostihovom dni vykáže prítomnos� zakázanej látky.
Trénerovi sa udelí sankcia s výnimkou prípadu, kedy sa tento zbaví zodpovednosti v súlade s týmto dokumentom.
6. Ak vzorka odobratá koňovi v inom čase obsahuje zakázanú látku, Dostihové autority môžu v súlade s vlastnými
pravidlami sankcionova� koňa, trénera, majite�a alebo iné osoby.

Zodpovednos� trénera

7. Tréner je vždy zodpovedný za:
k�menie, ošetrovanie, ochranu a bezpečnos� koní v jeho tréningu
podniknutie všetkých primeraných predbežných opatrení pre kone zverené mu do tréningu tak, aby 
zabránil ich vystaveniu zakázaným látkam, ktoré sú v rozpore s pravidlami Dostihových autorít 
svoju informovanos� o možných následkoch liečby poskytovanej koňom.
vedenie záznamov o všetkých veterinárnych úkonoch a liečbe ním trénovaných koní

Predpisy v deň dostihov

8. Žiadna osoba s výnimkou veterinárov poverených Dostihovou komisiou alebo  Dostihovou autoritou nesmie
prinies� do stajní pri dostihovej dráhe v deň konania dostihov zakázanú látku, resp. akýko�vek prostriedok na podá-
vanie tejto látky.

9. V čase po absolvovaní dostihov a pred ukončením odberu vzorky po dostihoch nie je dovolená bez oficiálneho
povolenia žiadna liečba zakázanými látkami.

ZAKÁZANÉ LÁTKY

10. Zakázané látky sú:
látky, ktoré účinkujú na jeden alebo viac systémov tela cicavcov (dostihových koní):

nervovú sústavu
kardiovaskulárny systém
dýchací systém
tráviacu sústavu
močový systém
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pohlavné orgány
pohybový aparát
krv
imunitný systém s výnimkou licentovaných očkovacích látok proti infekciám
endokrinný systém

endokrinné výlučky a ich syntetické kópie
maskovacie chemické látky
látky prenášajúce kyslík
látky, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú expresiu génov

11. Nález zakázanej látky je nález látky samotnej alebo jej metabolitu alebo jej izoméru alebo izoméru metabolitu.
Nález vedeckého, alebo experimentálneho ukazovate�a podania alebo iného použitia/pôsobenia zakázanej látky
sa taktiež považuje za ekvivalent nálezu látky.

12. � cie�om pomôc� trénerom a ich veterinárnym poradcom môžu �ostihové autority zaradi� do svojich predpisov
príklady zakázaných a povolených látok.

13. � cie�om poradenstva dostihovým komisiám môžu �ostihové autority vytvori� klasifikáciu zakázaných látok.

Prahové hodnoty

1�. �rahové hodnoty je možné uvažova� iba v prípade:
endogénnych (vnútorných) látok
látok získavaných z rastlín tradične spásaných alebo zbieraných ako potrava pre kone
látok v potrave pre kone vznikajúcich pri kontaminácii počas kultivácie, spracovania alebo ošetrovania,

skladovania alebo prepravy.

15. �rahové hodnoty by mal odporuči� �oradný výbor pre kontrolu dopingu pri IFHA po porade s oficiálnymi
analytikmi a veterinármi signatárskych krajín a následne schválené IFHA.

16. Látky s povolenými prahovými hodnotami:
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Názov Prahová hodnota

Arzén do 0,3 mikrogramu arzénu na mililiter moču

Boldenón (len žrebce) do 0,015 mikrogramu vo�ného alebo združeného boldenónu na mililiter moču

Oxid uhličitý do 36 milimolov oxidu uhličitého na liter plazmy

Dimetyl sulfoxid do 15 mikrogramov dimetyl sulfoxidu na mililiter moču alebo 1 mikrogram dimetyl 

sulfoxidu na mililiter plazmy

Estradiol (len žrebce) do 0,0�5 mikrogramu vo�ného alebo združeného 5a-estran-3ß, 17a-diolu na mililiter 

moču

Hydrokortizón do 1 mikrogramu hydrokortizónu na mililiter moču

Metoxytyramín do � mikrogramov vo�ného a združeného 3-metoxytyramínu na mililiter moču

Kyselina salicylová do 750 mikrogramov kyseliny salicylovej na mililiter moču alebo 6,5 mikrogramu

kyseliny salicylovej na mililiter plazmy

Testosterón do 0,02 mikrogramu vo�ného alebo združeného testosterónu na mililiter moču 

alebo 100 pikogramov vo�ného testosterónu na mililiter plazmy u valachov alebo

0,055 mikrogramu vo�ného alebo združeného testosterónu 

na mililiter moču u kobýl (ak nie sú žrebné)

Teobromín do 2 mikrogramov teobromínu na mililiter moču, do 0,3 mikrogramu teobromínu

na mililiter plazmy

�o�ná�k�� ���u��ná �átk� j� �átk�� kto�� j� �o�n� uvo�n�� o� j�j konjugátov.
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17. Po akomko�vek náleze zakázanej látky m�že Dostihová autorita rozhodnú� bu� sama alebo na základe žiadosti
majite�a či trénera o �alšom otestovaní koňa.

Laboratórne strediská

1�. Cie�om signatárskych krajín je, aby ich laboratóriá:
boli akreditované pod�a ISO/IEC 17025, �šeobecné požiadavky pre sp�sobilos� testovania a kalibráciu

laboratórií, a pod�a doplnkového dokumentu I�AC��7, Akreditačné požiadavky a kritériá na prevádzku laboratórií
pre dostihy

postupovali v súlade s Príručkou pre potvrdenie prítomnosti zakázaných látok (�as� � dokumentu I�AC��7)
vyhovovali Špecifikácii výkonu Medzinárodnej Federácie Dostihových Autorít (Dodatok 4)
participovali na medzilaboratórnych porovnávaniach (paragraf 5.9(b) normy ISO/IEC 17025:2005)
používali medzinárodne harmonizované screeningové limity pri detekovaní povolených liečivých látok, 

doporučené Poradným výborom IFHA pre kontrolu dopingu.    

19. S cie�om prevencie priestupkov m�žu Dostihové autority v rámci vo�nosti konania:
zostavova� dostupné detekčné časy
poskytova� vopred varovanie o nových alebo modifikovaných testoch
poskytova� analytickú službu na potvrdenie či vzorka odobratá koňovi oznámenému ako štartujúcemu

v dostihoch obsahuje zakázanú látku udávanú trénerom.

článok 6B - Génové a bunkové manipulácie

Kontrola a zaznamenávanie génovej terapie
Modifikácia dedičnej informácie plnokrvníka kedyko�vek počas jeho života bude ma� za následok, že predmetný
k�ň nebude �alej považovaný za predstavite�a plemena anglický plnokrvník v žiadnych dostihoch ani iných
sú�ažiach.

Akáko�vek génová terapia alebo bunková manipulácia u koňa pripravovaného na dostihy, nesmie sp�sobi�:
výhodu alebo nevýhodu v dostihoch v rozpore s jeho vrodenými danos�ami

poškodenie zdravia koňa

Dostihová autorita m�že pod�a vlastného uváženia povoli� alebo zakáza� zúčastni� sa dostihov koňovi, ktorý pod�
stúpil takúto terapiu, alebo jeho potomkom.
Akáko�vek génová terapia u koňa pripravovaného na dostihy musí by� zdokumentovaná v pase koňa alebo v inom
doklade, ktorý vyžaduje Dostihová autorita a musí by� okamžite nahlásená Dostihovej autorite.

článok 6C - Zakázané praktiky

Praktiky, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu koňa, jazdc alebo iných účastníkov dostihov, ako aj integritu dostihov,
sú nevhodné a zakázané. Zodpovednos� za vymožite�nos� predpisov týkajúcich sa takýchto praktík má Dostihová
autorita.

1) Zakázané praktiky u koní pripravovaných na dostihy:
použitie akéhoko�vek neschváleného predmetu, zariadenia, aktivity týkajúcej sa správania, alebo chemikálie

pre dosiahnutie neadekvátnej odozvy, kedyko�vek v tréningu alebo v priebehu dostihov.
použitie liečebných alebo chirurgických zákrokov, ktoré sú mimo rámec bežnej a opodstatnenej veterinárnej

praxe, a teda sa nezlučujú s dosiahnutím zdravotného osohu pre koňa
použitie fyzickej alebo veterinárnej procedúry alebo liečby, ktorá maskuje efekty alebo príznaky zranenia

za účelom umožnenia tréningu a absolvovania dostihov, čo má za následok poškodenie zdravia koňa
použitie podvodných alebo potenciálne podvodných praktík, alebo takých postupov, ktoré poškodzujú

integritu dostihov.
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2) Špecifické príklady zakázaných praktík
Zakázané praktiky zahŕňajú, ale nie len s obmedzením na ne:

účas� gravídnej kobyly v dostihoch (časové obmedzenie môže stanovi� Dostihová autorita)
odopieranie prístupu k vode pred dostihmi, ak by to malo ma� za následok poškodenie zdravia, pohody

alebo bezpečnosti koňa
použitie mimotelovej terapie rázovými vlnami spôsobom, ktorý by mal za následok znecitlivenie  akejko�vek

končatiny v priebehu tréningu alebo dostihov
odber, manipulácia a opätovná infúzia homologickej, heterologickej alebo autologickej krvi alebo krvných

buniek s výnimkou použitia pri život-zachraňujúcich zákrokoch

�) Zodpovednos� trénera v prípade zakázaných praktík
Tréner je vždy zodpovedný za:

celkový menežment, ochranu a bezpečnos� koní v jeho tréningu
vyhnutie sa zakázaným praktikám
svoju informovanos� o potenciálnych dôsledkoch terapeutických postupov použitých u koňa
vedenie záznamov o všetkých veterinárnych úkonoch a liečbe ním trénovaných koní

�) Zodpovednos� majite�a a trénera v prípade zakázaných praktík
� ktoromko�vek čase majite�, a v tréningu tréner, sú zodpovední za dodržanie ustanovení tohto článku a za do-
držanie jednotlivých požiadaviek na vedenie záznamov a oznamovanie Dostihovej autorite.

Článok 6D - Liečba počas tréningu

Zásady liečebnej praxe u koní v tréningu
Za všetky postupy je zodpovedný tréner a tieto musia by� použité výhradne v prospech zdravia a pohody koňa.
Preto:

1. �aždá liečba musí by� plne opodstatnená vzh�adom na zdravotný stav koňa
2. Tréner je povinný vyžiada� si od ošetrujúceho veterinárneho lekára vyjadrenie oh�adom úrovne tréningovej

zá�aže, ktorú kôň môže absolvova� počas liečby
�. �one, ktoré nemôžu absolvova� tréning z dôvodu zranenia alebo choroby, musia by� vyradené z tréningu

a musí im by� poskytnutá primerané veterinárna starostlivos�. �iečba nesmie by� aplikovaná za účelom umožni�
trénova� zraneného alebo chorého koňa.

�. Musí by� vedený úplný a presný záznam o všetkých liečebných postupoch.
�. � deň dostihov nesmie by� koňovi podaná žiadna látka injekčne, orálne alebo akouko�vek inou formou, s

výnimkou prirodzeného príjmi potravy a vody
6. Tréner musí rešpektova� povinné obdobie oddychu koňa, ak ho v prípade špecifických látok alebo liečby

vyžaduje Dostihová autorita.
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Príklady zakázaných látok

�e�že ���A ani jej poradné orgány nestanovili konkrétny zoznam zakázaných látok u dostihových koní,
dopingové laboratóriá považujú za pozitívny nález takej látky, ktorá nie je endogénneho pôvodu (t.j. nie je pro-
dukovaná v tele koňa) a má farmakologický efekt na orgány a orgánové sústavy koňa, ako je uvedené v čl. 6A
Medzinárodnej dohody.

Medzi takéto látky (skupiny látok) patria, okrem iného, ale nie len s obmedzením na ne:
anabolické steroidy (nandrolón, stanozolol, boldenón), stimulanciá (amfetamín, heptaminol, niketamid), trankvilizéry
(diazepam, oxazepam, nordazepam), narkotiká (morfín, apomorfín, pentazocín), beta-blokátory (atenolol, propranolol,
timolol), beta2-agonisty (klenbuterol, salbutamol, terbutalin), metylxantíny (kofeín, teobromín, teofylín), NSAID
(fenylbutazón, ibuprofen, diclofenac), COX2-inhibítory (meloxikam, piroxikam), kortikosteroidy (dexametazón, triamcinolón,
flumetazón), svalové relaxanty (metokarbamol, guaifenezín, dantrolén), látky rozširujúce dýchcie cesty (ipratropium,
propantelín, etamifylín), lokálne anestetiká (lidokain, mepivakain, bupivakain), antihistaminiká (chlorfeniramín, difenhydramín,
ranitidín), neuroleptiká (chlorpromazín, acepromazín, reserpín), barbituráty (fenobarbital, pentobarbital), diuretiká
(hydrochlorotiazid, furosemid, kyselina etakrynová), anti-depresíva (fluoxetín, imipramín, amitriptylín), dráždivé látky
(kapsaicín, nonivamid, mentol).

Pre ilustráciu zoznam zakázaných látok vydaný Medzinárodnou jazdeckou federáciou (���) je možné nájs� na webovej
adrese http://www.feicleansport.org/prohibited.html
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17. Po akomko�vek náleze zakázanej látky m�že Dostihová autorita rozhodnú� bu� sama alebo na základe žiadosti
majite�a či trénera o �alšom otestovaní koňa.

Laboratórne strediská

1�. Cie�om signatárskych krajín je, aby ich laboratóriá:
boli akreditované pod�a ISO/IEC 17025, �šeobecné požiadavky pre sp�sobilos� testovania a kalibráciu

laboratórií, a pod�a doplnkového dokumentu I�AC��7, Akreditačné požiadavky a kritériá na prevádzku laboratórií
pre dostihy

postupovali v súlade s Príručkou pre potvrdenie prítomnosti zakázaných látok (�as� � dokumentu I�AC��7)
vyhovovali Špecifikácii výkonu Medzinárodnej Federácie Dostihových Autorít (Dodatok 4)
participovali na medzilaboratórnych porovnávaniach (paragraf 5.9(b) normy ISO/IEC 17025:2005)
používali medzinárodne harmonizované screeningové limity pri detekovaní povolených liečivých látok, 

doporučené Poradným výborom IFHA pre kontrolu dopingu.    

19. S cie�om prevencie priestupkov m�žu Dostihové autority v rámci vo�nosti konania:
zostavova� dostupné detekčné časy
poskytova� vopred varovanie o nových alebo modifikovaných testoch
poskytova� analytickú službu na potvrdenie či vzorka odobratá koňovi oznámenému ako štartujúcemu

v dostihoch obsahuje zakázanú látku udávanú trénerom.

článok 6B - Génové a bunkové manipulácie

Kontrola a zaznamenávanie génovej terapie
Modifikácia dedičnej informácie plnokrvníka kedyko�vek počas jeho života bude ma� za následok, že predmetný
k�ň nebude �alej považovaný za predstavite�a plemena anglický plnokrvník v žiadnych dostihoch ani iných
sú�ažiach.

Akáko�vek génová terapia alebo bunková manipulácia u koňa pripravovaného na dostihy, nesmie sp�sobi�:
výhodu alebo nevýhodu v dostihoch v rozpore s jeho vrodenými danos�ami

poškodenie zdravia koňa

Dostihová autorita m�že pod�a vlastného uváženia povoli� alebo zakáza� zúčastni� sa dostihov koňovi, ktorý pod�
stúpil takúto terapiu, alebo jeho potomkom.
Akáko�vek génová terapia u koňa pripravovaného na dostihy musí by� zdokumentovaná v pase koňa alebo v inom
doklade, ktorý vyžaduje Dostihová autorita a musí by� okamžite nahlásená Dostihovej autorite.

článok 6C - Zakázané praktiky

Praktiky, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu koňa, jazdc alebo iných účastníkov dostihov, ako aj integritu dostihov,
sú nevhodné a zakázané. Zodpovednos� za vymožite�nos� predpisov týkajúcich sa takýchto praktík má Dostihová
autorita.

1) Zakázané praktiky u koní pripravovaných na dostihy:
použitie akéhoko�vek neschváleného predmetu, zariadenia, aktivity týkajúcej sa správania, alebo chemikálie

pre dosiahnutie neadekvátnej odozvy, kedyko�vek v tréningu alebo v priebehu dostihov.
použitie liečebných alebo chirurgických zákrokov, ktoré sú mimo rámec bežnej a opodstatnenej veterinárnej

praxe, a teda sa nezlučujú s dosiahnutím zdravotného osohu pre koňa
použitie fyzickej alebo veterinárnej procedúry alebo liečby, ktorá maskuje efekty alebo príznaky zranenia

za účelom umožnenia tréningu a absolvovania dostihov, čo má za následok poškodenie zdravia koňa
použitie podvodných alebo potenciálne podvodných praktík, alebo takých postupov, ktoré poškodzujú

integritu dostihov.
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2) Špecifické príklady zakázaných praktík
Zakázané praktiky zahŕňajú, ale nie len s obmedzením na ne:

účas� gravídnej kobyly v dostihoch (časové obmedzenie môže stanovi� Dostihová autorita)
odopieranie prístupu k vode pred dostihmi, ak by to malo ma� za následok poškodenie zdravia, pohody

alebo bezpečnosti koňa
použitie mimotelovej terapie rázovými vlnami spôsobom, ktorý by mal za následok znecitlivenie  akejko�vek

končatiny v priebehu tréningu alebo dostihov
odber, manipulácia a opätovná infúzia homologickej, heterologickej alebo autologickej krvi alebo krvných

buniek s výnimkou použitia pri život-zachraňujúcich zákrokoch

�) Zodpovednos� trénera v prípade zakázaných praktík
Tréner je vždy zodpovedný za:

celkový menežment, ochranu a bezpečnos� koní v jeho tréningu
vyhnutie sa zakázaným praktikám
svoju informovanos� o potenciálnych dôsledkoch terapeutických postupov použitých u koňa
vedenie záznamov o všetkých veterinárnych úkonoch a liečbe ním trénovaných koní

�) Zodpovednos� majite�a a trénera v prípade zakázaných praktík
� ktoromko�vek čase majite�, a v tréningu tréner, sú zodpovední za dodržanie ustanovení tohto článku a za do-
držanie jednotlivých požiadaviek na vedenie záznamov a oznamovanie Dostihovej autorite.

Článok 6D - Liečba počas tréningu

Zásady liečebnej praxe u koní v tréningu
Za všetky postupy je zodpovedný tréner a tieto musia by� použité výhradne v prospech zdravia a pohody koňa.
Preto:

1. �aždá liečba musí by� plne opodstatnená vzh�adom na zdravotný stav koňa
2. Tréner je povinný vyžiada� si od ošetrujúceho veterinárneho lekára vyjadrenie oh�adom úrovne tréningovej

zá�aže, ktorú kôň môže absolvova� počas liečby
�. �one, ktoré nemôžu absolvova� tréning z dôvodu zranenia alebo choroby, musia by� vyradené z tréningu

a musí im by� poskytnutá primerané veterinárna starostlivos�. �iečba nesmie by� aplikovaná za účelom umožni�
trénova� zraneného alebo chorého koňa.

�. Musí by� vedený úplný a presný záznam o všetkých liečebných postupoch.
�. � deň dostihov nesmie by� koňovi podaná žiadna látka injekčne, orálne alebo akouko�vek inou formou, s

výnimkou prirodzeného príjmi potravy a vody
6. Tréner musí rešpektova� povinné obdobie oddychu koňa, ak ho v prípade špecifických látok alebo liečby

vyžaduje Dostihová autorita.
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Príklady zakázaných látok

�e�že ���A ani jej poradné orgány nestanovili konkrétny zoznam zakázaných látok u dostihových koní,
dopingové laboratóriá považujú za pozitívny nález takej látky, ktorá nie je endogénneho pôvodu (t.j. nie je pro-
dukovaná v tele koňa) a má farmakologický efekt na orgány a orgánové sústavy koňa, ako je uvedené v čl. 6A
Medzinárodnej dohody.

Medzi takéto látky (skupiny látok) patria, okrem iného, ale nie len s obmedzením na ne:
anabolické steroidy (nandrolón, stanozolol, boldenón), stimulanciá (amfetamín, heptaminol, niketamid), trankvilizéry
(diazepam, oxazepam, nordazepam), narkotiká (morfín, apomorfín, pentazocín), beta-blokátory (atenolol, propranolol,
timolol), beta2-agonisty (klenbuterol, salbutamol, terbutalin), metylxantíny (kofeín, teobromín, teofylín), NSAID
(fenylbutazón, ibuprofen, diclofenac), COX2-inhibítory (meloxikam, piroxikam), kortikosteroidy (dexametazón, triamcinolón,
flumetazón), svalové relaxanty (metokarbamol, guaifenezín, dantrolén), látky rozširujúce dýchcie cesty (ipratropium,
propantelín, etamifylín), lokálne anestetiká (lidokain, mepivakain, bupivakain), antihistaminiká (chlorfeniramín, difenhydramín,
ranitidín), neuroleptiká (chlorpromazín, acepromazín, reserpín), barbituráty (fenobarbital, pentobarbital), diuretiká
(hydrochlorotiazid, furosemid, kyselina etakrynová), anti-depresíva (fluoxetín, imipramín, amitriptylín), dráždivé látky
(kapsaicín, nonivamid, mentol).

Pre ilustráciu zoznam zakázaných látok vydaný Medzinárodnou jazdeckou federáciou (���) je možné nájs� na webovej
adrese http://www.feicleansport.org/prohibited.html
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