
METODICKÉ POKYNY
NA VYKONÁVANIE ANTIDOPINGOVEJ
KONTROLY DOSTIHOVÝCH KONÍ V SR

Zodpovednos� za uskutočňovanie dopingových kontrol v Slovenskej republike má Dosti-
hová autorita SR a Dostihové komisie v dňoch organizovania dostihov, pričom nie sú dotknuté
kompetencie Štátneho veterinárneho dozoru. Oprávnenie k odberu antidopingových vzoriek
od dostihových koní vychádza z Dostihového poriadku SR (čl. 186-195). Svoj súhlas so znením
Dostihového poriadku a dodržovaním jeho ustanovení písomne potvrdili všetci majitelia dosti-
hových koní štartujúcich v dostihoch v Slovenskej republike.

Odber vzoriek na dostihových dňoch v Slovenskej republike vykonávajú preškolení veteri-
nárni lekári delegovaní DA SR za prítomnosti člena Dostihovej komisie, alebo osoby určenej DA SR
a osoby zodpovednej za koňa (majite�, tréner, alebo vhodná osoba, ktorej meno ohlásia dosti-
hovému tajomníkovi).

Úlohou veterinárneho lekára povereného odberom vzoriek je iba vykonanie antidopingovej
kontroly (odber vzoriek) u koní vybraných DA SR, alebo DK zo štartového po�a daných dostihov
dostihového dňa.

Spôsob výberu koňa pre odber musí by� náhodný, DK však môže o vykonaní dopingovej
kontroly rozhodnú� tiež na základe zdravotného stavu koňa, prípadne výkonu koňa v dostihoch. 

Organizátor dostihov musí zabezpeči� dopingový bo� izolovaný od verejnosti, mechanicky
vyčistený, vydezinfikovaný a nastlaný slamou v deň dostihov, bez funkčného napájacieho zariadenia.

Odberové miesto musí by� vybavené stolom, minimálne dvomi stoličkami, odpadovým košom,
umývadlom s tečúcou vodou prípadne prenosným umývadlom s dostatkom vody na umývanie,
uterákom a dvomi zariadeniami na odber moču (kyveta alebo sie�ka na tyči s dĺžkou cca 120 cm).

Pre uskladnenie vzoriek je organizátor povinný zabezpeči� uzamykate�nú miestnos� vybavenú
chladničkou, umožňujúcu bezpečné skladovanie vzoriek v priebehu dostihového dňa (týka sa len
Závodiska, š. p., Bratislava). Na ostatných závodiskách v SR sa vzorky uložia po odbere v rozhod-
covskej veži na stanovisku DK, kde ich hne� po dostihoch prevezme pracovník poverený DA SR,
a ten ich uskladní na Závodisku, š. p., Bratislava v miestnosti na to určenej.

Odber vzoriek telesných tekutín koňa sa uskutočňuje do schválených vzorkovníc antidopin-
govej súpravy. Súpravy sú uložené v sklade Závodiska, š. p., Bratislava. Vzorkovnice sú vydané
zodpovednému pracovníkovi formou zápisu, kde je uvedený dátum, miesto, čas, počet pre-
vzaných súprav s podpismi odovzdávajúceho a preberajúceho zodpovedného pracovníka. Platí
zásada, že pre jeden odber musia by� vydané dve antidopingové súpravy.

Vedúcim pracovníkom pri vlastnom odbere je odoberajúci veterinárny lekár. Je kompetentný
posúdi� regulérnos� podmienok odberu a je za to zodpovedný. Ak nie sú dodržané regulérne
podmienky, má právo antidopingovú kontrolu neuskutočňova� a súčasne má povinnos� túto
skutočnos� okamžite oznámi� DK.

Po určení koňa k antidopingovej kontrole bude meno vybraného koňa verejne oznámené
zaužívaním spôsobom trénerovi, prípadne majite�ovi koňa alebo poverenému zástupcovi (osobe
zodpovednej za koňa). Pokia� niekto z nich odmietne podrobi� koňa antidopingovej kontrole, je kôň
automaticky považovaný za pozitívneho so všetkými dôsledkami (sankcie, diskvalifikácia at�.).
V prípade súhlasu prevezme člen DK alebo osoba určená DA SR koňa pod svoju kontrolu, ktorú uplatňuje
až do ukončenia odberu. �réner, majite�, prípadne osoba zodpovedná za koňa, zodpovedá za skutočnos�,
že koňovi po oznámení o výbere na antidopingovú kontrolu nebude nič podané, s výnimkou vody
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na napojenie. Porušenie tohto ustanovenia bude zaznamenané veterinárnym lekárom do pro-
tokolu o prevedení antidopingovej kontroly a prejednané v HDK. Trénerovi, majite�ovi, prípadne
osobe zodpovednej za koňa, nechá veterinárny lekár vybra� najmenej z dvoch uzavretých
odberových súprav a uká�e im neporušenos� súpravy. Kôň sa zavádza do boxu pre odber
vzoriek cca 30 min. po odbehnutí dostihov. Po rozpečatení súpravy si veterinárny lekár dá
rukavice a umiestni igelitový sáčok do odberného zariadenia na moč. Dôrazne je potrebné do-
držova� zásadu, že odber moču je možný len zo spontánneho močenia koňa, nie je povolené
použitie diuretik ani katetrizácie testovaného koňa.

Ak do 1 hodiny od zavedenia koňa do boxu nepríde k spontánnemu močeniu koňa,
odoberie veterinárny lekár krv. Je povolené, aby odchyt moču prevádzal vlastný ošetrovate�
koňa pod doh�adom veterinárneho lekára antidopingovej kontroly, prípadne člena DK, alebo
pracovníka povereného DA SR. Odobraný moč sa z igelitového sáčku rozleje do dvoch
vzorkovníc, pokia� je množstvo moču menšie než 30 ml, naleje sa do jednej vzorkovnice
a pristúpi sa k odberu krvi. Pokia� je množstvo moču postačujúce, rozleje sa do všetkých
vzorkovníc, pričom platí zásada, že v jednej vzorkovnici nesmie by� menej než 30 ml moču.
Uprednostňovaný je odber moču, pokia� sa odber moču nepodarí, je nutné odobra� krv.
Odobratie krvi pred uplynutím jednej hodiny je možné len vo výnimočných prípadoch, alebo
na výslovnú žiados� majite�a, jeho zástupcu alebo trénera koňa.

Krv odoberá veterinárny lekár sterilnou ihlou. Krv nechá volne vyteka� do vzorkovnice, alebo
použije k jej nasatiu sterilnú striekačku. Krv sa tiež odoberá do dvoch vzorkovníc, pričom platí zásada,
že jedna vzorka je 40 ml krvi. V prípade, že laboratórium vyžaduje k vyšetreniu krv heparinizovanú,
odberová súprava obsahuje ampulku heparinu, použije sa polovica ampulky do jednej a polovica
do druhej vzorkovnice.

Po odbere sa vzorky uzavrú špeciálnymi viečkami, vložia sa sp�� do antidopingovej súpravy
a veterinárny lekár vyplní protokol o vykonaní odberu vzoriek k antidopingovej kontrole, kde
okrem údajov o mieste, dátume a čase, údajov o testovanom koňovi a druhu zaslaných vzoriek
uvedie aj čísla špeciálnych viečok, ktorými sú uzavreté vzorkovnice naplnené močom alebo krvou
testovaného koňa. Protokol je podpísaný odoberajúcim veterinárnym lekárom, členom DK,
alebo osobou určenou DA SR a osobou zodpovednou za koňa. Jedna čas� protokolu (žltá) je
priložená k zapečateným vzorkám, druhá čas� (biela) je odovzdaná osobe zodpovednej za koňa,
tretia (ružová) zostáva odoberajúcemu veterinárnemu lekárovi. Kópia celého protokolu je odovzdaná
DA SR, kde je uložená až do obdržania výsledkov z laboratória.

Odobrané a zapečatené vzorky sa umiestnia v uzamykate�nej miestnosti do chladničky a schladia
sa na teplotu 4 - 10°C.

Organizátor dostihov zabezpečí odoslanie vzorkov expresnou poštou do určeného laboratória
v najbližší pracovný deň po skončení dostihového dňa. 

Inštruovaní veterinárni lekári:
MVDr. Tomáš Frey, MVDr. Lucie Kalová, MVDr. Zuzana Hollá, MVDr. Dana Hlavičková,
MVDr. Jozef Kotvan, MVDr. Dušan Solár

Opatrenie v prípade pozitívneho dopingového nálezu

V prípade pozitívneho dopingového nálezu Dostihová autorita Slovenskej republiky písomne
oznámi túto skutočnos� majite�ovi a trénerovi koňa. Všetky náklady spojené s vyšetrením
vzoriek s pozitívnym dopingovým nálezom uhradí tréner inkriminovaného dostihového koňa.
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MEDZINÁRODNÉ AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ
VYKONÁVAJÚCE DOPINGOVÉ KONTROLY.

Závodisko Bratislava spolupracuje pri dopingových kontrolách s akreditovanými
laboratóriami: („A“ vzorka, resp. „B“ vzorka).

Nemecko - Professor Dr. W. Schänzer
Institut für Biochemie
Deutsche Sporthochschule Köln
Carl Diem-Weg 6
D-50933 Köln
Germany
Tel: +49 221 497 1313
Fax: +49 221 497 3236
e-mail: schaenzer@hrz.dshs-koeln.de

Medzinárodné akreditované dopingové laboratóriá, v ktorých je mo�né testova�
analýzu vzork� �B� na základe p�somnej �iadosti majite�a alebo trénera v roku 2014.

Anglicko - Dr. D. Hall
Horseracing Forensic Laboratory
Newmarket Road
Fordham
Cambridgeshire CB7 5WW
England
Tel: +44 1638 720 500
Fax: +44 1638 724 200
e-mail: dhall@hfl.co.uk

Francúzsko - Dr. Y. Bonnaire
Laboratoire de la Fédération Nationale 
des Courses Francaises
169 avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay-Malabry
France
Tel: +33 1 47 02 91 48
Fax: +33 1 47 02 34 00
e-mail: yves.bonnaire@libertysurf.fr
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Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 27. 3. 2015

Majitelia 

Adamičková Veronika - 251,19 €
Aqua Trend a.s. - 2,40 €
Bergendi Václav - 8,60 €
Bič František - 3,09 €
Bičová Michaela - 9,67 €
Bláha Martin - 117,18 €
Brečka QUIRINUS FARM Jaroslav - 360,71 €
Coufal Ivan - 7,88 €
Dostihová stáj Kameňák o.s. - 8,96 €
Drápal Cyril - 1 626,80 €
EPICOS export import spol. s - 10,85 €
Eurokoberce s.r.o. - 2,28 €
Filip Vladimír - 2,18 €
Follauf Jaromír - 8,60 €
Foukal Milan - 2,18 €
General Security d.o.o. - 237,56 €
GM Electronic spol. s.r.o. - 2,92 €
Hřebčín Křenek spol. s.r.o. - 46,05 €
INCITAT-o.s. jezdců, milovníků a sympatizujícich - 4,92 €
JOSPO s.r.o. - 9,26 €
Kaucký Josef - 9,54 €
Kazík Luboš - 8,60 €
Kisza Beata, Bc. - 6,71 €
Kolarič Anton - 122,33 €
Kovář Václav - 3,40 €
Krhač Dušan - 91,01 €
Kronenberger Anton - 5,00 €
Kupka Petr - 5,49 €
Litwiniak Krzysztof - 4,10 €
MADORE Stav s.r.o. - 10,94 €
Marianov o.s. - 92,60 €
Marková Zdeňka, Mgr. - 12,17 €

Mayer René - 371,20 €
Mellen Josef - 43,60 €
Metropolite Turf, s.r.o. - 10,44 €
Mezník Jiří - 5,92 €
Mičánek Aleš - 4,32 €
Oravská Lucia - 45,37 €
Paclík Jiří, Ing. - 10,02 €
Palyza Jan - 3,60 €
Plšek František - 6,80 €
Poledňák Petr - 12,84 €
Po�sko/Dobosz Krysztof i Jolanta - 3,98 €
Po�sko/Falzmann Maria - 78,38 €
Po�sko/Kartus Jakub i Wroblewski Patryk - 12,58 €
Po�sko/Kaszubowski M. i Wroblewski Patryk - 63,02 €
Po�sko/Modrá je dobrá MVDr. Jan Faltejsek - 5,18 €
Po�sko/Pietrzak Andrzej - 322,27 €
Po�sko/SK Iwno i Wroblewski Patryk - 35,18 €
Pulka David - 5,16 €
Radovanović Aleksandar - 368,74 €
Rapca WELYA Alexander, Ing. - 6,10 €
Residence Jírny s.r.o. - 12,80 €
Režňák Ondřej - 11,10 €
Rosival Róbert - 282,33 €
Sector 7 Service, s.r.o. - 134,60 €
Scheit Christian, Ing. - 61,45 €
Slovinsko/Globočnik Tomaž - 3,36 €
Slovinsko/Metka Orel - 18,23 €
SOCHOR, spol. s r.o. - 4,51 €
Srbsko/Nicović Irena - 12,92 €
Sukič Dejan - 2,32 €
Štrbac Lubomir - 537,56 €
Tax Reform s.r.o. - 10,96 €
Thurner Marion, Dr. - 8,60 €
Tibor Papšo - Skalka, Ing. - 9,40 €

Zoznam dlžníkov 
Závodiska, š. p., Bratislava k 27. 3. 2015

Neuhradené faktúry

2011

Stajňa, meno Faktúra Dôvod Čiastka
Simonides - Ján Husák, BA 7110064 poplatok za lóžu č. 12 380,00 €
Mediavision, s.r.o., BA 7110295 reklama, propagácia 1200,00 €
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