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Vážený pán
lstván Lévai
Sústružnícka 4/14

945 01 Komárno

Disciplinárna komisia, ktorej bola zverená právomoc Slovenslqím zápasníckym zvázom
podťa § 92 ods. L zák. č. 44all}t5 Z.z. - zákon o športe prejednávať veci porušenia pravidiel
pod[a § 88 ods. 3 zák. č. 44012015Z.z.v prvom stupni, v zložení

Predseda komisie: Leoš Drmola
Členovia komisie: Libor Mokrý

Marián vereš
[udovít Hoos
Peter Botoš

vo veci porušenia antidopingového pravidla - prítomnosť zakázanej látky v zmysle Čl. Z bodu
2.L1, Svetového antidopingového kódexu lstvánom Lévaiom, nar. ZL.IL.1990, bytom
Sústružnická 4/1,4, 945 01Komárno, prijala na svojom zasadnutí dňa 16.05.2017

ROZHODNUTlE

V súlade so Svetov,ým antidopingov,ým kódexom komisia ukladá lstvánovi Lévaiovi zákaz
športovej činnosti po dobu štyroch rokov za porušenie čl. 2,1- porušenie antidopingovrých
pravidiel - prítomnosť zakázanej látky alebo iej metabolitov, alebo markerov vo vzorke
športovca.

Zákaz športovei činnosti začína plynúť dňom 15.05.2016.

odóvodnenie:

Disciplinárnej komisii SZZ bola zverená právomoc v prvom stupni rozhodovať veci
porušenia pravidiel podía § 88 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z.z.. Vtakomto prípade disciplinárna
komisia nerozhoduje o disciplinárnom priestupku športovca pod[a disciplinárneho poriadku,
ale rozhoduje o porušení antidopingových pravidiel podl'a zák. č. 44O|2OI5 Z.z. a Svetového
antidopingového kódexu, pretože v tomto prípade nejde o disciplinárny priestupok, ale
o poruš§nie ustanovení Ták. č. 44012015 Z.z. ts parušenig u§fanovení Svetového
antidopingového kódexu.
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Komisia začala konať vo veci porušenia antidopingových pravidiel športovcom
lstvánom Lévaiom na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) zo dňa
25.a4.2oL6.

lstván Lévai sa dňa 22.02.2016 podrobil na základe rozhodnutia ADD (Anti Doping
Denmark) mimosúťažnej dopingovej kontrole v Nykobing Falster (Dánsko), kde sa zúčastnil

tréningového kempu organizovaného dánskym zápasníckym klubom BK Thor. Tréningový
kemp nasledoval po medzinárodnom UVW turnaji Thor Master (konaný 2a.OZ.2OL6),
ktorého sa tiež športovec lstván Lévai zúčastnil.

Z rozhodnutia dopingového komisára bola lstvánovi Lévaiovi odobratá vzorka ,,A"
moču, zaevidovaná pod č. 6115920 a bola v súlade s antidopingovými pravidlami zaslaná na

analýzu akreditovanému Nórskemu Dopingovému laboratóriu v Osle. Výsledok testu
preukázal, že vzorka ,,A" je pozitívna na Meldonium (skupina S4,5 Hormonálne a metabolické
modulátory) a na Erytropoetín - EPO (Dopingová trieda 52, Peptidové hormóny, rastové
faktory súvisiace látky a mimetiká).

Dňa 11.11.20].6 zaslala ADA SR pod zn. ADA - ZO1,6l24fiV výzvu prezidentovi SZZ na
prevzatie spisu prípadu porušenia antidopingového pravidla lstvánom Lévaiom. V spise sa

uvádza, že pozitívny výsledok vzorky,,B" sa považuje za konečný.

Spis č. 2at6 -747 a ADA - 201,6/24 - TV, prípad porušenia antidopingového pravidla
lstvánom Lévaiom prevzal predseda Disciplinárnej komisie dňa 18.11.2016.

Športovec lstván Lévai na svoju obranu neuviedol žiadny právne relevantný dókaz,
ktorý by ho zbavoval viny za porušenie antidopingových pravidiel podl'a čl. 2.1.1 Svetového
antidopingového kódexu alebo jeho vinu zoslaboval. Taktiež jeho právny zástupca JUDr.
Holíč vo svojom stanovisku neuvádza žiadny právne relevantný dókaz, ktorý by jeho klienta
zbavoval viny za porušenie antidopingového pravidla podía čl. Z.t.t Svetového
antidopingového kódexu. Právny zástupca lstvána Lévaia, ako aj samotný lstván Lóvai
namietajú postup pri odobratí vzorky a právny zástupca namieta nezákonnosť konania
Disciplinárnej komisie v tomto prípade, s poukazom na ustanovenia Disciplinárneho poriadku
platného v čase odobratia vzorky ,A" a ,,B" lstvánovi Lévaiovi, a to konkrétne jednoročnú
lehotu na prejednanie priestupku,

Argumenty, ktoré používa právny zástupca, sú v tomto prípade právne irelevantné
a nespósobilé mať vplyv na rozhodovanie komisie o uložení či neuložení zákazu športovej
činnosti lstvánovi Lévaiovi.

V tomto prípade síce rozhoduje Disciplinárna komisia, avšak nie o disciplinárnom
priestupku a nie na základe disciplinárneho poriadku, ale rozhoduje na základe skutočnosti,
že jej bola zverená rozhodovacia právomoc S77 podl'a zák. č. 44Ol2O1,5 Z.z, §gZ ods. ]- vo
veciach porušenia pravidiel podl'a § 88 ods. 3 zák. č. 440/ZOI5 Z,z.. V takomto prípade
rozhoduje komisia podl'a cit. zákona a podía Svetového antidopingového kódexu, ktorým je
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v takomto prípade viazaná.

Podl'a čl. 17 Svetového antidopingového kódexu je premlčacia lehota ]-0 rokov od
dátumu, kedy pod[a tvrdenia k porušeniu došlo.

Z uvedených dóvodov komisia považuje argumentáciu lstvána Lévaía a jeho právneho
zástupcu za právne irelevantnú, nemajúcu žiadny vplyv na rozhodnutie komisie vo veci
samej.

Právo zúčastniť sa samotného prejednávania veci dňa L6.05.2OL7 športovec lstván
Lévai a ani jeho právny zástupca nevyužili.

Po preskúmaní spisového materiálu, hlavne protokolov o odobratí vzorky ,,A" pod č"

6tt59ZO, výsledku analýzy, ako aj výsledkov analýzy odobratej vzorky ,,B" pod č. 611,5960,
vyjadrenia Anti Doping Denmark - ADD, ako aj d'alšieho spisového materiálu, dospela
komisia jednohlasne k záveru, že športovec lstván Lévai sa dopustil porušenia
antidopingových pravidiel pod[a č1.2,t.1, Svetového antidopingového kódexu.

Športovec lstván Lévai, ako aj ADD podliehajú Svetovému antidopingovému kódexu
(WADC). Podla čl, 5.2 ktorákolVek antidopingová organizácia s oprávnením na testovanie
športovcov móže ktoréhokolvek športovca požiadať o poskytnutie vzorky, a to kedykoívek
a kdekoívek.

lstván Lévai je ,,športovec" podla definícií WADC a bol zároveň prítomný v Dánsku,
v ktorom má ADD právo na vykonanie testu. ADD bola teda oprávnená na vykonanie testu
lstvána Lévaia podl'a čl. 5.2.1 WADC. Dopingová kontrola bola vykonaná v súlade s predpismi
ADD pre dopingové kontroly, ktoré sú v súlade s WADA Medzinárodnými Štandardmi pre
testovanie a vyšetrovanie (lSTl).

Komisia mala za jednoznačne a bez pochybností preukázané, že odobraté vzorky ,,A"
a,,B't boli pozitívne, ktorú skutočnosť ani lstván Lévai nijakým právne relevantným dókazom
nespochybnil. Komisia konštatovala, že vzorky boli odobraté v súlade s predpismi, ktoré
tento postup upravujú.

Podl'a čl. 2 Svetového antidopingového kódexu, športovci alebo iné osoby sú
zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú
látky a metódy, obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód.

Pod[a čl. 2.1.1 Svetového antidopingového kódexu osobnou povinnosťou každého
športovca je zabezpečiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do jeho tela. Športovci nesú
zodpovednosť, ak je zistená prítomnosť akejkolvek zakázanej látky alebo jej metabolitov, či
markerov v ich vzorkách. Podla toho teda na konštatovanie porušenia antidopingových
pravidiel podía čl. 2.L nie je podstatné, či je športovcovi preukázaný úmysel, zavinenie,
nedbalosť alebo vedomé použitie.
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Čt. rO.Z a !0.2.L Svetového antidopingového kódexu stanovuje v prípade porušenia
čl,2.t,2.2, alebo 2.6 dobu zákazu činnosti 4 roky.

Komisia sa pri rozhodovaní o uložení zákazu športovej činnosti riadila týmito
ustanoveniami, a kedže neboli splnené podmienky možného skrátenia alebo pozastavenia
podla čl. 10.4, ].0.5 alebo 10.6, rozhodla o uložení zákazu športovej činnosti v trvaní 4 rokov.

S poukazom na rozhodnutie SZZ zo dňa 15.05.2016 o pozastavení športovej činnosti
lstvánovi Lévaiovi, komisia určila začiatok plynutia štvorročného zákazu na 1,5.05.20 j.6.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu móže podať opravný prostriedok íyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorej sa rozhodnutie týka, do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Odvolaciu
komisiu SZZ prostredníctvom Disciplinárnej komisie SZZ.

V Trenčianskej Turnej dňa 16.05.2017

ÁZ,
Predseda Disciplinárnej komisie SZZ


