
 

 

1) p. Rastislav Štefánik - hráč, 
013 11 Lietavská Svinná 294 
2) MsHKM Žilina s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina 
3) VV SZĽH 
4) Antidopingová agentúra SR 
5) Matrika SZĽH, Medz. odd. SZĽH 
6) Riadiace orgány súťaží – KM SZĽH 
 

Vec 1:  oznámenie AD SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením antidopingového pravidla 
hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, oznámenie Antidopingovej agentúry SR 
zo dňa 29.3.2016 o porušení antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK 
SZĽH 1.4.2016 - odročený prípad č. 13/7-15/16; odročený prípad č. 14/2-15/16; DK SZĽH č.16 dňa 18.4.2016    
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 16/1-15/16 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu: Doc. MUDr. I. Škodáček, MUDr. A. Čerňanová 
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr.Ďurišinová,                
Ing. Štamberský, JUDr.Šmátrala, Doc. MUDr.Škodáček, PhD., MUDr. Čerňanová, Belko (členovia) sa oboznámila 
s listinnými dôkazmi:  oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením 
antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, oznámenie MsHKM Žilina 
s.r.o. zo dňa 17.3.2016,  oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 29.3.2016 o porušení antidopingového 
pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 1.4.2016, rozhodnutia DK SZĽH č. 13/7-15/16 a č. 14/2-
15/16. DK SZĽH sa tiež oboznámila so skutočnosťami, ktoré na zasadnutí vyjadrili prizvaný zástupca 
Antidopingovej agentúry SR Mgr. Baník a predvolaný p. R. Štefánik. Bolo prijaté 

 

u z n e s e n i e  
č. 16/1-15/16 

 

Disciplinárne obvinený hráč p. Rastislav ŠTEFÁNIK (MsHKM Žilina s.r.o.) 

sa uznáva vinným za to, že 
na základe analýzy výsledkov vzorky pri podrobení sa súťažnej dopingovej kontrole vykonanej komisárom 

dopingovej kontroly ADA SR dňa 21.2.2016 v stretnutí Extraligy juniorov bola u neho preukázaná prítomnosť 
zakázanej látky Carboxy-THC (skupina S8. Kanabinoidy) 

 

čím sa dopustil 
previnenia a naplnil skutkovú podstatu previnenia podľa čl. 2, bod 2.1., bod 2.1.1. kódexu WADA, 

 

za to sa mu ukladá 
 

a) podľa Prílohy 1A, ods. 24 k Disciplinárnemu poriadku SZĽH (ďalej len „DP SZĽH“) a čl. 8 písm. b) odr. prvá 
Smernice pre kontrolu a postih porušení antidopingových pravidiel SZĽH trest zastavenia činnosti na 9 
mesiacov nepodmienečne od 21.3.2016 do 21.12.2016, vrátane. Uvedený trest zastavenia činnosti ukladá na 
majstrovské stretnutia súťaží organizovaných a riadených SZĽH. DK SZĽH súčasne v zmysle čl. 6, písm. e)  DP  
SZĽH stanovuje  zákaz činnosti hráčovi  počas výkonu trestu aj pri medzinárodnom športovom styku, ako aj 
na všetkých športových akciách riadených SZĽH a Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (ďalej len 
„IIHF“). Počas výkonu trestu hráč nemôže vykonať transfer do iného klubu a ani do inej hokejovej federácie 
resp. zrušiť svoju registráciu a zaregistrovať sa v novej hokejovej federácii v rámci IIHF. 
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b) Poplatky sa neplatia. 
c) Za výkon rozhodnutí zodpovedá podľa písm. a) menovaný previnilec. 
d) DK SZĽH na základe konzultácie s Doc. MUDr. Škodáčkom, PhD. a MUDr. Čerňanovou, odborníkmi 
prítomnými na zasadnutí doporučuje menovanému previnilcovi obrátiť sa v prípade potreby v rámci prevencie 
na príslušné odborné pracoviská, alebo priamo na menovaných odborníkov. 
e) DK SZĽH o uvedenom rozhodnutí informuje VV SZĽH, ADA SR, materský klub MsHKM Žilina s.r.o., Matriku 
SZĽH, riadiace orgány súťaží, Medzinárodné oddelenie SZĽH a upozorňuje, že v zmysle príslušnej normy je VV 
SZĽH prostredníctvom Medzinárodného odd. SZĽH povinný informovať IIHF. 
f) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. a) DP SZĽH, nakoľko previnilec bol na zasadnutí prítomný 
rozhodnutie mu bolo vyhlásené. Súčasne DK SZĽH zasiela menovanému rozhodnutie aj v písomnej forme 
poštou podľa čl. 30, písm. b) DP SZĽH.    
g) Vyrozumenie sa súčasne podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH zasiela emailom dotknutým stranám. 
 

Odôvodnenie: 
DK SZĽH konštatovala, že disponuje dostatočnými podkladmi na riešenie tohto prípadu. Predseda DK SZĽH 
v zmysle Štatútu DK SZĽH rozhodol, že tento prípad bude prejednávať a rozhodovať vo veci samej plénum DK 
SZĽH.  Pri posudzovaní miery previnenia vychádzala DK SZĽH z dostupných a predložených podkladov:  
oznámenia Antidopingovej agentúry SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením antidopingového pravidla 
hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, oznámenia MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 17.3.2016,  
oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 29.3.2016 o porušení antidopingového pravidla hráčom 
MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 1.4.2016, rozhodnutia DK SZĽH č. 13/7-15/16 a č. 14/2-15/16. DK SZĽH 
sa tiež oboznámila so skutočnosťami, ktoré na zasadnutí vyjadrili prizvaný zástupca Antidopingovej agentúry 
SR Mgr. Baník a predvolaný p. R. Štefánik. DK SZĽH na základe predložených podkladov, vypočutia 
predvolaného hráča,  stanovísk členov komisie a prizvaného zástupcu AS SR  zistila, že zo strany hráča p. 
Štefánika došlo k previneniu. Menovaný pri svojej výpovedi okrem priznania odpovedal aj na doplňujúce 
otázky odborníkov a členov komisie.  Pri posudzovaní miery previnenia zobrala DK SZĽH do úvahy dostupné 
podklady a  poľahčujúce okolnosti  podľa čl. 13, písm. b) a d) DP SZĽH, ktoré uviedol previnilec na zasadnutí. DK 
SZĽH taktiež prihliadla na odborné stanoviská členov DK SZĽH a prizvaného zástupcu Antidopingovej agentúry 
SR. DK SZĽH na základe vyššie uvedených skutočností rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
    

Výsledok hlasovania: 7 za : 0 proti    
 

Poučenie: Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v 
zmysle čl. 31 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim:  oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 10.3.2016 
v súvislosti s porušením antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, 
oznámenie MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 17.3.2016,  oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 29.3.2016 
o porušení antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 1.4.2016, ďalšie 
stanoviská, rozhodnutie DK SZĽH č. 13/7-15/16 - spisová zložka DK SZĽH č. 14/2-15/16. 
 

Bratislava 20. apríla 2016 
 
 
 
 

 
  Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 
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