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Predkladaný návrh zmien Stanov SZOŠ  a Disciplinárneho poriadku SZOŠ vyplýva 
z článku 18.3. platných  Antidopingových pravidiel – viď 901_sada_rules.pdf 

(antidoping.sk) 
 
18.3 Každá národná federácia Slovenska začlení tieto Antidopingové pravidlá buď priamo alebo 

formou odkazu do svojich riadiacich dokumentov, ústavy a/alebo pravidiel ako súčasť 

športových pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich mohla sama priamo presadzovať vo 

vzťahu k športovcom a iným osobám v rámci svojej antidopingovej právomoci. 

Stanovy: 
- v článku III. bod 3. sa vkladá nové písmeno q): 

„spolupracuje s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (ďalej len „SADA“) a podporuje 
ju pri jej činnosti na odstraňovanie dopingu v športe.“ 
  

- v článku III. sa vkladá nový bod 5. : 

„SZOŠ uznáva právomoc a zodpovednosť SADA za implementáciu Národného antidopingového 
programu Slovenska a za priame presadzovanie antidopingových pravidiel Antidopingovej 
agentúry Slovenskej republiky v platnom znení zverejnenými na https://antidoping.sk/ (ďalej len 
„Antidopingové pravidlá“) (vrátane vykonávania testovania) priamo vo vzťahu k individuálnym 
členom SZOŠ a iným osobám, na ktoré sa vzťahujú jej  antidopingové právomoci. SZOŠ uzná, 
dodrží a implementuje rozhodnutia prijaté podľa Antidopingových pravidiel, vrátane rozhodnutí 
o uložení sankcií určeným osobám. SZOŠ  podnikne príslušné kroky na zabezpečenie dodržiavania 
Antidopingových pravidiel  a to najmä činnosti uvedené v Antidopingových pravidlách. SZOŠ 
poskytne SADA a IOF  akékoľvek informácie naznačujúce alebo týkajúce sa porušenia 
Antidopingových pravidiel a bude spolupracovať pri vyšetrovaniach vedených antidopingovou 
organizáciou oprávnenou viesť vyšetrovanie. SZOŠ bude realizovať  antidopingové vzdelávanie v 
koordinácii so SADA.“ 
  

- nové znenie článku V. bod 8 písmeno b): 

"vykonávať športovú činnosť vždy v duchu zásad fair play a v súlade s Antidopingovými 
pravidlami.“ 

  

- v článku XVIII. bod  3. sa vkladá nové písmeno f): 

„Antidopingové pravidlá“ 

  

Disciplinárny poriadok: 
- nové  znenie v časti A článok .I. bod 4.  písmeno .b):  

„porušuje zásady morálky a fair-play v športe,“ 

  

- nové znenie v časti B článok VII. bod 12. : 

„12. Unfair play 

Kto vykonáva športovú činnosť v rozpore so zásadami morálky a fair play, dopustí sa závažného 
disciplinárneho previnenia – unfair play.“ 

 


