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Smernica o antidopingu 
 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto smernica o antidopingu  Slovenského zväzu vodného lyžovania   a wakeboardingu ( 
ďalej aj „smernica“ ), zabezpečuje dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 

programu. 
2. Svetový antidopingový kódex1 je hlavnou štruktúrou antidopingového systéme, chráni 

právo športovcov na čistý šport a zabezpečuje jednotné pravidlá pre všetkých na 

celosvetovej úrovni.  
3. Táto smernica bola vypracovaná v súlade so stanovami SZVW a v súlade so zákonom 

o športe č.440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II. 

Antidopingové pravidlá 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu ( ďalej aj „SZVW“) prijíma antidopingové 

pravidlá  Slovenskej republiky 2, ktorá pripravila tieto pravidlá v spolupráci so Svetovou 

antidopingovou agentúrou tak aby boli v  plnom súlade so Svetovým antidopingovým 

kódexom.  

Antidopingové pravidlá SR sú platné pre všetkých členov SZVW, ktorí ich musia dodržiavať, 

pokiaľ sú členmi SZVW,  alebo sa zúčastňujú športových akcií SZVW. 

SZVW uznáva právomoci a zodpovednosť Antidopingovej agentúry SR ako aj rozhodnutia 

komisie pre konanie vo veci dopingu. 

 

Článok III. 

Povinnosti SZVW a jej členov 

1. Dodržiavať Kódex, medzinárodné štandardy, Antidopingové pravidlá SR. 

2. Spolupracovať a podporovať agentúru SADA 

3. Súčinnosť pri vykonávaní národného testovacieho programu. 

4. Nesmú sa verejne vyjadrovať ku konkrétnym skutočnostiam žiadneho práve 

prebiehajúceho prípadu s výnimkou reakcií na verejné vyjadrenia vychádzajúce 

                                                             
1 l ink 
2 https://www.antidoping.sk/data/files/901_sada_rules.pdf 
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z informácií poskytnutých športovcom, inou osobou, alebo ich sprevádzajúcimi osobami 

či inými zástupcami. 

5. SZVW ako podmienku účasti na súťaži  organizovanej SZVW alebo klubom bude požadovať 

súhlas od všetkých športovcov a každej sprievodnej osoby športovca, že budú podliehať 

antidopingovým pravidlám v súlade s Kódexom. 

6. Poskytnú agentúre SADA a ich medzinárodnej federácii akékoľvek informácie naznačujúce 

alebo týkajúce sa porušenia antidopingových pravidiel a budú spolupracovať pre 

vyšetrovaniach vedených antidopingovou organizáciou oprávnenou viesť vyšetrovanie.  

7. Prijať disciplinárne pravidlá zabraňujúce sprievodnému personálu športovca, ktorý 

používa zakázané látky alebo zakázané metódy bez platného odôvodnenia, aby 

poskytoval podporu športovcom pod právomocou agentúry SADA alebo SZVW.  

8. Realizovať antidopingové vzdelávanie v koordinácii s agentúrou SADA. 

9. Každoročne pripravovať edukačný  plán vzdelávania. 

 

 

 

Článok IV. 

Ďalšie úlohy a povinnosti športovcov a sprievodného  

personálu športovca 

1. Byť informovaný a dodržiavať Antidopingové pravidlá. 

2. Športovec musí byť  vždy k dispozícii na odber vzorky. 

3. Sprievodný personál musí spolupracovať s programom testovania športovcov. 

4. Sprievodný personál bude používať svoj vplyv na hodnoty a správanie športovcov 

s cieľom posilniť ich antidopingový postoj. 

5. Športovec musí byť zodpovedný za to čo používa. 

6. Športovec musí Informovať zdravotnícky personál o svojej povinnosti nepoužívať 

zakázané látky a zakázané metódy a niesť zodpovednosť za to, že akékoľvek poskytnuté 

lekárske ošetrenie nebude porušovať tieto Antidopingové dáta.  

7. Oznámiť agentúre SADA a svojej medzinárodnej federácii akékoľvek rozhodnutie prijaté  

subjektom, ktorý nie je signatárom, o tom, že športovec v priebehu predchádzajúcich 

desiatich rokov porušil antidopingové pravidlo.  

8. Spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenie antidopingových 

pravidiel. 

9. Sprievodný personál nebude používať ani mať v  držbe akúkoľvek zakázanú látky ani 

zakázanú metódu bez platného oprávnenia. 

10.  Na požiadanie agentúry SADA alebo SZVW, alebo inej antidopingovej organizácie 

s právomocou nad športovcom zverejniť totožnosť svojho sprievodného personálu 

športovca. 

11.  Útočné správanie športovca, alebo sprievodného personálu športovca voči pracovníkovi 

dopingovej kontroly, alebo inej osobe zapojenej do dopingovej kontroly, ktoré inak 

nepredstavuje falšovanie, môže viesť k obvineniu z priestupku. 

 

 



Článok V. 

Porušenie antidopingových pravidiel 

O porušenie antidopingových pravidiel  rozhoduje Komisia pre konanie vo veci dopingu na 

prvom stupni a Komisia pre konanie dopingu na druhom stupni. 

Komisiu pre konanie vo veci dopingu vymenúva minister školstva v  súlade s  §92 Zákona o 

športe č.440/2015 z.z. 

Komisia vo veci dopingu koná v súlade s  §93 Zákona o športe č.440/2015 z.z. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

1. Túto smernicu schválilo ZD SZVW na svojom zasadnutí dňa  12.6.2021 svojim 
uznesením. 

2. Je platná pre všetkých členov SZVW a nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom 

schválenia. K danému dňu končí platnosť doterajšej smernice, ktorá upravovala 
náležitosti uvedené v tejto smernici. 

3. Tento dokument je možné meniť alebo dodatkovať  iba schválením ZD SZVW. 

 

 

 

 


