
Dôvodom na podanie návrhu na zmenu disciplinárneho poriadku, ďalej len DP je potreba 

úpravy ustanovení DP z dôvodu prijatia zákona č. 351/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný 

zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o športe),  ktorým došlo k podstatnej zmene v konaní o porušení 

antidopingových pravidiel na území Slovenskej republiky. Od 01.01.2021 konanie vo veci 

porušenia antidopingových pravidiel už nevykonáva príslušná komisia športového zväzu, ale 

Komisia pre konanie vo veci dopingu zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  S poukazom na uvedenú zmenu zákona o športe ukladá Slovenskému 

lukostreleckému zväzu povinnosť zosúladiť vnútorné predpisy, stanovy SLZ a Disciplinárny 

poriadok SLZ s vyššie uvedeným zákonom najneskôr do 30.06.2021, a to v príslušných 

ustanoveniach upravujúcich problematiku dopingu a konania v prípade porušenia 

antidopingových pravidiel.  

 

NÁVRH: 

Čl- 3.2.3 sa vypúšťa bod (4) 

Dopingový senát odvolacej komisie má najmenej troch členov a rozhoduje o odvolaniach 
iba vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Zloženie dopingového senátu musí 
byť v súlade s § 92 ods. 2 až 4 Zákona č. 440/2015 Z. z. 
 
existujúce body (5) až (9) sa prečíslujú na bod (4) až (8). 
 

 

Čl. 4.1 bod 2, odsek k) sa vypúšťa 

oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky o porušení 
antidopingových pravidiel. 
 
 

Čl. 4.3 bod 5 sa vypúšťa 

Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel má právo byť prítomný zástupca 
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Disciplinárna komisia je povinná 
Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky oznámiť termín a miesto prerokovania veci. 
 

Existujúce body 6. až 11. sa prečíslujú na body 5. až 10. 
 

Čl. 4.4. bod 5. a 6. sa vypúšťajú 

(5) Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárnej sankcie vo veci porušenia 
antidopingových pravidiel obsahuje aj náležitostí v zmysle § 93 ods. 1 až 4 Zákona č. 
440/2015 Z. z. 
(6) V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel disciplinárna komisia doručí 
bezprostredne po vydaní rozhodnutia kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej 
agentúre Slovenskej republiky. 
 
Existujúci bod 7. sa prečísluje na bod 5. 



 

Čl. 5.1. bod 6 sa vypúšťa 

Na prerokovaní veci porušenia antidopingových pravidiel má právo byť prítomný zástupca 
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Odvolacia komisia je povinná 
Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky oznámiť termín a miesto prerokovania veci. 
 

Čl. 5.2. bod 2 sa vypúšťa 

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie vo veci porušenia antidopingových pravidiel môže 
okrem osôb uvedených v ods. 1 podať odvolanie aj Antidopingová agentúra Slovenskej 
republiky. 
 

Existujúci bod 3 sa prečísluje na bod 2. 

Čl. 5.5. bod 8 sa vypúšťa 

V konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel disciplinárna komisia doručí 
bezprostredne po vydaní rozhodnutia kópiu spisu prejednávanej veci Antidopingovej 
agentúre Slovenskej republiky. 
 

Čl. 8.2 v bode (1) odsek  a) sa vypúšťa 

Existujúci odsek b) a c) sa prečíslujú na a) a b) 

a) dopingové, 
  

Čl. 8.2.1. celý odsek sa vypúšťa 

Nasledujúce existujúce odseky 8.2.2. a 8.2.3. sa prečíslujú na 8.2.1. a 8.2.2. 

 

Čl. 9.4. celý článok sa vypúšťa 

Následné články  sa prečíslujú 

Čl. 9.7. bod (11) sa vypúšťa 

V prípade dopingových previnení je rozsah disciplinárnych sankcií stanovený 
Antidopingovými pravidlami SR 

existujúci bod (12) sa prečísluje na bod (11) 

 

 

 

 

 

 


