
Schvaľovanie návrhu na zmenu stanov SLZ. 

 

 

Dôvodom na podanie návrhu na zmenu stanov SLZ je potreba úpravy ustanovení stanov SLZ 

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, predovšetkým 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. 11. 3 odsek 6 sa vypúšťa druhá veta:  

Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát, ktorého zloženie musí byť v 

súlade s § 92 ods. 2 až 4 zákona č. 440/2015. 

 

Dôvod: v tomto prípade bude rozhodovať iba ustanovený všeobecný senát odvolacej 

komisie, preto nie je dôvodné ponechanie ustanovenia, ktorý rozlišuje druhy senátov 

odvolacej komisie.  

 

 

Čl. 11. 3 odsek 7 sa vypúšťa : 

Dopingový senát Odvolacej komisie má najmenej troch členov a rozhoduje iba vo veciach 

porušenia antidopingových pravidiel. 

 

Dôvod: vzhľadom na vypustenie druhej vety v čl. 11-.3 ods. 6 nie je dôvodné ponechanie 

ustanovenia, konanie vo veci porušenia antidopingových  pravidiel už vykonáva Komisia pre 

konanie vo veci dopingu zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Čl. 11. 3 odsek 8 sa vypúšťa slovo: Všeobecný a druhá časť vety  a rozhoduje o odvolaniach vo 

všetkých veciach, okrem vecí týkajúcich sa porušenia dopingových pravidiel. 



 

Nové znenie: 

Senát Odvolacej komisie má najmenej troch členov. 

Dôvod: s poukazom na horeuvedenú zákonnú úpravu stráca opodstatnenosť špecifikovanie 

agendy Všeobecného senátu. 

 

Zároveň sa mení číselné označenie čl. 11.3 ods.8 na 11.3 ods. 7 a pôvodné označenie článku 

11.3 ods. 9 na označenie 11.3 ods. 8 

  

Článok 14 – vypúšťa sa slovo dopingu: Opatrenia proti dopingu, manipulácii priebehu a 

výsledku súťaží a proti negatívnym javom v športe 

Nové znenie: 

Opatrenia proti  manipulácii priebehu a výsledku súťaží a proti negatívnym javom v športe. 

 

Článok 14.1  - vypúšťa sa celý 

14.1 - Opatrenia proti dopingu 

(1) SLZ proti dopingu postupuje v súlade s pravidlami Svetovej antidopingovej organizácie 

(WADA),  World Archery, Medzinárodného olympijského výboru (MOV), Slovenského 

olympijského výboru (SOV) a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ADA SR). 

(2) SLZ prijíma za svoje a jedná podľa zásad Slovenského národného antidopingového 

programu ADA SR. 

(3) SLZ uznáva právomoci a zodpovednosť ADA SR za prijatie Národného antidopingového 

programu a uplatňovanie antidopingových pravidiel (vrátane vykonávania testovania) a 

spolupracuje a podporuje ADA SR pri tejto činnosti.  

(4) SLZ uznáva, riadi sa a uplatňuje rozhodnutia v súlade s týmito antidopingovými pravidlami, 

vrátane rozhodnutí pojednávacích komisií udeľujúcich sankcie jednotlivcom patriacich pod 

ich jurisdikciu. 

 

Dôvod: zriadenie Komisie pre konanie vo veci dopingu Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Doterajší článok 14.2 sa nahrádza číslom 14.1 a článok 14.3 sa nahrádza číslom 14.2 

Dôvod: vypustenie článku 14.1 

 

 


