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IX. zimný Európsky 
olympijský zimný festival 
mládeže (EYOF) Slask 
- Beskydy �009, 
Poľsko,  
16. - 20. február 2009

X. letný Európsky 
olympijský festival 
mládeže Tampere 2009, 
Fínsko,  
18. - 25. júl 2009

XXI. zimné olympijské 
hry Vancouver �010, 
kanada,  
12. - 28. február 2010

I. olympijské hry 
mládeže Singapur 2010, 
Singapur,  
14. - 26. august 2010 

X. zimný Európsky 
olympijský zimný  
festival mládeže  
Liberec �011, 
Česko,  
13. – 18. február 2011

XI. letný Európsky 
olympijský festival 
mládeže Trabzon 2011, 
Turecko,  
24. - 29. júl 2011

I. zimné olympijské 
hry mládeže 
Innsbruck �01�, 
Rakúsko,  
13. - 22. január 2012

Hry XXX. olympiády 
Londýn �01�, 
Veľká Británia,  
27. júl - 12. august 2012

Olympijské podujatia v období  
olympijského cyklu 2009 - 2012
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Milí olympijskí a športoví priatelia,
v priebehu doterajšej činnosti Slovenského olympijského výboru sme sa 

presvedčili, že pokiaľ ide o šport a najmä o prípravu športovcov na olympijské 
hry, nemôžeme zostať pasívni. Či chceme, alebo nie, verejnosť nás vždy bude 
spájať s úspechmi či neúspechmi našej olympijskej reprezentácie. Ukázalo 
sa tiež, že nestačí ovplyvňovať kvalitu prípravy aktuálneho olympijského 
tímu. Žiada sa vplývať na dlhodobú prípravu športovcov, minimálne v rámci 
štvorročného olympijského cyklu, ba čo viac, siahnuť ešte ďalej, do neveľkej 
množiny talentov v jednotlivých športových odvetviach.

Osvedčilo sa nám prijatie športovej stratégie Slovenského olympijského 
výboru v roku �00�. Výsledky na OH �004 v Aténach, ZOH �006 v Turíne i na 
OH 2008 v Pekingu to potvrdili. Na rozdiel od tých čias, dnes sa môžeme opierať 
o plné pochopenie a podporu štátu, predovšetkým Ministerstva školstva SR. 
Sme preto schopní predložiť nový Športový program Slovenského olympijského 
výboru na obdobie olympijského cyklu 2009 - 2012, ktorý v sebe zahŕňa projekty 
pre seniorskú olympijskú reprezentáciu i pre mládež. Treba dodať, že všetky 
tieto projekty sú otvorené, umožňujú vyraďovanie športovcov, dlhodobo 
nespĺňajúcich stanovené výkonnostné kritériá, ako aj zaraďovanie nových.

Máme optimizmus i reálnu nádej, že sa program bude plne realizovať 
a že ovplyvní nielen podmienky na prípravu športovcov a ich kvantitu, ale že 
aj razantnejšie vstúpi do kvality tréningového procesu. Na medzinárodnom 
olympijskom poli je práve kvalita rozhodujúcim faktorom, ktorý rozhoduje 
o výsledkoch.

      

PhDr. František CHMELÁR
       prezident SOV

Projekt Slovenský olympijský tím 
(SOT) Vancouver 2010

V hlavnom meste kanadskej provincie Britská Kolumbia – vo Vancouvri, sa od 12. 
do 28. februára 2010 uskutočnia XXI. zimné olympijské hry. Slovenský olympijský vý-
bor, ktorý je v zmysle Olympijskej charty garantom a realizátorom účasti výpravy SR na 
olympijských hrách a súčasne sa podieľa na zabezpečovaní podmienok športovej príp-
ravy olympijských reprezentantov, pripravil projekt Slovenský olympijský tím (SOT) 
Vancouver �010. Jeho cieľovou skupinou sú športovci, budúci účastníci XXI. zimných 
olympijských hier vo Vancouvri. Prostredníctvom tohto projektu sa SOV snaží realizo-
vať jednu zo svojich trvalých úloh - zvýšiť výkonnostnú úroveň našich športovcov.

SOV si stanovuje cieľ na zimných olympijských hrách 2010 dosiahnuť umiestenia 
a bodový zisk porovnateľný s výsledkami na predchádzajúcich ZOH. Na ceste k splne-
niu týchto cieľov je a bude potrebné prostredníctvom štábu SOV pre ZOH 2010 riešiť 
viaceré problémy jednak v organizačnej, ako aj v odborno-technickej oblasti. 

Cieľom projektu SOT Vancouver 2010 je utvoriť pre našich najlepších športovcov 
také podmienky na športovú prípravu a účasť na podujatiach v období pred konaním 
ZOH, ktoré utvoria predpoklady na dosiahnutie hodnotných umiestení, a športovcom 
s výkonnosťou na úrovni olympijských kvalifikačných limitov prispieť k skvalitneniu 
športovej prípravy. Finančná podpora členom tímu na športovú prípravu je výrazne 
diferencovaná.

Slovenský olympijský výbor je hlavným gestorom projektu prostredníctvom štábu 
SOV pre ZOH 2010. Úlohou štábu je koordinácia športovej prípravy členov Slovenské-
ho olympijského tímu a príprava účasti na ZOH.

Rozhodujúcim faktorom úspešnej realizácie projektu je koordinovaný prístup a sub- 
ordinácia zainteresovaných subjektov, ktoré sa na vytváraní podmienok prípravy špor-
tovcov podieľajú - to znamená príslušného športového zväzu, rezortného športového 
strediska a SOV.

Financovanie projektu SOT Vancouver 2010
Rozpočet nákladov na športovú prípravu členov Slovenského olympijského tímu 

(SOT) Vancouver 2010 je odvodený z harmonogramov športovej prípravy (HŠP) 
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Projekt Slovenský olympijský top tím 
(SOTT) londýn 2012

Vystúpenie slovenských športovcov na OH 2008 v Pekingu bolo v ére našej štát-
nej samostatnosti najúspešnejšie. So ziskom troch zlatých, dvoch strieborných a jed-
nej bronzovej medaily sa slovenská výprava umiestila v hodnotení krajín na 25. mieste 
a v neoficiálnom poradí krajín s porovnateľným počtom obyvateľov do 5,5 mil. na 2. 
mieste.

Medzi trvalé úlohy SOV v oblasti rozvoja vrcholového olympijského športu patrí 
udržanie postavenia Slovenska v olympijskom hodnotení krajín a jeho postupné zlep-
šovanie. Základnou podmienkou na splnenie tohto cieľa je zabezpečenie optimálnych 
podmienok športovej prípravy pre našich najlepších športovcov. Dôležitým krokom 
na dosiahnutie tohto cieľa je zintenzívnenie spolupráce medzi športovcom, športovým 
zväzom a rezortným strediskom vrcholového športu s cieľom udržať a v ďalšom ob-
dobí zvyšovať úroveň športovej prípravy talentovaných športovcov a potenciálnych 
olympionikov. 

Realizácia zásadných systémových zmien v oblasti športovej prípravy našich najlep-
ších športovcov, vrátane výraznejšej podpory štátu, si vyžaduje dôslednú koordináciu 
všetkých zainteresovaných subjektov. Základnou podmienkou udržania kvality športo-
vej prípravy je pritom aj zabezpečenie kontinuálnej finančnej podpory športovcov a ich 
realizačných tímov. 

Rozhodujúcim faktorom na dosiahnutie popredného umiestenia na najvýznamnej-
šom svetovom športovom podujatí je kvalitná, profesionálne zvládnutá športová prí- 
prava. Slovenský olympijský výbor preto vypracoval projekt Slovenský olympijský top 
tím (SOTT) Londýn 2012, ktorý je určený pre oblasť vrcholového športu s cieľovou 
skupinou športovcov, budúcich účastníkov Hier XXX. olympiády v Londýne 2012. 

   
I. Cieľ projektu

Cieľom projektu Slovenský olympijský top tím Londýn 2012 je utvoriť pre športov-
cov a tímy kolektívnych športov v priebehu štvorročného olympijského cyklu také pod-
mienky na športovú prípravu, ktoré utvoria predpoklady dosiahnuť na OH medailové 
umiestenia a umiestenia do 8. miesta.  

obsahujúcich plán podujatí, obsahové zameranie a zúčastnené osoby (realizačný tím). 
Harmonogramy športovej prípravy sú vypracované reprezentačným trénerom kategó-
rie príslušného športového zväzu a obsahujú požiadavky finančného zabezpečenia prí- 
pravy a zdravotného zabezpečenia. Výška finančnej podpory športovej prípravy členov 
SOT zohľadňuje finančnú náročnosť športových disciplín.

Finančné prostriedky, ktoré SOV žiada na realizáciu tohto projektu, sú nevyhnutné 
na utvorenie podmienok prípravy porovnateľných s podmienkami športovcov zodpo-
vedajúcej výkonnostnej úrovne v zahraničí.

Súčasným kandidátom účasti na ZOH 2010 bude po dohode so športovým zväzom, 
rezortným športovým strediskom a SOV už tohto roku poskytnutá finančná dotácia na 
krytie nákladov na športovú prípravu a zdravotné zabezpečenie zo štátneho rozpočtu, 
programov Olympijskej solidarity a z vlastných zdrojov SOV. Členmi SOT Vancouver 
2010 sa však stanú až po schválení definitívnej nominácie na ZOH v januári 2010.

Rozpočet na zabezpečenie športovej prípravy kandidátov Slovenského olym-
pijského tímu Vancouver 2010 v roku 2009 je vo výške 947 000 EUR. V rámci 
štipendijného programu MOV prispieva SOV zo zdrojov Olympijskej solidarity na 
prípravu desiatich športovcov v roku 2009 vo výške viac ako 130 000 EUR a na prípra-
vu tímu hokejistiek v celkovej výške 60 000 USD až do konania ZOH 2010.

Vedúci realizačných tímov v spolupráci so športovými zväzmi a rezortnými stre-
diskami vypracujú mesačný harmonogram nákladov, ktorý bude záväzný pre po-
skytovateľa dotácie tak, aby nebola narušená plynulosť športovej prípravy. Zaintereso-
vané strany (športovec a zástupcovia SOV, športového zväzu, rezortného športového 
strediska) podpíšu harmonogram športovej prípravy a SOV s príslušným zväzom 
dohodu o poskytnutí dotácie.

Boj proti dopingu a preventívne lekárske prehliadky
SOV bude vyžadovať, aby všetci športovci - kandidáti štartu v olympijských súťa-

žiach absolvovali minimálne 2 dopingové kontroly, a to v období 7 mesiacov pred 
konaním hier tak, aby sa riziko porušenia antidopingových pravidiel u našich špor-
tovcov znížilo na minimum. Slovenský olympijský výbor predložil WADA dokument 
zakotvený v svojich stanovách – „Záväzok v boji proti dopingu“, ktorý bol začiatkom 
tohto roka akceptovaný.

Každý nominovaný športovec musí absolvovať preventívnu telovýchovno-lekár-
sku prehliadku v stanovenom rozsahu v období najviac 6 mesiacov pred schvá-
lením nominácie.
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II. Nositelia úloh
Hlavným gestorom projektu je Slovenský olympijský výbor, ktorý na účel koordinácie 

tohto projektu zriadil ako svoju organizačnú zložku štáb SOV pre OH �01� v Londý-
ne. Členmi štábu sú predovšetkým zástupcovia SOV, ďalej športových zväzov, ktorých 
športovci sú členmi SOTT Londýn 2012, rezortných športových stredísk a Minister-
stva školstva SR. Slovenský olympijský výbor prostredníctvom tohto štábu koordinuje 
prípravu športovcov, členov SOTT Londýn 2012, vstupuje do tvorby plánov športovej 
prípravy a odborne pripomienkuje harmonogramy športovej prípravy (HŠP), ako aj 
požiadavky na materiálne a zdravotné zabezpečenie, s cieľom optimalizovať športovú 
prípravu z metodického hľadiska s efektívnym využívaním verejných financií. 

Hlavnou úlohou štábu SOV pre OH 2012 v Londýne je koordináciia športovej prí- 
pravy členov SOTT Londýn 2012 podľa harmonogramu športovej prípravy. Štáb bude 
koordinovať viaczdrojové financovanie športovej prípravy a predkladať návrhy na za-
radenie a vyradenie športovcov a kolektívov do/zo SOTT Londýn 2012.

Zainteresované strany (v individuálnych športoch športovec, SOV, športový 
zväz a rezortné športové stredisko, v kolektívnych SOV a príslušný športový 
zväz) podpíšu spoločný harmonogram športovej prípravy, v ktorom sú obsia-
hnuté plánované aktivity člena SOTT Londýn 2012 a špecifikované všetky nákla-
dy na zabezpečenie jeho športovej prípravy.   

Zmluva o zabezpečení člena SOTT Londýn 2012 uzatvorená medzi SOV ako posky-
tovateľom podpory a športovým zväzom ako jej prijímateľom bude obsahovať povin-
nosti a práva zainteresovaných strán. 

III. Cieľová skupina 
Cieľovou skupinou sú športovci súťažiaci v športoch, ktoré sú zaradené do prog-

ramu OH a ktorí preukazujú výkonnosť, dávajúcu predpoklady na OH 2012 na dosia-
hnutie medailových umiestení, resp. umiestení do 8. miesta, ako aj tímy s predpokladom 
postupu na olympijské hry.

 

INDIVIDuÁLNE OLyMPIJSKé ŠPORTy
IV. Kritériá na zaradenie športovca do SOTT Londýn �01�

Projekt SOTT Londýn 2012 vo svojej filozofii nadväzuje, v plnej miere preberá 
a rozširuje doterajší projekt podpory vybraných športovcov MŠ SR. na rozdiel 
od predchádzajúceho obdobia však dotácie na športovcov v SOTT budú poukazované 
zväzom prostredníctvom garanta projektu, ktorým je SOV. 

Zaradenie športovcov do SOTT Londýn 2012 na čerpanie podpory v roku 2009 sa 
realizuje na základe splnenia kritérií uvedených v tomto projekte a výsledkov dosiahnu-
tých v roku 2008 podľa bodu VI/5. 

Na zabezpečenie kontinuity s doterajším projektom podpory vybraných športovcov 
MŠ SR budú do SOTT Londýn 2012 zaradení aj ďalší seniorskí športovci na zákla-
de výsledkov dosiahnutých v roku 2007 a najúspešnejší juniorskí športovci na základe 
výsledkov dosiahnutých v rokoch 2007 a 2006 (tí však podľa výkonnostných kritérií 
doterajšieho projektu podpory vybraných športovcov MŠ SR). 

Všetkým športovým zväzom, ktorých športovci sú zaradení do SOTT Londýn 2012, 
bude v roku 2009 poskytnutá dotácia za umiestenie športovcov na vrcholných súťa-
žiach podľa bodu VI/5. V prípade dosiahnutia viacerých výsledkov, oprávňujúcich na 
čerpanie podpory, sa berie do úvahy ten, ktorý umožňuje čerpať vyššiu podporu.

Príspevok ako účelová dotácia sa poskytuje športovým zväzom na zabezpeče-
nie prípravy športovcov, ktorí splnia podmienky na zaradenie do tímu a dosiahli 
na OH, MS, ME (ako aj na ďalších vybraných vrcholných podujatiach postave-
ných na úroveň MS, resp. ME), MSJ, MEJ, alebo v koncoročnom poradí v rele-
vantnom svetovom rebríčku stanovené umiestenia podľa bodu VI/5. 

V. Výkonnostné kritériá a časové ohraničenie zaradenia športovca 
do výkonnostných skupín SOTT Londýn �01�

Po zaradení športovca do projektu podpory SOTT Londýn 2012 podľa kritérií po-
písaných v bode IV budú jednotliví športovci podľa svojej aktuálnej výkonnosti za vý-
sledky v roku 2008 zaradení do výkonnostných skupín A a B. Športovec, ktorý získal 
olympijskú medailu a zároveň spĺňa výkonnostné kritériá podľa bodu VI/5., 
bude počas celej svojej aktívnej športovej kariéry členom A-tímu SOTT. Dotá-
cia na zabezpečenie športovej prípravy bude vo výške jeho aktuálnej výkonnosti 
v súlade s bodom VI tohto projektu.

Športovci, ktorí do projektu SOTT londýn 2012 vstupujú prenesením výsledku 
z roku 2007 (s výnimkou olympijských medailistov), resp. u mládežníckych športovcov 
aj z roku 2006, môžu byť v roku 2009 zaradení iba do B-skupiny, pričom zloženie sku-
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pín sa bude na základe výsledkov dosiahnutých v ďalších rokoch olympijského cyklu 
každoročne revidovať.

VI. Výška podpory a podmienky čerpania finančných prostriedkov
1. Príspevok sa poskytuje na zabezpečenie dlhodobej športovej prípravy športovcov 

a športových kolektívov v olympijských športoch a v disciplínach, ktoré sú zaradené do 
programu nasledujúcich olympijských hier. 

2. Príspevok sa poskytuje športovým organizáciám na krytie nákladov na športovú 
prípravu jednotlivcov a športové kolektívy, ktoré splnili/splnia podmienky na zaradenie 
do tímu a dosiahli na OH, MS, ME, MSJ, MEJ alebo v koncoročnom poradí vo sveto-
vom rebríčku stanovené umiestenie podľa bodu VI/5.

3. Príspevok sa poskytuje každoročne: 
- V prípade športovcov zaradených do SOTT Londýn �01� skupina A, a teda na 

základe umiestení do 8. miesta na OH 2008 alebo 1. miesta na MS, ME, SR, MSJ, 
MEJ v sezóne 2008 na obdobie štvorročného olympijského cyklu (začiatok cyklu: 
1. január roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa OH konajú, ukončenie cyklu: ukon-
čenie nasledujúcich OH). Podmienkou na poskytovanie tohto príspevku je udržanie 
preukázateľne vysokej športovej výkonnosti počas tohto obdobia.

- V prípade športovcov zaradených do SOTT Londýn �01� skupina B a teda na 
základe umiestení od 2. do 8. miesta na MS, ME a svetového rebríčka v sezóne 2008 
na obdobie � rokov a v prípade umiestení v zmysle vykonnostných kritérii predchádza-
júceho projektu podpory vybraných športovcov MŠ SR, prenášaných z roku �007 
podľa bodu IV., na obdobie 1 roku (kedže im na tento výsledok dvojročná ochranná 
doba plynie od roku 2007).

- V prípade, že športovec počas týchto ochranných období potvrdí svoju vysokú 
športovú výkonnosť umiestením do 4. miesta na MS, ME, MSJ a MEJ, alebo v kon-
coročnom svetovom rebríčku, bude mu podpora, akú dostával za najlepší výsledok 
(s ktorým sa do SOTT Londýn 2012 kvalifikoval), predĺžená o ďalšie dva roky od roku, 
v ktorom svoju športovú výkonnosť potvrdil; ak športovec počas týchto ochranných 
období splní výkonnostné kritéria na zaradenie do SOTT londýn 2012 skupiny A, bude 
mu podpora za tento výsledok predĺžená až do ukončenia olympijského cyklu. Pre-
dĺženie podpory „potvrdením“ vysokej športovej výkonnosti podľa predchádzajúcich 
bodov je časovo limitované ukončením olympijského cyklu, 

- V prípade, že športovec počas dvojročného ochranného obdobia nedosiahne žiad-
ne z umiestení do 8. miesta na MS, ME alebo v koncoročnom svetovom rebríčku podľa 
bodu VI/5, bude mu v ďalšom roku podpora znížená o 50 %, 

- V prípade umiestení od 2. do 6. miesta na MSJ a MEJ v sezóne 2008 sa uplatňuje 
ochranné obdobie � rokov a v prípade umiestení v zmysle vykonnostných kritérii pred-

chádzajúceho projektu podpory vybraných športovcov MŠ SR prenášaných z roku 
�007, resp. �006 podľa bodu IV., na obdobie � rokov, resp. 1. roka (keďže im na tento 
výsledok trojročná ochranná doba plynie od roku 2007, resp. 2006).

- V prípade, že športovec počas tohto trojročného ochranného obdobia nedosiah-
ne žiadne z umiestení do 6. miesta na MSJ, MEJ alebo do 8. miesta na MS, ME alebo 
v koncoročnom svetového rebríčku podľa bodu VI/5, bude mu v ďalšom roku pod-
pora znížená o 50 %.

4. Príspevok je možné použiť na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športovcov 
a nevyhnutného realizačného tímu na podujatiach (okrem OH, MS, ME, MSJ a MEJ), 
na nákup materiálu a zariadení neinvestičného charakteru (nepatria sem kapitálové vý-
davky – investície, tie sa budú posudzovať osobitne v inom projekte), na zdravotné 
a diagnostické zabezpečenie (vrátane lekárskych prehliadok, regenerácie, podporných 
prostriedkov, vitamínov, športového pitného režimu a pod.). Príspevok nie je možné 
použiť na odmeny členov realizačného tímu.

5. Suma príspevku je stanovená na základe dosiahnutého umiestenia nasledovne:

Dosiahnuté  
umiestenie

Podujatie a maximálna suma príspevku (v €)
OH MS ME SR* MSj MEJ

1. miesto 50 000 40 000 35 000 35 000 30 000 25 000
2. miesto 45 000 35 000 30 000 30 000 25 000 20 000
3. miesto 40 000 30 000 25 000 25 000 20 000 15 000
4. miesto 35 000 25 000 20 000 20 000 15 000 10 000
5. miesto 30 000 20 000 15 000 15 000 10 000 5 000
6. miesto 25 000 20 000 15 000 15 000 10 000 5 000
7. miesto 20 000 15 000 10 000   10 000  
8. miesto 15 000 15 000 10 000 10 000  

* Umiestenie v koncoročnom elitnom svetovom rebríčku (v kategórii dospelých) dosiahnutých výkonov 
alebo bodov medzinárodnej federácie, alebo inej uznávanej organizácie (najmä IAAF, FINA, ATP, 
WTA, IBF, FIE, ITTF, FITA, ITU, UCI, ISSF) v závere súťažnej sezóny.  

V prípade družstva, štafety alebo osádky sa za každého ďalšieho športovca pripočí-
tava 75% zo stanovenej maximálnej sumy príspevku.

umiestenie získané v mládežníckych kategóriách musí byť súčasne umiestením v pr-
vej tretine štartového poľa.

umiestenia získané v kategórii do 23 rokov na MS sa hodnotia ako ME seniorov 
a na ME ako MSJ.
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6. Pri stanovení príspevku sa hodnotí len jedno umiestenie (pri ktorom je najvyššia 
suma príspevku). 

7. V osobitných prípadoch o zaradení športovcov, ktorí dlhodobo preukazujú prí-
slušnosť k svetovej špičke, avšak z dôvodu špecifického systému organizovania vrchol-
ných svetových súťaží medzinárodnou federáciou nemajú možnosť plniť kritériá pod-
ľa bodu VI/5, rozhodne VV SOV na základe návrhu štábu SOV pre OH v Londýne 
a po odbornom posúdení ekvivalentu umiestenia resp. športovej výkonnosti. Ide najmä 
o tieto podujatia - tenis: turnaj Masters (MS), turnaje Grand Slamu (zodpovedá ME), 
streľba: finále SP (ME), športová gymnastika: finále SP (ME).  

8. Športovci, ktorí sa na začiatku kalendárneho roka do dátumu schválenia dotácie 
umiestili podľa bodu VI/5, môžu byť do tímu zaradení už v priebežnom roku a môže 
sa poskytnúť finančná podpora na ich prípravu už v danom roku.

9. Do systému podpory môžu byť ako kandidáti SOTT Londýn �01� zaradení 
aj športovci, ktorí nesplnili kritériá podľa bodu VI/5, avšak dlhodobo preukazujú vý-
konnosť na hranici splnenia kritérií na zaradenie do tímu. Na zabezpečenie prípravy 
kandidáta SOTT môže športový zväz dostať jednorazovú dotáciu v roku 2009 do výšky 
10 000 EuR.  

KOLEKTíVNE OLyMPIJSKé ŠPORTy
Po dlhodobej neúčasti slovenského kolektívneho športu na OH utvorí zaradenie 

kolektívnych športov do projektu SOTT Londýn 2012 na nasledujúci olympijský cyklus 
predpoklad na úspešné zvládnutie olympijského kvalifikačného procesu aj pre tímové 
športy. SOV na základe kategorizácie kolektívnych športov systémovo podporí tie tímy, 
ktoré dlhodobo preukazujú výkonnostný rast a perspektívu dosiahnutia špičkovej sve-
tovej úrovne. 

Zaradenie a poskytnutie podpory kolektívnym športom v rámci projektu Slovenský 
olympijský top tím Londýn 2012 umožní:

• Strategické dlhodobé plánovanie športovej prípravy tímov kolektívnych špor- 
tov s jasným zadefinovaním výkonnostných cieľov smerom k úspešnej kvalifikácii na 
OH 2012.

• Skvalitnenie podmienok športovej prípravy reprezentačných tímov a ich materiál-
no-technického zabezpečenia. 

• Dlhodobú predikciu športovej výkonnosti tímov kolektívnych športov na základe 

dlhodobo preukázateľných výsledkov v mládežníckych kategóriách a budovanie kvalit-
ného potenciálu pre zloženie úspešného olympijského tímu.

• Kontinuálnu starostlivosť o vybrané tímy s permanentnou kontrolou a analytickým 
vyhodnocovaním priebežne dosahovaných výsledkov a cieľov.

Do SOTT 2012 sú zaradené predovšetkým kolektívne športy (tímy) s vysokou úrov-
ňou výkonnosti, už kvalifikované na vrcholné podujatia v kategórii dospelých (ME, 
resp. MS) v období 2009-2011. Systém podpory je však otvorený aj pre ďalšie kolektívy, 
ktoré preukážu potenciál na úspešnú účasť v olympijskom kvalifikačnom procese. Ide 
o ďalšie kolektívy v nižšie uvedených športoch, ako aj o družstvá vo futbale, vodnom 
póle a v pozemnom hokeji.

Volejbal – muži
Účastník ME 2009 (september 2009), 12. miesto na ME 2007, 3. miesto v EL 2007, 1. 
miesto v EL 2008.

Hádzaná – muži
16. miesto na ME 2006, 16. miesto na ME 2008, 10. miesto na MS 2009.

Basketbal - ženy
Účastník ME 2009.

Financovanie kolektívnych športov v SOTT Londýn 2012

Rok Podpora* (EUR)
2009 150 000
2010 200 000
2011 250 000
2012 podľa projektu

* Výška podpory je vyjadrená v maximálnej čiastke.

V prípade, že tím zaradený do SOTT Londýn 2012 v kvalifikačnom procese defi-
nitívne stratí možnosť postupu a tým aj možnosť štartu v záverečnom olympijskom 
turnaji, jeho finančná podpora bude ukončená.
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Zmluva o poskytnutí dotácie  
medzi zmluvnými stranami:

Slovenský olympijský výbor
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“)
a
slovenský športový zväz ..............(ďalej len zväz)    
ako prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“) 

uzatvárajú zmluvu o poskytnutí dotácie za týchto podmienok:

Čl. 1
1. Poskytovateľ poskytne v roku ........... prijímateľovi finančnú dotáciu po čiastkach 

v celkovej výške: ……………………. EuR podľa harmonogramu športovej prípra-
vy (HŠP, príloha č. 1) podpísanom športovým zväzom, športovcom - členom SOTT 
Londýn 2012, na prípravu ktorého bude dotácia poukázaná, a rezortným športovým 
strediskom (ak športovec je jeho členom). 

 
slovom: .............................................................. EuR

 
Účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: Zabezpečenie športovej prípravy člena Sloven-

ského olympijského top tímu (SOTT) londýn 2012.

Meno:............................................................................................................

Časové ohraničenie použitia dotácie: ......................................................
 2. Dotácia sa poskytuje v súlade s uznesením výkonného výboru SOV a v zmysle 

príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravid-
lách“).

3. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v článku 1 bod 1 tejto zmluvy 
(ďalej len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tej-
to zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa 
prostriedky poskytli a v zmysle usmernenia na použitie dotácie uvedeného v prílohe 2. 

Taktiež zodpovedá za hospodárne, efektívne a účinné použitie dotácie a jej riadne vede-
nie v účtovníctve.11) 

Čl. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi prostriedky výlučne bezhotovostne na samo-
statný bankový účet otvorený prijímateľom len na vedenie prostriedkov poskytnutých 
zo štátneho rozpočtu uvedený v zmluve. O poukázaní dotácie zašle poskytovateľ prijí-
mateľovi avízo.

2. Pri poskytovaní finančných prostriedkov bude poskytovateľ postupovať v súlade 
s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Prijímateľ nie je oprávnený poskytnuté prostriedky previesť z bankového 
účtu v peňažnom ústave uvedenom v tejto zmluve na iný účet s výnimkou čerpania 
 prostriedkov podľa bodu 4.

4. Prijímateľ z poskytnutej dotácie môže čerpať prostriedky len na realizáciu účelu 
určeného v zmluve. Pod čerpaním sa rozumejú úhrady z bankového účtu prijímateľa 
uvedeného v tejto zmluve na schválené účely podľa predchádzajúcej vety, alebo výbery 
hotovosti z bankového účtu prijímateľa uvedeného v tejto zmluve a použitie tejto hoto-
vosti na schválené účely podľa predchádzajúcej vety; pod čerpaním sa rozumie i prevod 
peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedeného v tejto zmluve na iný 
účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním prostriedkov podľa tejto zmluvy na 
jeho bankový účet uvedený v tejto zmluve uhrádzal z vlastných prostriedkov výdavky, 
na ktoré sa vzťahuje dotácia podľa tejto zmluvy, najviac do výšky takto použitých vlast-
ných prostriedkov. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú 
bola poskytnutá dotácia, uvedenej v článku 1 v bode 1 tejto zmluvy a pri spoločenských 
akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii, výslovne uve-
die, že bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Prijímateľ 
sa ďalej zaväzuje, že zabezpečí účasť športovca uvedeného v čl. 1 na podujatiach SOV 
organizovaných na podporu SOTT Londýn 2012 a v rámci kampane smerujúcej k účas-
ti na Hrách XXX. olympiády.

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dôsledné plnenie povinností a záväzkov špor-
tovca vyplývajúcich z Antidopingového kódexu WADA (Svetová antidopingová agen-
túra).

1 1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákonov č. 562/2003 Z. z, 561/2004 Z. z.
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7. Prijímateľ je povinný k 5. júlu bežného rozpočtového roka a k 5. januáru nasledu-
júceho rozpočtového roka odviesť na účet SOV, uvedený v tejto zmluve, výnosy z do-
tácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a zároveň zaslať avízo o prevode finančných 
prostriedkov.

8. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do ............. predloží Slovenskému olympijské-
mu výboru zúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym zástupcom. Zúčtovanie 
musí obsahovať vecné vyhodnotenie a finančné zúčtovanie poskytnutej dotácie a je zá-
kladnou podmienkou na poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku. Zúčto-
vanie poskytnutej dotácie bude vykonané na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

9. Nepoužité prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť na účet poskytovateľa uvedený 
v zmluve do 14 dní po uplynutí termínu na zúčtovanie prostriedkov, najneskôr však do 
....................

10. Prijímateľ umožní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie podľa 
platných predpisov.

11. Pri použití dotácie je prijímateľ povinný dodržiavať postupy v súlade so záko-
nom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní.

12. V prípade neplnenia harmonogramu športovej prípravy, alebo vyradenia špor-
tovca zo Slovenského olympijského top tímu Londýn 2012 môže byť dotácia uvedená 
v čl. 1 krátená alebo zrušená.

13. Prijímateľ bude priebežne predkladať poskytovateľovi prehľad čerpania dotácie  
podľa usmernenia v prílohe č. 2.

Čl. 3
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok:
1. Nedodržanie podmienok a porušenie ustanovení tejto zmluvy sa sankcionuje v sú-

lade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzá-

jomnej dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa 
jeho doručenia. 

2. V prípade rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa zmenia zá-
väzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly poskytovateľa na príslušný roz-
počtový rok pre oblasť financovania športu a ostatných projektov financovaných sekci-
ou štátnej starostlivosti o šport MŠ SR, budú finančné prostriedky poskytnuté v zmysle 
a rozsahu týchto zmien. 

3. Zmluvné strany sa na základe § 48 Občianskeho zákonníka dohodli, že pri poru-
šení vzájomných práv a povinností dohodnutých touto zmluvou, každá zmluvná strana 
je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté 
prostriedky poskytovateľovi. Odstúpenie od tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane 
je účinné okamihom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany od zmluvy (§ 
48 Občianskeho zákonníka).

4. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné usta-
novenia Občianskeho zákonníka a zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých po pod-
pise poskytovateľ a prijímateľ obdržia po jednom rovnopise.

6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, 
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju pod-
pisujú.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa ……………………………….

   za poskytovateľa:           za prijímateľa:
 

.......................................    ........................................
      poskytovateľ              prijímateľ 

Prílohy:
č. 1. harmonogram športovej prípravy
č. 2. usmernenie k čerpaniu dotácie
č. 3. tlačivo na zúčtovanie 
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Princípy finančného ocenenia  
výkonov na ZOH 2010 a OH 2012
Individuálne športy
Umiestenie 1.m. 2.m 3.m. 4.m. 5.m 6.m. 7.m. 8.m.
Odmena 45 tis. �5 tis. �5 tis. 15 tis. 10 tis. 8 tis. 6 tis. 4 tis.

1. V individuálnych športoch za výkony dosiahnuté v súťaži viacčlenných družstiev, 
osádok a štafiet (do počtu štyroch členov) sa za každého ďalšieho športovca pripočítava 
k stanovenej čiastke ďalších 75%. 

2. Odmeny pre členov realizačných tímov (jednotlivcov, viacčlenných družstiev a ko-
lektívov v individuálnych športoch) sú navyše a v celkovej výške max. 33 % z výšky 
odmien športovcov. (u viacčlenných družstiev sa výška vypočítava zo základnej sumy, 
bez pripočítavania za ďalšieho člena)

Kolektívne športy

1. Výška odmeny družstva za umiestenie v kolektívnych športoch je vypočítaná ako 
súčin odmeny za umiestnenie a počtu členov družstva stanoveného v kvalifikačných kri-
tériách MOV. Rozdelenie takto vypočítanej čiastky medzi jednotlivých členov družstva 
je v kompetencii príslušného športového zväzu.

Umiestenie 1.m. 2.m 3.m. 4.m. 5.m. 6.m.
Odmena na každého člena 15 tis. 13 tis. 11 tis. 9 tis. 6 tis. 4 tis.

2. Odmena pre členov realizačného tímu je navyše a v celkovej výške max. 10 % 
z odmeny družstva.  

Z uvedených odmien pre individuálne aj kolektívne športy hradí 50 % SOV z vlast-
ných zdrojov a ďalších 50 % sa hradí z dotácií štátu (MŠ SR).

Projekt  
juniorský olympijský tím (jOT)

Na zlepšenie podmienok na prípravu mladých talentovaných športovcov Sloven-
ský olympijský výbor pripravil projekt Juniorského olympijského tímu (JOT). jeho 
podstatou je zhromaždenie talentovaných, perspektívnych mladých športovcov do 23 
rokov v individuálnych športových odvetviach do jedného kolektívu. 

SOV je gestorom projektu, plní koordinačnú a metodickú funkciu prostredníctvom 
svojej komisie športovo talentovanej mládeže (KŠTM), ktorá je zložená zo skúsených 
odborníkov na túto oblasť z jednotlivých športových zväzov.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu podmienok na kvalitnú a komplexne zabez-

pečenú prípravu talentovaných športovcov do 23 rokov, maximálne využiť ich danos-
ti na dosahovanie vrcholných športových výkonov a utvoriť tak predpoklady na ich 
úspešnú účasť na olympijských hrách 2014, 2016 a nasledujúcich.

Cieľová skupina
Športovci vo veku do 23 rokov súťažiaci v športoch, ktoré sú zaradené do 

programu OH/ZOH a ktorí preukazujú na vrcholných medzinárodných podujatiach 
výkonnosť, dávajúcu predpoklady ďalšieho výkonnostného rastu s perspektívou účasti 
na OH/ZOH.

Postup zaraďovania športovcov do JOT
Návrhy na zaradenie športovcov predkladajú športové zväzy v priebehu kalendárne-

ho roka po dosiahnutí umiestenia, oprávňujúceho na členstvo v tíme.
Pri zaraďovaní športovcov do JOT sa komisia riadi aj tzv. pomocnými kritériami. 

Zohľadňujú sa aj viacpočetné disciplíny, napr. súťaže štafiet, osádok, štvorhry a pod. 
Do projektu je možné zahrnúť aj perspektívny tím v kolektívnych športoch. 

Komisia športovo talentovanej mládeže SOV môže do JOT zaradiť aj výnimočne 
talentovaných športovcov, ktorí zatiaľ nespĺňajú tzv. pomocné kritériá. V osobitných 
prípadoch o zaradení športovcov, ktorí z dôvodu špecifického systému organizovania 
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vrcholných svetových súťaží medzinárodnou federáciou nemajú možnosť plniť po-
mocné kritériá, rozhodne VV SOV na základe návrhu kŠTM a po odbornom posúdení 
ekvivalentu umiestenia, resp. športovej výkonnosti.

Ochranná lehota zaradených športovcov je v JOT 2 roky. 

Spôsob realizácie finančnej podpory
Finančná podpora je poukazovaná športovým zväzom po uzavretí zmluvy o poskyt-

nutí dotácie ako účelová dotácia určená výhradne na športovú prípravu športovca - 
člena JOT. 

Prideľovanie finančnej podpory členom JOT je diferencované. Zohľadňuje umieste-
nie v súťaži, aj náročnosť športového odvetvia. Každá súťaž má stanovený koeficient 
náročnosti, na základe ktorého je spolu so zohľadnením umiestnenia vypočítaná bodová 
hodnota a poradie výkonov. Celková čiastka na projekt je rozdelená medzi športovcov 
podľa vypočítaných bodov.

Výpočet výšky podpory sa uskutoční dvakrát ročne (máj, september), uzávier-
ka návrhov na zaradenie do JOT je 30. apríla a 31. augusta. Mladým športovcom 
tak môže byť poskytnutý príspevok na prípravu už v roku zaradenia do JOT. 

V rámci poskytovanej dotácie je možné uhrádzať výdavky na prípravu (napr. nájom-
né tréningových objektov, výcvikové tábory, sústredenia a pod.), zdravotné a metodické 
zabezpečenie, materiálne zabezpečenie mimo investícií, doplnky výživy, ako aj účasť na 
vybraných súťažiach (mimo MSJ, MEJ a pod.). Pridelené finančné prostriedky vyúčtuje 
príslušný športový zväz na SOV každoročne do 15. decembra.

Komisia športovo talentovanej mládeže SOV priebežne sleduje plnenie schválených 
plánov prípravy športovcov, ktoré koncoročne vyhodnotí. 

Dlhodobé neplnenie plánov prípravy, porušovanie uzavretej zmluvy, zdravotný stav 
obmedzujúci plnohodnotnú prípravu športovca alebo pozitívny dopingový nález, sú 
dôvodmi na vyradenie z JOT.

Pomocné kritériá na zaradenie do Juniorského olympijského tímu 2009:
A:  Individuálne športy vrátane viacpočetných disciplín (štafety, posádky, 

družstvá):
Veková hranica do �� rokov

EyOF do 3. miesta
MEJ* 7. – 16., súčasne do 1/3 štart poľa
MSj* 7. – 16., súčasne do 1/3 štart poľa
ME 9. - 16., súčasne do 1/2 štart poľa
MS 9. - 20., súčasne do 1/2 štart poľa 

OH, ZOH splnenie nominačných kritérií SOV (okrem dodatočnej  
nominácie MŠF)

SPj celkove** 1. - 3.

* vrátane súťaží s vekovým limitom
** pod podmienkou usporiadania 5 kôl SP 

Do kategórie „A“ Juniorského olympijského tímu sú zaradení športovci, ktorí sa 
umiestili v roku 2008 na MEJ, MSJ, ME, MS vrátane súťaží s vekovým limitom do 8. 
miesta a na EyOF do 3. miesta. 

B: Kolektívne športy:
umiestenie na MEJ, MSJ, MEK, MSK (kadeti) do 8. miesta, EyOF do 3. miesta.
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Záväzok Slovenského olympijského 
výboru v boji proti dopingu

Dňa 5. februára 2008 prijal Slovenský olympijský výbor Svetový antidopingový kó-
dex (ďalej len “Kódex”). Tieto antidopingové pravidlá boli prijaté a implementova- 
né ako výsledok záväzku Slovenského olympijského výboru vo vzťahu k cieľom Svetové-
ho antidopingového programu. Sú v súlade s povinnosťami SOV vyplývajúcimi z Kódexu 
a podporujú pokračujúce úsilie SOV odstrániť doping na Slovensku. 

Základ Kódexu a antidopingových pravidiel Slovenského olympijského výboru 
Antidopingové programy sa snažia zachovať cenné skutočné hodnoty športu. Tieto 

skutočné hodnoty sa často označujú ako “športový duch”, predstavujú podstatu olympiz-
mu, čestný spôsob súťaženia a športovania. Športový duch je oslavou ľudského ducha, tela 
a mysle a charakterizujú ho nasledujúce hodnoty:

• Etika, fair play a čestnosť 
• Zdravie 
• Vynikajúce výkony 
• charakter a vzdelávanie
• Zábava a radosť
• Tímová práca
• Oddanosť a nasadenie
• Rešpektovanie pravidiel a zákonov
• Rešpekt voči sebe samému a ostatným účastníkom
• Odvaha 
• Družnosť a solidarita
Doping je v zásadnom rozpore so športovým duchom.

1. SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 
1.1. Slovenský olympijský výbor je signatárom Kódexu, a preto je povinný pomáhať ná-

rodnej antidopingovej organizácii pri vytváraní, implementácii a presadzovaní procesu 
kontroly dopingu.

1.2. Podľa Kódexu má Slovenský olympijský výbor ako národný olympijský výbor pre 

Slovensko dané úlohy a povinnosti, vrátane nasledovných:
(1) zabezpečiť, aby jeho antidopingové predpisy a pravidlá boli v súlade s Kódexom, 
(2) ako podmienku členstva alebo uznania vyžadovať, aby antidopingové predpisy 

a pravidlá národných federácií boli v súlade s aplikovateľnými ustanoveniami Kódexu, 
(3) vyžadovať, aby všetci športovci, ktorí nie sú riadnymi členmi národnej federácie, boli 

k dispozícii na odber vzorky a pravidelne poskytovali presné a aktuálne informácie o mies-
te svojho pobytu, ak sa to vyžaduje, počas roku pred konaním olympijských hier ako pod-
mienku ich účasti na olympijských hrách ako členov Slovenského olympijského tímu. 

(4) spolupracovať s národnou antidopingovou organizáciou Slovenska.
(5) vyžadovať ako podmienku účasti od každého zväzu ustanoviť pravidlá, ktoré 

budú požadovať od každého člena realizačného tímu športovca, ktorý sa na súťaži 
alebo na inom podujatí organizovanom národným športovým zväzom zúčastní ako tré-
ner, manažér, vedúci tímu, lekár, masér a pod., aby súhlasil so záväzkami a pravidlami 
v súlade s Kódexom.

(6) počas akéhokoľvek obdobia jeho alebo jej nespôsobilosti odoprieť časť finančných 
prostriedkov alebo celé financovanie ktorémukoľvek športovcovi alebo podpornému personá-
lu športovca, ktorý porušil antidopingové pravidlá, 

(7) odoprieť časť finančných prostriedkov alebo celé financovanie národným federá-
ciám, ktoré nedodržiavajú Kódex.

(8) dôsledne sledovať všetky potenciálne porušenia antidopingových pravidiel 
v rámci právneho systému, vrátane skúmania miery angažovanosti člena realizačného 
tímu v dopingovom prípade.

(9) podporovať vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.
(10) spolupracovať s relevantnými národnými organizáciami, agentúrami a s ďalšími 

antidopingovými organizáciami.

2. POUŽÍVANIE ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 
2.1. Tieto pravidlá platia pre:
(1) Slovenský olympijský výbor,
(2) športovcov,
(3) členov tímu,
(4) podporný personál športovcov, a
(5) národné federácie.
2.2. Sankcie sú aplikovateľné v prípade akéhokoľvek porušenia antidopingového pravidla 

alebo v prípade spáchania dopingového priestupku alebo iného porušenia týchto pravidiel.

3. POVINNOSTI 
3.1. Všetci športovci musia:
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(1) poznať a dodržiavať všetky antidopingové predpisy a pravidlá, ktoré sa na nich 
vzťahujú, a to Kódex, tieto pravidlá a predpisy a pravidlá antidopingových organizácií a ich 
národnej alebo medzinárodnej federácie;

(2) byť dostupní na odobratie vzorky;
(3) prevziať zodpovednosť v zmysle nepoužívania dopingu za to, čo požívajú a po-

užívajú; a
(4) informovať zdravotníckych pracovníkov o svojej povinnosti nepoužívať zakázané 

látky a zakázané metódy a prevziať zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby žiadna le-
kárska liečba, ktorú podstupujú, neporušovala antidopingové predpisy a pravidlá, ktoré 
sa na nich vzťahujú. 

3.2. Všetci športovci, ktorí nie sú riadnymi členmi národnej federácie, musia byť k dispozí-
cii na odber vzorky vykonávaný podľa Kódexu a pravidelne poskytovať presné a aktuálne 
informácie o mieste svojho pobytu, ak sa to vyžaduje, počas roku pred konaním olym-
pijských hier ako podmienka ich účasti na olympijských hrách ako členov Slovenského 
olympijského tímu.

3.3. Všetok podporný personál športovcov musí:
poznať a dodržiavať všetky antidopingové predpisy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú 

na nich alebo na športovcov, ktorých podporujú, a to Kódex, tieto pravidlá a predpisy 
a pravidlá antidopingových organizácií a ich národnej federácie; spolupracovať s programom 
testovania športovcov; a použiť svoj vplyv na hodnoty a správanie športovca s cieľom pod-
pory antidopingových postojov. 

3.4. Každá národná federácia musí:
(1) dodržiavať tieto pravidlá;
(2) spolupracovať s národnou antidopingovou organizáciou Slovenska a pomáhať jej pri 

plnení jej povinností podľa tohto Kódexu;
(3) prijať a implementovať antidopingovú politiku, ktorá je v súlade s Kódexom;
(4) spolupracovať s medzinárodnou federáciou a pomáhať jej pri realizácii jej každo-

denných antidopingových programov;
(5) požadovať od osôb, ktoré :
(a) sa zúčastňujú na športovej činnosti pod jej záštitou; alebo
(b) sú registrované u nej alebo v ňou uznanom klube ako športovec alebo súťažiaci 

(akokoľvek uvedené) alebo ako podporný personál športovca; aby prijali a dodržiavali jej 
antidopingovú politiku, Kódex a tieto pravidlá;

(6) požadovať od osôb, ktoré:
(a) sa zúčastňujú na športovej činnosti pod jej záštitou ako športovec alebo súťažiaci 

(akokoľvek uvedené); alebo
(b) sú registrované u nej alebo v ňou uznanom klube ako športovec alebo súťažiaci 

(akokoľvek uvedené);

aby boli k dispozícii na odber vzorky a poskytovali presné a aktuálne informácie 
o mieste svojho pobytu;

(7) vyžadovať ako podmienku členstva v nej, aby boli predpisy, pravidlá a programy 
jej členov alebo ňou uznaných klubov v súlade s  Kódexom; a

(8) podniknúť vhodné kroky na to, aby odradila od nedodržiavania Kódexu a svojej   
politiky.

5.5 Nepopierajúc platnosť odseku 3.4, národná federácia tiež:
(1) uzná a bude rešpektovať rozhodnutie o porušení antidopingového pravidla svojou 

medzinárodnou federáciou, alebo iným signatárom, alebo inou národnou federáciou bez nutnosti 
jeho prerokovania pod podmienkou, že rozhodnutie je v súlade s Kódexom a v rámci 
právomoci daného orgánu; a

(2) bude vyžadovať od športovcov, ktorí nie sú jej riadnymi členmi, aby boli k dispozícii 
na odber vzorky vykonávaný podľa Kódexu a pravidelne poskytovali presné a aktuálne 
informácie o mieste svojho pobytu, ak sa to vyžaduje, počas roku pred konaním olym-
pijských hier ako podmienka ich účasti na olympijských hrách ako členov Slovenského 
olympijského tímu.

(3) ihneď oznámi Slovenskému olympijskému výboru rozhodnutie o akomkoľvek 
porušení antidopingového pravidla alebo o spáchaní dopingového priestupku a uloženie akejkoľ-
vek sankcie za porušenie antidopingového pravidla, alebo spáchanie dopingového priestupku:

(a) akejkoľvek osoby podliehajúcej jej antidopingovej politike a pravidlám; alebo
(b) akéhokoľvek športovca, podporného personálu športovca alebo inej osoby podliehajúcej 

jej právomoci alebo kontrole na základe antidopingovej politiky a pravidiel jej medzi-
národnej federácie. 

(4) bude poskytovať pomoc a informácie Slovenskému olympijskému výboru podľa 
požiadaviek jeho generálneho sekretára, aby umožnila Slovenskému olympijskému vý-
boru riadne implementovanie týchto pravidiel.

4. TESTOVANIE
Slovenský olympijský výbor uzná výsledky analýz z akreditovaných laboratórií pri 

testovaní vykonávanom antidopingovými organizáciami a slovenskou antidopingovou organizáciou 
podľa Kódexu. 

5. PORUŠENIA TÝCHTO PRAVIDIEL 
5.1. Spáchanie porušenia antidopingového pravidla je porušením týchto pravidiel.
5.2. Články 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 17 Kódexu sa používajú pri určovaní, či došlo k porušeniu 

antidopingového pravidla.
5.3. Je porušením týchto pravidiel, ak národná federácia nedodrží akúkoľvek zo svojich 

povinností voči Slovenskému olympijskému výboru vyplývajúcu z týchto pravidiel.
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6. UZNANÉ PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL 
A DOPINGOVÉ PRIESTUPKY 

Slovenský olympijský výbor uzná a bude rešpektovať všetky rozhodnutia, že nejaká 
osoba spáchala porušenie antidopingového pravidla, prijaté akýmikoľvek antidopingovými or-
ganizáciami za predpokladu, že rozhodnutie je v súlade s Kódexom a v rámci právomoci 
daného orgánu.  

7. SANKCIE ULOŽENÉ SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOROM  
7.1. Žiadne osoby, o ktorých sa zistilo, že spáchali porušenie antidopingového pra-

vidla, nemôžu byť členmi, ani nemôžu byť vybrané do akéhokoľvek tímu, ktorý dos-
táva finančné prostriedky od Slovenského olympijského výboru, ani nemôžu zastávať 
žiadnu pozíciu v Slovenskom olympijskom výbore.

7.2. Doba alebo doby trvania akejkoľvek sankcie sa stanovia podľa článkov 10 a 11 
Kódexu.

7.3. Slovenský olympijský výbor uzná predchádzajúce sankcie uložené akoukoľvek 
antidopingovou organizáciou alebo národnou federáciou pri určovaní toho, či dané po-
rušenie je prvý alebo druhý priestupok.

7.4. Kvôli dopingovým priestupkom uznaným Slovenským olympijským výborom 
podľa článku 6:

(1) žiadna osoba, ktorá spáchala dopingový priestupok, nemôže byť členom, ani 
nemôže byť vybraná do akéhokoľvek tímu, ktorý dostáva finančné prostriedky od Slo-
venského olympijského výboru, uplatňujúc princípy Kódexu a berúc do úvahy vážnosť 
porušenia antidopingových pravidiel.

(2) Slovenský olympijský výbor preskúma predchádzajúce sankcie uložené akoukoľ-
vek antidopingovou organizáciou alebo národnou federáciou, aby určil, či dané poruše-
nie je prvý alebo druhý priestupok.

8. DISCIPLINÁRNE KONANIE
8.1. Všetky prípady tvrdení o porušení antidopingových pravidiel sa budú rozhodovať 

v súlade s Kódexom a musia byť stanovené podľa ustanovení Kódexu. 
8.2. Antidopingový disciplinárny panel Slovenského olympijského výboru bude mať 

právomoc regulovať svoje postupy, pokiaľ tieto budú v súlade s článkom 8 Kódexu.

9. OZNÁMENIE
Po uložení sankcie podľa týchto pravidiel pošle Slovenský olympijský výbor podrob-

nosti o uloženej sankcii:
(1) MOV;
(2) osobám, ktoré majú nárok na túto informáciu podľa článku 14.1 Kódexu;

(3) národnej federácií, ktorej sa to týka;
(4) Slovenskej antidopingovej organizácii; 
(5) Svetovej antidopingovej agentúre (WADA); 
(6) a všetkým ostatným osobám alebo organizáciám, ktoré by o tom mali byť podľa 

Slovenského olympijského výboru informované.

10. ODVOLANIA
10.1. Okrem spôsobov stanovených Kódexom, sa žiadna osoba nemôže odvolať voči 

uznaniu, ani napadnúť uznanie porušenia antidopingového pravidla Slovenským olympijským 
výborom, ak táto osoba ešte nevyužila všetky svoje práva na odvolanie a ostatné zákonné 
práva (ak existujú) ohľadom prerokovania a rozhodnutia danej antidopingovej organizácie 
alebo národnej federácie (či už pred nejakým tribunálom, ako je stanovené v antidopingo-
vých predpisoch danej antidopingovej organizácie alebo národnej federácie, ktorej sa to týka, 
alebo pred súdom). V prípade, že nejaká osoba napadne, alebo sa odvolá proti rokovaniu 
a rozhodnutiu danej antidopingovej organizácie alebo národnej federácie, Slovenský olympijský 
výbor odloží uznanie porušenia antidopingového pravidla až do uzavretia odvolacieho kona-
nia a bude konať podľa rozhodnutia príslušného tribunálu alebo súdu.

10.2. Proti rozhodnutiu podľa týchto antidopingových pravidiel možno podať od-
volanie v súlade s článkom 13 Kódexu. Takéto rozhodnutia zostanú účinné počas doby 
odvolacieho procesu, pokiaľ apelačný orgán neprikáže inak.

11. REVÍZIA PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÉHO PRAVIDLA
Ak osoba, ktorá má záznam o spáchaní porušenia antidopingového pravidla, je následne 

uznaná za nevinnú z porušenia antidopingového pravidla, alebo je inak očistená alebo omilos-
tená v prípade akéhokoľvek relevantného previnenia Arbitrážnym súdnym dvorom pre 
šport (CAS) alebo iným apelačným orgánom antidopingovej organizácie konajúcej v súlade 
s Kódexom, Slovenský olympijský výbor zruší porušenie antidopingového pravidla a akúkoľvek 
sankciu, ktorá bola uložená ako výsledok daného porušenia antidopingového pravidla a ozná-
mi toto rozhodnutie všetkým osobám, ktoré boli oznámené o prvotnom uložení danej 
sankcie podľa článku 9.

12. VÝKLAD
Všetky slová použité v týchto pravidlách budú mať rovnaký význam ako ten, ktorý 

im určil Svetový antidopingový kódex. 




