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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1

a)	 Slovenský zväz ľadového hokeja za doping považuje prítomnosť 
zakázanej látky v telesnej vzorke hráča, použitie zakázanej látky, 
alebo zakázanej metódy hráčom podľa zoznamov zakázaných 
látok a zakázaných metód alebo akékoľvek porušenie antidopin-
gových pravidiel Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), Me-
dzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF), Medzinárodného 
olympijského výboru (MOV), Slovenského olympijského výboru 
(SOV) a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ADA SR). 
Doping sa zakazuje v športovej súťaži a príprave na ňu.

b) Použitie zakázaných látok, alebo metód sa zisťuje dopingovou 
kontrolou.

c) Smernica pre kontrolu a postih porušení antidopingových 
pravidiel v  SZĽH ako aj príslušné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Svetový antidopingový kódex (SAK) sa vzťahujú 
na všetkých hráčov oboch pohlaví (ďalej len „hráč“), ktorí sa 
zúčastňujú súťaží SZĽH a IIHF, ich trénerov, funkcionárov od-
dielov, klubov, a ďalší obslužný a  pomocný personál (ďalej 
len“personál“) a organizátorov jednotlivých súťaží a zápasov.

d) Postup pri ukladaní sankcií za porušenia antidopingových pra-
vidiel upravuje Disciplinárny poriadok SZĽH. V prípade rozporu 
medzi disciplinárnym poriadkom a smernicou pri prekovaní 
disciplinárnych previnení z oblasti porušenia antidopingových 
pravidiel majú prednosť ustanovenia smernice.

ORGÁNY DOPINGOVEJ KONTROLY
Článok 2

a) Uskutočniť odbery vzoriek pre analýzu na doping sú oprávnení 
dopingoví komisári IIHF, MOV a ADA SR.
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b) Analýza odobratých vzoriek na doping sa uskutočňuje v schvá-
lených laboratóriách pre dopingovú kontrolu v súlade s prí-
slušnými normami.

c) Každý organizátor súťaže a/alebo zápasu podliehajúcej SZĽH 
je povinný zabezpečiť a umožniť riadny priebeh dopingovej 
kontroly. 

PREDCHÁDZANIE DOPINGU
Článok 3

a) Zoznam zakázaných látok, zakázaných metód a postupov zo-
stavuje a dopĺňa WADA v súčinnosti s príslušnými orgánmi 
MOV, IIHF a ADA SR.

b) Aktuálny zoznam zakázaných látok, zakázaných metód a postu-
pov je k dispozícii na sekretariáte SZĽH a zverejnený na inter-
netovej stránke SZĽH a ADA SR. O zozname zverejnenom podľa 
predchádzajúcej vety platí domnienka, že dňom zverejnenia 
sa stal známym každému, koho sa to týka; domnienka o zna-
losti zoznamov a antidopingových pravidiel je nevyvrátiteľná.

c) Každý hráč je povinný o zakázaných látkach, zakázaných 	
metódach a účinkoch používania liečivých prípravkov v zmysle 
dopingu informovať u ošetrujúceho, alebo ordinujúceho lekára.

d) Ošetrujúci lekár, alebo ordinujúci lekár hráča je povinný sa zo-
známiť so zakázanými látkami a zakázanými metódami, vrá-
tane doplnkov prostredníctvom (SAK), príslušných právnych 
predpisov, predpisov a smerníc IIHF a  SZĽH a ADA SR.

e) Tréner a personál je povinný sa zoznámiť s týmito smernicami 
a dbať na to, aby hráč zakázané látky a metódy nepoužíval ani 
neporušoval žiadne antidopingové pravidlo.

f) Funkcionári SZĽH, regiónov a klubov sú povinní zoznámiť sa 
s týmito smernicami a v rozsahu svojej pôsobnosti zabrániť 
možnosti zneužitia zakázaných dopingových látok a metód 
hráčom ako aj porušovaniu akýchkoľvek antidopingových pra-
vidiel.

DOPINGOVÉ KONTROLY
Článok 4

a) Každý hráč je povinný sa podrobiť dopingovej kontrole a to 
kedykoľvek podľa rozhodnutia orgánov oprávnených kontrolu 
vykonať.

b) Odmietnutie, alebo nedostavenie sa hráča k dopingovej kon-
trole sa posudzuje ako doping.
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c) Rozhodnutie o uskutočnení dopingovej kontroly prislúcha 	
výhradne orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu a VV SZĽH.

d) Dopingovú kontrolu uskutočňuje dopingový komisár, ktorý pre-
ukazuje licenciu oprávňujúcu vykonávať kontrolu a písomné po-
verenie.

e) Dopingovej kontrole môže byť hráč podrobený aj mimo územia 
Slovenskej republiky a to na základe rozhodnutia príslušných 
orgánov dopingovej kontroly hostiteľskej krajiny, príp. tretej 
krajiny na základe podpísanej medzinárodnej antidopingovej 
konvencie alebo akýchkoľvek medzinárodnych dohovorov.

ORGANIZÁCIA DOPINGOVEJ KONTROLY
Článok 5

a) Akreditáciu k dopingovej kontrole určujú predpisy orgánov 
oprávnených vykonávať dopingovú kontrolu.

b) Materiálno−technickú prípravu dopingovej kontroly určujú 
predpisy orgánov oprávnených vykonávať dopingovú kon-
trolu. Organizátor súťaže a/alebo zápasu je povinný vyhovieť 
požiadavkám dopingových komisárov pri realizácii dopingovej 
kontroly.

c) Spôsob výberu hráčov určuje predpis IIHF, MOV, WADA alebo 
ADA SR.

d) Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odo-
bratými biologickými vzorkami hráčov určujú predpisy orgá-
nov oprávnených vykonávať dopingovú kontrolu.

NAKLADANIE S VÝSLEDKAMI ANALÝZY VZORKY „A“
Článok 6

a) V prípade, že výsledok analytického nálezu vzorky A je ne-
priaznivý, oznámenie ADA SR alebo iný orgán, ktorý dopin-
govú kontrolu vykonal zašle osobám určeným príslušný-
mi právnymi predpismi, SAK alebo inými medzinárodnymi	
dohovormi.

b) Hráč, ktorý obdrží oznámenie o výsledku analytického nálezu 
vzorky A podľa písm. a) je povinný okamžite o tejto skutočnos-
ti informovať štatutárneho zástupcu klubu a hlavného trénera 
družstva. Štatutárny zástupca klubu a hlavný tréner družstva 
sú povinní o uvedenom oznámení okamžite informovať prí-
slušný riadiaci orgán súťaže, pričom toto oznámenie je prísne 
dôverné. Zároveň po oznámení hráča o uvedenej skutočnosti	
zodpovedajú za jeho prípadný štart. Riadiaci orgán súťaže 	
o tejto skutočnosti okamžite informuje VV SZĽH.
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c) Hokejové kluby sú povinné zakomponovať do hráčskych zmlúv 
ustanovenie o povinnosti hráča oboznámiť sa s antidopingo-
vými pravidlami a o jeho záväzku oznamovať vykonanie dopin-
govej kontroly

ANALÝZA VZORKY „B“
Článok 7

a) V prípade, že hráč využije svoje právo a požiada ADA SR, alebo 
iný orgán oprávnený vykonávať kontrolu o analytický nález vo 
vzorke „B“ má až do výsledku tejto vzorky dočasne zastavenú 
činnosť. Po oznámení výsledku analytického nálezu vzorky „B“ 
sa postupuje v zmysle čl. 8.

b) V zmysle čl. 8 sa postupuje aj v prípade, že hráč svoje právo 
podľa písm. a) nevyužije.

c) Správu o výsledku analytického nálezu vzorky B oznámi ADA 
SR, alebo iný orgán, ktorý dopingovú kontrolu vykonal oso-
bám určeným príslušnými právnymi predpismi, SAK alebo 
inými medzinárodnymi dohovormi . Toto oznámenie je prísne 
dôverné. Správa obsahuje predpísané náležitosti. V prípade 
pozitívneho výsledku meno látky, alebo metódy pozitívneho 
výsledku.

d) Výsledok analýzy vzorky B sa pokladá za konečný.

POSTIH ZA PORUŠENIE ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL
Článok 8

 Ak sa preukázala prítomnosť zakázanej látky v telesnej vzorke hrá-
ča, alebo hráč použil zakázanú látku alebo zakázanú metódu, alebo 
sa odmietol podrobiť niektorej časti dopingovej kontroly, alebo ak 
sa hráč pokúsil, resp. druhá osoba sa pokúsila zmanipulovať alebo 
falšovať dopingovú kontrolu, alebo je podozrivý / á z manipulácie, 
alebo podal zakázanú látku alebo metódu, alebo nezákonne obcho-
doval s niektorou zakázanou látkou alebo zakázanou metódou alebo 
sa hráč a/alebo člen personálu dopustili iného porušenia antidopin-
gového pravidla platí, pokiaľ príslušné právne predpisy, SAK alebo 
iné medzinárodne dohovory neustanovujú prísnejšie pravidla, 
nasledovné :

a) Ak má hráč nepriaznivý analytický nález vzorky „A“ platí pre 
neho dočasné zastavenie činnosti. Do hry bude opäť uvoľnený 
až vtedy, keď bol test vzorky B negatívny. Zastavenie činnosti 
neznamená, že sa hráč dopustil dopingového priestupku.

b) Ak sa hráčovi preukáže prítomnosť zakázanej látky, alebo jej 
použitie, alebo pokus, alebo vlastníctvo, odmietne alebo sa 
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nepodrobí odberu vzorky, alebo falšuje dopingovú kontrolu 
alebo inak porušuje antidopingové pravidlá musí byť potresta-
ný a postihuje sa nasledovne:

 − pri prvom previnení zastavenie činnosti až na 4 roky,
 − pri druhom previnení doživotný zákaz činnosti.
c) Ak hráč nezákonne obchoduje, alebo podáva zakázanú látku, 

alebo zakázanú metódu, bude potrestaný nasledovne:
 − minim. zastavenie činnosti na 4 roky, maxim. doživotný zákaz	

činnosti,
d) Ak sa preukáže použitie špecifikovaných látok (podľa čl. 10.3. 

SAK)
 − pri prvom previnení upozornenie a napomenutie, maximálne	

  1 rok zákaz činnosti,
 − pri druhom previnení zastavenie činnosti na 2 roky,
 − pri treťom previnení doživotný zákaz činnosti.
e) V prípade, že hráč neoznámi miesto pobytu, alebo vynechá 

dopingové testovanie, bude potrestaný zákazom činnosti 	
minimálne 3 mesiace a maximálne 2 roky

f) V prípade, že antidopingové pravidlá poruší personál hráča, 
bude previnivší člen potrestaný doživotným zákazom čin-	
nosti.

g) Ak by výsledok testu vzorky A nebol ADA SR pred začiatkom 
nasledujúceho stretnutia oznámený hráčovi, nesie hlavný tré-
ner družstva alebo štatutárny zástupca klubu zodpovednosť 
za to či hráč bude hrať, alebo nie, až kým výsledok testu vzor-
ky A nie je známy. V prípade nevyužitia práva hráča na „B“ 
vzorku, alebo nepriaznivého analytického nálezu vzorky „B“ sa 
hráčovi mení dočasné zastavenie činnosti na zákaz činnosti, 
pričom začína dňom vydania rozhodnutia o potrestaní a za-
počítava sa do neho aj doba dočasného zastavenia činnosti. 
Dočasné zastavenie činnosti začína dňom potvrdenia nepriaz-
nivého analytického nálezu vzorky „A“. Sezóna začína dňom 1. 
júla kalendárneho roku a končí 30. júna roku nasledujúceho, 	
s výnimkou pre MS „A“ seniorov.

SANKCIE PRE DRUŽSTVÁ
Článok 9

 Ak traja hráči a/alebo členovia personálu z jedného družstva majú 
v priebehu jednej sezóny nepriaznivý analytický nález vzorky „A“, 
príp. vzorky „B“, alebo sa dopustili niektorého z previnení podľa čl. 
1, písm. a) tejto smernice postihuje sa družstvo v zmysle ustanove-
ní DP SZĽH. Príloha 2 / B, bod 14.
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Článok 10

a) O uložení postihu je VV SZĽH povinný informovať IIHF.
b) Uložený postih podľa týchto smerníc musí byť dodržaný v pl-

nom rozsahu bez akejkoľvek možnosti jeho znižovania, pod-
mienečného odpustenia, alebo zrušenia, okrem prípadov keď 
to umožňujú príslušné právne predpisy, SAK alebo iné medzi-
národne normy.

c) Pri podujatiach organizovaných MOV (OH) a IIHF (MS) sa uplat-
ňujú sankcie v zmysle platných smerníc o dopingovej kontrole 
týchto orgánov, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte SZĽH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 11

a) Smernica bola schválená Kongresom SZĽH dňa 25.6.2015 a na-
dobúda účinnosť dňom 26.6.2015.

b) Doplnky a úpravy smerníc autorizuje VV SZĽH, ktorý taktiež 
dáva v prípade potreby vysvetlenie. 

c) Akékoľvek zmeny v príslušných právnych predpisoch, SAK, ale-
bo akýchkoľvek iných medzinárodných normách upravujúcich 
problematiku smernice budú zapracované do tejto smernice 
bez zbytočného odkladu.

d) V prípade rozporu tejto smernice s disciplinárnym poriadkom 
SZĽH majú prednosť ustanovenia smernice.

e) V prípade rozporu tejto smernice so SAK alebo s právnymi 
predpismi v oblasti boja proti dopingu majú prednosť ustano-
venia SAK a právne predpisy v oblasti boja proti dopingu.


