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OZNÁMENIE O UKONČENÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI 

 

Osobné informácie športovca: 

 

Meno: __________________________ Priezvisko: _______________________________ 

Dátum narodenia: _________________ 

Adresa: _____________________________________________________________________ 

Telefónne číslo: ___________________ E-mail: __________________________________ 

 

Šport: ___________________________ Športová disciplína: ________________________ 

 

Dôvod ukončenia športovej činnosti: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Týmto potvrdzujem, že ukončujem svoju športovú činnosť a žiadam o vyradenie z Národného 

registra pre testovanie a systému ADAMS. Som si vedomý pravidiel, ktoré sa týkajú ukončenia 

športovej činnosti a návratu k športovej činnosti, uvedenými v Svetovom antidopingovom 

Kódexe v článku 5.7. 

 

 ______________________   ________________________ 

    Podpis     Dátum a miesto 



____________________________________________________________________________________________ 
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5.7 Návrat športovcov, ktorí zanechali aktívnu činnosť, k súťaženiu  

5.7.1 Ak športovec v Registri pre testovanie zanechá aktívnu činnosť a potom si želá vrátiť sa k 

aktívnej účasti na športe, športovec nesmie súťažiť na medzinárodných podujatiach alebo 

národných podujatiach, kým nie je k dispozícii na testovanie, a to tak, že informuje svoju 

medzinárodnú federáciu a národnú antidopingovú organizáciu písomným oznámením podaným 

šesť mesiacov vopred. WADA môže po konzultácii s príslušnou medzinárodnou federáciou a 

národnou antidopingovou organizáciou udeliť výnimku z pravidla šesťmesačného písomného 

oznámenia v prípade, že by bolo prísne uplatnenie tohto pravidla voči športovcovi očividne 

nespravodlivé. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa článku 13.  

5.7.1.1 Akékoľvek súťažné výsledky získané porušením článku 5.7.1 sa anulujú.  

5.7.2 Ak športovec zanechá aktívnu športovú činnosť, kým podlieha dobe zákazu činnosti a 

potom si želá vrátiť sa k aktívnemu súťaženiu v športe, športovec nesmie súťažiť na 

medzinárodných podujatiach ani na národných podujatiach, kým nie je k dispozícii na 

testovanie, a to tak, že informuje svoju medzinárodnú federáciu a národnú antidopingovú 

organizáciu písomným oznámením podaným svojej medzinárodnej federácii a národnej 

antidopingovej organizácii šesť mesiacov vopred (alebo oznámením ekvivalentným dobe 

zákazu činnosti zostávajúcej k dátumu, ku ktorému športovec činnosť zanechal, ak toto obdobie 

bolo dlhšie než šesť mesiacov). 

____________________________________________________________________________ 

Vyplňuje ADA SR: 

 

    __________________________            ______________________________ 

       Dátum prijatia oznámenia     Podpis zodpovedného pracovníka 


