
Slovenský šermiarsky zväz  

– usmernenie k novým antidopingovým pravidlám  

 

K dátumu 01.01.2021 vstúpil do platnosti nový antidopingový kódex WADA. Svetový 

antidopingový kódex (kódex) je hlavným dokumentom, ktorý harmonizuje antidopingové 

postupy, pravidlá a nariadenia v rámci športových organizácií a medzi verejnými orgánmi po 

celom svete. 

 

V zmysle článku 20.3.12 Svetového antidopingového kódexu medzinárodná federácia 

podporuje antidopingové vzdelávanie vrátane požadovania národných športových zväzov, 

aby vykonávali antidopingové vzdelávanie v koordinácii s príslušnou národnou 

antidopingovou organizáciou. 

 

Na základe nového antidopingového kódexu WADA FIE vytvorila nové FIE antidopingové 

pravidlá, ktorému by všetci šermiari, tréneri a akýkoľvek iný podporný personál športovcov 

(vrátane rodičov) mali venovať osobitnú pozornosť v nadväznosti na aktuálne zmeny v 

antidopingových pravidlách FIE; konkrétne články: - 

• 20 - Ďalšie úlohy a zodpovednosti šermiarov, 

• 21 - Ďalšie úlohy a zodpovednosti personálu na podporu športovcov a 

• 22 - Ďalšie úlohy a zodpovednosti ďalších osôb, na ktoré sa vzťahujú tieto antidopingové 

pravidlá. 

 

Z vyššie uvedených zmien vyplýva povinnosť vzdelávania na všetkých úrovniach zväzu: 

• Reprezentácia – účasť na medzinárodných pretekoch, a teda možnosť byť testovaný 

• Národná úroveň – možnosť byť zaradený do reprezentácie  

• Tréneri a pomocný personál - môže byť účastný pri testovaní SR pretekára  

 

Výkonný výbor prijal usmernenie, že každý pretekár, ktorý cestuje na vrcholové podujatie pod 

záštitou FIE musí absolvovať online webinár SADA, resp. online e-lerningové vzdelávanie o 

antidopingu a doložiť na SŠZ osvedčenie o absolvovaní (vo formáte pdf.), a to najneskôr v deň 

odchodu na prvé vrcholové podujatie od 1.1.2021 (vznik platnosti nového svetového 

antidopingového kódexu).  

Platnosť osvedčenia je 24 mesiacov odo dňa absolvovania. 

E-learningové platformy sú určené pre športovcov, trénerov, lekárov, rodičov, ale aj pre 

širokú verejnosť. Do pozornosti dávame nasledovné stránky: 

ADeL je vzdelávacia platforma určená pre športovcov, trénerov, lekárov či rodičov, ktorú 

kompletne vytvorila Svetová antidopingová agentúra. – ANGLICKÁ verzia 

Triagonal SADA vysvetľuje formou kurzu problematiku dopingu a priebeh dopingovej 

kontroly. – SLOVENKSÁ verzia 

Pre viac info kontaktujte: Karolína Belás, karolinaaujeska@gmail.com, +421 948 100773 

Vypracovala Belás 18.03.2021 
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