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Súhlas a dohoda o antidopingovom nariadení 
 

Ja ako člen národného zväzu SKoZ a/alebo účastník podujatia organizovaného  
a uznaného jednou zo sekcií WNBA (NBC alebo NBS) alebo národným zväzom 
potvrdzujem a súhlasím s nasledovným: 
 

1. Obdŕžal som WNBA antidopingové nariadenia a mal som možnosť 
vziať ich na vedomie . 

2. Súhlasím s WNBA antidopingovými nariadeniami a súhlasím s ich 
dodržiavaním, a cítim sa byť viazaný na všetky menované opatrenia, 
a nie len na ne, ale aj na všetky možné budúce zmeny antidopingových 
nariadení a všetkých v antidopingových nariadeniach uvedených 
medzinárodných štandardov. 

3. Uznávam a súhlasím s tým, že národný zväz a WNBA sú oprávnení 
k udeleniu sankcií uvedených v antidopingových nariadeniach WNBA.  

4. Uznávam a súhlasím s tým, že každý vzniknutý spor v dôsledku  
športových a podľa antidopingových nariadení WNBA schválených 
rozhodnutí, po vyčerpaní v nariadeniach WNBA uvedených postupov 
na získanie konečného a záväzného rozhodnutia, môže byť odvolávaný 
na inštanciu uvedenú v čl. 13 WNBA antidopingových nariadení, ktorou 
je, v prípade medzinárodného špičkového atléta,  medzinárodný 
športový súdny dvor. 

5. Uznávam a súhlasím s tým , že rozhodnutia v čl. 4 zvolenej 
rozhodujúcej inštancie sú konečné a musia byť vykonané a  nepodám 
na iný súd žiadosti, návrhy na mimosúdne vyrovnanie, proces alebo 
rozhodnutie. 

6. Toto prehlásenie o súhlase a dohodu som si prečítal/-a 
a pochopil/-a . 

 

 

                              
_________________________                     ________________________________ 
     tlačeným písmom     (priezvisko meno)                                               tlačeným písmom             (adresa) 

 
 
 
                            
______________________________________                 _________________________________________ 
             (dátum narodenia)                     (PSČ) 
 
 
 
 

            
_________          ________________                                  _________________________________________ 
   (NBC-ID)                     (národnosť)                  (podpis zákonného zástupcu pri neplnoletých a pod.) 
 
 
 
 

     
         ____________________                                       ___________________________________ 
                                                    (dátum)                                                          (podpis športovca)  
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7. Uznávam aj § 18 stanov NBC ako rozhodujúce ustanovenia podľa §§ 

577 nasledujúceho civilného súdneho poriadku (CSP) a súhlasím 
s tým, že spory s NBC sa budú prejednávať za vylúčenia riadnej 
právnej cesty výlučne podľa § 18 stanov NBC, s ktorého nižšie 
uvedeným znením súhlasím. 

 
 
                                                               

  _______________             _______________         _________________ 
            (NBC – ID)                                        (dátum)                         (podpis športovca) 

 
 

§ 18 právny orgán 
(1) Zástupca právnej moci v NBC je právny výbor. Právny výbor je rozhodujúca inštitúcia v rámci NBC 

a rozhoduje na základe žiadosti  v prvej inštancii vo všetkých záležitostiach NBC, vo všetkých sporoch medzi 
NBC a členským zväzom NBC ako aj v sporoch medzi členskými zväzmi NBC. Prvá odvolávajúca inštancia 
je právny výbor WNBA.  

(2) Právny výbor vykonáva úlohy vyplývajúce zo stanov, poriadkov, ostatných nariadení a ustanovení organov 
NBC ako aj zo zmlúv uzavretých NBC. Procesy sa vedú podľa procesno-právneho poriadku NBC.  

(3) Právny výbor sa skladá z predsedu a štyroch členov, pričom rozhodnutia v pojednávaných prípadoch vynáša 
komora, ktorá sa skladá z troch členov, ktorých určí predseda. Členov právnej komisie volí konferencia na 
obdobie štyroch rokov. Predsedu  a podpredsedu výboru si členovia zvolia sami, no mali by byť znalí práva. 
Opätovné zvolenie všetkých členov výboru je možné. Členovia právneho výboru nesmú byť členmi iných 
organov NBC alebo právneho organu odvolávajúcej inštancie, s výnimkou predsedu s poradným hlasom na 
konferencii.  

(4) V rámci poriadkov NBC je právny organ oprávnený udeliť sankcie, podrobnejšie viď procesno-právny 
poriadok. Sankcia môže byť udelená iba vtedy, ak bola naplnená skutková podstata podľa procesno-
právneho poriadku NBC. Podľa procesno-právneho poriadku je povolené právne vypočutie.  

(5) Právnym výborom povolené právne opravné prostriedky voči vyneseným rozhodnutiam sú výlučne v prvej 
inštancii právny výbor WNBA , patričný orgán FIQ ako druhá inštancia a medzinárodný športový súd  
v Lausanne (CAS) ako tretia inštancia.    

(6) Právne vzťahy v rámci NBC sa zakladajú na právnej dohode uzavretej medzi NBC a členskými zväzmi podľa 
§§ 577 ff. CSP. Záverečné rozhodnutia v odseku 1 až 5 uvedených inštancií sú týmto konečné a záväzné. 
Podanie  v súvislosti s týmto rozhodnutím spojenej žiadosti, urovnania, vyriešenia procesu na iný súd je 
vylúčené. 

 


