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PRAVIDLÁ PRE ZARADENIE ŠPORTOVCOV 

DO NÁRODNÉHO REGISTRA PRE TESTOVANIE 

platné od 01.04.2015 

 

Individuálne športy 

 

Povinnosť zasielať pravidelne kompletný monitorovací formulár prostredníctvom systému 

ADAMS majú športovci, ktorých športový zväz si splní svoju povinnosť a zaradí ich do 

Národného registra pre testovanie športovcov (NRTP) na základe splnenia niektorého z 

nasledovných kritérií: 

 reprezentanti SR, ktorí sa na MS, ME alebo v celkovom poradí pretekov SP (resp. iného 

relevantného rebríčka) dospelých umiestnili do 6. miesta a súčasne splnili podmienku 

umiestnenia v 1. 1/3 štartového poľa vo svojej kategórii, 

 reprezentanti SR, ktorí sa na MS, ME alebo v celkovom poradí pretekov SP (resp. iného 

relevantného rebríčka) juniorov umiestnili do 4. miesta a súčasne splnili podmienku 

umiestnenia v 1. 1/3 štartového poľa vo svojej kategórii, 

 športovci zaradení do projektu MŠVVaŠ SR „Športová príprava vybraných športovcov“ 

 športovci - členovia rezortných stredísk (VŠC Dukla, SŠŠR MV SR, NŠC) 

zamestnaneckom alebo obdobnom vzťahu, 

 športovci, ktorí si vybojovali účasť na olympijských a paralympijských hrách, 

olympijských hrách mládeže, európskych hrách – dočasné zaradenie,

 športovci, ktorí v dobe ukončenia svojej závodnej činnosti boli zaradení v NRTP a chcú 

obnoviť svoju závodnú činnosť,

 športovci, ktorí sú v treste za porušenie antidopingových pravidiel. 

 

Športovci zaradení v registri pre testovanie medzinárodnej športovej federácie (IRTP) bez 

povinnosti poskytovať informácie o svojom pobyte prostredníctvom ADAMS sú povinní zasielať 

monitorovacie formuláre medzinárodnej federácie a všetky následné zmeny v kópii na ADA SR. 
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Športové zväzy sú povinné zaslať zoznam športovcov do Základného registra s 

kontaktnou adresou, e-mailovou adresou a číslom mobilného telefónu športovca, v ktorom 

sú: 

 ostatní reprezentanti, ktorí sa zúčastnia MS, ME, 

 členovia mládežníckych RD (do 23 rokov, do 21 rokov a juniori), 

 športovci, ktorí vytvorili uznaný slovenský rekord. 

 

Povinnosti športových zväzov vo vzťahu k NRTP: 

• zaradiť športovca do NRTP do 15 dní po splnení niektorého z kritérií, 

 (meno a priezvisko športovca, splnené kritérium, dátum narodenia, šport a disciplína, 

korešpondenčná  adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) 

• oznámiť športovcovi jeho zaradenie do NRTP a ADAMS, 

• preukázateľne odovzdať športovcovi prístupové meno a heslo do systému ADAMS 

najneskôr do 15 dní od ich vygenerovania ADA SR,  

• zasielať ADA SR aktualizované zoznamy športovcov v NRTP,  

• ponechať športovca v NRTP minimálne 4 bezprostredne po sebe idúce ¼ roky,  

• vyradiť športovca, ktorý už naďalej nespĺňa kritéria pre zaradenie alebo ukončil svoju 

športovú činnosť, 

• oznámiť športovcovi jeho vyradenie z NRTP a ADAMS, 

• zaslať zoznam športovcov , ktorí sa zúčastnili MS, ME  do Základného registra.  

 
  


