
  
 

  
 

EDUKAČNÝ PLÁN 2022 
 
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR (SADA) 
 
 

EDUKAČNÝ PLÁN 

 
INFORMÁCIE 
 
Vzdelávanie považujeme za základný pilier v rámci budovania povedomia o antidopingu. Na webovej stránke  
www.antidoping.sk preto ponúkame možnosti vzdelávania od informačných letákov, cez podcasty,  
e-learning, brožúry až po návody a pracovné listy pre učiteľov základných a stredných škôl. 
 
K širokej ponuke tém o dopingovej kontrole a zakázaných látkach pribudli aj čoraz častejšie v športovej 
komunite skloňované výživové doplnky. SADA v roku 2021 pokračovala v informačných letákoch o hlavných 
zložkách výživových doplnkov. SADA pravidelne zverejňuje tieto materiály na svojej Facebook stránke, resp. 
posiela priamo športovým zväzom prostredníctvom databázy Mailchimp. 
 
SADA v roku 2021 vypracovala aj tabuľku nebezpečných výživových doplnkoch. 
 
Tieto materiály sú zverejnené vo forme brožúr, resp. článkov: 

• Vitamín D 

• Tribulus terrestris 

• Spaľovače tukov 

• Energetické nápoje 

• Predtréningové pumpy 

• Spánok a športovec 

• CBD a športovec 

• Ketóny a športovec 

• Kratom a športovec 
 

 
 
 
 



  
 

  
 

Vzdelávanie 
 
SADA aj naďalej v rámci online vzdelávania športovcov využíva e-learningový program TRIAGONAL. Tento 
kurz, ktorý je ukončený úspešným absolvovaním online testu je povinný pre všetkých športovcov zaradených 
do národného registra pre testovanie a základného registra pre testovanie. Triagonal je samozrejme 
dostupný pre všetkých. V priebehu roka 2021 sme v spolupráci s ADEL WADA pripravili Kurz pre športovcov 
Peking 2022, pričom začiatkom roka 2023 plánujeme nabehnúť na  inovatívnu online platformu ADEL, ktorá 
je priamo pod hlavičkou Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). 
 
SADA navyše ponúka aj prezenčnú formu vzdelávania vo forme prednášky, ktorú si športové zväzy môžu 
objednať. Na základe novej Medzinárodnej normy pre vzdelávania a podľa Zákona o športe zodpovedné 
uznané národné športové zväzy a uznané národné športové organizácie na Slovensku majú povinnosť 
poskytovať vzdelávanie v oblasti antidopingu svojim členom. SADA je otvorená poskytnúť vzdelávanie 
všetkých uznaným národným športovým zväzom, ak jej to kapacita a záujem zo strany zväzov umožní. 
 
Rok 2021 bol ovplyvnený situáciou súvisiacou s pandémiou koronavírusu nielen v antidopingových 
organizáciách, ale vo všetkých odvetviach. Napriek nepriaznivej situácii Antidopingovej agentúre SR podarilo 
zrealizovať online alebo osobne prednášky pre tieto športové zväzy: 

• Slovenský zväz tanečného športu 

• Slovenský zväz ľadového hokeja 

• Slovenský zväz bedmintonu 

• Slovenská gymnastická federácia 

• Slovenský krasokorčuliarsky zväz 

• Slovenská jazdecká federácia 

• Slovenský zväz kickboxu 

• Slovenský zväz karate 

• Slovenská plavecká federácia 

• Zväz potápačov Slovenska 

• Slovenský zápasnícky zväz 

• Slovenská federácia karate 

• Slovenský futbalový zväz 

• Slovenský zväz kickboxu 

• Slovenská muay-thai asociácia 

• Slovenský zväz lukostreľby 

• Slovenský zväz karate 

• Slovenská boxerská federácia 

• Slovenský veslársky zväz 

• Slovenská golfová asociácia 



  
 

  
 

Zvyšné prednášky sme taktiež realizovali online alebo osobne podľa aktuálne situácie: 

• Športovci NRTP a BRTP 

• Slovenský olympijský a športový výbor 

• Slovenská asociácia športu na školách 

• Študenti bilingválneho gymnázia v Žiline 

• Komisia vzdelávania 

• Dopingoví komisári 

• Študenti FTVŠ 

• Študenti športovej školy v Žiline 

• Slovenský paralympijský výbor 

• Liga na ochranu slovenských športovcov 

• Prešovská univerzita v Prešove 

• Základná škola Skalica 
 
SADA je jediná odborná autorita, ktorá má v gescii zodpovednosť za tvorbu obsahu a poskytovanie 

vzdelávania športovým a iným subjektom v oblasti antidopingu. Preto si vyškolila dvoch špecialistov 

(edukátorov), ktorí poskytujú tieto služby členom zväzov a zároveň im poskytujeme portfólio prezentácií 

podľa požiadaviek Svetovej antidopingovej organizácie (WADA). SADA v roku 2021 získala akreditáciu pre 

vzdelávanie. 

Keďže hlavnou činnosťou SADA stále ostáva realizácia dopingových kontrol, chceli by sme sa detailnejšie 

zamerať na komunikáciu s internými dopingovými komisármi. Technické zabezpečenie dnešnej doby 

umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s cieľovými skupinami a , preto by sme chceli častejšie informovať 

dopingových komisárov o rôznych pochybeniach a novinkách, aby sme tak zvýšili povedomie o správnych 

postupoch dopingovej kontroly. Rovnako sme do seminárov pre dopingových komisárov zaradili rôzne 

praktické ilustračné situácie, aby sa vedeli intuitívnejšie zorientovať v praxi. Pre širokú športovú verejnosť 

sme pripravili video o dopingovej kontrole, ktorého tvárami sa stali známi slovenskí športovci. 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

 



  
 

  
 

 

AKČNÝ PLÁN 

 
Cieľová skupina 
Cieľovou skupinou sú pre nás nasledujúci športovci: 

• Športovci zaradení do národného registra pre testovanie (21) 

• Športovci zaradení do základného registra pre testovanie (47) 

• Členovia širšieho výberu pre OH v Pekingu 2022 

• Členovia širšieho výberu pre POH v Pekingu 2022 

• Športovci, ktorí sú členmi národných športových zväzov 

• Rekreační športovci 

• Študenti 
 

Krátkodobý cieľ 

• E-learningová forma vzdelávania pre vybrané kategórie športovcov 
• Vzdelávanie Peking 2022 

• ADEL Príručka športovca 
 

Dlhodobý cieľ 

• Na základe spolupráce s národnými športovými zväzmi podporovať implementáciu e-learnigového programu pre vybrané 
skupiny športovcov 

• Na základe spolupráce s národnými športovými zväzmi realizovať plán objednaných prednášok pre rok 2022 

• Na základe spolupráce  s národnými športovými zväzmi realizovať umiestnenie informácií o antidopingu na ich webových 
stránkach 

• Prednáška Peking 2022 pre olympionikov 

• Prednáška Peking 2022 pre paralympionikov 

• Online webinár pre športovcov zaradených do NRTP a IRTP – raz za kvartál 
 

Kľúčová správa 
 

POVEDZ DOPINGU NIE! STAY CLEAN! 
Aktivity 
 

• E-learningový program ADEL z WADA pre rok 2023 
 

Časový plán 
 

Január 2022: Absolvovanie e-learningového kurzu pre olympionikov a paralympionikov ADEL WADA Peking 2022 

• September 2022: Organizácia semináru pre dopingových komisárov SADA  

• Január – December 2022 – Plnenie odborných prednášok a spolupráca s národnými športovými organizáciami podľa 
poskytnutých edukačných plánov 

 
 



  
 

  
 

Plánovaný rozpočet pre vzdelávanie 2022 
 
 

14 500 EUR 
 

 
Organizácia vzdelávacích akcií pre učiteľov a školy 
500 EUR 
 
Výroba a distribúcia Newsletter antidoping, tlačové správy konferencie 
2 000 EUR 
 
Seminár pre komisárov dopingovej kontroly 
3 000 EUR 
 
Seminár pre komisie konania vo veci dopingu 
3 000 EUR 
 
Tvorba vzdelávacích materiálov 
3 000 EUR 
 
Podcasty a videá 
3 000 EUR 
 
Zodpovedná osoba 
Ing. Tomáš Pagáč, PhD., Ing. Zuzana Kubová, PhD., PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

SCHVÁLILI 
 
 

Ing. Zuzana Kubová, PhD. 
Odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie 

 
 

        
PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. 

Riaditeľka 
 
 
 

Ing. Tomáš Pagáč, PhD. 
Vedúci oddelenia testovania a prevencie  
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