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EDUKAČNÝ PLÁN 2020  
 
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR (SADA) 
 
 

EDUKAČNÝ PLÁN 

 
INFOMÁCIE 
 
Poskytovanie informácie považujeme za základ vzdelávania v antidopingu. Na internetovej stránke 
www.antidoping.sk ponúkame ucelený prehľad informácií (dopingová kontrola, udeľovanie terapeutických 
výnimiek, zakázané látky, ADAMS).  
 
Pre lepšie pochopenie jednotlivých skupín zakázaných látok SADA vypracovala sériu článkov o všetkých 
skupinách zakázaných látok, zamerali sme sa aj na manipuláciu s krvou a krvný doping, bližšie rozoberáme 
samotnú analýzu vzoriek. Dané témy sme postupne zverejňovali aj na facebook stránke antidopingovej 
agentúry.  
 
SADA v roku 2019 vypracovala súhrn informácií o antidopingu, ktorý poskytla národným športovým zväzom 
na zverejnenie na ich internetových stránkach.  
 
SADA vydáva aj vzdelávacie materiály vo forme brožúr: 

 Príručka športovca, 

 Prehľad zakázaných a povolených liekov,  

 Propagačný leták www.zakazanelatky.sk,  

 Svetový antidopingový kódex 2015.  
 

Vzdelávanie 
 
Antidopingová agentúra SR v súčasnosti využíva vzdelávací e-learningový program TRIAGONAL. SADA 
zaviedla povinnosť absolvovať tento kurz pre všetkých športovcov, ktorí sú zaradení do národného registra 
pre testovanie a základného registra pre testovanie. Tento kurz je samozrejme dostupný pre všetkých 
športovcov. Zároveň ponúkame aj prednáškovú činnosť, ktorú si môžu športové zväzy objednať. 
 
 

http://www.antidoping.sk/
http://www.zakazanelatky.sk/
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V roku 2019 SADA oslovila 13 najväčších národných športových zväzov ohľadom spolupráce 
v antidopingovom vzdelávaní vo forme memoranda o spolupráci:   
 

 Slovenský zväz ľadového hokeja, 

 Slovenský futbalový zväz, 

 Slovenská plavecká federácia, 

 Slovenský zväz hádzanej, 

 Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, 

 Slovenský atletický zväz, 

 Slovenský zväz cyklistiky, 

 Slovenská volejbalová federácia, 

 Slovenská basketbalová asociácia, 

 Slovenská gymnastická federácia, 

 Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja, 

 Slovenský tenisový zväz, 

 Slovenská golfová asociácia.  
 
SADA podpísala memorandum o spolupráci aj s nasledujúcimi športovými organizáciami:  

 Slovenským olympijským a športovým výborom , 

 Slovenským paralympijským výborom, 

 Športové centrum polície, 

 Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, 

 Slovenská asociácia univerzitného športu.  
 
V rámci terciárneho vzdelávania spolupracujeme a zároveň sme podpísali memorandum o spolupráci 
s nasledujúci vzdelávacími inštitúciami:  

 Farmaceutická fakulta UK,  

 Fakulta telesnej výchovy a športu UK,  

 Fakulta športu Prešovskej univerzity, 

 Akadémia policajného zboru v Bratislave. 
 
Rok 2020 je prelomový pre všetky Národné antidopingové organizácie aj pre Národné športové zväzy 

podliehajúce pod Medzinárodné športové federácie. V roku 2021 má vstúpiť do platnosti nový Svetový 

antidopingový kódex (Kódex 2021) a zároveň bol novelizovaný Zákon o športe, kde pribudla v povinnostiach 

Národných športových zväzov aj povinnosť vzdelávať svojich členov o boji proti dopingu. 
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SADA ako národná antidopingová organizácia zriadená Zákonom má vo svojom pláne vyškoliť špecialistov 

(edukátorov), ktorí by mohli tieto služby poskytovať členom svojich zväzov a zároveň im chceme poskytnúť 

portfólio prezentácií podľa požiadaviek Svetovej antidopingovej organizácie (WADA).  V januári 2021 vstúpi 

do platnosti aj nová Medzinárodná norma pre vzdelávanie (ISE). Doteraz sme prednášky riešili v rámci  

interných zamestnancov, ale dopyt sa stále zvyšuje a SADA potrebuje ďalších ľudí, ktorí budú šíriť myšlienku 

„čistého športu“. 

Nakoľko sme členmi Spoločnosti telovýchovného lekárstva, expertnej skupiny odborníkov NAKA a podpísali 

sme memorandá s Farmaceutickou Fakultou UK a FTVŠ, chceme pokračovať v školení  budúcich športových 

lekárov a fyzioterapeutov na SZU, ostatný podporný personál športovcov (tréneri, maséri, výživoví 

poradcovia), športovcov a ich podporný tím a organizačný výbor, ktorí sa zúčastnia Olympiády a Paralympiády 

v Tokiu a taktiež sa plánujeme iniciovať zmenu Trestného zákona o látkach s anabolickým a iným 

hormonálnym účinkom, aby bol flexibilnejší k situácii na internetovom trhu. 
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AKČNÝ PLÁN 

 

Cieľová skupina Cieľovou skupinou sú pre nás nasledujúci športovci: 

 Športovci zaradení do národného registra pre testovanie (30) 

 Športovci zaradení do základného registra pre testovanie (20) 

 Členovia širšieho výberu pre OH v Tokyu 2020 (43) 

 Členovia širšieho výberu pre POH v Tokyu 2020 (24)  

 Športovci so zákazom činnosti (pre porušenie antidopingových pravidiel 

 Športovci, ktorí sú členmi národných športových zväzov  
 

Krátkodobý cieľ  E-learningová forma vzdelávania pre vybrané kategórie športovcov 

 Organizácia národného semináru pre lekárov 2020 

 Vzdelávanie Tokyo 2020  

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 2020   

 Prednáška Tokyo 2020 pre olympionikov 

 Prednáška Tokyo 2020 pre paralymionikov 
 

Kľúčová správa  
POVEDZ DOPINGU NIE! CHRÁNIME ČISTÝ ŠPORT! 

 

Aktivity  

 E-lerningový program Triagonal Spoločne proti dopingu 2020 

 E-learningový program Triagonal Medicínsky kurz  

 Prednášková činnosť edukátorov  

 Informačný materiál o výživových doplnkoch 

 Informačný materiál o zakázaných látkach a povolených liekoch 
 

Časový plán  

 Marec 2020 Absolvovanie e-learningového kurzu pre športovcov zaradených do 
národného a základného registra pre testovanie (50) 

 Apríl 2020 Organizácia národného semináru pre lekárov so zameraním na športových 
lekárov a reprezentačných trénerov  

 Máj 2020 Absolvovanie e-learningového kurzu pre olympionikov (48) 
a paralympionikov (24) 

 Máj 2020 Organizácia semináru pre dopingových komisárov SADA  

 Január – December 2020 – Plnenie odborných prednášok a spolupráca s národnými 
športovými organizáciami podľa poskytnutých edukačných plánov.  
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Plánovaný rozpočet pre 
vzdelávanie 2020 
 
 
 

26 680 EUR 
(+ 1 000 EUR objednané 
akcie) 

E-learningový program TRIAGONAL  3 500 EUR 

Organizácia antidopingových seminárov  

 Národný antidopingový seminár pre lekárov  

 Seminár o implementácii Medzinárodnej normy pre vzdelávanie 
(CEADO) 

 Vzdelávacie akcie pre školy 
 

10 000 EUR 

Výroba a distribúcia Newsletter antidoping  2 500 EUR 

Tlačové správy + tlačová konferencie  2 380 EUR 

Seminár pre komisárov dopingovej kontroly  3 000 EUR 

Propagačné a vzdelávacie predmety  5 300 EUR 

Predbežný plán objednaných vzdelávacích akcií (prednášky, semináre, 
diskusie) pre národné športové organizácie  

+ 1 000 EUR 

Zodpovedná osoba Ing. Tomáš Pagáč, PhD., MUDr. Ľubomír Gulán, PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.   
 
 

 

SCHVÁLILI  
 
 
 

        
PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. 

riaditeľka 
 
 
 

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

 
 

 


