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EDUKAČNÝ PLÁN 2021 

 
 

Slovenská asociácia taekwondo WT 
 
 

EDUKAČNÝ PLÁN 
 

Povinnosťou pre národné Športové zväzy je v zmysle paragrafu  8 ods. 6 písm. d) Zákona o Športe je 
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu. Na toto ustanovenie nadväzuje 
ust. paragrafu  86 ods. 4 písm. i) Zákona o Športe, ktoré stanovuje novú povinnosť  v spolupráci s 
Antidopingovou agentúrou SR vypracovať ročný plán vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. 
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AKČNÝ PLÁN 
 

Cieľová skupina Všetci členovia zväzu majú prístup k informáciám o antidopingu. 
Pre tento účel na našej webovej stránke poskytujeme v spolupráci so SADA všetky dôležité 
informácie 
http://www.satkd.sk/sa-tkd-wt/dokumenty/#1487977606247-85776603-c693 
https://www.antidoping.sk 

 
Cieľovou skupinou sú pre nás nasledujúci športovci: 

A. Reprezentanti SATKD WT - E-learning, prednášky, školenia, webináre 
B. Talentovaní športovci SATKD WT - E-learning, prednášky, školenia, webináre 
C. Športové kluby – hlavní tréneri klubov E-learning, webináre 
D. Športoví odborníci pracujúci z mládežou - E-learning, webináre 

Prednášky SADA  Realizácia prednášok v rozsahu jednodňového školenia počas sústredenia, reprezentačného 
zrazu alebo  zasadnutia TMK.  

Krátkodobý cieľ • Vzdelávanie reprezentácie rôznych vekových kategórií 
• Vzdelávanie v antidopingu pre športových odborníkov 

 
Dlhodobý cieľ • E-learningové vzdelávanie – postupná implementácia pre našich členov. SADA ponúka 

vzdelávanie TRIAGONAL, kde sa po absolvovaní kurzu sprístupní test, ktorý keď člen 
absolvuje, môže si stiahnuť diplom o úspešnom absolvovaní antidopingového e-
learningu. https://sada.triagonal.net/online/login/index.php 

• Vzdelávanie pre mládež – príručka SADA – distribúcia  
• Plán online prednášok cez Google Meet, Zoom a podobne – rôzne skupiny športovcov, 

športové kluby a odborníkov 
Ktoré témy sú dôležité?  Postupné budovanie vzdelávacieho systému pre jednotlivé vekové kategórie: 

• Fair play, čistý šport 
• Zakázané látky v športe  
• Výživové doplnky a riziko dopingu 
• Priebeh dopingovej kontroly  
• Lieky a terapeutická výnimka  
• Antidopingová regulácia 

Aktivity Chceme použiť nasledovné vzdelávacie materiály:   
• E-learning 
• Prednášky  
• On-line vzdelávanie prostredníctvom video hovoru  

Zodpovedná osoba Sekretariát - Bc. Gabriela Ižariková 
Rozpočet Podľa možností NŠZ 

Organizácia vzdelávacích akcií max 500,- Eur 
 

 

SCHVÁLIL 
VV na svojom zasadnutí 15.2.2021 


