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EDUKAČNÝ PLÁN 2021 
 
 

NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA  

SLOVENSKÝ ZVÄZ VODNÉHO LYŽOVANIA A WAKEBOARDINGU 

 
 

EDUKAČNÝ PLÁN 

 

ÚVOD – ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu ( ďalej aj SZVW)  má na svojej webovej stránke 
zriadenú samostatnú časť, ktorá je venovaná antidopingu: https://waterski.sk/doping/ , na tejto 
stránke sú zverejnené najdôležitejšie informácie pre športovcov, trénerov ako aj ostatných členov 
SZVW. SZVW v súčasnosti využíva na vzdelávanie svojich členov v oblasti antidopingu formu E- 
learningu  a distribúcie letákov ( antidopingová regulácia v skratke) zverejnených na stránke SADA. 
Taktiež na sústredeniach reprezentácie a talentovanej mládeže je venovaný priestor na vysvetlenie 
a diskusiu k danej problematike.   
  
 
 
 

Údaje za rok 2020: 
 

Počet registrovaných klubov: 6 

Počet registrovaných členov zväzu: 199 

 Juniorská reprezentácia 20 

 Seniorská reprezentácia  10 

Počet akreditovaných trénerov: 7 

Akú formu online vzdelávania využívate? 
(napr. ADeL, Triagonal SADA, I run clean...)  

SADA, 
informácie 
na 
webovej 
stránke 
SZVW 

Počet členov, ktorí úspešne absolvovali online vzdelávanie/online test: 6 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili prezenčnej prednášky: 20 

  

https://waterski.sk/doping/
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AKČNÝ PLÁN 

 

Cieľová skupina  
Všetci členovia zväzu  majú prístup k informáciám o antidopingu. Pre tento účel na našej 
webovej stránke www.waterski.sk poskytujeme v spolupráci so SADA všetky dôležité 
informácie.  

1. E-learningové vzdelávanie pre trénerov reprezentačných družstiev-juniorských 
aj seniorských  a to prostredníctvom SADA, ktorá poskytuje e- learning zdarma  
https://sada.triagonal.net/online/login/index.php  

2. Vzdelávanie reprezentácie a športovcov talentovanej mládeže prostredníctvom 
distribúcie informácií z medzinárodnej federácie IWWF a SADA. Aktuálne 
informácie budú aktualizované na webovej stránke zväzu 

3. Vzdelávanie trénerov prostredníctvom E- learningu a informácií zverejnených na 
webovej stránke SZVW 

4. Športové kluby, členovia SZVW – poskytovanie informácií o problematike 
antidopingu prostredníctvom webovej stránky zväzu SZVW 

Prednášky SADA  SZVW v roku 2021 neplánuje vzdelávanie formou prednášok zabezpečených cez SADA.  

Krátkodobý cieľ  Vzdelávanie reprezentácie pred medzinárodným podujatím rôznych vekových 
kategórií. 

 Vzdelávanie športovcov zaradených do centra talentovanej mládeže 
prostredníctvom prednášok realizovaných na sústredeniach. 

 Vzdelávanie športovcov, športových odborníkov prostredníctvom webovej 
stránky zväzu a na stretnutiach na domácich podujatiach. 

Dlhodobý cieľ  E-learningové vzdelávanie – postupná implementácia pre všetkých športovcov 
zaradených do reprezentácie, trénerov a členov reprezentačných druťstiev. 
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.  

 Vzdelávanie pre mládež – príručka SADA – distribúcia  

 Vzdelávanie pre rodičov – príručka SADA – distribúcia  

 Pravidelná informovanosť všetkých členov SZVW.      

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 Aké vzdelávacie materiály chcete použiť? (https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/)  

 E-learning 

 Prednášky  

 Distribúcia príručiek  

Zodpovedná osoba Sekretariát SZVW – waterski@waterski.sk  

Rozpočet Tlač a distribúcia príručiek, letákov- 100 eur 
 

 

http://www.waterski.sk/
https://sada.triagonal.net/online/login/index.php
https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/
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VYHODNOTENIE 2020 

Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu v roku 2020 uskutočnil vzdelávanie v oblasti 
antidopingu hlavne prostredníctvom informácií zverejnených na webovej stránke zväzu, 
vzdelávaním športovcov a športových odborníkov na sústredeniach, pri domácich podujatiach .  a to 
hlavne prostredníctvom prednášok a distribúcie letákov. 
 
Za najviac efektívne považujeme informácie o zakázaných liečivách, výživových doplnkoch 
informácie o priebehu antidopingovej kontroly. 
 
Ako efektívne považujeme aj vzdelávanie prostredníctvom e- learningu, kde je jednoduchou 
formou vysvetlená problematika dopingu. Pre športovcov sú zaujímavé  online- kvízy  kde si môžu 
overiť svoje poznatky. 
 


