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EDUKAČNÝ PLÁN 2023 
 
 

NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA  

SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 

 

ÚVOD – ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Slovenský zväz judo sa v roku 2022 zameral na výkon “vzdelávanie v oblasti doping” pre svojich členov 
(reprezentácia SR, tréneri, kluby). Vzdelávanie sme vykonávali počas roka prezenčnou formou pred 
generálnym zhromaždením v Martine a pre pretekárov na reprezentačných sústredeniach. Neprítomných 
reprezentantov a trénerov sme doškolili E-learningovým vzdelávaním. Podľa nášho názoru vzdelávanie 
splnilo stanovené ciele a spätná reakcia športovcov bola pozitívna. Následne máme záujem v roku 2023 
zvýšiť intenzitu vzdelávania mladších kategórií. Veríme, že obnovenie prezenčných školení reprezentácie 
malo vplyv na zvýšenie ich povedomia o antidopingovom vzdelávaní. 

 
 

VYHODNOTENIE 2022 

Sem prosím doplňte údaje za rok 2022: 
(Prípadne doplňte podľa rozdelenia reprezentácie Vášho zväzu) 
 

Počet registrovaných klubov: 66 

Počet registrovaných členov zväzu: 1690 

• Juniorská reprezentácia 4 

• Seniorská reprezentácia  6 

Počet akreditovaných trénerov: 123 

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

SADA 

Počet členov, ktorí úspešne absolvovali online vzdelávanie/online test: 1 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili prezenčnej prednášky: 20 
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EDUKAČNÝ PLÁN PRE ROK 2023 

 

 

Cieľová skupina Prezenčná forma školení a E-learning pre celú reprezentáciu a trénerov reprezentácie. 
 
Príklad:  

1. Všetci členovia zväzu (1690 osôb) majú prístup k informáciám o antidopingu. 
Pre tento účel na našej webovej stránke - https: /www.judo.sk/antidopingove-
vzdelavanie/ 

2. E-learning pre celú reprezentáciu SR - poskytujeme v spolupráci so SADA 
všetky dôležité informácie.  

3. E-learning – pre reprezentáciu SR a reprezentačných trénerov je povinný. 
(https://sada.triagonal.net/online/login/index.php - SADA poskytuje zdarma) 

4. Reprezentácia – juniori/seniori –  Dve školenia na reprezentačných zrazoch 
a priebežne E- learning (aktualizácia noviniek v rámci dopingu) 

5. Tréneri – Plánujeme jedno školenie na OTC Šamorín pre trénerov reprezentácie.  
6. Športové kluby – Na klubovej úrovni poskytujeme všetky  informácie 

o antidopingovom vzdelávaní na našej webovej stránke ..................................... 
www.judo.sk/antidopingove-vzdelavanie/ 

Prednášky SADA  Všetky prednášky  SADA, ktoré sú online, SZJ odporúča svojím členom na zväzovej 
stránke v plnom rozsahu. 

Krátkodobý cieľ Aktualizácia informácií o antidopingu na webovej stránke zväzu a aktualizácia podkladov 
k pripravovaným školeniam. 

Dlhodobý cieľ Prezenčné preškolenie reprezentácie v oboch pohlaviach, ako aj reprezentačných 
trénerov a trénerov CTM.    

Ktoré témy sú dôležité?  Postupné budovanie vzdelávacieho systému pre jednotlivé vekové kategórie: 
1. Fair play, čistý šport 
2. Zakázané látky v športe  
3. Výživové doplnky a riziko dopingu 
4. Priebeh dopingovej kontroly  
5. Lieky a terapeutická výnimka  
6. Antidopingová regulácia 

Pre SZJ sú dôležité všetky hore uvedené témy. 

Aktivity SZJ má záujem použiť tieto aktivity vo svojom vzdelávacom procese 
(https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/)  

• E-learning 

• Osobné prednášky  
On-line vzdelávanie/ on-line prednášky 

Zodpovedná osoba Za realizáciu na všetkých úrovniach bude zodpovedný sekretariát zväzu. 

Rozpočet Osobné prednášky a náklady s tým spojené znáša Slovenský zväz judo. 
 

  

https://sada.triagonal.net/online/login/index.php
https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/

