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EDUKAČNÝ PLÁN 2023 
 
 

NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA  

(SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KORFBALU) 

 

ÚVOD – ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V priebehu roku 2022 sme našich členov informovali o novinkách na poli zakázaných a rizikových 
látok ako aj povinnosťami reprezentantov a sprievodných tímov počas vrcholných podujatí. Počas 
letného korfbalového kempu sme začali antidopingové vzdelávanie v mládežníckych kategóriách, 
keď sme formou prednášky edukovali približne 50 hráčov v kategórii U15. 
 
Čo bolo efektívne? Naša prezentácia v podobe PP bola pre deti veľmi podnetná a pútava. 
 
Aká bola spätná väzba športovcov? Mládež, ktorá bola edukovaná počas kempu preukazovala 
dodatočný záujem vo forme aktivity v rámci diskusie na danú tému 
 
Podarilo sa vám splniť plán?  Stanovený cieľ v rámci tejto akcie sa nám podarilo naplniť. 
 
Vidíte zmysel v antidopingovom vzdelávaní? Rozhodne áno, predovšetkým v dobe keď sú na trhu 
dostupné rôznorodé výživové a zdravotné doplnky je potrebné, aby naši športovci boli v danej 
problematike dobre orientovaní. 
 

VYHODNOTENIE 2022 

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

Počet registrovaných klubov: 5 

Počet registrovaných členov zväzu: 229 

• Juniorská reprezentácia 26 

• Seniorská reprezentácia  20 

Počet akreditovaných trénerov: 15 

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

 

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

Počet členov, ktorí sa zúčastnili prezenčnej prednášky: 49 
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EDUKAČNÝ PLÁN PRE ROK 2023 

 

Cieľová skupina  
 
 

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

2. Reprezentácia – juniori/seniori –  prednáška SADA 
3. Tréneri – plánujeme zabezpečovať antidopingové vzdelávanie aj pre trénerov 

a iný sprievodný personál 
4. Športové kluby – poskytovanie informácií, projekt antidopingové vzdelávanie na 

klubovej úrovni. 

Prednášky SADA  Plánujeme osloviť SADA na realizáciu prednášok počas reprezentačných kempov 
seniorského tímu, jednorázovým formátom v období júl- august 2023 

Krátkodobý cieľ  

• Vzdelávanie reprezentácie pred medzinárodným podujatím rôznych vekových 
kategórií 

 

Dlhodobý cieľ  

• Vzdelávanie pre mládež – príručka SADA – distribúcia  

• Vzdelávanie pre rodičov – príručka SADA – distribúcia  

• Plán online prednášok cez Google Meet, Zoom a podobne – rôzne skupiny 
športovcov, prednáška pre rodičov s mladými športovcami, tréneri      

Ktoré témy sú dôležité?   

• Fair play, čistý šport 

• Zakázané látky v športe  

• Výživové doplnky a riziko dopingu 

• Priebeh dopingovej kontroly  

• Lieky a terapeutická výnimka  

• Antidopingová regulácia 

Aktivity (https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/)  

• E-learning 

• Osobné prednášky  

• On-line vzdelávanie/ on-line prednášky 

Zodpovedná osoba Mgr.Martin Sonoga 

Rozpočet  
 

  

https://www.antidoping.sk/vzdelavanie/

