EDUKAČNÝ PLÁN
NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA – SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY
ZVÄZ

EDUKAČNÝ PLÁN
ÚVOD – ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
V súčasnom stave aktualizujeme informácie o antidopingu na našom webovom sídle, kde
spracúvame jednu samotnú sekciu. O zavedení sekcie budeme následne informovať všetky
aktuálne kluby a ich predsedov.
Taktiež sa chystáme na vzdelávanie našej reprezentácie začiatkom novej sezóny 2020/2021,
ktoré by sme chceli urobiť prezenčnou formou. Toto by sa malo uskutočniť na stretnutí za
účelom menovania nových reprezentantov/ reprezentačných družstiev platných na celú
sezónu v kategórii A a B.
Neprítomných reprezentantov, resp. pretekárov, ktorí budú tiež držitelia medzinárodnej
licencie (je tam teoretická možnosť byť testovaný na pretekoch) a trénerov sme pripravení
doškoliť E-learningovým vzdelávaním ako povinnosťou pre zisk medzinárodnej licencie.
Následne máme záujem v roku 2021 podporiť aj preškolenie mladších kategórií, pokiaľ
takéto bude k dispozícií zo strany SADA.
Veríme, že zavedenie prezenčného skolenia reprezentácie by sa mohlo stať pravidelné,
vždy v septembri daného kalendárneho roka.
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AKČNÝ PLÁN
Cieľová skupina
E-learning pre celú reprezentáciu oboch pohlaví v oboch odvetviach.
Krátkodobý cieľ
Aktualizácia informácií o antidopingu na našom webovom sídle, kde
spracúvame jednu samotnú sekciu. Následné informovanie klubov o tejto
sekcií.
Dlhodobý cieľ
Prezenčné preškolenie reprezentácie v oboch pohlaviach a oboch odvetviach
šermu ako aj reprezentačných a osobných trénerov pretekárov.
Kľúčová správa

Informovanosť, preškolenie, vedomosti.

Aktivity
Informácie prostredníctvom sekcie Antidoping ako samostatnej sekcie na
našom webovom sídle, prezenčné preškolenie väčšej časti reprezentácie a ich
trénerov, E-learning pre pretekárov s medzinárodnou licenciou.

Časový plán
2020 – vytvorenie sekcie Antidoping na našom webovom sídle
– prezenčné preškolenie v spolupráci zo SADA pre repre a trénerov
2020/2021- E-learning pre všetkých pretekárov s medzinárodnou licenciu

Zodpovedná osoba
Za realizáciu na všetkých úrovniach bude zodpovedný sekretariát zväzu.
Rozpočet
Osobné prednášky a náklady s tým spojené, dopingová kontrola na JWC
Bratislava, kde je povinná.
Momentálny stav
Do dnešného dňa sa zväz zapájal do všeobecnej informovanosti svojich
členov v oblasti antidopingu, podľa potreby na základe výkonnosti pretekárov.
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VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie implementácie a výsledkov vyššie uvedených aktivít umožní SADA vykonať
potrebné úpravy na zlepšenie svojho antidopingového informačného a vzdelávacieho
program.
Okrem toho sa budú uchovávať a klasifikovať všetky materiály použité na rozvoj a
vykonávanie činností. Záznamy sa použijú na určenie, či a kedy boli ciele dosiahnuté a na
účely sledovania.
Po dokončení procesu hodnotenia bude predložená formálna správa vrátane návrhov na
nasledujúci akčný plán.
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