
 

 
 
 
Cenník prednášok SADA (platný od 1.1.2023) 

 
Samostatná prednáška v pracovné dni (8:00 – 17:00):       

 OSOBNE  150 EUR + doprava na miesto konania prednášky 

 ONLINE  100 EUR 

 
Samostatná prednáška cez víkendy (8:00 – 17:00) a pracovné dni po 17:00       

 OSOBNE  170 EUR + doprava na miesto konania prednášky 

 ONLINE  120 EUR 

 
Trvanie jednej prednášky je 60 minút (vrátane diskusie), pričom tému si vyberá objednávateľ 
na základe ponukového listu uvádzaného nižšie. 
 
- Pre školy (VŠ, SŠ, ZŠ) sú prednášky bezplatne. 
 
 

PONUKOVÝ LIST NA VZDELÁVACIU ČINNOSŤ 
 
Komu sú určené prednášky?  
 

 Športovým zväzom, športovým klubom, SOV, SPV, iným subjektom s celoštátnou 
pôsobnosťou 

 Športovcom, trénerom, iným odborníkom v športe 

 Vysokým školám, stredným a základným školám 

 Vysokoškolským športovým klubom, športovým školám, triedam so športovou 
prípravou na SŠ a ZŠ 

 
Kto vedie prednášky:  

 Zamestnanci a prizvaní experti SADA 
 
Ako si objednať prednášky SADA: 

 Napíšte nám na office@antidoping.sk 
 
Čo zabezpečí SADA? 

 Lektora podľa dohodnutej témy a diskusiu s lektorom po prednáške 

 Technické vybavenie potrebné na prezentáciu prednášky v programe PowerPoint 
(notebook, PC projektor, plátno, ozvučenie) 

 Informačné materiály k prednáške, dotazník a pod. (podľa zvolenej témy) 
 
Čo zabezpečí klient?  

 Informáciu o prednáške pre cieľovú skupinu, ktorej je prednáška určená 

 Prednáškovú miestnosť 
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Tématické portfólio 

Klient si môže sám vybrať prednášku alebo zostaviť cyklus prednášok z nižšie uvedeného 
portfólia:  
 

 Štruktúra antidopingových organizácií (WADA, SADA), legislatíva SR.  

 Kódex 2021 – dôležité paragrafy, zmeny oproti predošlým verziám  

 Medzinárodné štandardy, špecifiká športových federácií 

 Porušenie antidopingových pravidiel a sankcie  

___________________________________________________________________________ 

 Zoznam zakázaných látok a metód  

 Najčastejšie zneužívané látky (anabolicko-androgénne steroidy, stimulanciá)  

 Doplnky výživy a doping 

 Terapeutické výnimky 

___________________________________________________________________________ 

 Register testovaných športovcov, požiadavky na dostupnosť 

 ADAMS 

 Biologický pas športovca 

 Krvný doping 

___________________________________________________________________________ 

 Dopingová kontrola (procedúry odberu biologického materiálu).  

 Formulár dopingovej kontroly (ktoré údaje sú potrebné a prečo) 

 Práva a povinnosti osôb (komisár, športovec, zástupcovia) 

 Úlohy chaperona 
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