
Slovenská cesta bedmintonu

Vypracované pre SZBe na základe:

 

World Academy of Sport – Player Pathway Course

Autor: Ladislav Koribský



Obsah
1. Analýza súčasného stavu................................................................................................................6

1.1 Súčasnosť slovenského bedmintonu..........................................................................................6
1.2 Spoločná vízia............................................................................................................................6
1.3 Určenie jasných cieľov..............................................................................................................7

2. Propagácia bedmintonu...............................................................................................................10
2.1 Vlastná propagácia...................................................................................................................10

2.1.1 Nákup foto a video techniky............................................................................................10
2.2 Mediálna stratégia....................................................................................................................11

2.2.1 Vypracovanie mediálnej stratégie.....................................................................................11
2.2.2 Realizácia mediálnej stratégie..........................................................................................12

2.3 Náklady....................................................................................................................................12
3. Detský bedminton.........................................................................................................................13

3.1 Mini-bedminton.......................................................................................................................14
3.1.1 Upravené pravidlá hry:.....................................................................................................14
3.1.2 Súťaže v mini-bedmintone...............................................................................................15

3.2 Začni s bedmintonom (ZsB) – naplno.....................................................................................17
3.2.1 ZsB + mini-bedminton.....................................................................................................17
3.2.2 Väčší webový priestor......................................................................................................17
3.2.3 Zapojenie nových ľudí.....................................................................................................18
3.2.4 Akreditované ZsB a školenie trénerov.............................................................................18
3.2.5 Podpora učiteľov ZsB v bedmintonovom vzdelávaní......................................................18
3.2.6 Práca nekončí koncom školenia.......................................................................................19
3.2.7 Ponuka bedmintonového balíka (na vypracovanie).........................................................19
3.2.8 Počet školení ZsB.............................................................................................................19

3.3 Komisia detského bedmintonu.................................................................................................19
3.3.1 Vytvorenie komisie detského bedmintonu.......................................................................19

3.4 Náklady....................................................................................................................................20
4. Talentovaní športovci a reprezentanti........................................................................................21

4.1 Pravidlá získavania štatútov:...................................................................................................22
4.1.1 Talentovaný športovec......................................................................................................22
4.1.2 Nominant širšej reprezentácie..........................................................................................23
4.1.3 Reprezentant.....................................................................................................................23

4.2 Identifikácia a rozvoj talentov.................................................................................................23
4.2.1 Výberové sústredenie.......................................................................................................23
4.2.2 Letné sústredenie širšej reprezentácie..............................................................................25
4.2.3 Prípravné sústredenie.......................................................................................................26
4.2.4 Športová reprezentácia.....................................................................................................27

4.3 Podpora ďalšieho rozvoja talentov..........................................................................................27
4.3.1 BEC Summer School.......................................................................................................28
4.3.2 BEC Regionálne projekty (na vypracovnie)....................................................................28
4.3.3 Talentovaní športovci v kategórii dospelých (na vypracovanie)......................................28

4.4 Náklady:...................................................................................................................................28
5. Národné centrum..........................................................................................................................30

5.1 Regionálne centrá....................................................................................................................31

2



5.1.1 Zriadenie regionálnych bedmintonových centier (na vypracovanie)...............................32
5.2 Národné centrum......................................................................................................................32

5.2.1 Zriadenie národného bedmintonového centra (na vypracovanie)....................................32
5.3 Náklady:...................................................................................................................................33

6. Elitní hráči.....................................................................................................................................34
6.1 Finančná podpora.....................................................................................................................34

6.1.1 Pokračovať vo finančnej podpore....................................................................................34
6.2 Propagácia v médiach (na vypracovanie)................................................................................34
6.3 Mediálny stress-testing (na vypracovanie)..............................................................................35
6.4 Podporné služby (na vypracovanie).........................................................................................35
6.5 Náklady....................................................................................................................................35

7. Tréneri...........................................................................................................................................36
7.1  Trénersko-metodická komisia (TMK)....................................................................................36

7.1.1 Obnovenie TMK..............................................................................................................37
7.1.2  Predseda TMK s (čiastočným) pracovným úväzkom v SZBe........................................37

7.2 Metodický plán SZBe..............................................................................................................38
7.2.1 Prevzatie alebo vytvorenie jednotného metodického plánu SZBe...................................38

7.3 Trénerská cesta.........................................................................................................................40
7.3.1 Pravidelné trénerské školenia...........................................................................................42
7.3.2 Oddelenie slovenskej od BWF kvalifikácie.....................................................................42
7.3.3 Iniciatíva za trénerov IV. a V. kvalifikačného stupňa.......................................................42

7.4 Dotácie za trénerskú činnosť...................................................................................................43
7.4.1 Rozdeľovanie dotácií za trénerskú činnosť......................................................................43

7.5 Trénerská konferencia..............................................................................................................44
7.5.1 Každoročne organizovať trénerskú konferenciu..............................................................44

7.6 Seminár trénerov......................................................................................................................45
7.6.1 Pokračovať v organizovaní trénerských seminárov.........................................................45

7.7 Zahraničné vzdelávanie trénerov.............................................................................................45
7.7.1 Podpora trénerov na BEC Summer School......................................................................45
7.7.2 Slovenská účasť na medzinárodných trénerských podujatiach........................................46

7.8 Náklady:...................................................................................................................................46
8. Domáce súťaže..............................................................................................................................47

8.1 Mládežnícke súťaže.................................................................................................................48
8.1.1 Mládežnícke súťaže jednotlivcov – Grand Prix...............................................................48
8.1.2 Mládežnícke súťaže družstiev..........................................................................................49

8.2 Súťaže dospelých.....................................................................................................................50
8.2.1 Individuálne súťaže dospelých – Grand Prix...................................................................50
8.2.2 Súťaže družstiev dospelých..............................................................................................50

8.3 Dotácie súťaží..........................................................................................................................51
8.3.1 Dotácie organizátorom GP A turnajov.............................................................................51
8.3.2 Dotácie organizátorom ostatných súťaží..........................................................................51

8.4 Najvyššie súťaže......................................................................................................................51
8.4.1 Predaj lístkov na M-SR dospelých a na finále extraligy..................................................51

8.5 Náklady....................................................................................................................................52
9. Rekreačný bedminton..................................................................................................................53

9.1 Priamo registrované členstvo...................................................................................................53
9.1.1 Povoliť priamo registrované členstvo..............................................................................53

9.2 Propagácia členstva v SZBe....................................................................................................54
9.2.1 Vytvorenie propagačnej stránky.......................................................................................54
9.2.2 Vytvorenie propagačných predmetov...............................................................................54

3



9.2.3 Spolupráca s amatérskymi bedmintonovými centrami....................................................54
9.3 Súťaže pre rekreačných bedmintonistov..................................................................................54

9.3.1 Podpora detských súťaží rekreačného bedmintonu..........................................................54
9.3.2 Podpora súťaží rekreačného bedmintonu (pre dospelých)...............................................55
9.3.3 Organizácia súťaží rekreačného bedmintonu...................................................................55

9.4 Zväzový e-shop........................................................................................................................55
9.4.1 Predaj produktov vo vlastnom obchode...........................................................................55
9.4.2 Partnerské obchody..........................................................................................................56

9.5 Hromadné poistenie členov.....................................................................................................56
9.5.1 poistenie v rámci členského poplatku..............................................................................56

9.6 Bedmintonové kempy pre dospelých.......................................................................................56
9.6.1 Organizácia bedmintonových kempov pre dospelých.....................................................56

9.7 Komisia rekreačného bedmintonu...........................................................................................56
9.7.1 Vytvorenie komisie rekreačného bedmintonu..................................................................57

9.8 Náklady....................................................................................................................................57
10. Zväz..............................................................................................................................................58

10.1 Riadenie a výkon...................................................................................................................58
10.1.1 Rozhodcovská komisia..................................................................................................58
10.1.2 Hráčska komisia.............................................................................................................59

10.2 Získavanie nových ľudí pre činnosť vo zväze.......................................................................59
10.2.1 Propagácia činnosti SZBe..............................................................................................59
10.2.2 Výkonný výbor – spoločná vízia a ciele........................................................................59
10.2.3 Prístup predstaviteľov zväzu..........................................................................................60
10.2.4 Kde hľadať nových ľudí.................................................................................................60

10.3 Náklady..................................................................................................................................61
11. Finančná analýza........................................................................................................................62

11.1 Príjmy.....................................................................................................................................62
11.2 Obmedzenia...........................................................................................................................62
11.3 Výdaje:...................................................................................................................................63
11.4 Súčet:......................................................................................................................................64

4



Predhovor:

Slovenská cesta bedmintonu je súbor projektov a návrhov, ktoré majú za cieľ nastaviť prostredie
slovenského bedmintonu tak, aby dlhodobo produkovalo čo najlepších hráčov.

Projekty dokopy vytvárajú tzv. „hráčsku cestu“ (Player Pathway). Nastavujú systém:

• Aby sa do zväzu zapojilo čo najväčšie množstvo malých detí. Čím viac malých detí, tým je
väčší predpoklad zachytávania talentov.

• Aby boli zväzové peniaze na rozvoj bedmintonu vynaložené čo najefektívnejšie, je nutné
aby systém vedel z toho množstva detí spoľahlivo rozpoznať talenty a sústrediť sa na nich.

• Peniaze potom vynaložiť na premyslený rozvoj týchto talentov a to už od ich skorého veku
až po ich vrcholnú výkonnostnú úroveň v dospelosti.

• Systém musí  byť  odolný  proti  nečakanej  strate  hráčov  (prejdú  na  iný  šport,  zrania  sa,
prestane ich to baviť a pod.), preto nemôže všetko vsadiť odzačiatku na príliš malú skupinu
hráčov.

• Čím sú tieto talenty staršie, tým kvalitnejšie podmienky na rozvoj im treba zabezpečiť.

• Keď  už  máme  špičkových  hráčov,  treba  ich  vedieť  aj  efektívne  prezentovať  celej
spoločnosti.
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1. Analýza súčasného stavu

1.1 Súčasnosť slovenského bedmintonu

Problémy slovenského bedmintonu:

1) Bedminton na Slovensku nie je známy ako olympijský šport.
◦ Ľudia nemajú na Slovensku záujem o bedminton, pretože ho nepoznajú.
◦ Ľudia nemôžu poznať bedminton ako olympijský šport,  lebo ho nie je vidieť, počuť,

nepíše sa o ňom.
◦ V minulosti nastal spontánny rozmach rekreačného bedmintonu, nezaznamenal sa však

zvýšený záujem o výkonnostný a vrcholový bedminton. 

2) SZBe má aj na slovenské pomery slabú členskú základňu.
◦ Je málo hráčov výkonnostného bedmintonu na Slovensku, pretože ľudia o bedminton

nemajú záujem.
◦ Najviac chýbajú najmenšie deti a  juniori.

3) Slovenskí hráči sa dlhodobo nevedia presadiť v medzinárodnej konkurencii.
◦ Zväz nemá funkčnú hráčsku cestu.
◦ Slovenskí tréneri nedosahujú kvalít zahraničných trénerov.

4) Dlhodobo chýbajú financie
◦ Chýbajú bedmintonoví profesionáli.
◦ Situácia sa začína pomaly meniť k lepšej (vďaka reforme zákona o športe).

Aktuálna činnosť zväzu na zachytávanie, identifikáciu, rozvoj a prezentáciu talentov:

• projekt Začni s bedmintonom
• činnosť reprezentácie v kategóriách U17, U19
• podpora elitných hráčov pripravujúcich sa v zahraničných centrách.

Je to dosť?

1.2 Spoločná vízia

Vízia:
Bedminton  je  na  Slovensku  známy  ako  rýchlo  rozvíjajúci  sa  šport,  ktorý  je  vedený

špičkovými manažérmi a o ktorý majú ľudia stále väčší záujem.
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1.3 Určenie jasných cieľov

2024:
• 2 slovenskí bedmintonisti na OH
• registrovaných členov: 4 000+
• zriadiť národné centrum 5.2

2023:
• registrovaných členov: 3 500+
• pripraviť projekt nároného centra

2022:
• registrovaných členov: 3 000+

2021:
• vyhlásiť prvé regionálne centrá  5.1.1
• registrovaných členov: 2 500+
• fungujúci prepracovaný model hráčskej cesty
• fungujúci prepracovaný model trénerskej cesty 7.3

2020:
• slovenská účasť na OH 
• registrovaných členov: 2 000+

• realizovať mediálnu stratégiu 2.2.2

• vyškoliť nových BWF Shuttle Time – Tutorov 3.2.3

• spustiť extraligu po novom 8.2.2
• spustiť mládežnícke súťaže družstiev po novom 8.1.2
• zaviesť predaj lístkov na M-SR dospelých a finále extraligy 8.4.1

• zaviesť jasné pravidlá získavania štatútov 4.1
• spustiť výberové sústredenia 4.2.1

• spustiť dotácii za trénerskú činnosť 7.4
• zorganizovať prvú trénerskú konferenciu 7.5
• zaviesť pravidelné trénerské školenia 7.3.1

• pripraviť projekt regionálnych centier

• vytvoriť hráčsku komisiu 10.1.2

• organizovať súťaže rekreačného bedmintonu 9.3.3
• spustiť bedmintonové kempy pre dospelých 9.6
• spustiť vlastný e-shop 9.4
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2019: 
• spustiť mini-bedminton 3.1
• spustiť súťaže GP po novom 8.1.1, 8.2.1
• spustiť dotácie súťaží 8.3
• spustiť reformovaný program Začni s bedmintonom 3.2
• podporiť detské súťaže rekreačného bedmintonu 9.3.1
• pripraviť školenie BWF Shuttle Time Tutor
• vypracovať ponuku bedmintonového balíka 3.2.7

• spustenie letných sústredení 4.2.2
• spustenie prípravných sústredení 4.2.3

• nákup foto a video techniky 2.1.1
• vypracovať mediálnu stratégiu 2.2.1
• vypracovať propagáciu elitných hráčov v médiách 6.2

• prípraviť reformu extraligy 
• pripraviť reformu mladežníckych súťaží družstiev 

• predseda TMK s pracovým uväzkom v SZBe 7.1.2
• zaviesť metodiký plán SZBe 7.2.1
• spustiť zahraničné vzdelávanie trénerov 7.7
• pripraviť dotácie za trénerskú činnosť

• vytvoriť komisiu rekreačného bedmintonu 9.7.1
• povoliť priamo registrované členstvo 9.1.1
• propagovať členstvo v SZBe 9.2
• zaviesť hromadné poistenie členov 9.5
• začať spoluprácu s bedmintonovými centrami 9.2.3
• pripraviť bedmintonové kempy pre dospelých 
• podporiť súťaže amatérskeho bedmintonu 9.3.2
• spolupracovať s partnerskými obchodmi 9.4.2
• pripraviť vlastný e-shop

• obnoviť rozhodcovskú komisiu 10.1.1
• zaviesť propagáciu činnosti SZBe 10.2.1

2018: 
• oboznámiť sa s projektom Slovenská cesta bedmintonu

◦ analyzovať návrhy kapitoly Detský bedminton
◦ analyzovať návrhy kapitoly Talentovaní športovci a reprezentanti
◦ analyzovať návrhy kapitoly Tréneri
◦ analyzovať návrhy kapitoly Domáce súťaže
◦ analyzovať návrhy kapitoly Rekreačný bedminton

• určiť si spoločnú víziu a ciele 10.2.2
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• podporovať slovenských hráčov v zahraničných centrách 6.1
• pripraviť reformu súťaží GP
• pripraviť dotácie súťazí

• spustiť akreditované školenia ZsB 3.2.4
• vytvoriť komisiu detského bedmintonu 3.3.1
• pripraviť pravidlá a súťaže mini-bedmintonu 3.1.1, 3.1.2
• pripraviť reformy programu Začni s bedminonom

• nájsť vhodného predsedu TMK
• obnoviť TMK 7.1.1

• pripraviť hromadné poistenie
• pripraviť propagáciu činnosti SZBe
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2. Propagácia bedmintonu

– návrhy týkajúce sa zvýšenia záujmu verejnosti o bedminton.

Súčasný stav:

• takmer nikto nepozná bedminton ako olympijský šport
• takmer nikto nepozná svetové bedmintonové osobnosti
• takmer nikto nepozná slovenské bedmintonové kluby
• takmer nikto nepozná slovenských bedmintonových hráčov
• často sa stáva,  že výsledky oficiálnych (nižších) súťaží,  ale aj  správy z reprezentácie sa

zverejňujú neskoro.

Slováci súťažný bedminton nepoznajú,  lebo ho takmer nikdy nevideli,  nepočuli  o ňom, nečítali
o ňom, nezažili ho.

Požiadavky na zmenu:

• bedminton jednoznačne potrebuje byť na Slovensku známejším športom
• aj výsledky nižších súťaží je potrebné uverejňovať čo najskôr

Konkrétne návrhy:

2.1 Vlastná propagácia

V súčastnosti SZBe zamestnáva študovanú odborníčku na masmédia, ktorá pravidelne zverejňuje
články na zväzovom webe, spravuje Facebookovú stránku. 

Zväz  potrebuje  byť  schopný,  v  prípade  potreby (napr.  dohoda so  sponzormi)  vytvárať  vlastné,
nielen články, ale aj foto, video a audio reportáže. Na to potrebuje disponovať vlastným kvalitným
fotoaparátom, videokamerou, mikrofónom.

Príklad: 
Firma XYZ uzavrie so SZBe zmluvu o sponzorstve v športe (podľa §50 zákona o športe 440/2015
Z.z.),  kde  sa  zaviaže  zväzu  poskytnúť  sponzorské  (suma  XXXX  €)  za  účelom  podpory
bedmintonovej  extraligy,  za  podmienky,  že  SZBe  musí  pred  a  po  každom  extraligovom  kole
zverejniť reportážne video, kde bude firma XYZ uvedená ako sponzor extraligy.

2.1.1 Nákup foto a video techniky

Môže byť realizovaný postupne, počas viacerých rokov.

• Digitálna zrkadlovka  – aspoň poloprofesionálna úroveň. S objektívom a príslušenstvom
vhodným na fotenie bedmintonu (cca 1 500 €).

• Videokamera – cenovo dostupná profesionálna videokamera (cca 2 000 €).
• Reportážny mikrofón (cca 250 €).
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Spolupráca pri vlastnej propagácii
Pri vlastnej propagácii musí byť samozrejmosťou spolupráca SZBe s organizátormi turnajov alebo
reprezentáciou.
Organizátori turnajov ako aj reprezentácia musia včasne posielať:

• výsledky, ak nie sú dostupné online
• fotky z podujatia (zahájenie, priebeh, vyhodnotenie najúspešnejších)
• krátky sumár

Problematiku  včasného  zasielania  výsledkov,  fotiek,  sumáru  od  organizátorov  turnajov  riešia
návrhy v sekcii 8.3. 

2.2 Mediálna stratégia 

Aby bola propagácia efektívna, zväz potrebuje mať premyslenú stratégiu o čom informovať, kedy
informovať, koho informovať, ako informovať. 

2.2.1 Vypracovanie mediálnej stratégie

Na trhu je viacero firiem ktoré ponúkajú komplexné marketingové služby vrátane vypracovania
analýzy trhu,  mediálnej  stratégie,  plánovania  nákupu médií  a  vyhodnocovania  výsledkov.  Zväz
potrebuje osloviť takúto profesionálnu firmu a nechať si vypracovať mediálnu stratégiu propagácie
bedmintonu.

Nižšie uvedené návrhy už len majú za úlohu nám ilustrovať problematiku:

Bedminton v médiách
Treba využiť všetky dostupné možnosti na pretlačenie bedmintonu do médií.

• Čo propagovať?
◦ Slovenské: najvyššie domáce turnaje GP, extraligu, prípravu reprezentantov.
◦ Medzinárodné: SK reprezentácia na medzinárodných podujatiach, SK športoví odborníci

v zahraničí, najvyššie medzinárodné súťaže (MS, ME, OH, World Tour, Sudirman Cup,
Thomas Cup, Uber Cup…).

◦ Miestne: nižšie domáce turnaje GP, nižšie ligy.

• Kde propagovať?
◦ Vlastné média: webová stránka, facebook, twitter.
◦ Partnerské média: profily osobností na sociálnych sieťach, klubové stránky, spriatelené

zväzy, olympijský výbor…
◦ Miestne média: tlač, spravodajské portály, rádiá, televízie.
◦ Celoštátne médiá: tlač, televízia, rádia.

• Ako propagovať?
◦ Zverejňovať výsledky domácich súťaží (aj nižších) čo najskôr.
◦ Produkovať zaujímavé články.
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◦ Produkovať zaujímavé video-reportáže.
◦ Produkovať zaujímavé rozhovory.
◦ Kupovať platenú reklamu.

Bedminton Naživo
• Ukážky bedmintonu – napr. na školách – ako nábory pre krúžky / kluby.
• Bedmintonové exhibície – napr. počas prestávok na sledovaných športových podujatiach.

(futbal, hokej, hádzaná, tenis, basketbal, volejbal…).
• Propagačné  stánky  (letáky,  prezentačné  predmety)  –  napr.  na  kultúrnych  podujatiach,

letných festivaloch…
 

2.2.2 Realizácia mediálnej stratégie

Hneď ako SZBe bude mať profesionálne vypracovaný plán mediálnej  stratégie,  môže pristúpiť
k vynaloženiu určených finančných prostriedkov k jeho realizácii.

2.3 Náklady

SZBe si potrebuje vyčleniť zo svojho rozpočtu určité prostriedky na propagáciu a snažiť sa ich čo
najefektívnejšie využívať. 

Projekt Slovenská cesta bedmintonu ráta s ročným rozpočtom na propagáciu 5 000 €.

Záver

Čím väčšie bude na Slovensku povedomie o bedmintone ako o olympijskom športe, tým sa SZBe
viac uľahčí rozširovanie členskej základne, hľadanie talentov, spolupráca s odborníkmi, získavanie
fanúšikov, hľadanie sponzorov…
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3. Detský bedminton

– súbor konkrétnych návrhov, týkajúcich náboru a premyslenej práce s najmenšími deťmi.

Súčasná situácia:

S bedmintonom sa začína až vo vyššom veku:
• trvá  dlho  kým  sa  nové  deti  v  bedmintone  dostanú  na  „súťažnú“  úroveň  a  začnú  sa

registrovať v zväze a chodiť na prvé súťaže

Málo najmenších hráčov:
• slovenský bedminton v súčastnosti nedokáže osloviť malé deti. V roku 2017 bola zriadená

kategória U9, v roku 2018 bola zrušená pre malý počet hráčov
• systém súťaží nemotivuje kluby venovať sa väčšiemu množstvu detí, oplatí sa im venovať

skôr menšiemu počtu hráčov

Diera v systéme:
• vznikajú  neoficiálne  bedmintonové  súťaže,  ktoré  vedia  prilákať  veľké  množstvo

(aj neregistrovaných) detí. SZBe sa od nich však úplne dištancuje

Začni s bedmintonom:
• program Začni s bedmintonom (ZsB) sa úspešne rozšíril, veľa detí si vyskúšalo bedminton

v škole. Má však slabú efektivitu pri ich zapájaní do zväzu
• pripravujú sa akreditované školenia ZsB v dvojdňovom formáte

Problémy súčasnej situácie:

Systém nepodchytáva talenty:
• úzka detská základňa znižuje šance slovenského bedmintonu na podchytenie talentov
• neskorší vek pre bedminton rapídne znižuje šance systému na podchytenie talentov, pretože

talenty si v skoršom veku podchytia iné športy

Deti hrajú iný bedminton ako sa od nich bude vyžadovať neskôr:
• súčasné detské súťaže nútia deti hrať anti-bedminton. Napr. v kategórii U11 sa hrá mix (keď

dievčatá  sú  vyvinutejšie  ako  chlapci),  nepresne  zahraný  úder  sa  nedá  potrestať  útokom
(kvôli výške siete), deformuje sa technika úderov a taktika hry...  

Negatívne zážitky a výchova:
• na súťažiach najmenších detí cítiť zlú atmosféru. Deti plačú, rodičia sa hádajú
• systém súťaží rozvíja v deťoch silnú individualitu (v nesprávnom veku) a potláča rozvoj

sociálnych schopností

Začni s bedmintonom:
• s vyškolenými učiteľmi (ZsB) sa systematicky ďalej nepracuje
• mnohým učiteľom/trénerom, ktorí sa začínajú venovať deťom, chýbajú možnosti ďalšieho 

vzdelávania
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Požiadavky na zmenu:
• zväz potrebuje podchytiť čo najviac malých detí
• bedminton sa deťom musí prispôsobiť
• detské  súťaže  potrebujú  byť  detské  –  ubrať  na  vážnosti  a  pridať  na  zábave  a  práci

v kolektíve
• je  potreba  vytvárať  a  skvalitňovať  možnosti  vzdelávania  (nielen)  začínajúcich  ľudí

v bedmintone
• zväz potrebuje budovať spoluprácu s ochotnými ľuďmi, ktorí sa venujú výchove najmenších

bedmintonistov

Navrhované konkrétne riešenia:

3.1 Mini-bedminton 

– je prispôsobenie bedmintonu pre malé deti – U9, U11. Podobne ako sa napríklad futbal v detských
kategóriách prispôsobuje deťom (menšie ihrisko, menšie bránky).

Prečo treba bedminton deťom prispôsobiť:
• aby bol bedminton pre deti zábavnejší a výmeny v zápasoch trvali dlhšie
• aby sa výrazne skrátila príprava deti na prvé súťaže
• umožní sa práca s deťmi v nižšom veku
• neučiť deti anti-bedminton

3.1.1 Upravené pravidlá hry:

• znížené bodovanie: 2 víťazné sety do 15 bodov
• znížená výška siete: 130 cm
• zmenšená veľkosť kurtu:  (cez strednú časť kurtu pri sieti sa dočasne lepí 4 cm páska)

◦ U9: dvojhra: úzka, krátka polovica kurtu
 štvorhra: úzky krátky kurt

◦ U11: dvojhra: široká, krátka polovica kurtu
   štvorhra: široký, krátky kurt

• zmiešané štvorhry sa v U9 a U11 nehrajú
• hraje sa s plastovými košíkmi
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3.1.2 Súťaže v mini-bedmintone

Okrem zmeny rozmerov kurtu a výšky siete je potrebné ďalšie prispôsobenie bedmintonu detským
potrebám.
 
Prečo treba upraviť detské súťaže:

• treba motivovať kluby pracovať s deťmi vo väčších počtoch – skupinovo
• deti potrebujú v tomto veku rozvíjať svoje sociálne schopnosti
• treba  ubrať  z  detských  súťaží  prehnanú  vážnosť,  pridať  na  zábave  a  budovať  vzťah

k fair-play
• učiť deti (aj slabšie) vyhrávať aj (suverénov) prehrávať

Súťaže U9 a U11:
• nespadajú pod ŠTK, nerobí sa rebríček, nevyhrávajú sa tituly majstra SR
• hrá sa podľa úprav mini-bedmintonu
• súťaže prebiehajú vždy U9 spojené s U11
• prebiehajú v krajských kolách, najlepší sa kvalifikujú na celoslovenské kolo
• nehrajú sa súťaže jednotlivcov
• súťaží sa v určených družstvách, jeden klub môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev

Ročný plán súťaží:
• február – jún: 

◦ súťaž zmiešaných štvoríc
◦ súťaž štvoríc
◦ jarná súťaž dvojíc

• september – december:
◦ súťaž štvoríc: starší+mladší
◦ jesenná súťaž dvojíc

Organizáciou je poverená komisia detského bedmintonu 3.3.

Formát súťaží: modré družstvo vs červené družstvo

• Súťaž dvojíc: hráč A, hráč B vs hráč A, hráč B
(ako súčasné školské súťaže)
– súpisky sa píšu v rámci fair-play tak, že hráč A je lepší ako hráč B

na 3 zápasy (preferované):  odhadom 40 min / 1 kurt
1. – dvojhra: hráč A vs hráč A
2. – dvojhra: hráč B vs hráč B
3. – štvorhra: hráči A+B vs hráči A+B

na 5 zápasov (alternatíva ak je málo dvojíc): odhadom 1:00 hod / 1 kurt
1. – dvojhra: hráč A vs hráč A
2. – dvojhra: hráč B vs hráč B
3. – dvojhra: hráč A vs hráč B
4. – dvojhra: hráč B vs hráč A
5. – štvorhra: hráči A+B vs hráči A+B
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• Súťaž štvoríc: hráč A, hráč B, hráč C, hráč D vs hráč A, hráč B, hráč C, hráč D
(prakticky ako 2x súťaž dvojíc)
– súpisky sa píšu v rámci fair-play tak, že hráč A je lepší ako hráč B a hráč C je lepší ako
hráč D

na 6 zápasov (preferované):  odhadom 1:20 hod / 1 kurt
1. – dvojhra: hráč A vs hráč A
2. – dvojhra: hráč B vs hráč B
3. – dvojhra: hráč C vs hráč C
4. – dvojhra: hráč D vs hráč D
5. – štvorhra: hráči A+B vs hráči A+B
6. – štvorhra: hráči C+D vs hráči C+D

na 10 zápasov (alternatíva ak je málo štvoríc): odhadom 2:00 hod / 1 kurt
1. – dvojhra: hráč A vs hráč A
2. – dvojhra: hráč B vs hráč B
3. – dvojhra: hráč C vs hráč C
4. – dvojhra: hráč D vs hráč D
5. – dvojhra: hráč A vs hráč B
6. – dvojhra: hráč B vs hráč A
7. – dvojhra: hráč C vs hráč D
8. – dvojhra: hráč D vs hráč C
9. – štvorhra: hráči A+B vs hráči A+B
10. – štvorhra: hráči C+D vs hráči C+D

– v prípade rovnosti počtu vyhratých zápasov, rozhoduje o víťazovi počet vyhratých setov,
prípadne bodov

• Súťaž zmiešaných štvoríc:  hráč A, hráč B, hráčka A, hráčka B vs  hráč A, hráč B,
hráčka A, hráčka B
(prakticky ako súťaž štvoríc)
– súpisky sa píšu v rámci fair-play tak, že hráč A je lepší ako hráč B, hráčka A je lepšia ako
hráčka B

na 6 zápasov (preferované): odhadom 1:20 hod / 1 kurt
1. – dvojhra: hráč A vs hráč A
2. – dvojhra: hráč B vs hráč B
3. – dvojhra: hráčka A vs hráčka A
4. – dvojhra: hráčka B vs hráč B
5. – štvorhra: hráči A+B vs hráči A+B
6. – štvorhra: hráčky A+B vs hráčky A+B

na 10 zápasov (alternatíva ak je málo štvoríc): odhadom 2:00 hod / 1 kurt 
– podľa vzoru súťaže štvoríc

• Súťaž  štvoríc  starší+mladší:  U11  hráč  A,  U11  hráč  B,  U9  hráč  A,  U9  hráč  B vs
U11 hráč A, U11 hráč B, U9 hráč A, U9 hráč B
(prakticky ako súťaž štvoríc)
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– súpisky sa píšu v rámci fair-play tak, že hráči A sú lepší ako hráči B vo vekovej kategórii,
hráčky A sú lepšie ako hráčky B vo vekovej kategórii

na 6 zápasov:  odhadom 1:20 hod / 1 kurt
1. – dvojhra: U11 hráč A vs U11hráč A
2. – dvojhra: U11 hráč B vs U11hráč B
3. – dvojhra: U9 hráč A vs U9 hráč A
4. – dvojhra: U9 hráč B vs U9 hráč B
5. – štvorhra: U11 hráči A+B vs U11 hráči A+B
6. – štvorhra: U9 hráči A+B vs U9 hráči A+B

na 10 zápasov (alternatíva ak je málo štvoríc):  odhadom 2:00 hod / 1 kurt 
– podľa vzoru súťaže v štvoriciach

3.2 Začni s bedmintonom (ZsB) – naplno

– ide o určité zmeny existujúceho programu, aby bol efektívnejší v zapájaní nových detí do zväzu
a nadväzoval na ostatné systematické zmeny v  projekte Slovenskej ceste bedmintonu.

Prečo treba upraviť program Začni s bedmintonom:
• treba zefektívniť tvorbu krúžkov/klubov a najmä ich zapájanie do zväzu
• využiť  projekt  na  systematický  nábor  a  hľadanie  bedmintonových  talentov  (nielen  na

prezentáciu bedmintonu)
• na  program ZsB  naviazať  ďašiu  zväzovú  činnosť  –  zväzové  súťaže  (mini-bedminton),

ďalšie možnosti vzdelávania, podporovať vzniknuté bedmintonové kluby
• SZBe si potrebuje budovať dôveru a spoluprácu s ochotnými vyškolenými učiteľmi.
• program potrebuje väčší priestor na webe
• nerobiť ZsB na úkor koncepčného bedmintonového vzdelávania
• SZBe potrebuje zapojiť do svojej činnosti nových odborníkov

3.2.1 ZsB + mini-bedminton

–  spustiť  projekt  mini-bedminton a  zahrnúť  do  školenia  ZsB  prednášku  o  súťažiach  v  mini-
bedmintone. Súťaže sú veľkým motivačným faktorom pre deti aj pre učiteľov. Na súťaže mini-
bedmintonu deti nepotrebujú príliš dlhú prípravu. Čím skôr sa klub zapojí do súťaží, tým väčšia
šanca, že pri bedmintone ostanú. 

3.2.2 Väčší webový priestor

– vytvoriť na webe novú sekciu „Detský bedminton“, kde budú:

• aktuality z projektu Začni s bedmintonom a mini-bedmintonu
• program Začni s bedmintonom s prehľadným plánom najbližších školení
• súťaže mini-bedmintonu s kalendárom podujatí, propozíciami a výsledkami
• proces a výhody založenia bedmintonového klubu a registrácie hráčov
• pravidlá slušnosti na bedmintonových turnajoch pre hráčov, trénerov a rodičov
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• register klubov aktívnych v mini-bedmintone (bedmintonových škôlok)
• galéria a videogaléria
• kontakty na koordinátorov komisie, ktorá riadi celú túto sekciu, taktiež na školiteľov ZsB

3.2.3 Zapojenie nových ľudí

– väčšina súčasných školiteľov ZsB sa nevenuje bedmintonovej výchove najmenších detí,  sú to
odborníci  na  vrcholový  bedminton.  Títo  ľudia  nie  sú  motivovaní  sa  dobrovoľne  venovať
začínajúcim krúžkom a klubom. Na Slovensku však sú ľudia, ktorí reálne vychovávajú najmenšie
deti  a  sú ochotní  robiť  aj  nad rámec (organizujú neoficiálne turnaje).  SZBe by malo vyhľadať
a osloviť týchto ľudí, zorganizovať im školenie BWF Shuttle Time Tutor (máme na Slovensku na to
školiteľku) a nahradzovať nimi súčasných školiteľov. 

3.2.4 Akreditované ZsB a školenie trénerov

Pripravované akreditované školenia:
– presadenie bedmintonu ako akreditovaného školského športu je nepochybne úspechom. Spustenie
akreditovaných školení sa plánuje tento rok (september 2018). Kvôli tomu je potrebný 2-dňový
formát školenia:

1 deň školenie ZsB + mesačná pauza na vlastnú prácu + ďalší 1 deň školenie, kde tiež učitelia
predstavia svoje výstupy a napíšu test.

Po úspešnom absolvovaní, učiteľ získava kredity, po nazbieraní istého počtu kreditov učiteľ získava
bonus k výplate.
Učiteľom sa akreditovaný kurz má uznať ako špecializovaná časť školenia trénerov bedmintonu
I. kvalifikačného stupňa. 

Návrhy:
– neuznávať pripravované akreditované ZsB  ako špecializovanú časť školenia trénerov bedmintonu
I. kvalifikačného stupňa:

• ZsB je často úplne prvým kontaktom účastníkov s bedmintonom
• uznaním  sa  účastníkom  vlastne  znemožní  ďalšie  vzdelávanie  v  bedmintone  (účasť  na

školení trénerov)
• ZsB by malo mať, napriek dvojdňovému trvaniu, iný učebný rozsah (práca so začiatočníkmi

vo veku 5-15 rokov) ako školenie trénerov. Na učebný rozsah trénerského školenia I. kv. st.
majú nadväzovať témy školenia II. kv. st., nemalo by sa teda zamieňať za akékoľvek iné.

– namiesto toho viesť aktívnych učiteľov ZsB po postupnej trénerskej ceste 7.3:

3.2.5 Podpora učiteľov ZsB v bedmintonovom vzdelávaní  

• Učiteľ, ktorý registruje 10 a viac detí do zväzu, bude mať školenie trénerov bedmintonu
I. kv. st. zadarmo.

• Učiteľ,  ktorý  registruje 16  a  viac  detí  do  zväzu,  dostane  zľavu  v  hodnote  100  €  na
bedmintonový kemp pre dospelých 9.6.
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3.2.6 Práca nekončí koncom školenia

– školitelia ZsB (alebo krajskí koordinátori) potrebujú udržiavať premyslenú mailovú komunikáciu
s vyškolenými učiteľmi:

• pýtať sa na aktivitu – (mapovať vzniknuté aj neregistrované krúžky)
• pýtať sa na problémy a ponúkať možnosť registrácie neregistrovaným krúžkom
• pýtať sa na problémy a ponúkať prípadnú pomoc registrovaným krúžkom
• pozývať registrovaných na zväzové súťaže
• informovať všetky krúžky o neoficiálnych súťažiach

3.2.7 Ponuka bedmintonového balíka (na vypracovanie)

– prostredníctvom vlastného obchodu (cez bedminton s.r.o.) ponúkať na predaj základné tréningové
pomôcky nevyhnutné vedenie detských krúžkov: 

• bedmintonové rakety
• malé bedmintonové rakety
• bedmintonové košíky
• bedmintonové siete a šnúry
• balóny
• farebné méty
• stojany (palice) na siete – 155cm a 130cm

Vyskladať z toho sadu pre 16 detí. Ak klub registruje 16 detí vo veku do 10 rokov (U9/U11), tak
SZBe pošle klubu takýto balík. 

3.2.8 Počet školení ZsB

SZBe  prijme  od  Badminton  Europe  Confederation  (BEC)  dotáciu  3  700  €  za  uskutočnenie
minimálne 11 školení ZsB ročne. 

SZBe by si však mal strážiť svoje náklady na školenia ZsB. Slovenská cesta vyčleňuje 4 000 € na
školenia, tzn. robiť 11 školení len ak celkové náklady nepresiahnu 7 700€ (vyčlenené peniaze +
dotácia BEC). 

3.3 Komisia detského bedmintonu

– vytvorenie novej komisie, ktorá bude riadiť súťaže mini-bedmintonu a ZsB.

Prečo treba komisiu detského bedmintonu
• Zaradiť program ZsB pod správu konkrétnej komisie.
• Spravovať súťaže mini-bedmintonu na krajskej organizácii, mimo ŠTK (2 oblasti, rebríčky 

a tituly M-SR).

3.3.1 Vytvorenie komisie detského bedmintonu

• štruktúra komisie detského bedmintonu:
◦ predseda komisie – celoslovenský koordinátor
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◦ zástupca predsedu komisie – celoslovenský koordinátor
◦ členovia komisie – krajskí koordinátori

• úlohy komisie:
◦ riadenie súťaží mini-bedmintonu
◦ riadenie programu ZsB

• postupne treba zlučovať funkciu krajského koordinátora s funkciou školiteľa ZsB.

V budúcnosti by mohla komisia detského bedmintonu prevziať úlohy súčasnej komisie pre rozvoj
bedmintonu a školské súťaže.

3.4 Náklady
Súťaže v mini-bedmintone:
– priestory, košíky a drobné občerstvenie sa platia zo štartovného,
– vrchný rozhodca 70 € / deň  
– diplomy, drobné ceny 500 € / rok
 
Dokopy:  5 súťaží v 8 krajoch + celoštátne kolo je  70 * 5 * 9 + 500 = 3 650 €

Začni s bedmintonom – naplno:
Zapojenie nových ľudí 1 000 € 

(náklady na domáce 3 dňové školenie  BWF Shuttle Time Tutor)

Školenia ZsB jednodňové a dvojdňové akreditované: max 4 000 € 

Podpora učiteľov ZsB v bedmintonovom vzdelávaní: vyčleniť 1 000 € 
35 € – cena špecializovanej časti školenia trénerov (10 reg. detí)
100 € – zľava na bedmintonový kemp pre dospelých (16 reg. detí)

Dokopy: 6 000 €

Spolu: 9 650 €

Záver

Mini-bedminton dá deťom šancu venovať sa bedmintonu od skoršieho veku, od začiatku ich učí
správne technické a taktické základy, na ktoré sa dá v neskoršom veku plynulo nadväzovať.

Meniaci sa formát skupinových súťaží núti kluby pracovať s väčším počtom detí.

To všetko v priamom prepojení s programom Začni s bedmintonom je systémovým opatrením na
vytváranie širokej základne detí a podchytávanie talentov.
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4. Talentovaní športovci a reprezentanti

Fakty (zákon o športe 440/2015 Z.  z.):
• rozlišujeme pojmy „talentovaný športovec“ a „športový reprezentant“.

• Talentovaný športovec –  športovec  do  23 rokov,  zaradený do „zoznamu talentovaných
športovcov“. Tento štatút im umožňuje užívať určité výhody.
◦ Zoznam talentovaných športovcov – zväz si sám určuje, aké kritéria zvolí na zaradenie

športovcov do zoznamu talentovaných športovcov. Nemusí sa však vzťahovať len na
reprezentantov.

◦ Výhody pre talentovaných športovcov: 
▪ Zväz musí na ich rozvoj vynaložiť minimálne 20% sumy štátneho príspevku. V roku

2018 je to približne 40 000 €.
▪ Možnosť uzatvárať „zmluvu o príprave talentovaného športovca“. Klub si zaväzuje

hráča až do jeho 23. roku, hráč si získava podporu vo forme hradenia tréningových
nákladov.

• Športový  reprezentant: –  športovec  nominovaný  za  člena  „športovej  reprezentácie“
zväzom. Kritéria nominácie si určuje sám zväz.
◦ športová reprezentácia –  účasť  na  zväzom schválenej  medzinárodnej  súťaži  ako aj

zväzom  schválená  príprava  na  túto  súťaž.  Súčasťou  športovej  reprezentácie  sú  aj
členovia realizačného tímu.

◦ Výhody pre reprezentantov:
▪ Zväz  musí  na  športovú  reprezentáciu  vynaložiť  minimálne  25%  sumy  štátneho

príspevku. V roku 2018 je to približne 50 000 €.  

Súčasná situácia (rok 2018):
SZBe má zlúčený  štatút  talentovaného  športovca  so  „širšou reprezentáciou“  a  vyhlásenú širšiu
reprezentáciu vo formáte:

kategória       muži + ženy
dospelí 6 + 3
U19 2 + 4 = zoznam talentovaných športovcov
U17 7 + 4 = zoznam talentovaných športovcov

Problémy súčasnej situácie:
• Systematická práca s talentovanými športovcami a športovou reprezentáciou začína až od

kategórie U17. 

• Nie je stanovený jasný formát (počty) a jasné podmienky pre zaradenie hráčov do zoznamu
talentovaných  športovcov,  širšej  reprezentácie  alebo  reprezentácie.  Formát  a  výber  je
subjektívny a vyberá sa „od stola“. Tým sa v bežných hráčoch pestuje pocit, že nemôžu
dodatočne zabojovať o svoju účasť v zozname talentovaných športovcov a v reprezentácii.
A to ničí ich motiváciu na sebe pracovať.
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• Potom prirodzene chýbajú prípady, kedy už podporovaný hráč bol vyradený z reprezentácie
(zoznamu talentovaných športovcov) len preto, že bol výkonnostne predbehnutý „bežným
hráčom“. Podporovaní športovci si pestujú pocit relatívnej istoty ich budúcej podpory, čo im
tiež nepridáva motiváciu na sebe ďalej tvrdo pracovať.

Požiadavky na zmenu:
• systematická zväzom riadená práca s potenciálnymi hráčmi musí začínať v skoršom veku

• je  treba  rozšíriť  skupinu  podporovaných  hráčov.  Podpora  sa  však  môže  odstupňovať  –
menšia podpora pre širšiu skupinu, väčšia pre úzku skupinu

• kritéria  tejto  podpory  musia  byť  jasne  stanovené,  aby  nebolo  zbytočných  pochýb
o „pretláčaní svojich hráčov“ napr. do reprezentácie

• hráči musia mať istotu, že zloženie reprezentácie majú len vo svojich rukách a rozhodujú
o nej výsledky na kurte, a táto nominácia sa môže meniť v závislosti od výsledkov na kurte.
Tým sa zvýši ich motivácia na sebe pracovať.

Navrhované konkrétne riešenia:

4.1 Pravidlá získavania štatútov:
– musia byť verejne dostupné na webe, jasné a zrozumiteľné. 

4.1.1 Talentovaný športovec 

– hráč zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.

Výhody:
• kluby budú môcť poberať „dotáciu na rozvoj talentovaných športovcov“
• trénerom sa bude do „trénerskej dotácie“ započítavať koeficient za výchovu talentovaného

športovca
• možnosť dotovanej účasti na zväzom schválených zahraničných kempoch

Kritéria na zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov:
• účasť na výberovom sústredení 4.2.1
• bedmintonová výkonnosť:

 dospelí:    hráči do 23 rokov, nominovaní na M-SR dospelých
U19: 16 + 16 
U17: 16 + 16
U15: 16 + 16
U13: 16 + 16

V praxi budú počty znížené o hráčov, ktorí sa presadzujú vo viacerých vekových kategóriách.

Štatút sa udeľuje na jednu súťažnú sezónu.
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4.1.2 Nominant širšej reprezentácie

– talentovaný športovec vyhlásený v nominácii širšej reprezentácie.

Výhody:
• hradené letné sústredenie 4.2.2
• hradené prípravy na reprezentáciu 4.2.3
• prednostné právo dotovanej účasti na zväzom schválených zahraničných kempoch

Kritéria výberu nominanta širšej reprezentácie:
• účasť na výberovom sústredení 4.2.1
• bedmintonová výkonnosť:

U19: 4+4
U17: 6+6
U15: 8+8
U13: 10+10

Jeden hráč môže byť nominantom širšej reprezentácie vo viacerých vekových kategóriách súčasne.

Štatút sa udeľuje na jednu súťažnú sezónu.

4.1.3 Reprezentant

– nominant širšej reprezentácie, ktorý sa zúčastňuje zväzom schválenej medzinárodnej súťaže.

Výhody:
• hradenie kompletných nákladov spojených s účasťou na určenej medzinárodnej súťaži

Kritéria výberu nominanta širšej reprezentácie:
• účasť na príprave na reprezentáciu 4.2.3
• bedmintonová výkonnosť (reprezentujú spravidla najlepší)

Štatút sa udeľuje na konkrétnu medzinárodnú súťaž.

4.2 Identifikácia a rozvoj talentov
– súbor zväzom organizovaných podujatí zameraný na podchytenie a rozvoj talentov.

4.2.1 Výberové sústredenie

–  každoročné,  víkendové,  zväzom  organizované  dvojdňové  sústredenie,  osobitne  v  každej
z vekových kategórií U13, U15, U17, U19.

Úlohy:
• objektívny výber talentovaných športovcov
• objektívny výber nominantov širšej reprezentácie
• konfrontácia vyrovnaných hráčov
• monitorovanie práce v kluboch
• vzdelávanie a spolupráca trénerov
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Podrobnosti:
– víkend vo februári (hráči už majú obnovenú registráciu, v škole už majú po polročných skúškach)
– zodpovedný – reprezentačný tréner pre danú vekovú kategóriu

Reprezentačný tréner včas pozve na základe redukovaného rebríčka 20 + 20 najlepších hráčov danej
vekovej  kategórie  na výberové sústredenie.  V prípade,  že je  jeden hráč  v top 20 vo viacerých
vekových kategóriách, reprezentačný tréner rozhodne, na ktoré výberové sústredenie ho pozve. 

Účasť na tomto výberom sústredení  je  povinná pre  zaradenie hráča  do zoznamu talentovaných
športovcov  alebo  širšej  reprezentácie.  Ospravedlniť  neúčasť  môže  iba  reprezentačný  tréner  na
základe serióznych dôvodov.

Pozve aj klubových trénerov / rodičov, z ktorých traja sa stanú jeho asistentmi (dozor) s nárokom na
finančnú odmenu.

Pozvaní sa dopravia na vlastné náklady / náklady klubov, hradia si stravu počas celého podujatia.
Nocľah sa zabezpečí na žinenkách/karimatkách vo vlastných spacákoch v telocvični. 

Priebeh sústredenia:
1. deň

• všeobecné kondičné testy,  špecifické kondičné testy – podľa konceptu reprezentačného 
kondičného trénera.

• bedmintonové testy: 
– úderové techniky (na kameru) – podľa zväzového metodického konceptu

• bedmintonové zápasy*
– každý hráč sa stretne vo dvojhre s  hráčom o 1 pozíciu vyššie a s hráčom o 1 pozíciu nižšie
v redukovanom rebríčku
– je prísne zakázané koučovanie počas zápasov

2. deň
• teoretické testy

– taktické princípy – podľa plánu TMK (vekovo štruktúrovaný koncept)
– pravidlá bedmintonu

• bedmintonové testy:
– presnosť úderov

• bedmintonové zápasy*
– každý hráč sa stretne vo dvojhre s  hráčom o 2 pozície vyššie a s hráčom o 2 pozície nižšie
v redukovanom rebríčku

*Pri plnom počte 20+20 účastníkov sa celkovo odohrá v 1. deň 38 zápasov a v 2. deň 36 zápasov.

– Reprezentačný tréner po sústredení odovzdá výsledky sústredenia predsedovi TMK.
– predseda  TMK na základe  výsledkov zápasov zo  sústredenia  a  pravidiel  získavania  štatútov,
vypracuje návrh zoznamu talentovaných športovcov a nominantov širšej reprezentácie (spravidla
podľa bedmintonovej výkonnosti) a predloží na schválenie výkonnému výboru.
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Vzdelávanie a spolupráca trénerov:
–  predseda  TMK  na  základe  analýzy  výsledkov  kondičných  testov,  bedmintonových  testov,
teoretických testov, vypracuje pre klubových trénerov na každého účastníka výberového sústredenia
posudok, v ktorom navrhuje oblasti zlepšenia
–  predseda  TMK posudky odovzdá  reprezentačnému trénerovi,  ktorý  sa  má  s  nimi  oboznámiť
a podať ich ďalej klubovým trénerom / prípadne rodičom

– priebeh výberového sústredenia ako aj zhrnutie posudkov neskôr reprezentačný tréner reportuje
na najbližšej trénerskej konferencii 7.5

4.2.2 Letné sústredenie širšej reprezentácie

– každoročné, 7-dňové, zväzom organizované sústredenie, osobitne v každej z vekových kategórií
U13, U15, U17, U19.

Úlohy:
• koncepčná príprava najlepších hráčov
• stmeľovanie kolektívu
• monitorovanie práce v kluboch
• vzdelávanie a spolupráca trénerov

Podrobnosti:
– druhá polovica júla alebo august (vyhnúť sa však vybraným medzinárodným kempom)
– zodpovedný – reprezentačný tréner pre danú vekovú kategóriu, pomáha mu ďalší tréner – jeho
asistent.

–  predseda  TMK,  na  základe  zväzového  metodického  konceptu  a  analýz  z  posledných
reprezentačných výjazdov, vopred vypracuje tréningový plán a oboznámi s ním reprezentačného
trénera
– reprezentačný tréner pozýva vybraných talentovaných športovcov (spravidla širšiu reprezentáciu)
danej vekovej kategórie

– pozvaní sa dopravia na vlastné náklady a hradia si stravu počas celého podujatia
– nocľah sa zabezpečí na žinenkách/karimatkách vo vlastných spacákoch v telocvični 

– na sústredení sa môžu podieľať ďalší odborníci spolupracujúci so zväzom:
• kondičný  tréner  –  vytvára  plány  kondičných  tréningov,  alebo  sa  priamo  zúčastňuje

sústredenia
• fyzioterapeut – zabezpečí diagnostiku pohybového aparátu športovcov
• mentálny kouč – vytvára plán mentálnej prípravy pre účely sústredenia, alebo sa ho priamo

zúčastňuje
• výživový poradca – vypracuje návrh jedálnička počas sústredenia

Priebeh sústredenia:
– reprezentačný tréner a asistentom realizujú vypracovaný tréningový plán
– súčasťou sústredenia je aj testovanie účastníkov (kondičné, bedmintonové, teoretické) podobne
ako na výberovom sústredení, za účelom monitorovania práce v kluboch
– súčasťou sústredenia sú činnosti zamerané na stmeľovanie kolektívu
– reprezentačný tréner po sústredení odovzdá výsledky testov zo sústredenia predsedovi TMK
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Vzdelávanie a spolupráca trénerov:
–  predseda  TMK  na  základe  analýzy  výsledkov  kondičných  testov,  bedmintonových  testov,
teoretických testov,  vypracuje pre klubových trénerov na každého účastníka letného sústredenia
posudok, v ktorom navrhuje oblasti zlepšenia

–  predseda  TMK posudky odovzdá  reprezentačnému trénerovi,  ktorý  sa  má  s  nimi  oboznámiť
a podať ich ďalej klubovým trénerom / prípadne rodičom 

– priebeh letného sústredenia širšej reprezentácie ako aj zhrnutie posudkov neskôr reprezentačný
tréner reportuje na najbližšej trénerskej konferencii 7.5

–  ďalší  odborníci  (kondičný  t.,  fyzioterapeut…),  ak  boli  zapojení,   prezentujú  svoje  poznatky
a závery z letného sústredenia širšej reprezentácie na trénerskej konferencii 7.5

4.2.3 Prípravné sústredenie

–  víkendové  sústredenie  širšej  reprezentácie  ešte  pred  samotnou  nomináciou  na  športovú
reprezentáciu

Aby mala účasť na medzinárodných súťažiach význam a aby reprezentácia bola čo najúspešnejšia,
treba pred každou medzinárodnou súťažou alebo šnúrou súťaží, zorganizovať prípravné sústredenie.

Úlohy:
• určiť konečnú zostavu reprezentácie
• zapracovať na aktuálnych nedostatkoch
• zohrať sa v párových disciplínach
• stmeliť kolektív

Podrobnosti: 
– zodpovedá – reprezentačný tréner pre danú vekovú kategóriu
– pomáha mu ďalší tréner – jeho asistent
–  predseda  TMK  vypracuje  tréningový  plán,  zameraný  na  odstránenie  známych  nedostatkov
z predchádzajúcich  výjazdov  a  na  nácvik  taktických  situácií  v  párových  disciplínach  podľa
zväzového metodického konceptu a oboznámi s ním reprezentačného trénera

– reprezentačný tréner pozýva vybraných talentovaných športovcov (spravidla širšiu reprezentáciu)
danej vekovej kategórie

– prebieha ešte pred nomináciou konkrétnych hráčov na medzinárodnú súťaž (cca mesiac pred).

– začína už piatok večer, končí v nedeľu na obed

– pozvaní sa dopravia na vlastné náklady a hradia si stravu počas celého podujatia
– nocľah sa zabezpečí na žinenkách/karimatkách vo vlastných spacákoch v telocvični

Priebeh:
• bedmintonové zápasy

◦ bez akéhokoľvek koučingu
◦ každý hráč sa stretne vo dvojhre s  hráčom o 1 pozíciu vyššie a s hráčom o 1 pozíciu 

nižšie podľa aktuálnej predpokladanej výkonnosti (zodpovedá reprezentačný tréner)
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• nácvik na  odstránení známych nedostatkov – podľa vypracovaného tréningového plánu
• nácvik  taktických situácií  v  párových disciplínach –  podľa  vypracovaného tréningového

plánu
• činnosti zamerané na stmeľovanie kolektívu

– reprezentačný tréner po sústredení odovzdá výsledky zápasov zo sústredenia predsedovi TMK

Nominácia na reprezentáciu:
–  predseda  TMK  na  základe  výsledkov  bedmintonových  zápasov  vypracuje  návrh  nominácie
(spravidla najlepší) s poradím náhradníkov na reprezentáciu a predloží ju na schválenie VV
– so schválenou nomináciou sa oboznámi reprezentačný tréner,  ktorý ďalej  pošle  pozvánku na
reprezentáciu  rodičom a  klubovým trénerom.  V prípade  odmietnutia  reprezentácie  sa  pozývajú
náhradníci podľa schváleného poradia

4.2.4 Športová reprezentácia

– samotný reprezentačný výjazd alebo šnúra výjazdov

• Reprezentačný tréner má za úlohu zabezpečiť kamerový záznam zápasov.

• V priebehu alebo tesne po výjazde musí reprezentačný tréner stručne analyzovať výkon a 
identifikovať možnosti zlepšenia a urobiť z toho report.

• Kamerový záznam a  report  odovzdať  predsedovi  TMK. Ten po určitom čase  vypracuje
podrobnú analýzu a navrhne konkrétne kroky na zlepšenie.

• Po  reprezentačnom  výjazde  sa  organizuje  ďalšie  prípravné  sústredenie  –  zamerané  na
odstraňovanie nedostatkov plynúcich z  podrobnej  analýzy posledného výjazdu.  Dá sa to
však spojiť s prípravným sústredením na ďalší výjazd.

Vzdelávanie a spolupráca trénerov:

Predseda  TMK  poskytne  podrobnú  analýzu  reprezentačnému  trénerovi,  ktorý  s  ňou  oboznámi
klubových trénerov prípadne rodičov.

Reprezentačný tréner, priebeh prípravného sústredenia a samotnú reprezentáciu ako aj podrobnú
analýzu z reprezentácie reportuje na najbližšej trénerskej konferencii 7.5.

4.3 Podpora ďalšieho rozvoja talentov

Zväz okrem organizovania vlastných pravidelných sústredení, podporuje talentovaných športovcov
v ich účasti na medzinárodných kempoch. 
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4.3.1 BEC Summer School

 –  týždňové medzinárodné sústredenie pre max. 6 zväzom nominovaných hráčov / hráčok U17.

SZBe  podporí  talentovaných  športovcov  ak  prejavia  záujem  na  vlastné  náklady  vycestovať.
Uprednostňuje podľa bedmintonovej výkonnosti. Snaží sa obsadiť plnú výpravu – 6 hráčov.

4.3.2 BEC Regionálne projekty (na vypracovnie)

–  vybrať  z  regionálnych  projektov  dotovaných  BEC,  prípadne  zorganizovať  vlastné.  Podporiť
slovenských talentovaných športovcov so záujmom o účasť. Vyberať objektívne podľa výkonnosti.
Myslieť na prednostnú podporu mladých dievčat (U17-U19) – ženy v bedmintone dozrievajú skôr,
preto potrebujú kvalitné príležitosti na rozvoj v skoršom veku. 

4.3.3 Talentovaní športovci v kategórii dospelých (na vypracovanie)

– vypracovať projekt na zlepšenie problematického prechodu z juniorskej kategórie do kategórie
dospelých (hlavne pre mužov 19-22 rokov), využiť na to balík určený na podporu talentovaných
športovcov.

4.4 Náklady:

Výberové sústredenia: 
500 € – prenájom telocvične (4 kurty) na 2 dni (250 € / deň)
160 € – reprezentačný tréner odmena za 2 dni (80 € / deň)
240 € – asistenti (3 x 80 €) (40 € / osoba na deň)
80 € – strava na 2 dni tréner + asistenti (10 € / osoba na deň) 
Strava na 2 dni si deti hradia samé.
Košíky – každý hráč musí doniesť 4 kvalitné pierkové košíky.

Dokopy 980 €  * 4 vekové kategórie (U13, U15, U17, U19) = 3 920 €
Náklady sú financované z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov.

Letné sústredenia širšej reprezentácie: 
1 750€ – prenájom telocvične (4 kurty) na 7 dní (250€ / deň)
560€ – reprezentačný tréner – odmena za 7 dní (80€ / deň)
420€ – kvalifikovaný asistent – odmena za 7 dní (60€ / deň)
140€ – strava na 7 dní tréner + asistent (10€ / osoba na deň) 
Stravu na 7 dní si hráči hradia sami.
600€ – košíky 20 túb.

Dokopy: 3 470 € * 4 (kategórie U13, U15, U17, U19) = 13 880 €
Náklady sú financované z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov.

Prípravné sústredenia:
160 € / 2 dni – odmena trénerovi (1/2 dňa + deň + 1/2 dňa)
120 € / 2dni – odmena asistentovi
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20 € / 2 dni – stravné
150 € – košíky
=  450 € / sústredenie

Približné počty prípravných sústredení do roka vo vekových kategóriách:
U13:  2x; U15:  3x; U17:  4x; U19:  5x

Dokopy: 14 x 450 € = 6 300 €
Náklady sú financované z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov.

Športová reprezentácia:
Na športovú reprezentáciu (a prípravu) má zväz určené prostriedky zo štátneho rozpočtu  (v roku
2018 min. 50 000 €). Je žiadúce aby existovala schéma približného rozdelenia týchto prostriedkov.

Schéma rozdelenia finančných prostriedkov určených na reprezentáciu:

1. Rozdelenie financií medzi dospelých a mládež:
dospelí – 60 % (30 000 €)
mládež – 40%  (20 000 €)

2. Rozdelenie financií medzi mládežnícke kategórie:
U19 – 40% (8 000 €)
U17 – 30% (6 000 €)
U15 – 20% (4 000 €)
U13 – 10% (2 000 €)

Dokopy: 20 000€ – mládež 
Náklady sú financované z balíka určeného na športovú reprezentáciu.

Podpora ďalšieho rozvoja talentov:
BEC Summer School:

450 € / hráč (v cene je sústredenie, ubytovanie, strava) – uhradí SZBe
cestovné – hradia si hráči sami
dokopy: 6 hráčov x 450 € =  2 700 € 
náklady sú financované z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov.

BEC Regionálne projekty + talentovaní športovci v kategórii dospelých: 
Pri  medzinárodných  bedmintonových  kempoch  by  mala  iniciatíva  vychádzať  od  samotných
hráčov/rodičov/klubov a zväz ich len podporuje v ich snahe hradením väčšiny nákladov. Časť však
vždy necháva na nich (cestovné alebo stravné).
Dokopy 9 360 €.
Náklady sú financované z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov.

Spolu:
36 160 € – talentovaní športovci
20 000 € – mládežnícka reprezentácia
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5. Národné centrum

– návrhy na tému koncentrovania talentov v národnom centre.

Súčasná situácia:
Počuť niektoré hlasy v slovenskom bedmintone, že bez národného tréningového centra, kde sa budú
koncentrovať naši najlepší hráči, nedosiahneme ďalšieho pokroku.

Nedávno bol predstavený „projekt TCM“ v Banskej Bystrici.

• Navrhuje využiť výhodnú polohu mesta a kvalitnú infraštruktúru:
◦ Základná škola Golianova Banská Bystrica (športové triedy)
◦ Športové gymnázium Banská Bystrica (aj osemročné štúdium)
◦ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Filozofická Fakulta / Katedra telesnej 

výchovy a športu (možné štúdium trénerstva bedmintonu)
◦ Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica 
◦ 3 bedmintonové haly v Banskej Bystrici
– so všetkými výhodami pre športovcov, ktoré tieto zariadenia ponúkajú.

• Od septembra 2018 už by tam, v prípade záujmu, mohli nastúpiť vybraní perspektívni 
reprezentanti vo veku od 15 rokov (14 konkrétnych mien 5ch + 9d).

• Podmienkou zaradenia do TCM je štúdium na športovom gymnáziu BB.

• TCM bude viesť zahraničný tréner.

• Odhadované náklady: 
◦ 2 500 € / mesiac – SZBe – náklady na zahraničného trénera – (30 000 € / rok)
◦ 310 € / mesiac – hráč (rodič+klub) – internát, strava, asistent trénera, kurty, košíky, 

doplnkové služby (cena je pri počte 6 hráčov)  (3 720 € / rok).

Problémy súčasnej situácie:
• Je  pravdou,  že  zhromažďovanie  kvalitných  hráčov  pod  jednu  strechu  je  jedným  zo

systematických opatrení  na rozvoj  talentov,  ale  v  súčasnosti  to  zďaleka nie  je  efektívne
riešenie problémov slovenského bedmintonu. 

• Národné centrum je najefektívnejšie, keď sa doňho dostávajú hráči po funkčnej koncepčnej
„hráčskej ceste“: 
1. Pochádzajú zo širokej základne detí (ak sa presadili, sú talentovaní).
2. Naučili sa správne technické a taktické princípy už v detskom veku (nebolo ich treba

neskôr opravovať).
3. Systém v nich rozpoznal talent v žiackom veku a koncepčne ho rozvíjal  (prácou na

národnej úrovni – výbery talentov a sústredenia). 
4. Majú skúsenosti z medzinárodných súťaží (reprezentácia).
5. Od začiatku ich viedli kvalitní tréneri.
6. Odohrávali doma kvalitné súťaže.
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• Princíp, že tréneri a kluby vyšlú do tréningového centra svojich najlepších hráčov a ešte za
nich budú hradiť nemalé náklady na tréning, je neprirodzený.

• Podmieňovanie  podpory  športovcov  štúdiom  konkrétnej  školy,  je  už  nezlučiteľné
s princípmi a hodnotami súčasnej doby.  Zákon o športe 440/2015 Z. z. §48 (4) c) „Zmluva
o príprave  talentovaného  športovca  musí  obsahovať  […]  záväzok  športovej  organizácie
rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy
a prípravu na povolanie“.

Požiadavky na zmenu:

• Sústreďovanie  najlepších  hráčov  do  národného  centra  by  malo  prebiehať  čo
najprirodzenejšie. 

• Rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy
a prípravu na povolanie.

• Kluby a tréneri musia byť motivovaní púšťať svojich najlepších hráčov do centra.
• Nie je nutné sústreďovať v národnom centre už stredoškolákov.

Prirodzená migrácia študentov za strednými školami:

Veľa žiakov, najmä z obcí a menších miest, po ukončení základnej školy (15-roční) nútene alebo
dobrovoľne odchádza za strednou školou do väčších miest. 

Pri tejto migrácii kluby často prichádzajú o hráčov, ktorí buď prechádzajú do klubu vo väčšom
meste alebo prestávajú hrať bedminton (vtedy ich stráca celý slovenský bedminton).

Prirodzená migrácia študentov za vysokými školami:

Veľmi  veľké  množstvo  študentov,  prakticky  z  celého  Slovenska  možno  okrem  Bratislavy,  po
ukončení strednej školy (19-roční) odchádza za vysokou školou, kľudne aj cez celé Slovensko. 

Pri tejto migrácii aj veľké kluby prichádzajú o hráčov, ktorí buď prechádzajú do klubu v mieste
vysokej  školy,  alebo  (a  často)  prestávajú  hrať  bedminton  (vtedy  ich  stráca  celý  slovenský
bedminton).

Konkrétne návrhy:

5.1 Regionálne centrá

–  využitie  prirodzenej  potreby  migrácie  študentov  stredných  škôl  v  prospech  postupnej
„koncentrácií“ hráčov na zozname talentovaných športovcov do niekoľkých kvalitných centier.
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5.1.1 Zriadenie regionálnych bedmintonových centier (na vypracovanie)

Ak  chce  SZBe  obmedziť  straty  šikovných  hráčov  a  zároveň  podporiť  ich  zhromažďovanie  v
„centrách“, malo by podniknúť tieto kroky:

1) Určiť si minimálne podmienky pre kluby na vyhlásenie štatútu „regionálne centrum“.
Napríklad:

• kvalitný tréner 
minimálne BWF Coach Level 2

• kvalitná hráčska základňa 
klub musí hrať extraligu

• dostatočný tréningový objem
tréningy v hale minimálne 8h do týždňa

• kvalitné doplnkové služby
zmluva  s  kondičným  trénerom,  posilňovňa,  aktívna  regenerácia:  sauna  +  masér  /
fyzioterapeut

• ponúkajú komerčnú službu tréningovej prípravy „cudzích“ hráčov za normálnu cenu.
maximálne 60€ / mesiac

2) Zo  sumy  určenej  na  rozvoj  talentovaných  športovcov,  rozdeliť  dotáciu  na  prípravu
talentovaných športovcov (15-20 rokov) v regionálnych centrách (napr. 10 000 €) klubom, na
každého zverenca od 15 do 20 rokov, ktorý je v zozname talentovaných športovcov a pripravuje sa
v certifikovanom regionálnom centre.

Čo možno očakávať:
• veľké  kluby  budú  motivované  splniť  podmienky,  aby  mohli  brať  dotácie  na  vlastných

talentovaných športovcov
• malé kluby si uzatvoria s hráčmi zmluvu o príprave talentovaného športovca (podľa §48

Zákona o športe 440/2015 Z. z.), hráč sa zaviaže vykonávať činnosť za svoj klub do veku 23
rokov  a  klub  sa  zaviaže  prispievať  hráčovi  na  jeho  tréningový  proces  (použije  na  to
prostriedky z dotácie)

5.2 Národné centrum

– využitie prirodzenej potreby migrácie študentov vysokých škôl v prospech finálnej „koncentrácie“
najlepších hráčov na zozname talentovaných športovcov na jedno miesto.

5.2.1 Zriadenie národného bedmintonového centra (na vypracovanie)

SZBe musí premyslieť a určiť miesto národného centra. Nemusí sa jednať o vybudovanie centra na
„zelenej  lúke“.  Ideálne  keby  ho  zastrešoval  fungujúcimi  klub  so  špičkovými  tréningovými
podmienkami.  Mala  by  byť  rozhodujúca  kombinácia  faktorov:  špičkové  tréningové  podmienky
a rozmanité možnosti vysokoškolského štúdia.

Malo by byť čiastočne dotované zväzom – zväz by mohol národnému centru hradiť kompletné
poplatky za talentovaných hráčov (tí budú mať účasť zadarmo), alebo hradiť náklady na trénera
v tomto centre alebo dodávať košíky...
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Dôležité  však  je  zaviesť  dotáciu  za  prípravu  talentovaných  športovcov  (19-23  rokov)
v národnom centre (ďalších 10 000 €). 

5.3 Náklady:

Spolu 0€
– Slovenská cesta bedmintonu ráta s regionálnymi centrami od roku 2021 a s národným centrom od
roku 2025.

Predpokladané náklady v budúcnosti:

Regionálne centrá:
10 000 € –  dotácia na prípravu talentovaných športovcov (15-20 rokov) v regionálnych centrách

Národné centrum:
10 000 € – dotácia na prípravu talentovaných športovcov (19-23 rokov) v národnom centre.
10 000 € – priama podpora národného centra (náklady na hráčov / na trénera / na košíky)  

Záver:

Regionálne  centrá  sú  prirodzeným  pred-stupňom   národného  centra.  Národné  centrum  je
čerešničkou na torte, ktorá predstavuje systematickú hráčsku cestu.
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6. Elitní hráči

– podpora elitných hráčov, ktorí sa pripravujú na olympiádu.

Súčasná situácia:
Príprava v zahraničných centrách je momentálne najlepším riešením pre našich top hráčov. Dá sa
predpokladať, že táto situácia sa niekoľko nasledujúcich rokov nezmení.

SZBe  podporuje  trojicu  slovenských  hráčov  ktorí  sa  pripravujú  v  Dánsku,  každého  sumou
8 000 € / rok.

Požiadavky na zmenu:

NIČ – zväz momentálne nedokáže najlepším hráčom pomôcť inak než finančnou podporou.

Konkrétne návrhy:

6.1 Finančná podpora

6.1.1 Pokračovať vo finančnej podpore

– našich najlepších hráčov ktorí sa pripravujú v zahraničných bedmintonových centrách.

Finančná podpora ide z balíka určeného na reprezentáciu dospelých (30 000€).

Počas  olympijského  cyklu  je  pre  hráčov  3.  a  4.  rok  finančne  najnáročnejší.  Vtedy  je  vhodné
obmedziť podporu ostatných členov reprezentácie dospelých na úkor nádejných olympionikov.

Je potrebný trpezlivý prístup. Brať ohľad na rozdiely medzi mužmi a ženami. Príprava muža na
olympiádu trvá dlhšie ako príprava ženy. Muži svoju vrcholnú formu dosahujú oproti ženám vo
vyššom veku.  Preto  potrebujú  ešte  trpezlivejší  prístup  (nekončiť  podporu  po  prvej  neúspešnej
olympijskej kvalifikácii).

6.2 Propagácia v médiach (na vypracovanie)

Podmienkou je vypracovaná a realizovaná mediálna stratégia (2.1). Naši elitní hráči by mali byť
hlavnými subjektmi propagácie. Slovenský fanúšik by mal mať možnosť poznať ich ciele, prežívať
s nimi ich úspechy aj starosti a sledovať ich aktuálne výsledky. 

Podporovaní  hráči  by  mali  mať  zmluvnú  povinnosť  spolupracovať  s  mediálnym  pracovníkom
SZBe. Napr. poskytovať krátke audio-rozhovory cez internet pred očakávanými zápasmi a po nich,
prípadne poslať fotku z podujatia.

Neskôr sa táto propagácia v médiách dá využiť na hľadanie sponzorov pre elitných hráčov.
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6.3 Mediálny stress-testing (na vypracovanie) 

Podmienkou je propagácia našich elitných hráčov v médiách (6.2). Po istej prechodnej dobe, keď sa
mená našich hráčov dostanú do všeobecného povedomia, sa môže premyslene aplikovať technika
mediálneho stress-testingu – postupné vytváranie (umelého) tlaku na hráča, mediálnym očakávaním
výsledkov a zodpovednosťou hráča za ne. Hráč si tak môže navyknúť na stresové situácie ešte pred
tým, než im bude reálne čeliť (ME, MS, OH).

6.4 Podporné služby (na vypracovanie)

Podmienkou je národné centrum 5.2, s trénerom a realizačným tímom. Tam sa rozširujú možnosti
zväzu podporovať najlepších hráčov. Napríklad:

Regeneračné stredisko – bazén, sauna, masér, kryokomora...
Kondičný tréner – testovanie hráčov a vypracovávanie individuálnych plánov.
Fyzioterapeut – bedminton je unilaterálny šport – zaťažuje telo jednostranne. Vznikajú svalové
dysbalancie a hrozia zranenia. Spolupráca s fyzioterapeutom je dôležitá.
Mentálny kouč – dnes sa už profesionálna mentálna príprava stáva normou vo vrcholovom športe.
Video  analýza –  taktická  analýza  hráčových  zápasov (do  detailu),  taktická  analýza  hráčových
oponentov. Vypracovanie tréningovej prípravy na základe analýz.
Manažér – odbremeniť hráčov od úloh ktoré nesúvisia s ich tréningovým procesom. Vybavovať
dopravu,  ubytovanie,  vybavovať  tréningové  možnosti  počas  zahraničných  turnajov,  plánovanie
programu s médiami, jednanie so sponzormi, technické zabezpečenie.
Výživový poradca – individuálny stravovací plán podľa potrieb hráča.
Športový lekár – zdravotné zabezpečenie. Kvalitné a rýchle riešenie prípadných zranení. 
Športová  veda  – aplikácia  najnovších  poznatkov  športovej  vedy  a  realizovanie  vedeckých
výskumov v oblasti vrcholového športu.
Príprava na život po športovej kariére – napr. vysoká škola. Nemalo by sa na to zabúdať. 

6.5 Náklady

Spolu: 30 000 € 
– finančné prostriedky určené na športovú reprezentáciu.

Záver

Momentálne  SZBe  nemá  veľa  možností  ako  účinne  podporovať  svojich  najlepších  hráčov.  Je
potrebné urobiť ešte veľa práce na to, aby bolo na Slovensku možné vychovávať hráčov patriacich
do medzinárodnej špičky.
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7. Tréneri

Ak chceme mať na Slovensku dobrých hráčov, musíme mať najprv dobrých trénerov. Tréneri sú
najdôležitejšími činiteľmi ovplyvňujúcimi hráčov a ich výkon.

Súčasná situácia: 

• v  decembri  2017  schválil  VV zrušenie  trénersko-metodickej  komisie  (TMK)  z  dôvodu
absolútnej pasivity a nefunkčnosti

• medzi  najlepšími  slovenskými  trénermi  prevláda  ješitnosť,  neúcta  a  takmer  nulová
spolupráca

• Slovensko nemá žiadnu všeobecne uznávanú metodiku ktorá zahrňuje okrem technických,
taktických prvkov aj vekovo štruktúrovaný koncept

• od roku 2012 sa na trénerských školeniach I. kv. st. vyučuje BWF Coach Level 1 metodika.
Absolventi kurzu získavajú naraz slovenskú aj BWF trénerskú kvalifikáciu. SZBe dostáva
dotácie od BEC – 600€ za každý taký kurz s minimálnym počtom 12 účastníkov

• trénerské školenia bývajú organizované nepravidelne a neprehľadne

• zväz  každý  druhý  rok  organizuje  trénerský  seminár  pod  vedením  zahraničného  trénera
(predĺženie platnosti trénerskej kvalifikácie)

• pripravuje  sa  uznávanie  akreditovaného  školenia  projektu  Začni  s  bedmintonom  ako
uznávanie špecializovanej časti školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa

Požiadavky na zmenu:

• zväz potrebuje riadiaci orgán pre svoju metodickú činnosť
• zjednotenie základných metodických postupov, kvôli možnej nadväznosti a spolupráci
• sprehľadnenie trénerského vzdelávania
• motivovať trénerov pracovať kvalitne, neustále sa vzdelávať a spolupracovať s ostatnými

trénermi

Konkrétne návrhy:

7.1  Trénersko-metodická komisia (TMK)
– TMK má byť orgán, ktorý riadi metodickú činnosť zväzu a rozvoj slovenského bedmintonu.

– nečinnosť bývalej TMK bola spôsobená nedostatočným (žiadnym) finančným ohodnotením za
akúkoľvek prácu vyplývajúcu z funkcie.
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7.1.1 Obnovenie TMK

Kompetencie TMK:
• navrhovanie reprezentačných trénerov, schvaľovanie ich asistentov
• organizácia  zväzom  organizovaných  sústredení  (výberové  sústredenie,  letné  sústredenie

širšej reprezentácie, prípravné sústredenie)
• organizácia  zväzových  metodických  podujatí  (školenia  trénerov,  trénerské  konferencie,

trénerské semináre)
• vypracovávanie návrhov na rozvoj bedmintonu.

Zloženie TMK:

7.1.2  Predseda TMK s (čiastočným) pracovným úväzkom v SZBe

 – na celé volebné obdobie. Kompetencie:
◦ vypracovávanie  podrobných  plánov  zväzom  organizovaných  sústredení  pre

reprezentačných trénerov
◦ vyhodnocovanie  výsledkov  zo  zväzom  organizovaných  sústredení  a  vypracovávanie

spätnej väzby pre klubových trénerov
◦ podrobná video-analýza reprezentačných zápasov a vypracovávanie spätnej väzby pre

hráčov a reprezentačných trénerov
◦ vypracovávanie metodických materiálov pre zväz
◦ vypracovávanie rozvojových plánov pre zväz
◦ zúčastňovať sa za SZBe medzinárodných trénerských podujatí
◦ organizácia každoročnej trénerskej konferencie
◦ prednáška na trénerskej konferencii – report z absolvovaných zahraničných trénerských

podujatí
◦ predkladanie materiálov na diskusiu a hlasovanie TMK
◦ spolupráca s reprezentačnými trénermi
◦ spolupráca s výkonným výborom

• Členovia TMK – by mali byť aktívni úspešní tréneri. Kompetencie: 
◦ diskusia, usmerňovanie činnosti predsedu TMK
◦ hlasovanie v rozhodnutiach TMK

• Reprezentační tréneri – funkcia na min. jeden rok – určuje sa jeden pre každú vekovú
kategóriu  (U13,  U15,  U17,  U19).  Mali  by  to  byť  spravidla  najúspešnejší  tréneri  danej
vekovej  kategórie  (tréner  majstrovského  družstva).  Pretože  oni  denne  pracujú
s problematikou  a  sú  v  tom  najúspešnejší.  V  prípade  nezáujmu  o  funkciu  zo  strany
úspešných trénerov je  možné ich  nahradiť  úspešnými mladými hráčmi  – študentmi  VŠ.
Kompetencie:
◦ realizácia zväzom organizovaných sústredení
◦ komunikácia s klubovými trénermi a rodičmi
◦ reporty zo sústredení a z reprezentácie na trénerskej konferencii

 
• Asistenti  reprezentačných  trénerov –  funkcia  na  konkrétne  podujatie  –  navrhuje  si

reprezentačný tréner, schvaľuje TMK.
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Ideálne by bolo zjednocovať funkciu člena TMK s funkciou reprezentačných trénerov, ale nie je to
nevyhnutnosť.

7.2 Metodický plán SZBe

Na Slovensku chýba medzi trénermi zjednotenie predstáv o základných aj pokročilých technických
prvkoch, taktických prvkoch a vekovo štruktúrovaného plánu (čo a kedy hráčov treba učiť).

Bez  toho  nemôže  klubová  práca  efektívne  nadväzovať  na  prácu  v  detských  krúžkoch.  Práca
v reprezentácii na prácu v kluboch. Práca v regionálnych centrách na prácu v iných kluboch. Práca
národného centra na prácu v regionálnych centrách. Školenie trénerov II. kv. st. na I kv. st. atď. 

7.2.1 Prevzatie alebo vytvorenie jednotného metodického plánu SZBe

– úloha pre TMK. 

Jeho obsah by mal byť podkladom pre trénerské školenia I., II., III. stupňa.

Dobrým  príkladom  je  metodika  Badminton  World  Education od  úspešného  dánskeho
reprezentačného trénera Kennetha Larsena.

Zjednodušená  verzia  je  dostupná  ako  mobilná  applikácia  –  Badminton  World  Education  –  za
poplatok cca 3€ je dostupná teória aj videá (po anglicky).

Podrobnejšia  verzia  vo  forme  3  kníh  je  k  dispozícii  v  študovni  národného  športového  centra
v Bratislave:

EBU Coach Education Level One
Badminton Europe Coach Education Level Two
Badminton Europe Coach Education Level Three

Základný obsah metodického plánu:

• pohybová technika
• úderová technika – level 1, 2, 3 
• taktika (dvojhra, štvorhra, mix) – level 1, 2, 3
• vekovo štruktúrovaný plán (ukážka):
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◦ U9:
▪ technika:

• krátke BH podanie
• útočný BH lob po čiare/krížny
• útočný FH lob po čiare/krížny
• pozdržaný FH klír bez rotácie tela

▪ taktika:
• sústrediť sa na prednú časť kurtu po krátkom podaní
• sústrediť sa na výšku lobov a klírov
• sústrediť sa na sieť po dobre zahratom útočnom údere na súperovu zadnú čiaru 
• predstaviť základnú myšlienku, že klamanie telom je zásadná časť bedmintonu.

◦ U11:
▪ technika:

• BH roztočený úder na sieti
• FH roztočený úder na sieti
• BH sklepávanie
• FH sklepávanie

▪ taktika:
• sústrediť sa na sieť po dobre zahratom roztočenom údere
• sústrediť sa na výber správnych útočných úderov v správnych situáciách – napr.

výber medzi sklepnutím a roztočením košíka
• sústrediť sa na prechod k sieti po dobre zahratom údere zo zadnej časti kurtu
• sústrediť sa na štandardné situácie podania a príjmu v chlapčenskej a dievčenskej

štvorhre.
◦ U13:

▪ technika:
• ťahaný BH drop po čiare
• ťahaný FH drop po čiare
• rezaný FH drop po čiare z FH rohu
• rezaný FH drop po čiare z BH rohu
• rezaný FH drop krížom z BH rohu

▪ taktika:
• uviesť myšlienku, že nehráme krátke údery zo zadu, ak nemáme dobrú pozíciu
• pohybové vzory po zahraní ťahaných úderov od zadnej čiary
• sústrediť  sa  na  povahu  klamlivých  úderov,  či  zarezať  menej  alebo  viac

v súvislosti s tým, na aký úder sa má podobať 
• predstaviť základné útočné a obranné pozície v chlapčenských a dievčenských

štvorhrách
◦ U15:

▪ technika:
• stik-smeč
• vysoký BH klír
• dlhé dvojhrové podanie
• pozdržaný FH drop

▪ taktika:
• sústrediť sa na zachytávanie plochých úderov súpera
• sústrediť sa na útočné dole smerujúce údery pri nachytaní súpera klírom
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• sústrediť sa na zmenu tempa vo výmenách
• sústrediť sa na to, kedy používať údery za telom a kedy FH údery poza hlavu
• sústrediť sa na situácie pri podaní a príjme v zmiešaných štvorhrách

◦ U17:
▪ technika:

• plný smeč
• BH krížny return smeča
• FH krížny return smeča

▪ taktika:
• sústrediť sa na umiestnenie smeča
• sústrediť sa na zmenu tempa po zahraní plného smeča
• sústrediť  sa  na  to  kedy  môžeme  udržať  iniciatívu  vo  výmene  a  kedy  sa  jej

musíme vzdať
• sústrediť sa na základné útočné a obranné variácie v zmiešanej štvorhre

◦ U19:
▪ technika:

• dlhý return smeča vo štvorhrách
• plochý kontra-úder smeču vo štvorhrách
• individuálne vybrané technické prvky – klamlivé údery a triky

▪ traktika:
• cvičenia  na  „rozdelené  videnie“  –  schopnosť  registrovať  počas  hry,  kde  sa

nachádza súper a ktorým smerom sa pohybuje
• všeobecné sústredenie na „pohyblivý stred hry“
• všeobecné sústredenie sa na predvídanie
• sústrediť sa na fázu protiútokov a rotácií vo všetkých štvorhrových disciplínach

◦ Dospelí
▪ technika:

• rozvoj individuálnych technických riešení
• prispôsobenie  existujúcich  technických  schopností  pre  špecifiká  taktickej

a fyzickej zdatnosti hráča
▪ taktika:

• sústrediť  sa  na  individuálne  taktické  koncepty  v  štvorhre,  zmiešanej  štvorhre
a dvojhre

• práca s taktickou analýzou pred a po zápase
• sústrediť sa na prispôsobovanie meniacim sa situáciám

7.3 Trénerská cesta

Zväz potrebuje vytvárať možnosti pre všetkých záujemcov o vzdelávanie v bedmintone.

Súčasné školenia:

• Začni s bedmintonom – učiteľ (BWF Shuttle Time – Teacher) organizuje sa viackrát do 
roka.
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• Tréner  bedmintonu  I.  kv.  st.  –  organizujú  sa  s  nejasnou  a  nepredvídateľnou
pravidelnosťou.  Od  roku  2012  sú  školenia  prepojené  s  medzinárodným  stupňom BWF
Coach  Level  1.  V  praxi  všetci  zúčastnení  automaticky  získavajú  slovenskú  aj  BWF
kvalifikáciu.

• Tréner bedmintonu II. kv. st. – veľmi, veľmi zriedkavo, nepravidelne (podľa toho, koľko
dopytových  mailov na školenie SZBe eviduje).

• Tréner bedmintonu III. kv. st. – neorganizuje sa vôbec. SZBe si nepredĺžil akreditáciu na
udeľovanie tohto stupňa (pre organizačnú zložitosť a nezáujem).

Problémy:
• Súčasné  nastavenie  systému vzdelávania  nedokáže  odlíšiť  odborníkov  od  neodborníkov.

Nižšie stupne získa každý, vyššie stupne sa organizujú málokedy alebo neorganizujú vôbec.

• Nejasnosť a nepravidelnosť trénerských školení. Záujemca netuší, v ktorom roku a mesiaci
má očakávať nasledujúce školenie.
 

Schéma trénerskej cesty:

Shuttle Time kvalifikácie              slovenské kvalifikácie                      BWF Coach kvalifikácie

BWF Shuttle Time – Teacher
(Začni s bedmintonom – učiteľ)
1 115

tréner bedmintonu I. kv. st.
BWF Shuttle Time – Tutor 69 BWF Coach Level 1 / Tutor / Expert
6 83 2 0

tréner bedmintonu II. kv. st.
BWF Shuttle Time  – Trainer 16 BWF Coach Level 2 / Tutor / Expert
1 0 0 0

tréner bedmintonu III. kv. st.
BWF Shuttle Time – Expert 11 BWF Coach Level 3
0 (pripravuje sa)

tréner bedmintonu IV. kv. st.
(bakalársky stupeň uznaného odboru)
0

tréner bedmintonu V. kv. st.
(magisterský stupeň uznaného odboru)
0

– čísla udávajú počet ľudí na Slovensku s uvedenou kvalifikáciou.
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7.3.1 Pravidelné trénerské školenia

Začni s bedmintonom – učiteľ:
– rozsah školenia: 8h
– kvalifikácia je štatistická, k ničomu neoprávňuje a získava ju automaticky každý absolvent kurzu.
– organizuje sa viackrát do roka (ako doteraz).
Tréner bedmintonu I. kvalifikačného stupňa:
– rozsah školenia: 50h
– teoretické znalosti: test / záverečná práca
– minimálne praktické zručnosti: vykonať ukážky základných (Level 1) úderových techník
– kvalifikácia sa nedáva automaticky každému absolventovi. Neúspešní absolventi dostanú zľavu
v cene špecializovanej časti kurzu na bedmintonový kemp pre dospelých 9.6.1  .
– organizuje sa každý párny rok počas letného sústredenia širšej reprezentácie U13 4.2.2  .

Tréner bedmintonu II. kvalifikačného stupňa:
– rozsah školenia: 100h
– teoretické znalosti: test / záverečná práca
– minimálne praktické znalosti: vykonať ukážky pokročilých (Level 2) úderových techník
– organizuje sa každý nepárny rok, čiastočne počas letného sústredenia širšej reprezentácie U15
4.2.2  .

Tréner bedmintonu III. kvalifikačného stupňa:
– obnoviť si akreditáciu na udeľovanie III. kv. stupňa
– rozsah školenia: 150h
– teoretické znalosti: test / záverečná práca
– minimálne praktické znalosti: vykonať ukážky náročných (Level 3) úderových techník
– organizuje sa každý 4. rok, čiastočne počas letného sústredenia širšej reprezentácie U17 4.2.2  .

7.3.2 Oddelenie slovenskej od BWF kvalifikácie

• Treba si uvedomiť, že spojenie slovenského I. kvalifikačného stupňa s BWF Coach Level 1
(na  slovenských  kurzoch  učiť  metodiku  BWF)  oberá  slovenských  trénerov  o  ďalšiu
vzdelávaciu príležitosť (urobiť si najprv slovenský kurz, neskôr BWF Coach napr. na BEC
Summer School 7.7.1). 

• Udeľovanie oboch kvalifikácii jedným kurzom v kombinácii s ich automatickým udelením
len za účasť je už veľmi škodlivé pre kvalitu trénerského vzdelávania na Slovensku. 

• Preto  napriek  nečerpaniu  dotácií  od  BEC,  je  pre  nás  lepšia  možnosť  robiť  slovenské
trénerské kurzy podľa vlastnej metodiky (ak bude). A raz za čas (ale pravidelne) organizovať
kurz s BWF kvalifikáciou a brať ho prísnejšie.

7.3.3 Iniciatíva za trénerov IV. a V. kvalifikačného stupňa

Na Slovensku je štúdium bedmintonu v odbore trénerstvo veľmi problematické, najmä kvôli nízkej
popularite bedmintonu. SZBe preto potrebuje byť v kontakte so športovými fakultami a katedrami
a aktívne hľadať možnosť uskutočnenia takéhoto štúdia. Túto možnosť verejne ponúkať  všetkým
prípadným záujemcom.  
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7.4 Dotácie za trénerskú činnosť

Zväz donedávna poskytoval dotácie klubom za úspechy. Toto je obdobná varianta, zameraná na
cielenú motiváciu trénerov.

Je potrené, aby zväz motivoval trénerov ku kvalitnej práci v kluboch, k neustálemu vzdelávaniu sa
a rešpektu iných trénerov.

Slovenská cesta bedmintonu počíta s balíkom 5 000 € určeným na dotácie trénerom.

7.4.1 Rozdeľovanie dotácií za trénerskú činnosť

    koeficient:
detský bedminton

počet detí zapojených v súťažiach detského bedmintonu: 1

súťaže jednotlivcov:
počet talentovaných športovcov: 10
počet členov širšej reprezentácie: 20
za medailistov na M-SR jednotlivcov

bronz: 30
striebro: 40
zlato: 50

Ak jeden hráč je súčasne talentovaný športovec, nominant širšej reprezentácie aj zlatý medailista
M-SR, počíta sa iba najvyšší z koeficientov.

súťaže družstiev*: 
za postavené družstvo (krajské kolo) 10
za postavené družstvo na oblastných majstrovstvách 20
za postavené družstvo na majstrovstvách SR 50
za medailistov na M-SR družstiev:

bronz: 120
striebro: 160
zlato: 200

* pri súťažiach chlapčenských a dievčenských družstiev sa za 1 družstvo (napr. dievčatá) ráta len
polovičný koeficient.

Ak sa jedno družstvo postaví v krajskom kole, OM, M-SR a vyhrá medailu na M-SR, počíta sa iba
najvyšší z koeficientov.

Príjem  dotácie  za  činnosť  trénerov  je  podmienená  účasťou  klubového  trénera  na  trénerskej
konferencii 7.5.
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7.5 Trénerská konferencia

Na  Slovensku  je  všeobecne  slabou  stránkou  trénerov:  spolupráca,  vzájomný  rešpekt  ako  aj
celoživotné vzdelávanie.

Tieto nedostatky rieši každoročná trénerská konferencia.

7.5.1 Každoročne organizovať trénerskú konferenciu 

Organizuje sa ako sprievodné podujatie nášho najväčšieho turnaja – Slovak Open.

Účasť je pre trénerov s platnou kvalifikáciou zadarmo, pre ostatných záujemcov za poplatok.

Pravidelný program:

• Detský bedminton (prednáša predseda detskej komisie):
◦ report z uskutočnených školení Začni s bedmintonom.
◦ report o novo-registrovaných kluboch.
◦ report zo súťaží v detskom bedmintone, vyhodnotenie najúspešnejších klubov.

• U13 (prednáša reprezentačný tréner kategórie):
◦ report z výberového sústredenia, vyhodnotenie práce v kluboch.
◦ report z letného sústredenia, vyhodnotenie hráčov.
◦ report z prípravy na reprezentáciu a reprezentácie, vyhodnotenie podujatí.

• U15 (prednáša reprezentačný tréner kategórie):
◦ ako U13

• U17 (prednáša reprezentačný tréner kategórie):
◦ ako U13

• U19 (prednáša reprezentačný tréner kategórie):
◦ ako U13

• Dospelí (prednáša reprezentačný tréner dospelých):
◦ report o príprave elitných hráčov
◦ report o výsledkoch elitných hráčov

• Moderné trendy v bedmintone (prednáša predseda TMK):
◦ report z medzinárodných trénerských podujatí.

Prednášky špecialistov (ak s nimi zväz spolupracuje alebo si ich pozve na prednášku):

• Prednáška zväzového kondičného trénera:
◦ vyhodnotenie výsledkov kondičných testov z výberových sústredení a letných sústredení
◦ odporúčané zmeny v kondičnom tréningu
◦ súhrn najnovších poznatkov v kondičnom tréningu
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• Prednáška zväzového fyzioterapeuta:
◦ report z letných sústredení
◦ odporúčaný preventívny program pre bedmintonistov

• Prednáška mentálneho kouča:
◦ report zo spolupráce so zväzom
◦ odporúčané úpravy tréningového procesu
◦ súhrn najnovších poznatkov v obore

• Prednáška výživového poradcu:
◦ súhrn najnovších poznatkov v odbore
◦ odporúčané úpravy stravovania a životného štýlu pre bedmintonistov

• atď (športový lekár, vedec, manažér, reportér... )

7.6 Seminár trénerov

SZBe každé 2 roky pozýva zahraničných trénerov na víkendový trénerský seminár, ktorý organizuje
pre slovenských trénerov. Účastníkom tohto seminára sa predlžuje platnosť trénerskej kvalifikácie.

7.6.1 Pokračovať v organizovaní trénerských seminárov

Táto činnosť zväzu je  prínosom pre slovenský bedminton,  a  kým úroveň našich trénerov bude
zaostávať za medzinárodným priemerom, tak bude dôvod v tejto činnosti pokračovať.

7.7 Zahraničné vzdelávanie trénerov

SZBe potrebuje využívať medzinárodné vzdelávacie podujatia.

BEC Summer School – každoročné letné podujatie od roku 1982. Okrem sústredenia hráčov U17,
je to aj týždňové školenie trénerov. Jeho úlohou je predviesť nové trendy v trénovaní v bedmintone,
vytvoriť  dobré  ľudské  vzťahy  medzi  zahraničnými  trénermi  a  uskutočniť  BWF trénerský  kurz
(veľmi prísne kritéria).

• Každý párny rok prebieha trénerský kurz BWF Coach Level 1.
• Každý nepárny rok prebieha trénerský kurz BWF Coach Level 2. 

Národný zväz môže nominovať každoročne 4 trénerov. 

Cena kurzu: 450 € / 1 tréner – v cene je kurz, ubytovanie, strava. Náklady na dopravu nie sú v cene
kurzu.

7.7.1 Podpora trénerov na BEC Summer School

SZBe by mal podporovať trénerov, ktorí prejavia záujem o toto podujatie (sú ochotní si spoluhradiť 
náklady).
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Dotácia 300 € za vycestovanie slovenského trénera na kurz.

BEC Coach Seminar a BWF Coaching Conferences
Badminton  Europe  Confederation  ako aj  Badminton  World  Federation  nepravidelne  organizujú
trénerské  semináre  /  konferencie  na  medzinárodnej  úrovni.  SZBe  potrebuje  mať  na  týchto
podujatiach svojho zástupcu. 

7.7.2 Slovenská účasť na medzinárodných trénerských podujatiach

Predseda  TMK  sa  bude  zúčastňovať  týchto  podujatí  prednesie  z  nich  sumár  na  každoročnej
zväzovej trénerskej konferencii. 

7.8 Náklady:

Trénerské školenia:
školiteľ: 160€ / 2 dni, ak je to predseda TMK tak 0 € v rámci platu
školiaca miestnosť: 60€ / 2 dni
hala: 60 € / 2 dni  (čiastočne je k dispozícii v rámci letného sústredenia) 
Spolu: 280 € / 2 dni. 
Priemerne 4 dni do roka = 560 €

Dotácie za činnosť trénerov:
5 000 € / rok

Trénerská konferencia:
Prednášková miestnosť: 100€
8x prednáška: 8x 50€ (predseda TMK prednáša v rámci platu)
Prednáška odborníka – 200€
dokopy: 700 €

Trénerský seminár:
cca: 1000 € 

BEC Summer School:
 4 * 300 = 1 200 € / rok

Medzinárodné trénerské podujatia:
 Vstupenka + cestovné + ubytovanie + strava = cca 800 € / rok.

Spolu: 9 260 €

Záver

Obnovená  TMK by  mala  hneď  určiť  zodpovedných  reprezentačných  trénerov  podľa  vekových
kategórii,  začať  realizovať  zväzové  sústredenia,  dohodnúť  sa  na  preferovanej  metodike
a zapracovať ju do celého systému vzdelávania trénerov. Je potrebné začať organizovať trénerské
školenia na pravidelnej báze, pridať trénerskú konferenciu, ktorej účasť bude podmienená príjmom
trénerských  dotácii.  Zväz  by  taktiež  pokračoval  v  organizovaní  trénerských  seminárov
so zahraničným trénerom a pridal by aj vlastnú výpravu na medzinárodné podujatia.  
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8. Domáce súťaže

Dobre nastavené súťaže môžu významne podporiť rozvoj talentov. V najvyšších súťažiach sa musí
presadzovať bedmintonová kvalita. Ak sa tak nedeje, kvôli iným faktorom (únava, kvantita), súťaže
neplnia svoj účel.

Problémy súčasnej situácie: 
• Mládežnícke súťaže:

◦ najlepší hráči bývajú preťažovaní veľkým počtom zápasov na deň
◦ najlepší hráči hrajú najťažšie zápasy až po viacerých „rozohrávacích“, nevedia podať

svoje maximum na prvom zápase
◦ hráči nie sú nútení podávať výkony viac dní za sebou (ako je nutné na medzinárodných

súťažiach)
◦ veľká časť hráčov je demotivovaná hraním minimálneho počtu zápasov
◦ kvalifikácia cez Q turnaje nemusí byť spravodlivá (rozdiely medzi oblasťami)
◦ hráč 13.-24. miesta, sa musí zúčastniť 2 turnajov (Q + A) jednej kategórie v jednom

dvojmesačnom cykle. Kalendár je kvôli tomu preťažovaný tiež

◦ súťaže družstiev sa konajú len v 2 kategóriách: U15 a U19 (žiaci a dorastenci). Napriek
tomu záujem o túto súťaž klesá

• Súťaže dospelých: 
◦ extraliga  je  málo  zaujímavá  pre  divákov  –  víťaz  sezóny  sa  dá  jasne  predvídať  po

zverejnení súpisiek družstiev
◦ extraligový klub má povinnosť postaviť len jedno družstvo (žiacke alebo dorastenecké)

a odohrať s ním krajské alebo oblastné kolo

Referendum:
Pred  nejakým  časom  SZBe  konal  „referendum“,  kde  sa  pýtal  klubov  či  sú  za  dvojdňové
mládežnícke A turnaje. Vyplynulo z toho, že väčšina klubov zmenu na 2 dni nechce. 

Keď sa však opýtame iba trénerov súčasných najlepších hráčov (teda ktorých sa to týka), jasná
väčšina povie, že turnaje treba zmeniť, jeden deň je nevyhovujúci a veľká časť z nich dodá, že
zmeniť treba viac ako len dĺžku A turnaja. 

Požiadavky na zmenu:
• najlepší hráči sa potrebujú so sebou na turnajoch pravidelne stretávať a odohrať medzi sebou

čo najviac zápasov
• aby boli zápasy kvalitné, musia si byť hráči čo najvyrovnanejší
• zápasov má byť primerané množstvo – nesmú byť preťažovaní hraním veľkého množstva

zápasov počas jedného dňa
• musia byť schopní podať kvalitný výkon viac dní po sebe (požiadavka medzinárodných

súťaží), a aj v doobedňajších hodinách  hneď od prvého zápasu
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Konkrétne návrhy:
 

8.1 Mládežnícke súťaže

– zmeny v individuálnej aj kolektívnej súťaži:

8.1.1 Mládežnícke súťaže jednotlivcov – Grand Prix

– nový formát mládežníckych GP súťaží. Turnaje A, B, C, D:

A – celoslovenský
B – celoslovenský
C – oblastný
D – ostatné

• GP A turnaj:
◦ trvá 2 dni (sobota a nedeľa)
◦ zúčastňuje sa top 16 hráčov
◦ posledných 6  hráčov povinne zostupuje do B turnaja v najbližšom cykle.
◦ hrajú sa všetky zápasy o poradie na 2 víťazné sety

• GP B turnaj:
◦ trvá 1 deň
◦ štandardne sa zúčastňuje 16 hráčov (výkonnostne 17-32)
◦ najlepších 6 hráčov povinne postupuje na najbližší A turnaj
◦ najlepších 6 hráčov získava viac bodov do rebríčka ako posledných 6 hráčov A turnaja
◦ posledných 8 hráčov (presnejšie poslední 4+4 z každej oblasti) povinne zostupujú do C

turnajov v najbližšom cykle
◦ zápasy  o  poradie  hrajú  hráči  ktorí  vypadli  v  prvom  kole,  a  potom  na  určenie

postupujúcich a zostupujúcich miest

• GP C turnaj:
◦ oblastný (východ, západ)
◦ trvá 1 deň
◦ hráči výkonnostne na 33. až XX mieste 
◦ najlepší 4 hráči povinne postupujú na najbližší B turnaj
◦ najlepší 4 hráči majú viac bodov ako 8 posledných na B turnaji

• GP D turnaje:
◦ ostatné turnaje
◦ účasť bez výkonnostných alebo oblastných obmedzení
◦ minimálne body

Pri početne slabej generácii sa C turnaje nemusia uskutočniť a B turnaj sa môže mierne rozšíriť.
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Výhody a nevýhody nového formátu A turnajov:
• Výhody:

◦ epreťažuje najlepších hráčov
◦ široká skupina hráčov si dobre zahrá (každý 11 zápasov / 2 dni) s vyrovnanými súpermi
◦ učí podávať výkony viac dní za sebou
◦ dá sa pohodlnejšie realizovať v halách so 4 kurtami (menší počet zápasov na deň)

• Nevýhody:
◦ vyberie sa menšie štartovné (menší počet účastníkov)
◦ náklady pre organizátorov sú vyššie – 2 dni (prenájom haly, odmena vrchnému 

rozhodcovi)
◦ náklady pre účastníkov sú vyššie (ubytovanie, košíky...)

Problém vyšších nákladov treba rozdeliť medzi všetky zainteresované strany:
• zvýši sa štartovné na 5 € / disciplína
• organizátori sa uspokoja s menším príjmom na deň.
• SZBe bude dotovať každý mládežnícky A turnaj sumou 320 € 8.3.1.
• organizátor  turnaja  zabezpečí  možnosť  lacného  nocľahu  formou  vlastnej  karimatky

a spacáku v hale

Rozbor A turnajov – starý formát a nový formát:
Starý formát:

• štandardne 24+24 hráčov
• štartovné: 4€ / disciplína t.j. 24*12€ chlapci + 24*12€ dievčatá = 576 € / 1 deň
• celkovo zápasov: 91 / 1 deň

nový formát:
• štandardne 16+16 hráčov
• štartovné 5€ / disciplína 16*5€ chlapci + 16*5€ dievčatá = 480 € / 2 dni
• dotácia od SZBe 320 €, dokopy teda 800 € / 2 dni
• celkovo zápasov 117 / 2 dni

8.1.2 Mládežnícke súťaže družstiev

– sú potrebné zmeny aj v súťaži družstiev.

Problém na Slovensku je v nízkom počte juniorov, ako aj v klesajúcom záujme klubov o súťaže
družstiev. Na jednej strane zväz potrebuje zapojiť do súťaží družstiev čo najviac klubov, na druhej
strane, súťaže družstiev v súčastnosti nemá kto hrať, lebo iba málo klubov dokáže postaviť kvalitné
družstvá.

Zmeny v súťaži družstiev:

• U19: súťaž zmiešaných družstiev na 5 zápasov (MS, WS, MD, WD, XD)
• U17: súťaž chlapčenských a dievčenských družstiev – na 4 zápasy (1. dvojhra, 2. dvojhra, 

3. dvojhra, štvorhra)
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• U15: súťaž zmiešaných družstiev na 7 zápasov (MS1, MS2, WS1, WS2, MD, WD, XD)
• U13: súťaž chlapčenských a dievčenských družstiev – na 4 zápasy (ako U17)

Kluby  sú  motivované  pracovať  s  družstvami  kvôli  vysokého  koeficientu  za  úspechy  v  súťaži
družstiev v trénerských dotáciách 7.4.1 a povinnosi účastíkov extaligy a druhej ligy 8.2.2.

8.2 Súťaže dospelých

Pri  súťažiach  dospelých  nepočuť  toľko  kritiky  na  individuálne  súťaže  ako  pri  mládežníckych.
A turnaje sa hrajú 2 dni + 1 deň piatková kvalifikácia. Možno len, že slabší hráči si na nich veľmi
nezahrajú. Viac sa diskutuje o potrebe zmeniť extraligu, ktorá je v súčasnosti divácky nezaujímavá.

8.2.1 Individuálne súťaže dospelých – Grand Prix

Napriek tomu, že nepočuť o požiadavke meniť GP systém u dospelých (sčasti aj preto, že dospelí si
sami zodpovedajú za svoje úspechy), so zmenou mládežníckych súťaží je logická aj zmena súťaží
dospelých podľa  mládežníckeho A, B, C, D formátu  8.1.1.  Dá sa od toho očakávať skvalitnenie
širšej skupiny najlepších hráčov, ako aj zapojenie do GP súťaže celkovo širšiu skupinu hráčov.

8.2.2 Súťaže družstiev dospelých

V Dánsku sa hrajú ligové stretnutia  na 13 zápasov ale  najvyššia  liga sa hrá len na 6 zápasov.
Znížený počet v najvyššej lige má okrem iného (ľahšia medializácia v TV) taký zmysel,  že sa
presadzuje bedmintonová kvalita a kluby sú nútené sa viac zamerať na kvalitu prípravy svojich
hráčov.  

Niektoré slovenské kluby v extralige majú problém vôbec postaviť 4+2 kvalitných hráčov. Tie,
ktoré s tým problém nemajú, naopak ťažia z tejto výhody. Rozdiely sú veľké, na začiatku sezóny po
zverejnení súpisiek je viacmenej rozhodnuté, kto bude víťaz. Súťaž sa tak celý rok len odohráva
a nie  je  až  taká  zaujímavá.  Veľký  počet  zápasov  zabraňuje  možným  prekvapeniam.  Mierne
zatraktívnenie je play-off.

Extraliga:
• upraviť  formát  na  6  zápasov  (MS1,  MS2,  WS,  MD,  WD,  XD)  –  kvôli  presadeniu

bedmintonovej kvality
• maximálne 1 zahraničný hráč
• maximálne 2 hosťovania
• hrá sa na play-off – kvôli zatraktívneniu
• pri vyrovnanom stave 3:3 sa na zatraktívnenie súťaže použije dánsky „zlatý set“* na určenie

víťaza
• povinnosťou účastníka je postaviť aspoň 2 mládežnícke družstvá (dôležité)

*„Zlatý  set“  je  atraktívne  rozuzlenie  stavu  3:3  na  zápasy.  Tréneri  oboch  družstiev  striedavo
postupne po jednej vylúčia 4 disciplíny ktoré nechcú hrať. Na zvyšnú 5. disciplínu môžu postaviť
ktoréhokoľvek z už použitých hráčov. Hrá sa iba jeden set do 21.
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Nižšie ligy:
• hrajú sa v 8-zápasovom formáte (ako doteraz)
• druhá  liga  (druhá  najvyššia)  –  povinnosťou  účastníka  je  postaviť  aspoň  1  mládežnícke

družstvo

8.3 Dotácie súťaží
Dotácie na súťaže majú pre organizátorov turnajov podpornú aj motivačnú úlohu. Nahrádzajú tiež
systém udeľovania pokút.

8.3.1 Dotácie organizátorom GP A turnajov

SZBe poskytne organizátorom 2-dňových A turnajov dotáciu 320 € / turnaj

Dotácia bude podmienená splnením organizačných požiadaviek:
• včasné zaslanie fotiek, stručného reportu SZBe (vlastná propagácia)
• zabezpečenie bufetu / občerstvenia
• zabezpečenie možnosti lacného nocľahu v hale na vlastných karimatkách a spacákoch
• zabezpečenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli po starom predmetom udeľovania pokút 

(teplota, číselníky)

Peniaze sa v mládežníckych kategóriách dajú použiť z balíka určeného na rozvoj talentovaných
športovcov (väčšina účastníkov A turnajov).

8.3.2 Dotácie organizátorom ostatných súťaží

V súčasnosti,  za  nesplnenie  niektorých  povinností  (nedodanie  výsledkov  súťaže  načas,  teplota
v telocvični, číselníky), športovo-technická komisia udeľuje organizátorovi súťaže pokutu. 

Pokutovaný organizátor súťaže môže stratiť motiváciu organizovať súťaže v budúcnosti a zväz tak
môže prísť o ochotných organizátorov súťaží, ktorých nie je veľmi veľa.

Namiesto súčasného systému si SZBe vyčlení sumu 5 000 € na dotácie organizátorom súťaží. SZBe
tento balík rozdelí organizátorom turnajov za každý turnaj, kde budú splnené podmienky:

• dodanie výsledkov do 48 hodín (dôležité kvôli propagácii)
• teplota v telocvični
• číselníky 
• zabezpečenie bufetu / občerstvenia

8.4 Najvyššie súťaže

Majstrovstvá SR dospelých a finále extraligy sú tým najzaujímavejším, čo náš bedmintonu ponúka.

8.4.1 Predaj lístkov na M-SR dospelých a na finále extraligy

• treba pozdvihnúť tieto súťaže na vyššiu úroveň
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• organizovať ich v halách s hľadiskom
• predávať lístky na podujatia vo zväzovom e-shope 9.4
• vstupenky budú pre členov SZBe zadarmo

8.5 Náklady

Dotácie organizátorom A turnajov:
mládežnícke: 320 € * 3 turnaje do roka * 4 vekových kategórií =  3 840 €
– hradia sa z balíka určeného na rozvoj talentovaných športovcov

dospelí: 320 * 3 turnaje do roka = 960 €

Dotácie organizátorom ostatných súťaží:
5 000 €

Košíky:
• Majstrovstvá SR – Grand Prix:

◦ 23 túb (cca 3 košíky na zápas) * 30 € * 5 vekových kategórii = 3 450 €

• Majstrovstvá SR – družstvá:
◦ Maximálne ako M-SR jednotlivcov, ale len 4 vekové kategórie = 2 760 €

• Extraliga:
◦ celá sezóna = 4 500 €

Spolu: 
3 840 € –  balík určený na rozvoj talentovaných športovcov
16 670 € 

Záver:

Na A turnajoch si výborne zahrajú hráči na 1. – 16. mieste. Na B turnajoch si výborne zahrajú hráči
na 16. – 20. mieste (cca 4 najlepší). Hráči 20. – 32. si zahrajú aspoň 2 zápasy v disciplíne. Hráči na
cca 33. – 41. mieste (2x štvorica najlepších) si zahrajú dobre na oblastných C turnajoch. A možno aj
ten zvyšok hráčov si zahrá slušný počet zápasov na C turnaji. Ak by to nestačilo, sú tu D turnaje. 

Súťaže družstiev majú motivovať kluby pracovať s kvantitou. 

Extraliga sa mierne zmení, aby sa viac presadzovala bedmintonová kvalita pred kvantitou a aby
bola viac atraktívna.
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9. Rekreačný bedminton

– návrhy na zapojenie širokej verejnosti do bedmintonu

Súčasná situácia:

Už pred  viacerými  rokmi  bedminton  na  Slovensku  zaznamenal  veľký  boom,  prevádzkovatelia
tenisových dvorcov pridali do ponuky bedmintonové kurty a k tomu vzniklo mnoho samostatných
bedmintonových komerčných centier. Dnes je už takmer v každom meste bedmintonové centrum,
kde je možné si prenajať ihrisko, organizujú sa mestské ligy alebo amatérske turnaje. Veľa ľudí to
využíva a chodia si zahrať s priateľmi vo voľnom čase.

Zväzu sa zatiaľ nedarí zapájať týchto ľudí do svojej členskej základne.

Z 25-35 ročného rekreačného hráča už nikdy nebude špičkový hráč, ale takýto človek, ak bude mať
so zväzom pozitívnu skúsenosť, bude svoje deti viesť k súťažnému bedmintonu, a môže sa stať
aktívnym členom ako rodič, vedúci klubu, sponzor, tréner, rozhodca... 

Dánsky  národný  bedmintonový  zväz  vysvetľuje  svoje  úspechy  tým,  že  dokázal  zapojiť  do
bedmintonu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a výkonnosť.

Požiadavky na zmenu:

• vytvoriť možnosť stať sa členom SZBe pre všetkých, ktorí o to majú záujem
• prezentovať sa pred rekreačnými hráčmi v bedmintonových centrách
• dať ľuďom dôvod na zapojenie sa do SZBe
• vytvárať príležitosti aj pre neregistrovaných bedmintonistov (šport pre všetkých)

Konkrétne návrhy:

9.1 Priamo registrované členstvo

V súčasnosti sa nemôže stať členom SZBe každý, kto o to má záujem. Musí mať vo svojom okolí
registrovaný klub. Nie je vždy jednoduché založiť klub, keď v okolí žiadny nie je a môže to byť
prekážka, ktorá odradí mnohých ľudí.

9.1.1 Povoliť priamo registrované členstvo

–  teda členstva bez klubu. Malo by byť mierne znevýhodnené oproti členstvu v klube:

Ročný členský poplatok individuálneho člena cez klub: 10€
Ročný členský poplatok individuálneho priamo registrovaného člena: 15€

Takýto  typ  registrácie  bežne  funguje  v  iných  slovenských  zväzoch  (Slovenský  atletický  zväz,
horolezecký spolok JAMES...)
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9.2 Propagácia členstva v SZBe

– zväz potrebuje robiť reklamu na členstvo, kvôli oslovovaniu rekreačných hráčov.

9.2.1 Vytvorenie propagačnej stránky

 www.bedminton.sk/pridaj-sa

Musia tam byť stručne vypísané všetky výhody, ktoré členstvo v SZBe prináša:
 
– hromadné poistenie členov 9.5
– možnosť hrať oficiálne súťaže 
– zadarmo vstupenky na najvyššie oficiálne podujatia 8.4.1
– zľava na štartovnom vo zväzových súťažiach rekreačného bedmintonu 9.3.3
– zľava v obchodoch 9.4
– ostatné možnosti spolupráce (dobrovoľníctvo, sponzorstvo).

9.2.2 Vytvorenie propagačných predmetov

• propagačný transparent cca 1m x 0,5m
◦ formou plagátu – príjemný vzhľad s bedmintonovou tématikou.
◦ obsahuje odkaz na propagačnú stránku: www.bedminton.sk/pridaj-sa

• propagačné predmety – balóny, kľúčenky, tričká, nálepky…
◦ obsahujú odkaz na propagačnú stránku: www.bedminton.sk/pridaj-sa

9.2.3 Spolupráca s amatérskymi bedmintonovými centrami

SZBe bude aktívne nabádať na spoluprácu s bedmintonovými centrami:

– centrum si vyvesí propagačný transparent SZBe
– SZBe mu na  oplátku  vytvorí  atraktívny inzerát  s  odkazom na internetovú stránku,  popisom,
adresou, mapou, fotkami, službami (+miestna liga), cenníkom vo svojom internetovom katalógu,
ktorý aktívne spravuje.

9.3 Súťaže pre rekreačných bedmintonistov

Zákon o športe (440/2015 Z.z) rozlišuje pojem „šport pre všetkých“, ktorý zjednodušene možno
chápať aj ako šport bez nutnosti registrácie v národnom zväze.

SZBe sa zatiaľ vôbec neangažuje v športe pre všetkých (rekreačný bedminton).

9.3.1 Podpora detských súťaží rekreačného bedmintonu

Na Slovensku sa organizujú detské neoficiálne turnaje,  kde si  deti  môžu zahrať s vyrovnanými
súpermi bez ohľadu na vek, pohlavie či členstvo v zväze. Deti sa subjektívne podľa výkonnosti
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rozdelia  do  výkonnostných  kategórii  a  hrajú  medzi  sebou  zápasy.  Malé  šikovné  deti  hrajú  so
staršími  nováčikmi,  dievčatá  s  chlapcami  atď.  Súťaže  sú  obľúbené  medzi  účastníkmi.  Malí
začínajúci hráči, ale aj starší začínajúci hráči, si na oficiálnych súťažiach tak dobre nezahrajú. 

SZBe by mal podporovať tieto súťaže:
• formou internetovej propagácie na svojej stránke v sekcii rekreačného bedmintonu
• formou dodania propagačných predmetov 9.2.2  , ktoré sa môžu použiť ako ceny v súťaži

9.3.2 Podpora súťaží rekreačného bedmintonu (pre dospelých)

Mestské ligy, švajčiarske turnaje a pod.

Podpora  by  mala  byť  určená  centrám,  s  ktorými  bola  nadviazaná  spolupráca  9.2.3 formou
internetovej propagácie na svojej stránke v sekcii rekreačného bedmintonu.

9.3.3 Organizácia súťaží rekreačného bedmintonu

Amatérski bedmintonisti, najmä v menších mestách, majú problém s tým, že v miestnych ligách
stále hrajú proti tým istým hráčom. 

SZBe by mal využiť situáciu a organizovať súťaže, kde sa stretnú amatérski hráči z rôznych miest.
Musí však byť zabezpečené, aby sa tam nedostali hráči hrajúci vyššie súťaže (Extraligu, druhú ligu,
GP A,  B turnaje),  že  si  všetci  účastníci  dobre  zahrajú  (švajčiarsky  systém),  primerané  vekové
kategórie  (do  40,  nad  40)  organizovať  to  v  hale  veľkým počtom kurtov.  Záujem určite  bude,
štartovné vykryje náklady na organizáciu.

Dôležité je dať zľavu na štartovnom pre registrovaných členov.

9.4 Zväzový e-shop

SZBe vlastní spoločnosť Bedminton s.r.o. cez ktorú môže okrem iného prevádzkovať obchod.

9.4.1 Predaj produktov vo vlastnom obchode

Prostredníctvom vlastného obchodu SZBe nemusí konkurovať iným obchodom špecializujúcim sa
na bedmintonové potreby, no mal by predávať:

– vstupenky na najvyššie bedmintonové podujatia (M-SR dospelých, finále extraligy)*
– darčekové predmety s bedmintonovou tématikou (hrnčeky, tričká, karty, uteráky, kľúčenky…)
– balíky pre detský bedminton 3.2.7.

Dôležité je dať zľavu pre registrovaných členov (10% z ceny).

*vstupenky pre registrovaných členov budú zadarmo.
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9.4.2 Partnerské obchody

– spolupráca s partnerskými obchodmi (bedmintonové potreby).

• partnerský obchod dá zľavu pre registrovaných členov
• SZBe si vyvesí banner na partnerský obchod na svoju stránku

9.5 Hromadné poistenie členov

– funguje v bedmintone napr. vo Veľkej Británii.
– funguje na Slovensku napr. v k  lube slovenských turis  t  ov.

9.5.1 poistenie v rámci členského poplatku

SZBe potrebuje dohodnúť s konkrétnou poisťovňou vhodné podmienky.

1€ z členského poplatku ide poisťovni na poistenie, podľa dohodnutých podmienok.

Zaujíma nás poistenie:
– Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (hlavne pre trénerov, vrchných rozhodcov).
– Úrazové poistenie (hlavne pre hráčov).

9.6 Bedmintonové kempy pre dospelých

Veľa  amatérskych  hráčov  sa  chce  v  bedmintone  zlepšovať,  no  kluby  ich  neprijmú,  pretože
začínajúci dospeláci pre nich nie sú perspektívny. 

Veľa začínajúcich trénerov sa v bedmintone chce zlepšovať, no nemajú kde.

9.6.1 Organizácia bedmintonových kempov pre dospelých

SZBe potrebuje  organizovať  Bedmintonové  kempy pre  dospelých,  ako  súčasť  bedmintonového
vzdelávania, ale aj ako súčasť podpory bedmintonu pre všetkých.

Špecifiká bedmintonového kempu pre dospelých:
• zabezpečenie pekného ubytovania
• zabezpečenie relaxačných služieb

9.7 Komisia rekreačného bedmintonu

Rekreačný bedminton je dostatočne veľká sekcia na to, aby bola riadená komisiou. 
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9.7.1 Vytvorenie komisie rekreačného bedmintonu

Jej úlohou je:
• monitorovať centrá a spravovať online katalóg bedmintonových centier. 
• oslovovať ich s ponukou spolupráce 9.2.3
• informovať ich o zväzových rekreačných súťažiach 9.3.3
• propagovať miestne rekreačné súťaže 9.3.2

– Ideálne by mala mať krajskú štruktúru.

9.8 Náklady

Priamo registrované členstvo: 
0€ – skôr to bude zvyšovať príjem.

Propagácia členstva v SZBe:
výroba propagačných predmetov: 1 000 € / rok

Obchod (e-shop):
zväzový e-shop – 0€ – si na seba zarobí sám
partnerské obchody – 0€ – spolupráca formou reklamy na stránke

Súťaže rekreačného bedmintonu: 
podpora detských súťaží – 0€ – použitie už zaplatených propagačných predmetov 9.2.2
podpora súťaží rekreačného bedmintonu – 0€ – formou internetovej propagácie
organizácia súťaží rekreačného bedmintonu – 0€ – súťaže si na seba zarobia štartovným

Hromadné poistenie členov:
0€ – ušlý zisk z členských poplatkov vyváži väčší počet registrácií

Bedmintonové kempy pre dospelých:
0 € – všetky náklady hradia účastníci

Spolu: 1 000 €

Záver

Vyššie uvedenými návrhmi by sa mohla značne rozšíriť  členská základňa zväzu.  Nárast  možno
očakávať o viac ako o 10%, teda odvod 1€ z príjmu z členských poplatkov neprivedie SZBe do
straty. Zväz bude ťažiť z väčšieho záujmu o bedminton, (bude zaujímavejší pre sponzorov) a môže
očakávať viac registrovaných detí (efektívnejšie hľadanie talentov). Kempy pre dospelých majú aj
dôležitú vzdelávaciu úlohu.
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10. Zväz

Mladí hráči, aj keď prejdú dobre nastavenou hráčskou cestou, budú vedení dobrými trénermi, budú
hrať kvalitné domáce súťaže, potrebujú byť zastrešovaní dobrým športovým zväzom. 

Súčasná situácia:

• v súčasnosti je málo ľudí, ktorí sú ochotní reálne pre zväz niečo urobiť
• veľa ľudí je znechutených činnosťou a nečinnosťou zväzu
• ľudia nemajú veľa možností spoznať skutočnú činnosť funkcionárov
• nie sú verejne známe dlhodobé konkrétne ciele, o ktoré sa snaží celé bedmintonové hnutie

Požiadavky na zmenu:

• zapojiť viac ľudí do činnosti zväzu
• propagovať činnosť zväzových funkcionárov
• propagovať krátkodobé aj dlhodobé ciele zväzu

Konkrétne návrhy:

10.1 Riadenie a výkon

Veľa ľudí poukazuje na potrebu oddelenia riadenia od výkonu. 

Komisie by mali pokrývať a riadiť čo najviac zväzových činností, návrhy predkladať výkonnému
výboru  (VV)  na  schválenie.  VV  návrh  buď  schváli  alebo  neschváli  a  vráti  ho  komisii  na
prepracovanie.

V posledných rokoch však badať tendenciu, že VV prichádza s vlastnými návrhmi, o ktorých si
potom hlasuje. Čoraz viac zväzových činností nepatrí pod žiadnu komisiu. V decembri 2017 VV
zrušil trénersko-metodickú komisiu a rozhodcovskú komisiu. Nevznikol iný orgán, ktorý by prevzal
po nich funkciu.

Obnovenie starých a vznik nových komisií:

Komisia detského bedmintonu 3.3.1
Trénersko-metodická komisia 7.1.1
Komisia rekreačného bedmintonu 9.7.1

10.1.1 Rozhodcovská komisia

Obnovenie komisie, ktorá bola zrušená v decembri 2017. Jej úlohy:
• zabezpečovanie vzdelávania vrchných a hlavných rozhodcov
• rozdeľovanie úloh vrchným a hlavným rozhodcom
• monitorovanie a vyhodnocovanie aktivity vrchných a hlavných rozhodcov
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10.1.2 Hráčska komisia

– zavedenie novej komisie. Jej úlohy:
• hájiť záujmy hráčov pred ostatnými orgánmi SZBe
• komunikovať, prijímať podnety, sťažnosti, zisťovať mienku hráčov (ankety)
• vypracovávať návrhy na základe podnetov od hráčov pre ostatné komisie
• mať konečné slovo pri udeľovaní disciplinárnych trestov a pokút pre hráčov

◦ ŠTK a TMK budú tresty hráčom, na základe porušenia smerníc, navrhovať hráčskej komisii,
ktorá ich bude vyšetrovať a dá možnosť sa k prípadu vyjadriť aj obvinenej strane 

10.2 Získavanie nových ľudí pre činnosť vo zväze

Nevyhnutnosťou  vzniku  nových  komisií  je  zapojenie  nových  ľudí  do  činnosti  zväzu.  Veľa
odborníkov  a  iniciatívnych  členov  zväzu  je  však  znechutených z  aktuálnej  činnosti/nečinnosti
SZBe, a odmieta aktívnu spoluprácu so zväzom.

Znechutenie,  čiastočne  môže  spôsobovať  nevedomosť,  čiastočne  prístup  predstaviteľov  zväzu.
Treba sa pokúsiť túto všeobecnú nevôľu odstrániť.

10.2.1 Propagácia činnosti SZBe

Bežný  človek  má  k  dispozícii  iba  minimum  informácii  o  tom,  na  čom  momentálne  pracujú
zamestnanci  zväzu,  na  čo  sa  míňajú  peniaze,  aké  ciele  sa  sledujú,  čím sa  VV zaoberal  a  aké
rozhodnutia prijal a prečo.

Aby sa zabránilo nevedomosti a šíreniu dezinformácii a aby si predstavitelia zväzu obhájili svoje
rozhodnutia  pred  verejnosťou je  vhodné uverejňovať  na  webovej  stránke informácie  o  činnosti
zväzu – nad rámec súčasných článkov „čo sa udialo v mesiaci“ a „čo nás čaká v mesiaci“, nad
rámec povinného zverejňovania stavu štátneho účtu, zmlúv a zápisníc.

Ako sa propagovať?
Jednoducho napr. formou blogu. Stačí aj raz za štvrťrok vysvetliť svoj uhol pohľadu, popísať svoju
prácu, dianie vo zväze, problémy, s ktorými sa bolo treba vysporiadať, najbližšie vyhliadky atď.

• Blog generálneho sekretára ako zamestnanca zväzu. 
• Blog športovo-technického manažéra ako zamestnanca zväzu.
• Blog komunikačno-administratívneho manažéra ako zamestnanca zväzu.
• Blog predsedu TMK ako zamestnanca zväzu (ak bude).
• Blog prezidenta SZBe ako vedúceho výkonného výboru.

10.2.2 Výkonný výbor – spoločná vízia a ciele

Výkonný výbor je volený členskou konferenciou na 4 roky. 

Mal by si od začiatku stanoviť jasnú víziu a plán cieľov (ako má slovenská cesta bedmintonu), ktoré
budú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo špecifikované (S.M.A.R.T.). 
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Pravidelne (napr. štvrťročne) vyhodnocovať situáciu, prispôsobovať sa situácii, tak aby zabezpečil
približovanie k stanoveným cieľom.

Vízia, ciele a ich prípadné neskoršie úpravy musia byť zverejnené na stránke SZBe.

10.2.3 Prístup predstaviteľov zväzu

Predstaviteľom  SZBe  je  vytýkaný  autoritatívny  prístup,  presadzovanie  svojich  záujmov,
presadzovanie svojich  hráčov,  zamietanie  cudzích  návrhov,  nečinnosť pri  dožadovaní  sa  zmien,
nezmyselné pokutovanie atď.

• Autoritatívny prístup a presadzovanie svojich záujmov rieši opatrenie oddelenia výkonu od
riadenia (10.1). Riadiť budú poverené komisie, VV bude schvaľovať ich návrhy. 

• Obvinenia z presadzovania svojich hráčov riešia jasné pravidlá získavania štatútov (4.1).

• Nezmyselné  pokutovanie  hráčov  rieši  hráčska  komisia  (10.2.1),  ktorá  bude  prípady
prešetrovať a hľadať všetky možné spôsoby ako sa pokute vyhnúť. Nezmyselné pokutovanie
organizátorov turnajov (za včasné nedodanie výsledkov atď.) rieši  dotácia organizátorom
turnajov ako aj dotácia A turnajov (8.3.2).

• Námietky proti súčasnej situácii (napr. zlé súťaže) a návrhy na zmenu vypočuje hráčska
komisia (10.2.1), ktorá bude presadzovať relevantné návrhy pred ostatnými orgánmi SZBe.

• Odštartovanie  reforiem  „slovenskej  cesty  bedmintonu“  alebo  podobných  zvýši
dôveryhodnosť predstaviteľov SZBe.

Keď  sa  navrhovanými  zmenami  predíde  všeobecnej  nevedomosti  aj  spochybňovaniu  prístupu
predstaviteľov SZBe, dá sa predpokladať omnoho väčší záujem o zapojenie sa ľudí do práce zväzu.

Vhodný človek musí byť v prvom rade ochotný robiť niečo pre zväz vo svojom voľnom čase.

10.2.4 Kde hľadať nových ľudí

Komisia detského bedmintonu a školitelia BWF Shuttle Time:
• tréneri dlhodobo pracujúci so začínajúcimi deťmi
• tréneri aktuálne pracujúci s väčším počtom začínajúcich detí  
• úspešní mladí hráči (študenti VŠ)

TMK, reprezentační tréneri, asistenti trénerov:
• dlhodobo úspešní tréneri
• aktuálni úspešní tréneri
• dlhodobo úspešní dospelí hráči
• úspešní mladí hráči (študenti VŠ)

Komisia rekreačného bedmintonu:
• aktívni členovia zväzu
• starší aktívni hráči
• mladí členovia zväzu (študenti VŠ)
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• vedúci družstiev z nižších líg
• prevádzkari bedmintonových centier

Rozhodcovská komisia:
• vrchní rozhodcovia
• hlavní rozhodcovia

Hráčska komisia:
• skúsení úspešní hráči
• nekonfliktní úspešní hráči 
• mladí nekonfliktní úspešní hráči (študenti VŠ)

10.3 Náklady

Zákon o športe (440 / 2015 Z.z.) § 69 (6): 
„Výdavky  na  správu  a  prevádzku  národného  športového  zväzu  vynaložené  z  príspevku

uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku
uznanému športu.“

V našom prípade 15 % z prijatého príspevku uznanému športu činí 30 000 €

Mzdy zamestnancom:
súčasné ročné náklady (3 zamestnanci): cca 21 000 € / rok

Slovenská cesta bedmintonu počíta so štvrtým zamestnancom – predsedom TMK 7.1.2 a celkovými
ročnými nákladmi na prevádzku zväzu 30 000 €

Ďalšie náklady: 
0€ – v rámci bežnej činnosti zväzu.

 

Záver

Zväz  bude  najlepší  vtedy,  keď  dokáže  do  svojej  činnosti  zapojiť  ľudí,  ktorým na  slovenskom
bedmintone naozaj záleží a všetci budú svojím malým dielom prispievať k spoločnej snahe.

Je v možnostiach zväzu zamestnávať štvrtého zamestnanca (na čiastočný pomer) – predsedu
TMK.
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11. Finančná analýza

– finančná analýza návrhov projektu Slovenská cesta bedmintonu.

11.1 Príjmy

Príspevok uznanému športu (v roku 2018):
Reálne: 199 112 €
Pre zjednodušenie: 200 000 €

Príjmy z členských príspevkov, prestupov, hosťovaní:
cca: 13 000 €
 
Príjmy z reklamného priestoru:
cca: 3 000 €

Ostatné príjmy:
0€ – Slovak Open – vykrýva náklady
0€ – Slovak Junior, Slovak Youth – vykrýva náklady
0€ – dotácia BEC na Shuttle Time – neberie sa do úvahy
0€ – dotácia BEC na trénerské školenia – neberie sa do úvahy
0€ – ostatné dotácie – neberie sa do úvahy
0€ – 2% – neberie sa do úvahy
0€ – zisk z Bedminton s.r.o. – neberie sa do úvahy

Príjmy spolu: 216 000 €

11.2 Obmedzenia

Zákon č. 440/2015 Z. z. – Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 69
(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

a)  15 % finančných prostriedkov z  príspevku uznanému športu  na účel  športu mládeže
s jeho  príslušnosťou,  a  to  pomerne  medzi  športové  kluby  podľa  počtu  aktívnych
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23
rokov v kolektívnych športoch,
30 000 € – dotácia klubom na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.

b)  20  % finančných  prostriedkov  z  príspevku  uznanému  športu  na  účel  rozvoja
talentovaných športovcov; kritériá, účel a  rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje
najvyšší orgán národného športového zväzu,
40 000 € – zväzom určené projekty na rozvoj talentovaných športovcov

c)  25  % finančných  prostriedkov  z  príspevku  uznanému  športu  na  účel  športovej
reprezentácie.
50 000 € – na účel reprezentácie 
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(6)  Výdavky  na  správu  a  prevádzku národného  športového  zväzu  vynaložené  z  príspevku
uznanému  športu  nesmú  prekročiť  15  % z  ročných  príjmov  národného  športového  zväzu
z príspevku uznanému športu.
Maximálne 30 000 € na zamestnancov zväzu 

11.3 Výdaje:
1 – Analýza, vízia a ciele:
Spolu: 0€

2 – Propagácia 2.3
Spolu: 5 000 €

3 – Detský bedminton 3.4
3 650 – detské súťaže
1 000 – vyškolenie nových ZsB školiteľov
4 000 – ZsB  školenia dokopy
1 000 – podpora aktívnych učiteľov
Spolu: 9 650 €

4 – Talentovaní športovci a reprezentanti 4.4
3 920 – Výberové sústredenia
13 880 – Letné sústredenia širšej reprezentácie
6 300 – Prípravné sústredenia
2 700 – BEC Summer School
9360 – BEC regionálne projekty + talentovaní športovci v kategórii dospelých
8000 – U19
7 000 – U17
4 000 – U15
2 000 – U13

Spolu:
36 160 € – talentovaní športovci
20 000 € – mládežnícka reprezentácia

5 – Národné centrum 5.3
Spolu: 0 € 

6 – Elitní hráči 6.5
Spolu: 30 000 € – reprezentácia dospelých

7 – Tréneri 7.8
560 – trénerské školenia
5 000 – trénerské dotácie
700 – trénerská konferencia
1 000 – trénerský seminár
1 200 – BEC Summer school – tréneri 
800 – medzinárodné trénerské podujatie
Spolu: 9 260 €
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8 – Domáce súťaže 8.5
3 840 – A turnaje mládežnícke (talentovaní športovci)
960 – GP A turnaje dospelí
5000 – dotácie organizátorom súťaží (okrem GP A)
3450 – Majstrovstvá SR – GP
2760 – Majstrovstvá SR – Družstvá
4500 – Extraliga

Spolu:
3 840 € – talentovaní športovci
16 670 €

9 – Rekreačný bedminton 9.8
Spolu: 1 000 € – propagácia členstva

10 – Zväz 10.3
Spolu: 30 000 € – správa a chod zväzu

Ostatné:
30 000 €  – dotácia klubom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov

11.4 Súčet:
30 000 € – povinné dotácie klubom
40 000 € – talentovaní športovci
50 000 € – reprezentácia
30 000 € – správa a chod zväzu
41 580 € – ostatné

Príjmy spolu: 216 000 €
Výdaje spolu: 191 580 €
Rezerva: 24 420 €

Záver

Finančná  analýza  potvrdila,  že  projekt  Slovenská  cesta  bedmintonu  je  so  súčasným finančným
rozpočtom zväzu uskutočniteľný.
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