
 

 

SEMINÁR TRÉNEROV BEDMINTONU 

 

Slovenský zväz bedmintonu organizuje medzinárodný seminár trénerov, ktorý by 

ste si nemali nechať ujsť. Prihláste sa a získajte nové poznatky, zoznámte sa 

s aktuálnymi trendmi a napredujte vo svojej trénerskej kariére. Seminár, ktorý 

povedie skúsená zahraničná trénerka bude prebiehať najmä v praktickej rovine 

priamo na kurte, no súčasťou bude aj teoretická časť.   

 

 

Prednášateľkou a školiteľkou bude 

Judith Meulendijks (Holandsko) 

 

 bývalá reprezentantka Holandska v juniorských ako aj seniorských kategóriách 

 juniorská Majsterka Európy v dvojhre žien (1997) 

 trojnásobná majsterka Holandska v dvojhre žien a bývalá 10.hráčka svetového 

rebríčka 

 víťazka 10 turnajov série BWF World Tour 

 účastníčka Olympijských hier (Sydney, 2000) 

 ako trénerka pôsobila v národných centrách v Holandsku, Dánsku a Nemecku 

 od roku 2014 je národnou trénerkou švajčiarskej reprezentácie 

 na Olympiáde 2016 v Riu bola trénerkou Švajčiarky Sabriny Jacquet, ktorá pod 

jej vedením siahla na Majstrovstvách Európy 2017 v Dánsku na bronz v dvojhre 

žien 

 v rokoch 2016 – 2018 bola poradkyňou TOP indickej hráčky P.V.Sindhu 

 od roku 2012 sa ako trénerka aktívne zúčastňuje na juniorských a seniorských 

sústredeniach v Holandsku, Dánsku a Nemecku 

 momentálne je členkou trénerského tímu v dánskom Centre of Excellence 

 

 

Termín: 15.8.2020 

  

Miesto:      športová hala M-ŠPORT, Ostrov 363, Trenčín 

 

Účastníci:       tréneri s kvalifikačným stupňom SZBe                

 

Poplatok:      tréneri s platným kvalifikačným stupňom  – bez poplatku 

      tréneri s neplatným kvalifikačným stupňom  – 30 € 

(* účastníci, ktorým platnosť licencie skončila v roku 2020 sa školenia zúčastňujú 

bez poplatku) 

                      

Prihlášky: V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku prostredníctvom 

elektronického registračného formuláru: 



 

 

                     https://forms.gle/jGgK7HtRnZgpomnx6  do 31.07.2020.  

 

 Poplatok je možné uhradiť na účet SZBe,  

IBAN: SK83 0900 0000 0050 4978 3686,  

    

So sebou: Bedmintonové oblečenie, bedmintonovú obuv, raketu. 

 

Trénerom s kvalifikačným stupňom SZBe bude platnosť trénerskej licencie 

obnovená, resp. predĺžená!  

 

Tlmočenie bude zabezpečené. 

 

Cestovné, stravné, ubytovanie, poplatok a prípadnú študijnú literatúru si hradia 

účastníci samostatne, resp. vysielajúci oddiel – klub. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte sekretariát SZBe. 

 

Pri neúčasti sa záloha vracať nebude! 

 

 

 

https://forms.gle/jGgK7HtRnZgpomnx6

