
POZVÁNKA  na seminár z cyklu ŠKOLA HROU 

  

 

 

„HRY TRETIEHO TISÍCRO ČIA“ 

alebo   

PREČO HRAŤ  SPEED BADMINTON ? 

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so SASB organizujú seminár  
SPEED BADMINTON – NOVÝ TREND V ŠKOLSKOM ŠPORTE – predstavenie nového 
dynamického raketového športu, hodného pre zvýšenie atraktivity hodín TV a krúžkovej 
činnosti. 

Dátum:        21. február  2012                             

Miesto:    RUŽOMBEROK – CV Č ELÁN – Športová hala T 18, Plavisko 47                
             

Čas konania:   od 10.00 h  (cca do 13.00 h)  

Program:  9.30 hod     Prezentácia 
10.00 hod.          Otvorenie, začiatok seminára 
� Informácie o speed badmintone - prezentácia 
� Metodické ukážky – základné údery, hra, pravidlá 
� Praktické cvičenia pre učiteľov TV, rôzne formy cvičení a hra 
� Diskusia zameraná na využitie speed badmintonu v rámci školskej TV 
� Záver 

 
Cieľ projektu:  

Rozvoj detskej osobnosti tvorí poslanie nielen pre rodičov, ale i učiteľov. Prostredníctvom 
nenáročných a netradičných aktivít na hodinách TV, ale i voľnočasových aktivitách vám 
seminár pomôže pri ich rozvoji. 

Našim cieľom a poslaním je nadchnúť TV pedagógov a trénerov pre nový vzrušujúci raketový 
šport a ukázať im možnosti, ktoré poskytuje speed badminton pri výchovno-vzdelávacej práci 
s deťmi.  

 
Školy, ktoré prejavia záujem o bezplatné zapožičanie speed badmintonovej výstroje budú 
zaradené do zoznamu a majú možnosť skúšobne zaradiť speed badminton v rámci školskej 
TV. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Tibor Nešťák v.r.     PaedDr. Marian Majzlík 
Slovenská asociácia  SB     predseda SAŠŠ  SR 
      
 
                                                    Katarína Bajtalová  v.r. 
      CVČ ELÁN Ružomberok 

 

Organizačné pokyny: 

• Účastníci si prinesú aj úbor na prezlečenie a športovú obuv pre vstup do telocvične.   
• Cestovné náklady si hradí účastník z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov vysielajúcej 

organizácie.  
• Pitný režim bude zabezpečený pre všetkých  včas prihlásených účastníkov    

  

• Prihlášku (tlačivo v prílohe) treba zaslať do 13. februára  2012  na  adresu:  
Katarína Bajtalová – CVČ ELÁN – ŠH T 18, Plavisko 47, 034 01  Ružomberok 
alebo mailom :  cvcrbksport@gmail.com 
 

 
 
Organizátori: 
                                     
 
 
 


