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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 3/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo e-mailovou komunikáciu medzi 

členmi TMK od 15.04.2011 do 13.05.2011 ako aj  z riadneho zasadania TMK 
ktoré sa konalo dňa 14.05.2011 v Bratislave. 
 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisov 
   2/ Zoznam trénerov s platnými trénerskými licenciami k 15.05.2011 
   3/ Návrh zloženia reprezentačných družstiev na sezónu 2011-2012 
   4/ Návrh pretekárov na OHM a EYOF 
   5/ Náplne KP a VJ na sezónu 2011-2012 
   6/ Testy výkonnosti na sezónu 2011-2012 
   7/ Zmluvy pre pretekárov – reprezentantov a trénerov 
   8/ Rôzne 
 
 
K bodu č.1 – kontrola zápisu 

- Zápis TMK č.2 – splnené body č.2 – 6,9,10,11,14,15 
- V plnení ostávanú ešte body č. 7, 8,12,13,16 

 
 
K bodu č.2 – Zoznam trénerov s platnými trénerskými licenciami 
Na základe trénerských seminárov bol spracovaný zoznam trénerov s platnými trénerskými 
licenciami k 15.05.2011 / príloha č.1/.  
 
 
K bodu č. 3 – Návrh zloženia reprezentačných družstiev 
Na základe sledovania plnenia kritérií pre zaradenie do repre a výberu za sezónu 2010-2011 
spracovala TMK návrh zloženia reprezentačných družstiev na sezónu 2011-2012. 
/príloha č.2/ 
 
 
K bodu č. 4 – Návrh pretekárov na OHM a EYOF 
Na základe požiadavky SOV TMK predkladá návrh pretekárov pre zaradenie do širšieho 
výberu na OHM 2012 a EYOF 2013 a 2015 / príloha č.3/ 
 
 
K bodu č.5 – Náplne KP a VJ na sezónu 2011 - 2012 
Na základe posledného do - pripomienkovania návrhov / termín bol do 10.05.2011/ členovia 
TMK spracovali materiál, ktorý predkladajú VV SKrZ na schválenie. Materiál bude po 
schválení VV platný v sezóne 2011-2012 / príloha č.4/ 
Materiál bude doplnený o programové komponenty do 30.05.2011. 
 
 



2 

 

K bodu č.6 – Testy výkonnosti 
Na základe posledného do - pripomienkovania návrhov / termín bol do 10.05.2011/ členovia 
TMK spracovali materiál, ktorý predkladajú VV SKrZ na schválenie. Materiál bude po 
schválení VV platný od sezóny 2011-2012. Tento materiál bude doplnený nákresmi / do 
30.05.2011/ a CD do 30.07.2011 / príloha č.5 / 
 
 
K bodu č.7 – Zmluvy pre pretekárov - reprezentantov a ich trénerov 
VV SKrZ pripravil návrh zmlúv pre trénerov a reprezentantov na sezónu 2011-2012. 
Členovia TMK si návrhy zmlúv preštudovali a svoje pripomienky zaslali do daného termínu 
členom VV SKrZ zodpovedným za spracovanie tohto materiálu. 
 
 
K bodu č.8 – Rôzne  
 
1/ TMK súhlasí a navrhuje na žiadosť rodičov D.Murckovej , aby bola doplnená do zoznamu, 
ktorý bude zaslaný do TV JOJ  na projekt Hľadáme mladé športové talenty Slovenska. 
 
2/ TMK žiada VV SKrZ, aby všetky žiadosti , ktoré boli zaslané na SKrZ zaslal do TV JOJ na 
projekt Hľadáme mladé športové talenty Slovenska. Organizátor potom sám zváži a rozhodne 
koho podporí. 
 
3/ Zápis z Oponentúry 2011 bude spracovaný až po oponentúre M.Simančíkovej a to 
27.05.2011 
 
 
Zapísali členovia TMK 
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