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Príloha č.3- zápisnica TMK č.2/2012 
 
Bratislava, 31.03.2012 

 
Pozvánka na oponentúru. 

 
 VV SKrZ  a trénersko-metodická komisia Vás týmto pozývajú na oponentúru, ktorá sa  
uskutoční dňa  04.05.2012 /piatok/  v prietoroch SKrZ , Záhradnícka 95, Bratislava 
 
09,00 hod. p. Remiš   vyhodnotenie a plány pretekárky – Sýkorová 
       plány pre pretekára – Rajec  
09,30 hod. predseda Kraso Hamíkovo vyhodnotenie a plány pretekárky – Murcková 
10,00 hod. predseda KO ŠKP   vyhodnotenie a plány pretekárov TP Testa – Csőlley, 
      plány pre pretekárku – Rajičová 
10,30 hod.  p. Reitmayerová  vyhodnotenie a plány pretekárov – Reitmayerová  a  

Reitmayer 
11,00 hod. p. Starec   vyhodnotenie a plány pretekárky – Kunová  
11,30 hod. p. Dvojnikov   vyhodnotenie a plány pretekárov – Simančíková 
12,00 hod. p. Bokor   plány pre pretekárku – Viteková 
12,00 hod. p. Vasilevskij   vyhodnotenie a plány pretekára –   Štrobl  
     

1. Žiadame Vás, aby Ste požadované materiály / vyhodnotenie sezóny 2011-2012 a plány činnosti 
na sezónu 2012-2013 / vyplnili a zaslali v papierovej forme poštou na adresu sekretariátu  
SKrZ, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava.  
Vyhodnotenie a plány musia byť na sekretariáte do 27.04.2012

2. V prípade Vašej neúčasti na oponentúrach je potrebné zaslať písomné ospravedlnenie na 
sekretariát SKrZ.  

3. Oponentúry sa zúčastnia všetci pozvaní tréneri so svojimi pretekármi. V prípade záujmu sa 
môže zúčastniť  oponentúry aj zákonný zástupca pretekára a predseda materského klubu.  

4. Súčasťou plánu činnosti musia byť doložené výsledky vstupnej lekárskej prehliadky. 
5. Cestovné pozvaným pretekárom a trénerom bude uhradené z miesta trvalého bydliska do výšky 

cestovného lístka vlaku II. triedy.  
6. Na oponentúru sú pozvaní : 

pretekári - Sýkorová, Rajec, Murcková, Csőlley, Reitmayerová, Reitmayer, Kunová,  
                             Simančková, Viteková, Štrobl 

tréneri – Remiš, Reitmayerová, Starec, Dvojnikov,Vasilevskij, Bokor, v zastúpení za trénerov  
KO ŠKP, Kraso Hamikovo 

 
                                                                                 

Hana Tőcziková 
        člen VV SKrZ 
        zodp.za reprezentáciu 

 
 
CO: tlačivá k plánom činnosti 


