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Zápisnica TMK č.3-2012 
 

Správa o činnosti TMK za sezónu 2011/2012 

TMK pracovalo v sezóne 2012 - 2012 v zložení : 
Predseda TMK    - Tőcziková Hana  
Člen      - Ing. Drnzíková Zuzana PhD.   
Člen      -  Mgr. Kuštárová Monika 

 
TMK pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný a to na kalendárne 

obdobie január – jún 2011 /  júl – december 2011 a január – jún 2012. 
TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne a to e-mailovou komunikáciou, ale aj 

osobnými stretnutiami počas súťaži, ale aj mimo nich. 
Počas sezóny od mája 2011 do apríla 2012 TMK spracovala 11 zápisníc, ktoré boli 

spolu s prílohami uložené na web stránke SKrZ. TMK je poradným orgánom VV SKrZ  a preto 
tieto zápisnice a prílohy boli ako návrhy predkladané na VV k schvaľovaniu. 
 
TMK riešila v hodnotiacom období : 
1/ Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží, ktoré  

absolvovali pretekári počas sezóny 2010-2011 
2/ V spolupráci s TK spracovali náplne KP a VJ pre všetky kategórie s čiastočným  

prihliadnutím na ISU náplne sezónu 2011-2012 
3/ Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2011-2012 ako aj 

návrh na širší výber pretekárov zaradených na EYOF a OHM   
4/ Bol spracovaný zoznam trénerov s novými platnými licenciami k 15.05.2011 
5/ Po ukončení všetkých oponentúr bol spracovaný zápis z oponentúry 2011 
6/ TMK sa snažila veľmi dôkladne pracovať na obnove a vylepšení nových 

výkonnostných testov – spracovanie a nákresy. Jedine čo sa nepodarilo spracovať je 
DVD , na ktorom by mali byť tieto testy natočené pre potreby trénerov. Materiál je 
natočený , ale doposiaľ nespracovaný, nakoľko nie je doriešená otázka financovania 
tohto DVD materiálu. Úlohou TMK je však tento chýbajúci materiál spracovať 
a doriešiť do novej sezóny. 

7/ Členovia TMK preložili materiál ISU levely pre kategórie žiactvo až seniori a 
spracovali obtiažnosť - levely pre kategórie nádeje. 

8/ TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 
preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov 

9/ TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie pre 
kategóriu sólo a tance na sezónu 2011-2012 

10/ TMK spracovala návrh smernice na nominačné kritériá na sezónu 2011-2012 na ISU 
šampionáty 

11/ TMK pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Ružomberku  
12/ V spolupráci s TK sa pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ. 
13/ V spolupráci s TK pripravila seminár pre TŠ a TC a školenie nových TŠ a TC, ktorý sa 

uskutočnil v Ružomberku a ktorý bol súčasťou previerok reprezentantov 
14/ TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU súťažiach 
15/ Priebežne sa vyhodnocovalo aj plnenie zaradenia pretekárov do repre a výberu na 

základe výsledkov SP a medzinárodných súťaží 



16/ Počas celej sezóny TMK pracovala a pripravovala školenie trénerov pre I. stupeň, II. 
stupeň a III. stupeň tak, aby všetci záujemci o získanie , alebo zvýšenie si trénerskej 
kvalifikácie sa mohli včas zúčastniť všeobecných predmetov ako aj špecializácie. 

 TMK postupovalo v zmysle akreditácie MŠ SR pre SKrZ. Všetky časti školenia 
prebehli počas mesiacov február – máj 2012. Zúčastnení frekventanti absolvovali všetky 
asti školenia a seminárov na vlastné náklady 

17/ Informácia o dodatočnom seminári trénerov na výmenu trénerských preukazov bola 
včas oznámená a tak sa mohol tento seminár uskutočniť v spojení s poslednou časťou 
školenia trénerov. 

18/ Počas sezóny sa konalo jedno rozšírené zasadnutie TMK. TMK vyzvalo k spolupráci 
ostatných trénerov, ktorí zasielali svoje pripomienky a návrhy k jednotlivým 
smerniciam a výkonnostným testom. 

19/  V prípade dotazov zo strany trénerov, rodičov, alebo predsedov klubov členovia TMK  
vždy odpovedali na dotazy ústne, alebo písomne čo v najkratšom čase.  

20/ Členovia TMK spolupracovali v trénerských otázkach s pani Búřilovou a v oblasti  
pravidiel s pani Stankovianskou. Spolupráca s nimi bola pre TMK veľkým prínosom.  

   
 
 
Spracovali členovia TMK 


