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                  Zápisnica TMK č.3-2013 

 

Správa o činnosti TMK za sezónu 2012/2013 

TMK pracovalo aj v sezóne 2012 - 2013 v tomto 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 2012 /  júl – december 2012 a január – jún 2013. 

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 2012 do apríla 2013 TMK spracovala 9 zápisníc, ktoré boli spolu 

s prílohami uložené na web stránke SKrZ. 

 

TMK riešila v hodnotiacom období : 

1/ Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží, ktoré  

absolvovali pretekári počas sezóny 2012-2013 

2/ V spolupráci s TK spracovali náplne KP a VJ pre všetky kategórie s prihliadnutím na 

 ISU náplne sezónu 2012-2013 

3/ Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2012-2013 ako aj 

návrh na širší výber pretekárov zaradených na ZOH 2014 a EYOF 2013 a 2015  

4/  Po ukončení všetkých oponentúr bol spracovaný zápis z oponentúry 2012 a tiež 

z Oponentúry 2013 

5/ TMK upravila Testy výkonnosti a prispôsobila ich novým náplniam  platných pre VJ 

Úlohu, ktorú sa nepodarilo splniť je spracovanie 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. 

6/ Členovia TMK preložili materiál ISU levely pre kategórie žiactvo až seniori a 

spracovali obtiažnosť - levely pre kategórie nádeje. 

7/ TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 

preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov 

8/ TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie pre 

kategóriu sólo a tance na sezónu 2012-2013 

9/ TMK spracovala návrh smernice na nominačné kritériá na sezónu 2012-2013 na ISU 

šampionáty ako aj na EYOWF 2013 

10/ TMK pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave. Výsledky 

z previerok boli konzultované s pretekármi a s ich osobnými trénermi 

11/ V spolupráci s TK sa pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ. 

12/ V spolupráci s TK pripravila seminár pre TŠ a TC ktorý sa uskutočnil v Nitre  

13/ TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU súťažiach 

14/ Priebežne sa vyhodnocovalo aj plnenie zaradenia pretekárov do repre a výberu na 

základe výsledkov SP a medzinárodných súťaží 

15/ TMK pripravilo na požiadanie MŠVaV SR v zmysle akreditácie MŠ SR pre SKrZ plán 

na vzdelávacie aktivity trénerov na rok 2013 – seminár trénerov pre obnovu trénerských 



kvalifikačných tried / pri MON Bratislava a pri JGP Košice , školenie trénerov I. a II. 

stupňa, školenie TŠ a TC / 

16/ TMK sa podieľalo na príprave podkladov pre Výzvy na MŠVaV SR /finančné, na 

ocenenia významných osobnosti a iné / 

17/ Počas sezóny sa priebežne sledovalo plnenie technického skóre reprezentantov, ktoré 

bolo potrebné k účasti na ISU šampionáty - ME,MSJ a MS 

18/ TMK v spolupráci s pani Stankovianskou pripravila internú smernicu pre prácu 

technického panelu 

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 aj s pani Búřilovou a v oblasti  

pravidiel s pani Stankovianskou. Spolupráca s nimi bola pre TMK veľkým prínosom.  

   

Hlavné úlohy TMK do ďalšej sezóny: 

TMK okrem úloh „bežného“ charakteru svojej práce má v pláne tieto hlavné úlohy: 

1/ zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre reprezentantov na prípravu na ZOH 2014 v Soči  

 v rámci možnosti SKrZ 

2/ rozpracovať a pripraviť kritéria pre pretekárov kategórie žiactva, aby sa výkonnosť 

v tejto kategórii zvýšila a to najmä v zaraďovaní obtiažnejších skokov ako je  

 dvojitý axel a trojitý skok. Hlavným dôvodom je, že práve tieto skokové prvky chýbajú 

v jazdách pretekárov hlavne v kategórii staršieho žiactva.  

3/ rozpracovať a pripraviť kritéria pre kategóriu IK s prihliadnutím na delenie tejto 

kategórie v ISU 

4/ zrealizovať všetky vzdelávanie aktivity trénerov v sezóne 2013-2014 

 

Spracovali členovia TMK 


