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 Správa o činnosti TMK za sezónu 2014/2015 

 
TMK pracovala aj v sezóne 2014 - 2015 v tomto zložení : 

 
Predseda TMK  Tőcziková Hana  
Člen     Ing. Drnzíková Zuzana PhD.   
Člen       Mgr.Končoková Silvia PhD. 

  Člen   Mgr.Nétryová Petra 
 
TMK pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný a to na kalendárne 

obdobie január – december 2014 a január – jún 2015. 
TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne a to e-mailovou komunikáciou, ale aj 

osobnými stretnutiami počas súťaži, ale aj na riadnom zasadnutí. 
Počas sezóny od júna 2014 do mája 2015 TMK spracovala 8 zápisníc. 

 
TMK riešila v hodnotiacom období : 
1/ Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží, 
 ktoré absolvovali pretekári počas sezóny 2014-2015 
2/ V spolupráci s TK spracovali náplne KP a VJ pre všetky kategórie s prihliadnutím na 
 ISU náplne sezónu 2014-2015 
3/ Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2014-2015 ako aj 

návrh na širší výber pretekárov zaradených na EYOWF a SZU 2015 
4/ Počas sezóny sa priebežne sledovalo plnenie technického skóre reprezentantov, ktoré 

bolo potrebné k účasti na MSR seniorov, juniorov a na ISU šampionáty - ME,MSJ a MS 
5/ Členovia TMK preložili materiál ISU levely pre kategórie žiactvo až seniori a spracovali 

obtiažnosť - levely pre kategórie nádeje 
6/ TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 

preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov  
7/ TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie pre 

kategóriu sólo a tance na sezónu 2014-2015, ktorá bola na podnet p.Bokora 
a p.Simančíkovej prepracovaná a po konzultácii s navrhovateľmi bola smernica 
schválená VV SKrZ 

8/ TMK spracovala návrh smernice na nominačné kritériá na sezónu 2014-2015 na ISU 
šampionáty, EYOWF a SZU 

9/ TMK pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave. Výsledky 
z previerok boli konzultované s pretekármi a s ich osobnými trénermi  

10/ TMK pripravila návrh na vekové rozdelenie a náplní VJ pre kategórie mimo SP – IK a 
Hviezdičky 

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/ TMK zorganizovala škololenie trénerov I.stupňa a II.stupňa 
15/ TMK zorganizovala seminár trénerov  
16/ TMK sa podieľalo na príprave podkladov pre Výzvy na MŠVaV SR  
17/ V prípade dotazov zo strany trénerov, rodičov, alebo predsedov klubov členovia TMK  

vždy odpovedali na dotazy ústne, alebo písomne čo v najkratšom čase 
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Vyhodnotenie Hlavných úloh TMK za uplynulú sezónu: 
TMK okrem úloh „bežného“ charakteru svojej práce mala v pláne tieto hlavné úlohy: 
1/ Príprava podkladov na novú Akreditáciu trénerov a TŠ 
 TMK spolupracovala ohlľadne Akreditácie trínerov s fakultami v Prešove a v Banskej 

Bystrici. Na MŠVaŠ SR bola už podaná žiadosť k Akreditácii v spolupráci s prešovskou 
fakultou. Veríme, že v ďalšom období sa podarí zrealizovať aj akreditácia s fakultou 
v Banskej Bystrici. 

 
2/ Projekt IDP Ostrava rozpracovať a realizovať v podmienkach SKrZ 
 Tento projekt fungoval v uplynulej sezóne prvým rokom. S vedomosťami z tohto 

projektu sa predstavia všetci tréneri , ktorí sú zapojení v IDP Ostrava na seminári 
trénerov , ktorý sa uskutočnil dňa 06.06.2015 v Bratislave. 

 
3/ Pripraviť kritériá na zvyšovanie výkonnostnej úrovne od kategórie žiactva vyššie  
 Myslíme si, že kritériá, ktoré boli nastavené pre kategórie žiactva „bonusové“ 

ohodnotenie 2A, prípadne 3 skoku bolo veľmi dobrým stimulom. Oproti 
predchádzajúcej sezóne boli pretekári, ktorí zaraďovali 2A prípadne 3 skok aj napriek 
tomu, že tieto neboli úspešne prevedené.  

 
4/ Pripraviť školenie nových TŠ a TK v spolupráci s TK 
 TMK v spolupráci s TK pripravila školenie nových TŠ a TC ako aj na seminár 

technických špecialistov II. a III. stupňa a technických kontrolórov zameraný na 
informácie o zmenách a novinkách v hodnotení v kategóriách jednotlivcov pre sezónu 
2014/2015. 

 
5/ Stanoviť systém nahlasovania účasti pretekárov na rôznych medzinárodných 

pretekoch ( mimo nominvaných SKrZ) v súčinnosti s trénerom pre prehľadné 
a korektné spracovanie výstupov sledovania 

 Nahlasovanie pretekárov na medzinárodné preteky sa v uplynulej sezóne zo strany 
pretekárov o niečo zlepšil. Stále sú ale nedostatky zostrany trénerov a pretekárov pri 
včastnom zasielaní náplni KP a VJ. 

 
Plánované Hlavné úlohy TMK na sezónu 2015-2016 
1/ Na základe získania  Akreditácie trénerov v spolupráci s fakultami športu zabezpečiť 

otvorenie DŠT pre získanie kvalifikácie tréner IV.stupňa 
2/ Projekt IDP Ostrava naďalej rozpracovať a realizovať v podmienkach SKrZ 
3/ Pripraviť kritériá na zvyšovanie výkonnostnej úrovne od kategórie žiactva vyššie 
4/ Pripraviť podklady k Smernici na školenie nových TŠ a obnovovanie ich platnosti 
5/ Spracovať CD s popisom TESTOV výkonnosti do prvých testov v sezóne 2015-2016 
 
   TMK vyslovuje poďakovanie všetkým reprezentantom, ale aj ostatným 

pretekárom a ich trénerom ku vzornej reprezentácii SVK a  SKrZ pri účasti na ISU 
podujatiah  a medzinárodných pretekoch v uplynulej sezóne. 

 
   TMK ďakuje všetkým trénerom, ale aj funkcionárom a rodičom, ktorí ochotne 

pomohli v uplynulej sezóne pri organizovaní podujatí a rôznych akcií. 
 
Spracovali členovia TMK 


