
Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trenérsko-metodická komisia 

 

Zápisnica č. 4/2016 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkom Bieli 20.5.2016 

 

Prítomní členovia TMK : M. Kuštárová, E. Simančíková, P.Nétryová, ospravedlnený 

M.Bokor 

 

Program zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie oponentúry a návrh na reprezentačné družstvá 

2. Návrh kritérií na účasť v projekte SOV „Ukáž sa“  

3. Kontrola prípravy seminárov a školení trénerov 

4. Kontrola prípravy previerok   

5. Príprava správy o činnosti za sezónu 2015-2016 a plánu činnosti na sezónu 2016-2017 

 

Ad 1) Vyhodnotenie oponentúry a návrh na reprezentačné družstvá 

Na základe plnenia kritérií pre zaradenie do reprezentačných družstiev a výberu 

a nasledujúcej oponentúry TMK pripravila návrh na reprezentačné družstvá, ktorý je prílohou 

tejto zápisnice. 

TMK  ďakuje všetkým trénerom, pretekárom, rodičom a predsedom oddielov, ktorí sa  

zúčastnili oponentúry, za precíznu prípravu a vyčerpávajúce informácie, ktoré poskytli.  

 

Ad 2) Návrh kritérií na účasť v projekte SOV „Ukáž sa“ 

TMK zaslala VV návrh, aby boli oslovení všetci pretekári v požadovanom veku 12-18 rokov, 

ktori splnili v minulej sezóne kritériá na zaradenie do reprezentácie/výberu, a vyzvať ich na 

vyplnenie registračného formulára a natočenie motivačného videa podľa inštrukcií SOV. 

 

Ad 3) Kontrola prípravy seminárov a školení trénerov 

TMK v spolupráci s Prešovskou univerzitou pripravila školenie trénerov 1.triedy-všeobecnej 

časti. Školenie sa uskutočnilo v Prešove 29.4.-1.5.2016. Na školení sa zúčastnilo 27 

účastníkov zo SKrZ. Záverečná skúška sa uskutoční po absolvovaní špeciálnej časti školenia 

a zúčastní sa jej školiteľ z Prešovskej univerzity, pod ktorého vedením prebehlo školenie 

všeobecnej časti. 

Nakoľko Prešovská univerzita sa rozhodla neorganizovať všeobecnú časť školenia trénerov 2. 

a 3.triedy z dôvodu nedostatku záujemcov v nimi stanovenom minimálnom počte, TMK 

pripravuje špeciálnu časť školenia spoločne pre trénerov 1.-3.triedy a súčasne bude hľadať 

riešenie ako zabezpečiť školenie všeobecnej časti (oslovenie NŠC, iných športových fakúlt 

a pod.) 

 

Ad 4) Kontrola prípravy previerok 

Na základe vyhodnotenia oponentúr a výsledkov sledovania za minulú sezónu TMK 

pripravila pozvánku na previerky (v prílohe). 

Previerok sa povinne zúčastnia všetci dotovaní pretekári kategórie juniorov + senior Michael 

Neuman. 

TMK navrhla VV SKrZ umožniť účasť na previerkach na vlastné náklady aj ďalším 

záujemcom o nomináciu na medzinárodné preteky. 

 

Ad 5) Príprava správy o činnosti v sezóne 2015-2016 a plánu činnosti na sezónu 2016-2017 

TMK vypracovala správu o činnosti v sezóne 2015-2016 a Plán činnosti na sezónu 2016-

2017. 



Obidve správy tvoria prílohu tejto zápisnice. 


