
Slovenský krasokorčuliarsky zväz  -  Trénersko – metodická komisia 

Zápisnica TMK č. 2/2017 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 20.10.2017 

 

Prítomní členovia: H.Töcziková, I.Reitmeyerová, Z.Drnzíková, R.Vrlák, J.Omelinová 

Program zasadnutia: 

1. Adept na žiadosť o výkonnostný príspevok pre akademického reprezentanta. 
2. Požiadavka na TK o umiestnenie zoznamu pretekárov na stránku SKrZ 
3. Návrh na sledovanie rastu výkonnosti pretekárov  
4. Nominácia delegátov TMK na testy výkonnosti a úlohy delegáta 
5. Návrh odmeny TMK pre Ritu Egryovú a Ing. Zuzanu Drnzíkovú, PhD. 
6. Plán práce TMK pre sezónu 2017/2018 
7. Žiadosť o natáčanie videa MSR 
8. Návrh práce s talentovanou mládežou 
9. Výstup z ISU Development projektu z roku 2014 - 2017 

 

1. Adept na žiadosť o výkonnostný príspevok pre akademického reprezentanta 

TMK navrhuje Nicole Rajičovú a Marca Klepocha ako adeptov na žiadosť o výkonnostný 
príspevok pre akademického reprezentanta. VV rozhodol poslať informácie všetkým 
vysokoškolákom, t.j. aj Michaelovi Neumanovi.  

Tlačivo je potrebné vyplniť, podpísať a odoslať na SAUŠ do 30.10.2017. Vyplnené tlačivá 
poslali iba Nicole a Marco. 

Z: GS 

 

2. Požiadavka na TK o umiestnenie zoznamu pretekárov na stránku SKrZ 

TMK žiada TK zverejniť zoznam pretekárov s dátumom narodenia a so splneným testom 
výkonnosti na stránku SKrZ a zoznam pravidelne aktualizovať. 

Z: TMK, TK 

 

3. Návrh na sledovanie rastu výkonnosti pretekárov 

TMK navrhuje sledovať rast výkonnosti pretekárov na pretekoch a monitorovať tréningy 
tréningovými denníkmi vybraných pretekárov z reprezentačného družstva žiakov od mája 
2018. 

Z: TMK 

 



4. Nominácia delegátov na testy výkonnosti a úlohy delegáta 

Návrh úloh delegáta TMK: 

• Zabezpečí hudbu a odovzdá organizátorovi 
• Pripraví tlačivá pre slovné ohodnotenie pretekárov pre trénerov 
• Tlačivá vyplní a odovzdá trénerom 
• Počas testov pomáha testovacej komisii oznámením počtu nesplnených prvkov 

v každej časti 

Delegát TMK vyplní tlačivo so slovným hodnotením pretekára. Uvedené tlačivo si môže 
zodpovedný tréner daného pretekára vyzdvihnúť osobne priamo na mieste konania testov 
alebo požiada o zaslanie elektronickou formou (sken). 

Z: IR, JO 

5.Návrh odmeny TMK pre Ritu Egryovú 

TMK navrhuje finančnú odmenu pre pani Ritu Egryovú  za kreslenie nákresov k materiálu pre 
nové testy výkonnosti. 

 

6. Plán práce TMK pre sezónu 2017/2018 

TMK spracovala plán práce TMK pre sezónu 2017/2018. Viď príloha 1. 

 

7. Žiadosť o natáčanie videa MSR 

TMK žiada o natáčanie všetkých MSR a o ukladanie dát na externý disk. 

Z: TMK, TK 

 

8. Návrh práce s talentovanou mládežou pre sezónu 2018/2019 

TMK navrhuje pre talentovanú mládež do nasledujúcej sezóny 2018/2019:  

• Sériu sústredení a krátkych reprezentačných zrazov 
• Sústredenie na rozvoj korčuliarskych schopností, kde podstúpia testy fyzickej 

zdatnosti. 
• Povinné previerky na náklady SKrZ 
• Pravidelné zrazy v trvaní niekoľkých dní  (napr.predĺžený víkend) 
• Na záver sezóny 1 spoločný medzinárodný pretek pre celý team 
• Doporučuje pretekárom účasť na pretekoch Európskeho kritéria  

Z: TMK 

 

 



9. Výstup z ISU Development projektu z roku 2014 – 2017 

TMK navrhuje na základe Zmluvy o spolupráci pri účasti trénerov, pretekárov, technických 
špecialistov a rozhodcov na ISU Development Projekte v r.2014 – 2017, aby vybraní účastníci 
odovzdali nadobudnuté vedomosti na seminároch formou prednášky. TMK súčasne žiada 
o kompletizáciu materiálov z IDP, ich kópie, videá a o doloženie kópie získaného certifikátu. 

Termín seminára navrhuje na apríl 2018.  

Z. Eva Simančíková, Monika Kuštárová, Luboš Remiš, Miroslav Bokor, Rastisav Vrlák, Petra 
Nétryová, Katarína Gáboríková 

T: apríl 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


