
Slovenský krasokorčuliarsky zväz - Trénersko – metodická komisia 

Zápisnica TMK č. 3/2017 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 17.12.2017 

 

Prítomní členovia: I. Reitmayerová, Z. Drnzíková, R. Vrlák, J. Omelinová, J. Beständig 

Ospravedlnená: H. Töcziková 

Program zasadnutia: 

1. Návrh zmien v organizácii M-SR 
2. Práca s talentovanou mládežou 
3. Návrh na reprezentačného trénera zodpovedného za sústredenia pre reprezentáciu, 

výber a talentovanú mládež 
4. ISU Development seminár pre ŠD v Berlíne, v Sochi a pre tance na ľade v Oberstdorfe 
5. Kritériá pre tanečné páry pre kategórie žiactva 
6. Zoznam športovcov 2018 pre NRTP a ADAMS 

 

1. Návrh zmien v organizácii M-SR 

TMK navrhuje zmeny v organizácii M-SR Juniorov, žiactva a nádejí  z dôvodu zvýšenia 
kreditu  pretekov MSR. Komplexný návrh je súčasťou prílohy 1. 

Z: TMK 

2. Práca s talentovanou mládežou 

TMK navrhuje sústredenia reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže v termínoch: 

• 11.-17. jún 2018 – týždňové sústredenie zamerané na rozvoj korčuliarskych 
schopností, testy fyzickej zdatnosti    

• August 2018 – sústredenie + previerky              

TMK navrhuje, aby sa zodpovedný tréner reprezentanta, ktorý má zmluvu so SKrZ, zúčastnil 
vyššie spomínaných sústredení. 

TMK ďalej navrhuje, aby sa popri sústredeniach pre reprezentačné družstvá a talentovanej 
mládeže zorganizovalo sústredenie samoplatcov, pre ktorých budú zverejnené kritériá do 
konca marca 2018.  

Z: IR, ZD 

3. Návrh na reprezentačného trénera zodpovedného za sústredenia pre reprezentáciu, výber 
a talentovanú mládež 

TMK navrhuje pani trénerku Ivetu Reitmayerovú na funkciu reprezentačného trénera 
zodpovedného za sústredenia pre reprezentáciu, výber a talentovanú mládež. 

Z: TMK 



4. ISU Development seminár pre ŠD v Berlíne, v Sochi a pre tance na ľade v Oberstdorfe 

TMK vyzvala trénerov a záujemcov o párové disciplíny o nahlásenie záujmu o účasť na 
seminároch organizovaných ISU – ISU Development seminár pre pretekárov a trénerov 
tancov na ľade a pre ŠD. TMK požiadala GS o zverejnenie oznamu na stránke SKrZ. 

Z: ZD, RV 

5. Kritériá pre tanečné páry pre kategórie žiactva 

TMK požiada S.Grinčovú o vypracovanie kritérií pre tanečné páry pre kategórie žiactva. 
R.Vrlák vypracuje kritériá pre ŠD. 

Z: RV, SG 

6. Zoznam športovcov 2018 pre NRTP a ADAMS 

Na základe žiadosti z ADAMs, TMK vypracovala zoznam športovcov pre  zaradenie do 
NRTP a ADAMs a odoslala p. Mgr. Haulišovej.  

Z: ZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


