
Slovenský krasokorčuliarsky zväz,Trénersko – metodická komisia 

Zápisnica TMK č. 1/2018 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom  dňa 03.02.2018 

 

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

J.Beständig 

Program zasadnutia: 

1. Súťažný poriadok 2018/2019 + rozšírené zasadnutie trénerov 

2. Plán aktivít pre rok 2018 

3. Oponentúry 

4. Plnenie kritérií 

5. Sústredenie Námestovo 

6. Zásady postupu na Finále IK 

7. Seminár pre trénerov 

8. Rôzne 

 

1. Súťažný poriadok 2018/2019 

TMK navrhuje úpravu Súťažného poriadku v hlave III. – Vekové kategórie pre sezónu 

2018/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TMK navrhuje zvolať k uvedenej téme rozšírené zasadnutie trénerov počas MSR ml. žiactva 

a nádejí v Ružomberku. 

Z: ZD, JO 

 

2. Plán aktivít pre rok 2018 

TMK pripraví plán aktivít na rok 2018. 

Z: TMK, termín: 31.3.2018 

 

3. Oponentúry 

TMK navrhuje termín oponentúr na 04.05.2018 v Bratislave v sídle SKrZ. TMK pripraví 

podklady. Pozvánka a tlačivá budú rozposlané reprezentantom a vybraným pretekárom do 

05.03.2018 

Z: HT, termín: v texte 



4. Plnenie kritérií 

TMK zverejnila priebežné plnenie kritérií na pretekoch SP a ISU pretekoch až po výsledky 

M-SR juniorov a staršieho žiactva na stránke SKrZ.  

Z: IR 

 

5. Sústredenie Námestovo 

TMK navrhuje rozposlať pozvánky pretekárom, ktorí splnili kritériá a ich zodpovedným 

trénerom, ako aj pretekárom, ktorí majú zatiaľ čiastočne splnené kritériá a vyžiadať návratky 

s potvrdením účasti na sústredení v Námestove. Rozposlaná pozvánka je súčasťou prílohy 1. 

Z: IR, ZD, GS, termín: 10.02.2018 

 

6. Zásady postupu na Finále IK 

TMK pripravila návrh na Zásady postupu na Finále IK (príloha 2). Návrh bol zaslaný členom 

TK na pripomienkovanie. Po schválení VV SKrZ budú Zásady postupu na Finále IK uložené 

na web stránke SKrZ. 

Z: ZD  termín: ihneď 

 

7. Semináre pre trénerov 

TMK plánuje usporiadať seminár pre trénerov zameraný na odovzdanie poznatkov z projektu 

IDP v Ostrave. Termín seminára apríl/máj 2018. Prednášajúcimi budú účastníci IDP  – tréneri 

a činovníci. 

Seminár zameraný na výklad pravidiel po kongrese a antidoping. Termín seminára 

august/september 2018. 

Z: ZD, RV 

8. Rôzne 

TMK požiadala TK: 

a) o vypracovanie rebríčka pre kategórie IK.  

b) o zverejnenie zoznamu pretekárov s dátumami narodenia, klubovou príslušnosťou 

a splnenými testami výkonnosti (ktoré budú pravidelne aktualizované) na stránke SKrZ,  

c) aby na stránke SKrZ doplnila výsledky testov, vrátane protokolu z Testov výkonnosti, 

ktoré organizoval klub HK Nitra Kraso. 

Z: TMK, TK  


