
Správa o činnosti TMK a reprezentáciu 

 

Trénersko-metodická komisia pracovala od júna do septembra 2017 v zložení:  

Zuzana Drnzíková predseda, testy výkonnosti, úprava smerníc  
Petra Nétryová previerky 
Eva Simančíková nominačné kritériá 

TMK pracovala v provizórnom zložení, aby sa dotiahli rozpracované úlohy. V uvedenom 
období riešila:  

1) Nominačné kritériá na JGP, Challenger  
2) Pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave. Výsledky 

z previerok boli konzultované s pretekármi a s ich osobnými trénermi.  
3) Pripravila pre MŠVVŠ SR Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce 

s talentovanou mládežou pre daný šport 
4) Testy výkonnosti – metodika, popis, nákresy (p. Egryová), video nahrávky, spracovanie 

nahrávok v spolupráci s p. Reitmayerovou a Töczikovou 

Od septembra 2017 pracovala TMK v nasledovnom zložení:  

Zuzana Drnzíková predseda, aktualizácia smerníc, nominačné kritériá, komunikácia 
s reprezentantmi, prvky KP a VJ  

Iveta Reitmayerová   sledovanie plnenia kritérií pre pretekárov, testy výkonnosti, 
oponentúry, tréningové denníky, práca s mládežou 

Hana Töcziková   školenia a semináre pre trénerov 
Jana Omelinová  zápisnice, testy 
Rastislav Vrlák   Športové Dvojice + Tance, sledovanie plnenia kritérií pretekárov
  

 
TMK pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný na sezónu 2017-2018. 

TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne 6 x na riadnom zasadnutí, z toho jedno bolo 
rozšírené zasadnutie za účasti trénerov, osobnými stretnutiami počas súťaží, telefonickou a e-
mailovou komunikáciou.  

Počas sezóny od septembra 2017 do mája 2018 TMK spracovala 5 zápisníc. 
 

TMK riešila v hodnotiacom období : 
 

1) Spracovala podrobný popis, videá, nákresy prvkov a zverejnila ich na www.kraso.sk, 
spracovala smernicu pre plnenie testov výkonnosti. 

2) V spolupráci s TK organizačne zabezpečila priebeh testov. 
3) Zorganizovala seminár trénerov k novým testom výkonnosti v Bratislave a v Košiciach 

(september 2017), ktorého sa zúčastnilo 97 trénerov. Tým trénerom, ktorí sa 
v uvedenom termíne nemohli seminára zúčastniť, bol ponúknutý náhradný termín 
s možnosťou individuálnej konzultácie. 

4) Vypracovala návrh na nominačné kritériá pre ISU šampionáty  ZOH 2018. 

http://www.kraso.sk/


5) Spracovala návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie pre kategóriu 
sólo a tance na sezónu 2017 – 2018. 

6) Navrhla nové Zásady postupu na MSR pre sezónu 2017-2018 a pripravila návrh na 
zmenu usporiadania MSR. 

7) Pripravila návrh na prácu s talentovanou mládežou – plány, tréningové zrazy, 
sústredenia, navrhla systém odmeňovania v kategóriách žiactva. 
Pre sezónu 2018-2019 pripravila sústredenia pre reprezentačné družstva 
a talentovanú mládež vo veku 10-15 rokov a ich trénerov v Námestove. 

8) Opätovne zaviedla povinnosť viesť tréningové denníky pre reprezentantov a vybraných 
pretekárov. 

9) 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 

10) TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU súťažiach. 
11) Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží SP, 

ISU a medzinárodných pretekov z kalendára ISU, ktoré absolvovali pretekári počas 
sezóny 2017-2018 

12) Zorganizovala Oponentúry reprezentantov apríli 2018. 
13) TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 

preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov. 
14) Podieľalo sa na príprave podkladov pre MŠVVŠ SR 
15) Ukončila školenie trénerov I. stupňa, II. a III. stupňa.  
16) Zorganizovala seminár trénerov v Bratislave pod vedením trénerov, ktorí sa zúčastnili 

IDP Projektu v Ostrave v rokoch 2014-2017. 
17) Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2018-2019. 
18) V spolupráci s TK sa pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ – návrh na 

zmeny v súťažných kategóriách od sezóny 2018-2019, v súvislosti s ktorým zvolala aj 
rozšírené stretnutie trénerov. 

19) Členovia TMK sa snažili odpovedať na otázky zo strany trénerov, klubov, jednotlivcov 
písomne alebo ústne. 

 
 
Hlavné úlohy TMK na sezónu 2018-2019 

1) Práca s mládežou a ich trénermi – reprezentačné sústredenia a zrazy (jún 2018, august 
2018 a september 2018) 

2) Príprava prvkov KP a VJ na sezónu 2018-2019 a implementácia zmien do pravidiel SKrZ 
po kongrese ISU. 

3) Príprava nominačných kritérií na ISU šampionáty, Challenger, JGP, medzinárodné 
preteky, EYOWF a SZU 2019 

4) Spracovanie plánu centrálneho testovania všeobecnej a špeciálnej motorickej 
výkonnosti 

5) Úprava smernice o testoch výkonnosti 
6) Príprava previerok reprezentantov a talentovanej mládeže 
7) Príprava kritérií pre zaradenie do reprezentačných družstiev na sezónu 2018-2019 
8) Zorganizovať seminár pre trénerov zameraný na programové komponenty a zmeny 

v pravidlách po kongrese ISU v septembri 2018 v Košiciach. 
 

 



REPREZENTÁCIA SKRZ 2017-2018 

 

V sezóne 2017-2018 nás reprezentovali:  

TOP tím:  Nicole Rajičová, tanečný pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csolley 

B tím:    Michael Neuman, Silvia Hugec 

Ďalší reprezentanti:  Marco Klepoch, Jakub Kršňák, Nina Letenayová 

Zranení reprezentanti: Bronislava Dobiášová, Alexandra Hagarová  

 

Nicole Rajičová získala miestenku na ZOH a predvedením takmer čistých programov získala pre SR 

krásne 14. miesto,  na ME obhájila 6.miesto a MS 27. miesto. Na GP v Osake a Skate Amerika obsadila 

10. a 9. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 24. mieste. 

TP Myslivečková-Csolley si miestenku na ZOH vybojovali v dodatočnej kvalifikácii v Oberstdorfe 

a umiestnili sa na 20 mieste. Na ME získali 17. a na MS 25. miesto. Po MS oznámili ukončenie športovej 

kariéry. Vo svetovom rebríčku sú momentálne na 45. mieste. 

Michael Neumann nás reprezentoval na ME 2018, nepodarilo sa mu dostať do finále a skončil na 

29.mieste. Najlepšie umiestnenie získal na Volvo Open Cup – 5. miesto. Vo svetovom rebríčku je 

momentálne na 142. mieste. 

Jakub Kršňák – na JGP Zagreb a JGP Gdansk získal 21. a 25 miesto. Najlepšie umiestnenie získal na 

Tirnaia Riedel Ice Cup - 3. miesto. Po skončení sezóny oznámil ukončenie svojej športovej kariéry. 

Marco Klepoch – Najlepšie umiestnenie dosiahol na Dragon Trophy 2018 v Ljublane, kde získal 5. 

miesto. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 142. mieste. 

Silvia Hugec , ešte juniorka, sa zúčastnila ako druhá kvalifikovaná na ME 2018 medzi ženami a osadila 

pekné 24. miesto. Na JGP v Salzburgu a Záhrebe získala 12. a 13.miesto. Na pretekoch 4 Nationals sa 

stala Majsterkou SR. Na MS Juniorov získala 33. miesto. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 213. 

mieste. 

Nina Letenayová sa na pretekoch 4 National umiestnila na 3 mieste. Najlepšie umiestnenie bol na 

preteku Skate Helena. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 104. mieste. 

 

Reprezentačnú družstvá na sezónu 2018-2019 sú nasledovné: 

TOP tím:  Nicole Rajičová,  

B tím:   Sylvia Hugec, Michael Neuman 

Mládež:  Nina Letenayová 

Výber nad 18 rokov:  Marco Klepoch 

Staršie žiactvo:   Ema Doboszová, Alexandra Filcová, Erika Balážová  

 

Vypracovala:  Zuzana Drnzíková 


