
Slovenský krasokorčuliarsky zväz  -  Trénersko – metodická komisia 

Zápisnica TMK č.2/2018 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 05.05.2018 

 

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

J. Beständig   

Rozšírené zasadnutie TMK: MSR Ružomberok 03.03.2018 

E-mailová komunikácia: 4.2. – 4.5.2018      

                              

Program zasadnutia: 

1. Plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže 

2017/2018 

2. Kritériá pre zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže 2018/2019 

3. Nominačné kritériá ME, MS, MSJ, SZU, EYOWG, JGP, Challenger 2018/2019 

4. Návrh na dodatočnú finančnú podporu  

5. Zhodnotenie oponentúr 

6. Seminár trénerov 

7. Nový návrh kategórií v Súťažnom poriadku pre sezónu 2018/2019 

8. Testy výkonnosti 

9. Hodnotiaca správa Testov výkonnosti pre sezónu 2017/2018 

10. Smernica pre plnenie testov výkonnosti 

11. Návrh osôb, klubov na vyznamenania na VZ  

12. Termín previerok 

13. Výročná správa TMK 

14. Iné  

 

 

1. Plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 

2017/2018 

TMK spracovalo plnenie smernice pre zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej 

mládeže na sezónu 2017/2018 po skončení všetkých medzinárodných pretekov. Príloha 1 

a Príloha 2. 

Z: IR 

 

2. Kritériá pre zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže na rok 2018/2019  

Kritériá na sezónu 2018/ 2019 budú vypracované až po zverejnení zmien v ISU pravidlách. 

Predpokladaný termín júl 2018. 

Z: ZD, IR 



3. Nominačné kritériá ME, MS, MSJ, SZU, EYOWG, JGP, Challenger   

TMK vypracuje nominačné kritériá na ISU preteky a šampionáty pre sezónu 2018/2019 po 

zverejnení zmien v ISU pravidlách po kongrese ISU. Predpokladaný termín júl 2018. 

Z: JO, RV 

Návrh nominácie na JGP  

JGP Bratislava – 3 miesta –  rozhodnutie na základe výsledkov previerok  v auguste 2018. 

Druhé  JGP – 1 miesto – štvrtá juniorka 

Tretie JGP – 1 miesto – pretekárka s najlepším výsledkom na JGP. 

Z: TMK 

 

4. Návrh na dodatočnú finančnú podporu 

TMK navrhuje udeliť z rezervných prostriedkov pre mládež dodatočnú finančnú podporu v kategóriách: 

Juniorky  

- bonusová finančná podpora poskytnutá pri previerkach  za výrazný progres, použitie na 

zabezpečenie tréningového procesu. 

- za výborný výsledok na JGP do 10.m, použitie - na zabezpečenie tréningového procesu. 

Športové dvojice 

- bonusová finančná podpora poskytnutá pri previerkach  za výrazný progres, použitie na 

zabezpečenie tréningového procesu. 

 

5. Zhodnotenie oponentúr 

Dňa 04.05.2018 sa uskutočnili Oponentúry reprezentantov v Bratislave v sídle SKrZ. 

Oponentúry sa zúčastnili:  

Reprezentanti: Nina Letenayová, Alexandra Filcová, Erika Balážová, Ema Doboszová, 

Alexandra Hagarová, Margaréta Mušková – Oliver Kubačák, Tereza Zendulková – Simon 

Fukas 

Tréneri: Jana Omelinová, Anna Vodová, Rastislav Vrlák, Jozef Beständig 

Ospravedlnili sa: Nicol Rajičová, Sylvia Hugec, Michael Neuman, Marco Klepoch, Bronislava 

Dobiášová, Vladimír Dvojnikov 

Pri oponentúrach boli zistené niektoré nedostatky pri vypĺňaní plánov na novú sezónu, 

u niektorých chýbali vyplnené výkazy, chýbali hodnotiace správy vypracované zodpovedným 

trénerom za uplynulú sezónu, bol naplánovaný príliš vysoký, resp. naopak príliš nízky počet 

pretekov na sezónu, u niektorých neboli konkretizované ciele, počet tréningových hodín 

v pláne nezohľadňoval naplánované preteky a pod. 



Podrobný zápis z oponentúry bude rozposlaný jednotlivým reprezentantom a uložený na 

sekretariáte SKrZ do 25.5.2018.  

Z: ZD, IR 

 

6. Seminár trénerov 

Dňa 5.5.2018 sa uskutočnil seminár trénerov v Bratislave v aule Domu športu s možnosťou 

predĺženia trénerskej licencie. Prednášateľmi boli účastníci IDP Ostrava 2014-2017. Počet 

zúčastnených trénerov 29.   

Z: ZD, HT 

 

7. Nový návrh kategórií v Súťažnom poriadku pre sezónu 2018/2019 

TMK v spolupráci s TK vypracovala návrh na zmenu kategórií v Súťažnom poriadku pre 

sezónu 2018/2019, kde sa zohľadnili aj pripomienky trénerov z rozšíreného zasadnutia TMK, 

ktoré sa uskutočnilo v Ružomberku. 

Príloha 3 

Z: TMK, TK 

 

8. Testy výkonnosti  

TMK spolu s TK zorganizovali Testy výkonnosti pred MSR: Žilina 09.02.2018, Ružomberok 

16.02.2018. Na záver sezóny Testy výkonnosti:  Košice 07.04.2018, Nitra 14.04.2018. TMK 

s TK schválili doplnok k Testom výkonnosti. TMK požiadala, aby do Propozícii na Testy 

výkonnosti bol doplnený nasledovný text:                                                                                                                            

Testy sa plnia podľa platných nových testov pre sezónu 2017/2018 a doplnku:  V  prvej časti testu je 

možné opakovať len 1 prvok. Do druhej časti testu postupujú len pretekári, ktorí zvládnu prvú časť 

(techniku) na min. 50%. V druhej časti testu má pretekár 2 pokusy, ktoré môže použiť na 1 prvok (oba 

pokusy) alebo na 2 prvky po jednom pokuse. 

 

9. Hodnotiaca správa Testov výkonnosti pre sezónu 2017/2018 

TMK vypracovalo hodnotiacu správu z Testov výkonnosti za uplynulú sezónu 2017/2018. 

Týmto prosí RK o doplnenie hodnotiacej správy o ich stanovisko.   

Z: TMK + RK 

10. Smernica pre plnenie testov výkonnosti 

TMK vypracovala Smernicu pre plnenie testov výkonnosti pre sezónu 2018/2019. Uvedená 

smernica súvisí s návrhom na úpravu kategórií v Súťažnom poriadku, z uvedeného dôvodu 

môže byť zverejnená až po schválení Súťažného poriadku po Valnom zhromaždení. 

T: do konca mája 2018 



Na rozšírenom zasadnutí TMK v Ružomberku boli tréneri oboznámení s plánovanou zmenou 

v priebehu testov týkajúcou sa plnenia prvej časti testu (techniky) na min. 50 %, ako aj možnosti 

použiť 2 pokusy pri oprave prvkov na 1 prvok alebo po 1 pokuse na 2 prvky. Uvedená zmena 

bola zverejnená v propozíciách na testy výkonnosti v Košiciach a Nitre, keďže tieto sa konali 

po skončení všetkých pretekov v súťažnej sezóne 2017/2018 a sú platné na novú sezónu 

2018/2019. 

Zároveň boli s trénermi prejednané návrhy na požiadavku testov v kategóriách Basic / B. 

Kategória Basic mladšie (Mladšie nádeje B) bez testu, ostatné B kategórie budú potrebovať test 

o 2 stupne nižší ako v A kategórii. Kategórie IK bez testu. 

Z: TMK 

11. Návrh osôb, klubov na vyznamenania na VZ 

TMK navrhuje udeliť vyznamenanie za trénerské zásluhy v sezóne 2017/2018 pánovi  Igorovi 

Krokavcovi. 

Z: HT 

12. Termín previerok 

Previerky reprezentantov sa uskutočnia počas sústredenia reprezentantov a talentovanej 

mládeže dňa 18.8.2018 v Námestove. 

Návrh na hodnotiacu komisiu: 

1 x TK (p. Prokop), 1 x TŠ, 1 x rozhodca (p. Bohunická, p. Domanská) 

TMK navrhuje organizovať previerky bez systému s vypracovaním výstupného protokolu 

a slovným hodnotením jednotlivcov. 

Z: ZD 

 

13. Výročná správa TMK za rok 2017 

TMK vypracuje výročnú správu TMK za rok 2017. Termín do 18.5.2018. 

Z: ZD 

 

14. Iné 

a) TMK žiada TK, aby u pretekárov inej ako slovenskej štátnej príslušnosti vyznačila túto 

skutočnosť v registri členov ako aj v oficiálnych zoznamoch. 

b) TMK požiadala o zverejnenie oznamu na stránke SKrZ o konaní všeobecnej časti školenia 

trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa na Fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

c) TMK pripravuje seminár pre trénerov zameraný na zmeny v pravidlách po kongrese ISU,  

ktorý sa uskutoční v Košiciach dňa 15.09.2018. 

Z: TMK  


