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Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Trénersko – metodická komisia 

Zápisnica TMK č. 3/2019 

 

Zo stretnutia TMK a člena VV zodpovedného za VZZ, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 

08.04.2019 
 

 

Prítomní členovia:    Z. Drnzíková, P. Nétryová, R. Vrlák, J. Omelinová 

Člen VV zodpovedný za VZZ:  W. Stankovianska 

Ospravedlnení:    S. Končoková  

 

 

Riešené úlohy: 

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

2018/2019 

2. Spoločné MSR v sezóne 2019/2020 

3. Testy výkonnosti SKrZ 2019/2020 

4. Seminár trénerov zameraný na sklz a testy výkonnosti  

5. Kategorizácia 2019/2020 

6. Zmena vo finančnej motivácii reprezentantov a odmeňovaní trénerov reprezentantov 

7. Smernica pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných družstiev a družstiev talentovanej 

mládeže  

 

 

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

sezónu 2018/2019  

TMK spracovalo plnenie smernice pre zaradenie do reprezentačných družstiev a družstiev 

talentovanej mládeže na sezónu 2018/2019 po skončení všetkých medzinárodných pretekov. 

Príloha 1, 2, 3, 4, 5 

 

Z: PN, RV 

 

 

2. Spoločné MSR v sezóne 2019/2020 

TMK a TK navrhujú zorganizovať v nasledujúcej sezóne 2019/2020 spoločné MSR pre 

kategórie nádeje, mladšie a staršie žiactvo a juniorov v termíne 15.-16.2.2020 alebo 22.2.-

23.2.2020.  

 

Zároveň navrhujú upraviť počet pretekárov v jednotlivých kategóriách nasledovne: 

 nádeje 7, 8, 9, 10 na 12 pretekárov, 

 mladšie žiactvo na 12 pretekárov, 

 staršie žiactvo na 12 pretekárov, 

 juniorky, juniori na 12 pretekárov  

Pri všetkých kategóriách navrhuje možnosť účasti náhradníkov, ak majú splnené kritériá na 

postup na MSR, pri neúčasti niektorého z nominovaných pretekárov. 
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Po schválení uvedených návrhov, TMK spracuje Zásady postupu na MSR pre sezónu 

2019/2020. 

 

3. Testy výkonnosti SKrZ 2019/2020 

 

TMK  navrhuje zrušiť testy výkonnosti ako podmienku na vstup do súťaže pre B kategórie 

(staršie nádeje B, mladšie žiactvo B a staršie žiactvo B). Dôvod zníženie počtu umelo 

vytvorených kategórií jednotlivými klubmi, ktorý nie je prospešný a vytvára anarchiu 

a nejasné pravidlá pre súťažiacich. 

TMK a TK navrhuje: 

- maximálny počet testov organizovaných SKrZ počas sezóny je 4 (2 x pred sezónou sept. a 

okt. 2019 s min. 2 týždňovým odstupom, 1 x západ a 1 východ alebo stred SR) 

- pri testoch organizovaných klubom upraviť minimálny počet účastníkov na 30  

 

TMK vypracuje smernicu pre plnenie testov výkonnosti po Rade predsedov a VZ.  

T: do konca júna 2019. 

 

4. Seminár trénerov zameraný na sklz a testy výkonnosti – 10.-14. august 2019   

TMK pripraví propozície na seminár zameraný na sklz a testy výkonnosti pre trénerov v 

období od 10.08. - 14.08.2019 v Námestove. Ako hlavného trénera na sústredení a 

prednášajúceho navrhuje pani Ivetu Reitmayerovú a ako člena testovacej komisie z radov 

rozhodcov p. Čuchrana. 

 

Z: SK, JO, ZD  

 

 

5. Kategorizácia 2019-2020 

TMK zorganizovalo stretnutie s TK, kde sa dohodli na vypracovaní spoločného návrhu do 

Rady predsedov.  

T: do 30.4.2019 

Z: RV, TMK+ TK 

 

6. Zmena vo finančnej motivácii reprezentantov a odmeňovaní trénerov reprezentantov 

TMK má za úlohu navrhnúť zmeny vo finančnej motivácii reprezentantov a odmeňovaní 

trénerov. 

TMK navrhuje: 

- preplatiť reprezentantom celkové náklady na pretekára (štartovné, ubytovanie, cesta) na 

medzinárodné preteky v min. počte 2 x za sezónu,  

- v prípade splnenia technického skóre určeného ISU v KP alebo VJ na MSJ – pre juniorov 

a ME, MS pre seniorov navrhuje preplatenie všetkých pretekov, na ktorých bolo skóre 

splnené. 

- v prípade splnenia nominačného skóre na MS vyplatiť jednorazovú odmenu vo výške 200 

€ pretekárovi  
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- preplatiť pretekárom zaradeným do družstva talentovanej mládeže 2 x štartovné 

a v prípade splnenia kritérií na zaradenie do RD alebo družstva TM pre svoju vekovú 

kategóriu, resp. vyššiu, preplatenie celkových nákladov na pretekára (štartovné, 

ubytovanie, cestovné) 

- zvýšiť mesačné odmeňovanie trénerov reprezentantov na 300 € brutto, v prípade že jeho 

pretekár splní nominačné skóre na MSJ, ME poskytnúť jednorazovú odmenu vo výške 100 

€ alebo MS vo výške 100 € 

- preplatiť jednorazovú odmenu trénerom, ktorí sa so svojim pretekárom zúčastnia na MSJ, 

MS, ME ako náhradu za ušlý zisk z riadneho tréningového procesu vo výške 200 € 

 

Z: TMK 

 

7. Smernica pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných družstiev a družstiev talentovanej 

mládeže  

TMK ma za úlohu spracovať Smernicu pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných 

družstiev a družstiev talentovanej mládeže 2019/2020 do konca júna 2019. 

T: 30.6.2019 

Z: ZD, PN, RV 

Zapísala: Jana Omelinová, Zuzana Drnzíková 


