
                             SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 

                                                 SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
                           Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia 

           
                                                        

                                                               

 +421 918 791227                       Bankové spojenie:                                             Zapísaný: MV SR č. VVS/1-90/90-2537-9 

@    slovakskating@kraso.sk           VÚB Banka                                                        IČO: 31805540 

                                                          IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653         DIČ: 2021593673 
 

                              

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA 

 
Zápisnica TMK č. 2/2020 

 

Zo zasadnutí TMK, ktoré sa uskutočnili online komunikáciou prostredníctvom aplikácie ZOOM 

v dňoch 12.6. a 13.6.2020 

Medzi členmi:  Z. Drnzíková, P. Nétryová, R. Vrlák, J. Omelinová, S. Končoková 

 

Témy: 

1. EYOWF VUOKATTI 2021  

2. Svetová zimná univerziáda LUCERN 2021 

3. Smernica o zabezpečení školení a doškolení trénerov 

4. Sústredenie RD v Pezinku - august 2020 

5. Previerky výkonnosti reprezentantov august 2020  

 

1. EYOWF VUOKATTI 2021 

TMK vypracovala nominačné kritériá na EYOWF 2020 vo fínskom Vuokatti. Kritériá boli zaslané 

na schválenie VV SKrZ a zaslané na Slovenský olympijský a športový výbor. 

Príloha 1. 

Z: JO 

2. Svetová zimná univerziáda LUCERN 2021 

TMK vypracovala nominačné kritériá na SZU 2021 vo švajčiarskom Lucerne. Kritériá boli zaslané 

na schválenie VV SKrZ. Príloha 2. 

Z: RV 

3. Smernica o zabezpečení školení a doškolení trénerov krasokorčuľovania 

TMK vypracovala novú Smernicu o zabezpečení školení a doškolení trénerov krasokorčuľovania, 

vzhľadom na to, že stará smernica neriešila niektoré aktuálne záležitosti týkajúce sa najmä  

uznávania osvedčení vydaných rôznymi stupňami škôl v školskom systéme.  
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Pani Mgr. Končoková, PhD. podrobne preštudovala zákon o športe a konzultovala konkrétne 

prípady s jednotlivými fakultami telesnej výchovy a ďalšími odborníkmi z danej problematiky. 

Tieto poznatky boli následne zapracované do smernice.  

Príloha 3 – Nová smernica o školení a doškolení trénerov krasokorčuľovania. 

Z: SK, ZD, PN 

4. Sústredenie RD v Pezinku – august 2020 

TMK vypracovala rozpis reprezentačného sústredenia v auguste v Pezinku, predbežné zadelenie 

do skupín. Stále čakáme na vyjadrenie pozvaných trénerov, ktorým sa vzhľadom na karanténne 

opatrenia zmenil program a neustále sa menia aj podmienky, či sa budú môcť zúčastniť 

v pôvodnom zložení.  

TMK navrhuje, aby vzhľadom na 2 zrušené sústredenia bolo posledné sústredenie zamerané 

prioritne na pretekárov, ktorí splnili kritériá na zaradenie do reprezentačných družstiev 

reprezentantov a výberu. Z víťazov MSR budú zaradení na sústredenie pretekári od kategórie N9 

až po Juniorov/ky. Vzhľadom na veľmi rozmanitú škálu výkonnosti, navrhujeme víťazom 

v kategórii N7-N8 a ml. nádeje chlapci poskytnúť finančnú kompenzáciu za dané sústredenie. 

TMK vypracuje informačný list pre reprezentantov a pre víťazov MSR a požiada GS o rozposlanie 

jednotlivcom.  

Z: ZD, PN  

5. Previerky výkonnosti reprezentantov - august 2020 

TMK navrhuje zachovať pôvodný termín previerok 9.-10.8.2020 v Pezinku pred konaním 

sústredenia RD. Po previerkach bude ústne hodnotenie programov členmi komisie. Následne sa 

uskutoční testovanie VTP/ŠTP, ktoré sa nemohlo uskutočniť v pôvodnom termíne (jún 2020 počas 

sústredenia RD, ktoré bolo pre opatrenia ohľadom COVID 19 zrušené).  

TMK pripraví informácie o previerkach a pozvánky pre reprezentantov a členov komisie. 

Termín: do 7.7.2020 

Z: JO, ZD 

 

Zapísala: JO, ZD 
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