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TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA 

Zápisnica TMK č.  2/2022 

 

Zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom Zoom stretnutia dňa 04.02.2022 medzi 

členmi:  

Katarína Nagy, Petra Nétryová, Silvia Končoková, Rastislav Vrlák     

Ďalší zúčastnení: p. Beständig, L.Lackovičová 

                        

Program zasadnutia: 

1. Vytvorenie smernice na prihlasovanie na medzinárodné súťaže 

 

2. Vytvorenie smernice na prihlasovanie sa na ISU projekty, semináre  

3. Reprezentačné sústredenia 2022 

4. Predbežný zoznam pretekárov plniacich kritériá 

5. Termín oponentúr 

6. Podrobnosti ohľadom akcie na Štrbskom plese 

7. Metodický materiál 

8. Testy výkonnosti na postup na MSR v sezóne 2021/2022 

9. Try-out seminár ISU Centre of Excellence pre potenciálnych tanečníkov 
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 1. Vytvorenie smernice na prihlasovanie na medzinárodné súťaže 

 

Na základe diskusie medzi členmi TMK a vedením SKrZ bola TMK poverená vypracovaním 

Smernice na prihlasovanie na medzinárodné súťaže, pretože súčasný spôsob prihlasovania na 

medzinárodné súťaže zo strany prihlasovateľov trpí viacerými zásadnými nedostatkami a 

jednotliví prihlasovatelia nerešpektujú Zápisnicu TMK č. 1/2021, konkrétne jej bod č. 5. TMK 

preto VV SKrZ pripraví návrh Smernice, ktorá presne stanoví povinnosti pre prihlasovateľov, najmä: 

- kto je zodpovedný za prihlasovanie, do akého najneskoršieho termínu musí zaslať 

prihlášku, aké dokumenty je povinný zaslať s prihláškou, kto a ako bude evidovať 

prihlásených pretekárov a komunikácia ohľadom medzinárodnej participácie rozhodcov. 

 

Zodpovedný: KN 

Termín: do 18. 2. 2022 

 

2. Vytvorenie smernice na prihlasovanie sa na ISU projekty, semináre  

Na základe diskusie medzi členmi TMK a vedením SKrZ bola TMK poverená vypracovať Smernicu 

na prihlasovanie na ISU semináre a iné medzinárodné projekty, ktoré organizujú národné alebo 

medzinárodné organizácie, ktorých je SKrZ členom, ktorá bude obsahovať: 

- kto má oprávnenie komunikovať s ISU a ostatnými národnými alebo medzinárodnými 

organizáciami, deadline na prihlasovanie na tieto semináre a projekty, kritériá výberu 

pretekárov na dané projekty, semináre atď. 

 

Zodpovedný: RV 

Termín: do 25.2.2022 

 

3. Reprezentačné sústredenia 2022 

Formát a rozsah reprezentačných zrazov/sústredení bude zverejnený po ZOH v Pekingu, nakoľko 

prebiehajú rozhovory s partnerským krasokorčuliarskym zväzom. Rozsah a formát testovania 

fyzickej pripravenosti bude zverejnený v približne rovnakom termíne. 

 

Zodpovedný: RV, KN 

Termín: do 25.2.2022 

 

4. Predbežný zoznam pretekárov plniacich kritériá 

TMK predloží VV SKrZ zoznam pretekárov, ktorí k 13. 2. 2022 spĺňajú kritériá SKrZ na zaradenie 

do reprezentačných družstiev za sezónu 2021/22. 

Zodpovedný: PN 
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Termín: do 21.2.2022 

 

5. Termín oponentúr 

TMK bola poverená vytvoriť a s časovým predstihom min. 2 týžne pred konaním Oponentúr zaslať 

elektronický dotazník pre trénerov a pretekárov, ktorí budú pozvaný na Oponentúry SKrZ, ktorých 

termín navrhuje na piatok, 27. mája 2022.  

Zodpovedný: SK, KN 

Termín: do 31.3.2022 

 

6. Podrobnosti ohľadom akcie na Štrbskom plese 

V termíne 10.-13.2.2022 sa uskutočnil Olympijský festival na Štrbskom plese v spolupráci so 

SOŠV (športové a kultúrne mestečko športových aktivít pre deti a dospelých). Zúčastnili sa ich 

vybrané deti z klubov v BB, BR. 

Zodp.: SK 

 

7. Metodický materiál 

TMK dostala za úlohu vypracovať stručný metodický materiál, v ktorom by odporučili koľko by 

mali minimálne trénovať jednotlivé kategórie (nádeje, žiactvo, juniori + seniori) za účelom 

predloženia daného materiálu pri objednávkach hodín ľadov (najmä súkromných zimných 

štadiónov). 

 

Zodpovedný: PN, SK 

Termín: do 4.3.2022 

 

 

 

 

 

8. Testy výkonnosti na postup na MSR v sezóne 2021/2022 

Na základe obdržania viacerých mailov z rôznych klubov ohľadom povinnosti plnenia Testov 

výkonnosti v sezóne 2021/2022, ako jedným z kritérií pre postup na M-SR z dôvodov Covid-19 

odmedzení, TMK navrhuje VV SKrZ schváliť nasledovné: 

Nepovinnosť splnenia testov pre kategórie N7, N8, N9 a N10 ako jedno z kritérií pre postup na M-

SR. Do celkového rebríčka daných kategórií teda postúpia pretekári na základe najvyššie 

dosiahnutého TES z dvoch pretekov SP. 
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9. Try-out seminár ISU centre of excellence pre potenciálnych tanečníkov 

V termíne 15.-18.5.2022 sa uskutoční pripravovaný Try-out seminár v Obersdorfe pre 

potenciálnych tanečníkov (od 10r-juniorov). Seminár je plánovaných pre sólistov, ktorí sa vidia 

perspektívne v tanečníckej kategórii. V prípade záujmu budú bližšie informácie poskytnuté 

jednotlivo (je potrebné poslať nahrávku videa korčuliarskych zručností cez WhatsApp na kontakt 

TMK). 

 

 

 

 

Zapísala: Katarína Nagy, dňa: 4.2.2022 
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