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Správa o činnosti TMK za sezónu 2013/2014 

 

 
TMK pracovala aj v sezóne 2013 - 2014 v tomto zložení : 

 
Predseda TMK  Tőcziková Hana  
Člen     Ing. Drnzíková Zuzana PhD.   
Člen       Mgr.Končoková Silvia PhD. 

  Člen   Mgr.Nétryová Petra 
 
TMK pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný a to na kalendárne 

obdobie január – december 2013 a január – jún 2014. 
TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne a to e-mailovou komunikáciou, ale aj 

osobnými stretnutiami počas súťaži, ale aj na riadnom zasadnutí. 
Počas sezóny od júna 2013 do mája 2014 TMK spracovala 8 zápisníc, ktoré boli spolu 

s prílohami uložené na web stránke SKrZ. 
 
TMK riešila v hodnotiacom období : 
 
1/ Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží, 
 ktoré absolvovali pretekári počas sezóny 2013-2014 
2/ V spolupráci s TK spracovali náplne KP a VJ pre všetky kategórie s prihliadnutím na 
 ISU náplne sezónu 2013-2014 
3/ Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2013-2014 ako aj 

návrh na širší výber pretekárov zaradených na SZU 2013 
4/ Spracovala doplňujúce podklady na nominačné kritériá na ZOH 2014 
5/ Počas sezóny sa priebežne sledovalo plnenie technického skóre reprezentantov, ktoré 

bolo potrebné k účasti na ISU šampionáty - ME,MSJ a MS 
6/ Členovia TMK preložili materiál ISU levely pre kategórie žiactvo až seniori a spracovali 

obtiažnosť - levely pre kategórie nádeje. 
7/ TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 

preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov 
8/ TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie pre 

kategóriu sólo a tance na sezónu 2013-2014 
9/ TMK spracovala návrh smernice na nominačné kritériá na sezónu 2013-2014 na ISU 

šampionáty  
10/ TMK pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave. Výsledky 

z previerok boli konzultované s pretekármi a s ich osobnými trénermi 
11/ V spolupráci s TK sa pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ. 
12/ V spolupráci s TK pripravila seminár pre TŠ a TC ktorý sa uskutočnil v Bratislave 
13/ TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU súťažiach 
14/ Priebežne sa vyhodnocovalo plnenie zaradenia pretekárov do repre a výberu na 

základe výsledkov SP a medzinárodných súťaží 
15/ TMK zorganizovala seminár trénerov / september 2013 - pri JGP Košice, október 2013 

pri MON Bratislava  /  školenie trénerov I. stupňa – december 2013 
16/ TMK sa podieľalo na príprave podkladov pre Výzvy na MŠVaV SR /finančné, na 

ocenenia významných osobnosti a iné / 
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17/ V prípade dotazov zo strany trénerov, rodičov, alebo predsedov klubov členovia TMK  
vždy odpovedali na dotazy ústne, alebo písomne čo v najkratšom čas 

   
 
Vyhodnotenie Hlavných úloh TMK za uplynulú sezónu: 
TMK okrem úloh „bežného“ charakteru svojej práce mala v pláne tieto hlavné úlohy: 
1/ zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre reprezentantov na prípravu na ZOH 2014 

v Soči  
 v rámci možnosti SKrZ 
 Myslíme si, že všetci reprezentanti, ktorí sa pripravovali na ZOH 2014 mali v rámci 

finančných možností SKrZ  a tréningových možností vo svojich strediskách veľmi 
dobré podmienky. Každý z nich sa pripravoval v zahraničí. Absolvovali pomerne 
finančne nákladné sústredenia v zahraničí. SKrZ im uhradilo preteky, ktoré mali 
v pláne na sezónu 2013-2014. 

 Nakoniec na ZOH soči 2014 úspešne reprezentovala Slovensko Nicole Rajičová, ktorá 
sa prebojovala do finále a obsadila veľmi pekné 24.miesto. 

 
2/ rozpracovať a pripraviť kritéria pre pretekárov kategórie žiactva, aby sa výkonnosť 

v tejto kategórii zvýšila a to najmä v zaraďovaní obtiažnejších skokov ako je dvojitý 
axel a trojitý skok. Hlavným dôvodom je, že práve tieto skokové prvky chýbajú 
v jazdách pretekárov hlavne v kategórii staršieho žiactva.  

 Myslíme si, že kritériá, ktoré boli nastavené pre kategórie žiactva „bonusové“ 
ohodnotenie 2A, prípadne 3 skoku bolo veľmi dobrým stimulom. Škoda bola, že tento 
stimul vôbec nevyužívali najlepšie pretekárky v kategórii mladšieho žiactva. Čím skôr 
budú tieto náročnejšie skoky zaraďovať – tým skôr majú šancu sa v budúcnosti 
presadiť a bojovať o zaradenie do reprezentácie. 

 
3/ rozpracovať a pripraviť kritéria pre kategóriu IK s prihliadnutím na delenie tejto 

kategórie v ISU 
 TMK oslovila kluby a trénerov, ktorých pretekári sa zúčastnili MSR v IK  a spracovala 

návrh pre kategóriu IK. Materiál bude spolu s kategóriami Adult, Hviezdičky 
a Začiatočníci spracovaný do RP v Súťažnom poriadku v časti pre kategórie, ktoré nie 
sú zaradené do SP 

 
4/ zrealizovať všetky vzdelávanie aktivity trénerov v sezóne 2013-2014 
 Všetky naplánované vzdelávacie aktivity v sezóne 2013-2014 pre trénerov  sa 

uskutočnili v plnom rozsahu. 
 
 
Plánované Hlavné úlohy TMK na sezónu 2014-2015 
1/ Príprava podkladov na novú Akreditáciu trénerov a TŠ 
2/ Projekt IDP Ostrava rozpracovať a realizovať v podmienkach SKrZ 
3/ Pripraviť kritériá na zvyšovanie výkonnostnej úrovne od kategórie žiactva vyššie 
4/ Pripraviť školenie nových TŠ a TK v spolupráci s TK 
5/ Stanoviť systém nahlasovania účasti pretekárov na rôznych medzinárodných 

pretekoch ( mimo nominvaných SKrZ) v súčinnosti s trénerom pre prehľadné 
a korektné spracocanie výstupov sledovania 
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Prílohy: 
1/ Plnenie do výberu a repre – preteky SP 
2/ Plnenie do výberu a repre – medzinárodné preteky 
3/  Plnenie do výberu a repre - CELKOVÉ 
4/ Návrhy na reprezentačné družstvá na sezónu 2014-2015 
5/ Vyhodnotenie JGP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov 
6/ Svetový rebríček ISU 
7/ Trénerské licencie platné k 15.05.2014 
 
 
 
Spracovali členovia TMK 


