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Zápis z TMK 

 
Dňa: 7 december 2022, 21:00 hod, forma online 

 
Prítomní:  Jana Mezovská, Jana Labudová, Nora Szauder, Monika Thüringerová 
Ospravedlnený:  Ivana Solymosyová 
 
 
Predsedníčka TMK p. Mezovská privítala zúčastnených a navrhla program, s ktorým všetci súhlasili: 
 
Program  

1. Školenie trénerov 

2. Kritériá vyhodnotenia športovcov pre rok 2023 

3. Batéria testov, vhodné termíny na testovanie 

4. Návrh a schvaľovanie reprezentácie od 1.1. 2023 

5. Rôzne 

 
1. Školenie trénerov 

Ponuka školenia v rozsahu  2 x 1,5 hod. s medzinárodnou lektorkou. TMK školenie uvítalo, TMK by 
preferovalo seminár uskutočniť už teraz v decembri 2022, navrhuje termíny 15. a 19.12.2022. vo 
večerných hodinách. Odporúča účasť všetkých trénerov, vrátane začínajúcich trénerov. 
 

2. Kritériá vyhodnotenia športovcov pre rok 2023 

TMK  obdrží od MT požiadavky SPF. Po diskusii sa členky dohodli, že TMK pripraví  obhajobu súčasne 
nastavených kritérií na vyhodnotenie najlepších športovcov SP v najbližšom období. 

 
3. Batéria testov, vhodné termíny na testovanie 

Testy budú rozdelené na testovanie na suchu a na testovanie vo vode. Poslať Jane Labudovej rozpis 

súťaží MŽ a MJ na prvý polrok 2023 (RTC) – úloha MT. Súčasťou testov budú aj diagnostické 

testovania. Do konca januára bude určený obsah a termíny testovania. 

 

4. Návrh a schvaľovanie reprezentácie od 1.1. 2023 

TMK pripraví návrh zoznamu reprezentantiek k 1.1.2023 a následne prebehne schvaľovanie v priebehu 

decembra 2022, formou per rollam. 

 

5. Rôzne 

K bodu rôzne nemal nikto zo zúčastneným tému do diskusie. Predsedníčka TMK následne zasadnutie 

ukončila.  

 
Na ďalšom zasadnutí bude  TMK riešiť témy: 

- upgrade Štatútu TMK podľa usmernenia Sekcie SP 
- VÍZIA na nasledujúce obdobie (podklady zaslané) 
- preklady v súvislosti s novými pravidlami 
- World Ranking  
- kritériá na nominačné súťaže v roku 2023 
 

 
Najbližšie stretnutie január 2023 o 21,00 hod. (dátum bude spresnený) 
 
 
Zapísala: Jana Mezovská 
Overila:   Jana Labudová 
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