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               Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko-metodická komisia        

 _________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 Zápisnica č.1/2011 

 

        zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo v termíne od 20.01.2011v Bratislave. 

 

Prítomní:                  H. Tőcziková, M. Kuštárová, Z. Drnzíková,  

Hosť:    A.Búřilová 

 

Program:        1/ Kontrola zápisu 

               2/ návrh nominácie na MSJ, MS, 

                 3/ sledovanie výkonnosti pretekárov a priebeţné hodnotenie 

                 4/ prejednanie návrhu na TESTY výkonnosti od sezóny 2011/2012 

   5/ semináre, školenia     

   6/ príprava OPONENTÚR              

7/ úlohy a informácie z VV SKrZ  

8/ rôzne 

 

K bodu č. 1 

- doriešené úlohy zo zápisu č.7/2010 – body :  2, 6 – 11, 12 a, c 

- v plnení – body : 3, 4, 5, 12 b,  

 

K bodu č.2 

TMK doporučuje na MSJ nominovať: 

Ţeny – Simančíková Monika 

Muţi – Reitmayer Peter   

TP – Višňová Nikola – Csolley Lukáš 

 

TMK doporučuje na MS nominovať pretekárov  

Ţeny – Reitmayerová Ivana – za podmienky, ţe sa zúčastní na jednom preteku ISU, alebo 

medzinárodnom preteku z kalendára ISU do terminu 6.III.2011. /časť na pretekoch bude 

zároveň previerkou jej výkonnosti. 

Muţi – podľa výkonnosti pretekárov Štrobl /ME/ a Reitmayer /MSJ/ 

TP – v prípade ich záujmu TMK doporučuje ich účasť. 

 

K bodu č. 3 

Členovia TMK predkladajú sledovanie výkonnosti pretekárov k 31.12.2010 /príloha č.1/ 

  

K bodu č. 4  

Členovi TMK pripravili návrh nových TESTOV výkonnosti, ktoré by mali platiť od sezóny 

2011-2012.  Testy budú uloţené na web stránke SKrZ a budú rozposlané tréneom do 

06.02.2011 k pripomienkovaniu. Tréneri svoje konkrétne podnety a pripomienky zašlú 

písomne do 15.03.2011 na adresu monika.kustarova@gmail.com 

Po tomto termíne budú pripomienky zapracované a materiál pôjde na schválenie na VV SKrZ. 

/príloha č.2/   
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K bodu č. 5 

a/ Seminár trénerov – zameraný na dodatočnú výmenu trénerských preukazov   

21.5.2011 Bratislava / náhradný termín 28.05.2011/  Náplń seminára bude totoţná 

s predchádzajúcimi seminármi, ktoré sa konali v roku 2010. Pozvánky rozpošle p.Tőcziková 

do 31.03.2011 

 

b/ Školenie – seminár TŠ, na obnovu kvalifikácie ako aj pre vyškolenie nových TŠ sa 

uskutoční v auguste 2011 v Bratislave. Noví záujemcovia o školenie sa môţu písomne 

prihlásiť na adresu monika.kustarova@gmail.com do 15.07.2011. 

TMK navrhuje, aby sa v tomto termíne konal aj seminár – školenie pre TC 

 

c/ TMK do termínu 06.02.2011 osloví všetkých bývalých reprezentantov / účastníkov MSJ, 

ME, ME OH/  o umoţnenie získania trénerskej kvalifikácie I. , prípadne II.stupňa.  

Záujemcovia sa musia prihlásiť do 31.03.2011 na adresu hanatoczik@centrum.cz. Ďalšie 

pokyny obdrţia všetci prihlásení individuálne. Skúšky sa uskutočnia v termíne 21.5.2011 v 

Bratislave / náhradný termín 28.05.2011/ . Skúšobnú komisiu budú tvoriť členovia TMK. 

 

d/ TMK osloví do 15.02.2011 predsedu TMK ČKS ohľadne informácie na spoločné školenie, 

prípadne seminár pre TŠ na tance a ŠD.   

 

e/ semináre ISU / príloha č.3a, b/ 

Všetky informácie ohľadne seminárov a školení ISU podá M.Kuštárová. Záujemci zašlú svoje 

prihlášky na adresu monika.kustarova@gmail.com do termínu 15.04.2011. 

 

K bodu č.6 

TMK navrhuje termín Oponentúry  na 14.5.2011 Bratislava. 

Pozvať: 

pretekári :  Reitmayerová Ivana, Kunová Alexandra, Sýkorová Karolína, Simančíková  

      Monika, Štrobl Jakub, Reitmayer Peter, Višňová Nikola, Csőlley Lukáš,  

Murcková Dominika 

Tréneri :  Reitmayerová Iveta, Starec Peter, Remiš Ľuboš,  Dvojnikov Vladimír,  

Vasilevskyi Alexej, Pelizzola Roberto 

V prípade záujmu účasť predsedu  klubu ako aj zákonného zástupcu pretekára. 

 

Trénerom bude rozposlaný do 15.02.2011 písomný materiál s pokynmi. 

 

 

K bodu č. 7 – úlohy a informácie z VV 

uzn. 75/2010 – opakovane budú vyzvané kluby na doloţenie dokladov ohladne CTM. 

uzn. 94/2010   trvá – nemôţe byť ukončené, nakoľko chýbajú podklady od trénerov. 

Na základe údajov z dotazníka TMK spracuje analýzu práce trénera s reprezentantom.  

Opakovane budú vyzvaní tréneri na odovzdanie podkladov. 

uzn. 95/2010   trvá – vyhodnotenie 1.- 8.cyklus neodovzdali tréneri – Starec – Kunová, 

Dvojnikov – Simančíková, Reitmayerová – Peter a Ivana Reitmayerovci, Pelizolla – Višňová 

– Csolley. Opakovane budú vyzvaní tréneri reprezentantov, aby si splnili svoju povinnosť 

voči SKrZ. 

Uzn 122/2010 – aj napriek snahe sa stretnutie členov VV s reprezentantmi nemohlo 

uskutočniť počas MSR, nakoľko nebol dostatočný časový priestor na tieto stretnutia. TMK 

navrhuje preloţiť aţ na termín Oponentúry. 
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Uzn. 013/2011   VV  rozhodol  ţe  M-SR v kategóriách  ţiakov a nádejí zorganizuje  klub 

Krasocentrum Košice . VV súčasne ţiada výbor KC KE o moţnosť presunu termínu ich 

konania na 12.-13.3.2011 a o oznámenie VV najneskôr do 31.1.2011. V prípade, ţe presun 

nebude moţný ostane v platnosti  termín 5.-6.3.2011. 

 
Uzn. 018/2010  na základe ponuky HK Nitra Kraso VV súhlasí s usporiadaním testov dňa 

25.2.2010 

 

Predsedníčka TMK spolupracovala s hosporárkou SKrZ pri príprave návrhu podkladov pre 

dotáciu z MŠSR na rok 2011. V tejto oblasti veľmi rýchlo a promtne na poţiadanie 

spolupracovali aj samotní reprezentanti a ich tréneri. 

                         

K bodu č. 8 – Rôzne 

a/ Na zasadanie TMK bola prizvaná aj pani Búřilová. Počas zasadnutia TMK predsedníčka 

VV SKrZ p.Hrachovcová odovzdala p.Búřilovej plaketu z príleţitosti 20.výročia vzniku 

samostatného slovenského krasokorčuliraskeho zväzu a poďakovala sa jej za dlhoročnú 

zásluţnú prácu v SKrZ. 

 

b/ TMK opätovne vyzýva trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára trénerov I.II.III.triedy, ktorý 

bol zameraný na výmenu trénerských preukazov a potvrdenie výkonnostných tried 

trénerov podľa novej akreditácie v súlade s rozhodnutím MŠ SR č.od 2009-32540/45089-

2:10 a neodovzdali doteraz  fotografie, aj napriek 4 urgenciám, aby tak urobili čo 

v najkratšom čase. 2 ks fotografie rozmerov na pas je potrebné zaslať na adresu: SKrZ 

SZTK -  Ivančíková, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 

 

c/ Na základe úprav v náplniach VJ na začiatku sezóny, TMK upravilo v Smernici sledovania 

a hodnotenia pretekárov na sezónu 2010/2011 v kategórii sólo nasledové podmienky: 

v kategórii do 12, 13, 15 rokov  – D, CH → 2 piruety (nie 3) 

v kategórii do 12 rokov – D,CH → uznaná kroková pasáţ / sekvencia špirál (nie L2/L3) 

/príloha č.4/ 

 

d/ TMK navrhuje termín previerok pre reprezentantov na 12.-13. august 2011. Súčasťou 

previerok budú VTP testy, KP a VJ.  Previerky sa uskutočnia za účasti nominovaných 

rozhodcov, TŠ a TC. 

 

e/ termíny JGP na rok 2011  31.08.-04.09.2011 Riga - Litva 

     07.- 11.09.2011 Brisbane - Austrália 

     14.- 18.09.2011 Gdansk - Poľsko 

     21.- 25.09.2011 Brašov - Rumunsko 

     28.09 – 02.10.2011 Innsbruck - Rakúsko 

     05. – 09.10.2011 Miláno - Taliansko 

     12. – 16.10.2011 Tallinn – Estónsko 

     08. – 11.12.2011 finále JGP  

 

f/ TMK navrhuje kritériá na prideľovanie finančnej dotácie zo SKrZ: 

 1/ splnenie kritérii na sledovanie / min. 2 x/ 

 2/ world standing / 

3/ účasť na Oponentúre / odovzdanie všetkých poţadavaných materiálov – načas/ 

 4/ účasť na vypísaných previerkach /VTP, KP, VJ/ 

 5/ povinná účasť reprezentantov na MON-e 2011 
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TMK zároveň navrhuje: 

1/ ponechať finančné prostriedky na medzinárodné súťaţe, tak aby nomináciu 

a úhradu robilo SKrZ a nie pretekári. Podmienkou nominácie a zaplatenia súťaţe 

pretekárom a trénerom bude splnenie si povinnosti voči SKrZ / bod e/ 

2/ prideľované finanačné prostriedky rozdeliť pretekárom percentuálne od mája do 

decembra 2011 takto :   

50%   záloha 

30% po previerkach 

20%  po preteku MON 

 

g/  TMK rozpošle do 15.02.2011 trénerom a na kluby Communication No. 1649 s dotazom na 

vyjadrenie sa k  návrhu náplní KP a VJ pre kategórie – nádeje ml., nádeje st. a ml.ţiactvo. 

Oslovení tréneri podajú svoje návrhy do 15.03.2011 s tým, ţe sa v prípade poţiadavky zo 

strany trénerov náplne upravia a schvalia a budú platiť od novej sezóny 2011/2012  

/ príloha č.5/ 

T : v texte 

Z: TMK 

 

h/ TMK navrhuje zorganizovať strednutie trénerov prítomných počas M-SR v Košiciach  

k bodu č. 4  a k bodu č.8/g  tejto zápisnice TMK 

 

 

  

Zapísali: 

členovia TMK 

 

 


