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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 2/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo dňa 15.04.2011 v Bratislave 

ako aj e-mailovou komunikáciu medzi členmi TMK do termínu 3.05.2011 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisov 
   2/ Priebežne hodnotenie a sledovanie výkonnosti pretekárov 
   3/ Príprava na Oponentúru 2011 
   4/ Hodnotenie Eyof-u, MSJ 
   5/ Informácia ohľadne školenia trénerov III.stupňa   
   6/ Príprava ostatných seminárov trénerov a TŠ 
   7/Spracovanie plánu centrálneho testovania všeobecnej a špeciálnej  

   motorickej výkonnosti 
   8/ Úlohy z VV SKrZ 
   9/ Rôzne 
 
Pokračovanie zasadnutia TMK s trénermi. Možnosť zúčastniť sa na zasadnutí dostali všetci 
tréneri, ktorí boli oslovení, aby sa vyjadrili k návrhu TMK ohľadne náplní VJ pre mladšie  
kategórie. Zasadnutia sa zúčastnili tréneri : E.Takáčová, V.Dvojnikov, M.Bokor 
a prejednávali sa tieto body: 
            10/ Testy výkonnosti  
            11/ náplne KP a VJ pre mladšie kategórie 
            12/ návrh spracovania videokazety testov, ktoré budú platiť od sezóny  
       2011-2012  
Riešenie ďalších bodov e-mailovou komunikáciou členov TMK 
           13/ pridelenie pretekov JGP od ISU na sezónu 2011-2012 
           14/ informácia z VV – TP 
           15/ žiadosť m.Simančíkovej 
           16/ nadácia JOJ 
 
 
 
K bodu č.1 – kontrola zápisu 

- Zápis TMK č.1 – body 3,4,5,12b – splnené 
 
K bodu č.2 – priebežné hodnotenie a sledovanie výkonnosti pretekárov 
Členovia TMK na základe výsledkov z pretekov SP a tiež medzinárodných pretekov 
spracovali plnenie kritérií pretekárov v sezóne 2010-2011 / príloha č.1a,b,c/ 
 
K bodu č.3 – príprava na Oponentúru 2011 
p.Tőcziková informovala, že zaslala / 11.4.2011/ ešte raz všetkým reprezentantom, ich 
osobným trénerom a predsedom ich klubov pozvánku so všetkými materiálmi na Oponentúru, 
ktorá sa má konať dňa 14.05.2011 v Bratislave. 
Oponentúry sa za TMK zúčastnia všetci členovia TMK. 
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K bodu č.4 – hodnotenie EYOF-u a MSJ 
 
Eyof  2011 Liberec – zúčastnili sa ho dvaja pretekári. 
M.Simančíková  – 3.miesto – vynikajúci výsledok, ktorý bol vysoko ohodnotený aj SOV 
P.Novella Peter – 14.miesto 
 
MSJ – Kórea - zúčastnili sa ho v kategórii: 
TP – N.Višňová – L.Csolley sa celkovo umiestnili na 5.mieste z 19 párov / 126,07 bodov 
kvalifikácia 2.miesto 66,67 bodov / SD 4.miesto 52 bodov / FD 6.miesto 74,07 bodov 
Ženy  – M.Simančíková sa celkovo umiestnila na 18.mieste z 36 žien / 109,53 bodov 
Kvalifikácia 7.miesto 76,81 bodov / SP 19.miesto 39,71 bodov / FS 19.miesto 69,82 bodov 
 
TMK hodnotí umiestnenia na tak významných podujatiach ako veľký úspech a ďakuje 
reprezentantom, ich osobným trénerom a ostatným členom realizačného tímu za výbornú 
reprezentáciu SKrZ. 
 
K bodu č.5 – informácia ohľadne školenia trénerov III.stupňa 
Všetci frekventanti absolvovali obidve časti všeobecných predmetov na FTVŠ UK 
v Bratislave. Termín a miesto záverečných skúšok bude oznámený všetkým frekventantom. 
 
Špeciálna časť sa mala konať v mesiaci apríl v Košiciach, ale vzhľadom na nízky počet 
frekventantov, ktorí sa mali tejto časti zúčastniť / 8/ a pri splnení počtu hodín danej podľa 
akreditácie boli náklady na jedného frekventanta na túto časť príliš vysoké. Na základe ich 
vyjadrenia a žiadosti sa špecializácia presúva na neskorší termín. 
 
K bodu č.6 - Príprava ostatných seminárov trénerov a TŠ  
 
Na základe zápisu TMK č.1/2011 bod 5 a/ boli oslovení tréneri, aby sa prihlásili na seminár 
zameraný na dodatočnú výmenu trénerských preukazov. Do uvedeného termínu sa prihlásilo 
iba 5 záujemcov / Vajdíková, Rácová, Duda, Tóčiková, Melicherová/. 
Vzhľadom na nízky počet záujemcov sa termín prihlášok presúva do 15.5.2011 a termín 
seminára bude zmenený a oznámený všetkým záujemcom dodatočne.  
Zodpovedná H.Tőcziková. 
 
Na základe zápisu TMK č.1/2011 bod 5 b/ - seminár na obnovu a získanie kvalifikácie TŠ. 
Pani Kuštárová informovala, že sa jej už prihlasujú noví záujemcovia / Poljačková, Babalová, 
Kabátová, Starovičová/ 
Je potrebné, aby všetci prihlásení záujemci splnili kriteriá, ktoré sú dané v akreditačných 
podmienkach. Na základe toho p.Kuštárová zašle všetkým doteraz prihláseným záujemcom 
informáciu a potvrdenie o splnení požadovaných kritérií.  
 
Na základe zápisu TMK č.1/2011 bod 5 c/ - boli oslovení všetci bývalí reprezentanti  
/ účastníci MSJ, ME, ME OH/ o umožnenie získania trénerskej kvalifikácie I. , prípadne 
II.stupňa. Zo všetkých oslovených sa prihlásili iba L.Starovičová a T.Rajec. 
TMK rozhodlo, že obom menovaným bude udelená trénerská kvalifikácia I.stupňa na základe 
splnenia bodu V. odst. 2. Pani Tőcziková zašle informáciu obidvom frekventantom do 
termínu 25.04.2011. Podmienkou je odovzdanie seminárnej práce na tému: 
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Starovičova Lucia : 
1/ prekladanie vpred   
2/ nácvik jednoduchého Rittbergera  /1Lo/ 
 
Taras Rajec : 
1/ prekladanie vzad 
2/ nácvik jednoduchého Axla    
 
Práca by mala byť napísaná na 4 - 5 strán  / obidve témy/, odovzdaná - zaslaná do 10.05.2011 
poštou na adresu : Tőcziková Hana, Komenského 16,  040 01 Košice.  

Dňa 14.05.2011 v Bratislave sa zúčastnia na pohovore s členmi TMK, kde bude obom 
fekventantom odovzdaný trenerský preukaz a osvedčenie.  
Výšku poplatku za udelenie trénerskej kvalifikácie I.stupňa TMK navrhuje čiastku 50€.  
 
 
K bodu č. 7 – Spracovanie plánu centrálneho testovania všeobecnej a špeciálnej 
motorickej výkonnosti 
 
TMK rozhodlo, že všetci tréneri, ktorí budú mať pretekárov zaradených do výberu 
a sledovania budú musieť odovzdať výsledky vstupných a výstupných testov špeciálnej 
a všeobecnej motorickej výkonnosti 

- vstupné testy do 13.05.2011  
- výstupné testy do 03.07.2011 

 
Pretekári zaradení do sledovania na OHM 2012 a EYOF 2013 sa zúčastnia dňa 12.- 
13.08.2011 reprezentačných previerok – všeobecnej a špeciálnej výkonnosti, KP, VJ s plnou 
náplňou. Pozvánku pretekárom, ich trénerom a predsedom materských klubov zašle predseda 
TMK do 20.05.2011.  
 
 
K bodu č.8 – úlohy a informácie z VV SKrZ 
Uzn.057/2011    
 
1/TMK predkladá zoznam osôb na vystúpenie Jagudina dňa 28.05.2011 = spolu 15 osôb 
a/víťazi SP  
Seniorky Kasperová Dominika  klub KC Košice tréner  T.Franková 
Juniorky Viteková Erika   KK Trnava  M.Bokor 
Juniori  Novella Peter    KC Košice  M.Lipčáková 
St.žiačky Hriňáková Miroslava   KC Košice  H.Tőcziková 
St.žiaci Klepoch Marco   ŠKP BL  V.Dvojnikov 
Ml.žiačky  Hagarová Alexandra   KK Trnava  M.Bokor 
Ml.žiaci Kršňák Jakub    TJ AKO Piešťany V.Dvojnikov 
Nádeje st,D Šumichrastová Natália  KC Košice  H.Tőcziková 
Nádeje st.CH Fukas Simon    KK Trnava  M.Bokor 
Nádeje ml.D Srbecká Bianka   FSK Žilina  B.Poliačková 
Nádeje ml.CH Žilinčík Richard   KK Žilina  M.Lalinská 
 
b/TMK navrhuje k týmto pretekárom pripočítať M.Simančíkovú / za vynikajúce výsledky, 
ktoré dosiahla v sezóne 2010-2011. 
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c/ tréneri s najväčším počtom víťazov SP v sezóne 2010- 2011  
    M.Bokor /3/,  V.Dvojnikov /2/, H.Tőcziková /2/ 
 
d/ TP N.Visňová – L.Csolley – dostal príležitosť na tejto akcii vystupovať ako úvodné číslo 
v II.časti programu. 
 
2/ TMK predkladá návrh na ocenenie : 
a/ najúspešnejší pretekár sezóny 2010-2011 

Ženy – Monika Simančíková 
TP – Nikola Višňová – Lukáš Csolley 

b/  najúspešnejší tréner sezóny 2010-2011 
  Vladimír Dvojnikov – tréner reprezentantky M.Simančíkovej 
  Roberto Pellizzola – tréner reprezentantov v kat. TP N.Višňová – L.Csolley 
 
3/ TMK predkladá návrh na udelenie vyznamenania pre trénerov z príležitosti ich životného 
jubilea: Hilda Múdra  Bratislava 85 r. 

Palider Rudolf  Bratislava 70 r. 
  Jozefčeková Eva Humenné 60 r. 
  Križková Eva  Bratislava 50 r. 
budú mať až po VZ 
  Priečinský Peter Žilina  50 r. 
  Potočková Jana Prešov  50 r.    
  Lakatošová Danuše B.Bystrica 60 r.   
 
   
 
K bodu č.9 - Rôzne  
1/ TMK súhlasí s návrhom TK  
a/ dĺžka rozjazdiek: 

hviezdičky 4 min. 
IK – všetky kategórie 5 min. 
Ostatné kategórie 6 min. 

b/ počet pretekárov na rozjazdy 
 hviezdičky  max. 8 
 IK – všetky kategórie max. 7 
 Nádeje ml. / st. max. 7 
 Ostatné kategórie max. 6 
 
c/ programové komponenty :  

od kategórie Nádejí až po kat. st.žiactva / včetne/  vynechať  choreografiu 
     pády – kat.Nádeje – zrážka 0,5 b  
      ostatné kategórie – zrážka 1 b  
 
d/ zvýšenie poplatku za TESTY  na  10 € 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
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K nasledovným bodom č.9 a č.10 boli oslovení tréneri kvalifikačného stupňa III.-V. , ktorí 
aktívne pracujú v jednotlivých kluboch s pretekármi a majú najviac trénerských skúsenosti. 
Predseda TMK p.Tőcziková osloveným trénerom zaslala pracovný materiál – návrhy TMK 
k bodom Testy a náplne KP a VJ – materiál by mal začať platiť od sezóny 2011-2012. 

Oslovení boli a odpovede, pripomienky a návrhy došli od týchto trénerov: 
E.Križková, I.Reitmayerová, E.Takáčová, M.Janeková, H.Zamborská, L.Zamborská, 
J.Potočková, M.Lipčáková M.Lalinská, Ľ.Remiš, S.Končoková, Z.Babiaková, B.Poliačková, 
M.Bokor, J.Schmidová, P.Priečinský, V.Dvojnikov. 
 
K bodu č.10 – Testy výkonnosti 
Na základe pripomienok a návrhov bol spracovaný materiál a tento tvorí prílohu č.2 tohto 
zápisu. Tento materiál bude zaslaný opäť osloveným trénerom do 27.04.2011 na konečné  
do - pripomienkovanie, ktoré bude ukončené do 10.05.2011 a predložené na schválenie VV 
do 14.5.2011. 
 
K bodu č.11 – náplne KP a VJ pre mladšie kategórie 
Na základe pripomienok a návrhov bol spracovaný materiál a tento tvorí prílohu č.3 tohto 
zápisu. Tento materiál bude zaslaný opäť osloveným trénerom do 27.04.2011 na konečné  
do - pripomienkovanie, ktoré bude ukončené do 10.05.2011 a predložené na schválenie VV 
do 14.5.2011. 
 
K bodu č. 12 - návrh spracovania videokazety testov, ktoré budú platiť od sezóny  
2011-2012 
Tréneri sa dohodli, že na sústredení v Trenčíne v priebehu 2 týždňového sústredenia sa 
s vybranými pretekármi natočia Testy výkonnosti. Zväzovú kameru a natočenie testov 
zorganzuje p.Tőcziková.   
Natočený materiál aj s presným popisom nácviku testov bude po spracovaní rozdaný na 
všetky kluby – termín do 31.07.2011. Zodpovedná TMK.  
 
...................................................................... 
 
Pokračovanie zápisu z  e-mailovej komunikácie medzi členmi TMK do termínu 
3.05.2011 
 
K bodu č.13 – pridelenie pretekov JGP od ISU 
 
Informácia o pridelenom počte  pretekov JGP v sezóne 2011-2012 pre jednotlivé kategórie: 
 Muži – Gdansk - Poľsko, Innsbruck - Rakúsko 

Ženy – Riga - Lotyšsko, Gdansk - Poľsko, Brašov - Rumunsko, Innsbruck - Rakúsko,  
Miláno - Taliansko, Tallinn - Estónsko 

 ŠD –  Riga - Lotyšsko, Gdansk - Poľsko, Innsbruck - Rakúsko, Tallinn - Estónsko 
 TP –  Riga - Lotyšsko, Brisbane - Austrália, Gdansk - Poľsko, Brašov - Rumunsko,  

Innsbruck - Rakúsko, Miláno - Taliansko, Tallinn – Estónsko 
    

TMK navrhuje obsadiť všetky pridelené miesta pre kategórie muži, ženy a pre TP 
nahlásiť zatiaľ Gdansk – Poľsko a Innsbruck – Rakúsko.  
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K bodu č.14 – informácia z VV - TP 
Informácia o tom, že VV SKrZ súhlasil s preplatením cestovných nákladov na oponentúru pre 
TP Višňová – Csolley a trénera R.Pelizzollu  na základe požadavky p.Csolleyovej vo výške 
42.-€ /osoba - spiatočná letenka. 
 
 
K bodu č.15 – Žiadosť M.Simančíkovej 
Dňa 28.4.2011 zaslal zákonný zástupca pretekárky M.Simačíkovej na SKrZ žiadosť na 
preloženie oponentúry pre menovanú pretekárku a to z dôvodu účasti na sústredení 
v Taliansku v termíne od 6. – 18.05.2011. 

TMK berie žiadosť na vedomie a navrhuje preložiť oponentúru Moniky Simančíkovej 
za pritomnosti jej trénera na termín 27.05.2011. Presný čas bude určený dodatočne. 
Všetky materiály musia byť odovzdané podľa pokynov v pozvánke na oponentúru  a to 
do terminu 31.05.2011. Zabezpečí p.Tőcziková 
 
K bodu č.16 – Nadácia JOJ 
Na SKrZ došiel materiál z Nadácie JOJ.  Návrh TMK je následovný. 
TMK spracovala výsledky pretekárov, ktorí prichádzajú  do úvahy o túto finančnú podporu   
/ viď tabuľka/ 
Materiál z Nadácie JOJ bude zaslaný na pretekárov ale aj na predsedov klubov, v ktorom sú 
pretekári registrovaní, s tým, že si materiál preštudujú a zašlú na adresu skrz@sztk.sk a v 
kópii na adresu hanatoczik@centrum.cz  najneskôr do 12.05.2011. VV SKrZ rozhodne a 
doporučí návrhy za SKrZ a zašle na JOJ-ku. 
 
Zoznam pretekárov s ich umiestneniami v sez.2010‐2011   
           

kategória  Priezvisko  Meno  M‐SR  plnenie
umiest.v 
SP 

staršie žiactvo  Hriňáková  Miroslava 1.miesto nie  1.miesto 
   Brosková   Katarína  2.miesto nie  3.miesto 
   Dobiášová  Bronislava 3.miesto nie  2.miesto 
   Klepoch  Marco  1.miesto áno  1.miesto 
mladšie žiactvo  Drábová  Sabina  1.miesto nie  2.miesto 
   Marošiová   Ema  2.miesto áno  3.miesto 
   Letenayová   Nina  3.miesto áno  4.miesto 
   Hagarová   Alexandra 4.miesto áno  1.miesto 
   Magulová  Miroslava 5.miesto áno  6.miesto 
   Snopeková  Rebeka  6.miesto áno  5.miesto 
   Kršňák  Jakub  1.miesto áno  1.miesto 
nádeje staršie  Čaplová   Micheala  1.miesto áno  2.miesto 
   Šumichrastová  Natália  2.miesto áno  1.miesto 
   Fukas  Simon  1.miesto nie  1.miesto 
 
Zapísali: 
členovia TMK  

mailto:skrz@sztk.sk
mailto:hanatoczik@centrum.cz
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