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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 4/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo e-mailovou komunikáciu medzi 

členmi TMK od 15.05. – 10.07.2011  
 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisov 
   2/ Vyhodnotenie účasti pretekárov SR na JGP,GP, ISU šampionátov a  

    medzinárodných pretekov v sezóne 2010-2011 
3/ Oponentúra 2011 

   4/ Trénerská kvalifikácia I.stupňa 
   5/ Plán činností TMK na II.polrok 2011 

6/ Prvky KP a VJ na sezónu 2011-2012 /všetky kategórie/ 
    v slovenskom a anglickom jazyku  
7/ Levely na sezónu 2011-2012 / všetky kategórie / 
8/ Príprava školenia a semináru TŚ a TC 
9/ Návrh nominácie na JGP 2011 

                                 10/ Previerky 
         11/  Rôzne 

    
 
K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – splnené body č.2 – 8, 13, 16    plnení ostávanú ešte body č. 7, 12, 
Zápis TMK č.3 – všetky body splnené 
 
 
K bodu č. 2 – Vyhodnotenie účasti pretekárov SR na JGP,GP, ISU šampionátov a 
medzinárodných pretekov v sezóne 2010-2011 

Úloha z VV SKrZ – písomne spracovať materiál k VZ SKrZ bod č. 6 - Vyhodnotenie 
účasti pretekárov SR na JGP,GP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov v sezóne 
2010-2011. TMK požadovaný materiál písomne spracovalo a predložilo na schválenie VV.  
Materiál bude súčasťou programu VZ SKrZ. / príloha č.1 / 
 
K bodu č.3 – Oponentúra 2011 

Členovia TMK a VV SKrZ spracovali zápis z Oponentúry 2011. Tento zápis bude 
rozposlaný všetkým reprezentantom, ktorí boli pozvaní a oponentúry sa zúčastnili, ich 
osobným trénerom a predsedom ich materských klubov.  Termín do 5.06.2011 / príloha č.2/ 
 
K bodu č. 4 – trénerská kvalifikácia I.stupňa 

Frekventanti L.Starovičová a T.Rajec odovzdali seminárne práce, uhradili stanovený 
poplatok a zúčastnili sa pohovorov za prítomnosti členov TMK a VV SKrZ. 
Po úspešnom ukončení pohovorov im obom bola udelená trenérská kvalifikácia I.stupňa. 
Obom srdečne blahoželáme. 
 
 



2 

 

 
K bodu č. 5 – plán činností TMK na II.polrok 2011 

TMK spracovala plán zasadnutí komisie na II.polrok 2011. Tento návrh bude 
predložený na schválenie VV SKrZ. / príloha č. 3/ 
 
K bodu č. 6 – Prvky KP a VJ na sezónu 2011-2012 / všetky kategórie / 

TMK predkladá návrh prvkov KP a VJ na sezónu 2011-2012 pre všetky kategórie 
v slovenskom jazyku /príloha č.4a/ a v anglickom jazyku / príloha č. 4b/. 
 
 
K bodu č.7 – Levely na sezónu 2011-2012 / všetky kategórie / 
ISU TŠ – členky TMK p.Drnzíková a Kuštárová spracovali Levely na sezónu 2011-2012 pre 
kategórie seniori, juniori, žiactvo/ príloha č.5a  /  a pre kategórie nádeje / príloha č.5b / 
 
 
K bodu č.8 – Príprava školenia a semináru TŠ  
Školenie – seminár TŠ, na obnovu kvalifikácie ako aj pre vyškolenie nových TŠ sa uskutoční 
v auguste 2011 v Ružomberku. Všetci záujemcovia o školenie sa mohli písomne prihlásiť na 
adresu monika.kustarova@gmail.com do 15.07.2011.  
p.Kuštárová a p.Drnzíková do 20.07.2011 predložia VV na schválenie: 
-  skontrolujú či všetci záujemcovia spĺňajú akreditačné kritéria 
-  pripravia zoznam frekventantov  
-  pripravia plán školenia a seminára / rozpis prednášok + prednášateľov / 
-  pripravia finančný rozpočet  
-  pripravia pozvánku pre frekventantov 
 
K bodu č. 9 – návrh nominácie na JGP 2011 
Na základe výsledkov z uplynulej sezóny, ako aj Oponentúry 2011 TMK predkladá návrh  
nominácie na preteky JGP 2011 / príloha č.6 / 
 
K bodu č.10 – Previerky 
1/ VV SKrZ rozhodol, že pre seniorských pretekárov Reitmayerová, Štrobl, Višňová – 
Csőlley bude v dňoch 29.09.-02.10.2011 počas medzinárodných pretekov MON v Bratislave. 
2/ tréner p.Starec na Oponentúre 2011 požadoval o preloženie termínu previerok pre 
pretekárov A.Kunová, P.Reitmayer na termín 27.8.2011. 
3/ tréner Dvojnikov na Oponentúre 2011 požadoval o preloženie termínu previerok pre 
pretekárku M.Simančíkovú na termín 27.8.2011. 
 
Vyjadrenie TMK k tomuto bodu: 
TMK na svojom zasadnutí zo dňa 20.01.2011 v bode 8d predložila návrh na termín previerok  
12. – 13. august 2011. Tento termín bol navrhnutý na základe požiadavky trénerov / aby bol 
termín daný vopred s časovou rezervou, aby si tréneri vedeli prispôsobiť sústredenia 
a tréningový plán na toto obdobie /. 
Dňa 15.02.2011 obdržali všetci reprezentační tréneri, predsedovia klubov a pretekári 
informáciu e-mailom – termín, časový rozpis na oponentúru 2011 a náplň previerok 2011. Aj 
keď boli všetci vyzvaní, že sa majú k termínu vyjadriť, neurobil tak nikto až do termínu, kedy 
sa konala oponentúra. 
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Návrh TMK je: 
V pôvodnom termíne 12. prípadne 13.augusta 2011 sa musia uskutočniť previerky pre 
pretekárov: 

Ženy -  K.Sýkorová, D.Murcková, + prizvať pretekárku E.Vitekovú,  
Na základe previerok bude v kategórii žien pridelená nominácia na JGP Riga a JGP Brašov.  
 TP     -  N.Jančošek – P.Seknička 
V prípade, že u TP nedôjde k výmene JGP, tak sa zúčastnia previerok až v neskoršom 
termíne. 
 
V termíne  28. augusta 2011 by sa v rámci školenia – seminára TŠ a TC v Ružomberku 
uskutočnili previerky pre pretekárov zaradených do repre: 

Ženy – A.Kunová, M.Simančíková 
Muži – P.Reitmayer  
TP –     N.Jančošek – P.Seknička /v prípade, že nedôjde k výmene JGP/ 

 
Previerok v termíne 28. augusta 2011 sa zúčastnia aj pretekári zaradení do širšieho výberu 
sledovania na OHM 2012 a EYOF 2013 ako aj náhradníci na JGP 2011: 
 Ženy -  M.Hriňáková, K.Brosková, B.Dobiášová 
 Muži -  M.Klepoch, P.Novella, 
 
Súčasťou všetkých previerok bude: 

1/  KP s plnou náplňou a v súťažnom oblečení 
2/  VJ s plnou náplňou a v súťažnom oblečení 
3/  previerky všeobecnej a špeciálnej výkonnosti / TMK vybralo tieto disciplíny  
    50 m beh/ postupná prenášaná,  skok do diaľky, trojskok, hĺbka predklonu,  
    prednoženie, unoženie, váhy, sklapačky 30 sec., švihadlo – dvoj švihy 30 sec.  
    Ľ / P noha, rotácie  

 
Komisia :  

Tőcziková – predseda TMK 
Drnzíková, Kuštárová – TŠ sólo / Grinčová / Kunya – TŠ tance 
Domanská /Hrachovcová   – TC 
Čuchran, Bőhm, Hrachovcová/ Bohunická, Bašová  – rozhodcovia sólo/tance 
Schmidová, Kažimírová – členovia VV SKrZ 

 
Ostatné : 

- Tréneri pred previerkami odovzdajú písomné vyhodnotenie svojho pretekára za 
prípravné obdobie a to za mesiace  máj – august 2011.  

- Po previerkach bude vyhodnotený každý pretekár individuálne za prítomnosti 
členov komisie, členov VV, samotného pretekára, rodiča, predsedu klubu, trénera 

- Zo všetkých previerok bude spracovaný zápis  
- Pozvánky na previerky pripraví a rozpošle p.Tőcziková do termínu 13.07.2011 

 
K bodu č.11 – Rôzne 
a/ Nášmu krasokorčuliarskemu páru Nikola Višňová, Lukáš Csolley bola za ich športové 
gesto v duchu fair play počas MSJ v Kórei udelená cena Svetovej medzinárodnej organizácie 
CIFP. Čestné uznanie im príde na Slovensko osobne odovzdať prezident Dr. Jeno Kamuti. 
Slávnostné udeľovanie cien KFP SOV sa uskutoční v sobotu 9.júla 2011 v Liptovskom 
Mikuláši. 
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b/ Dňa 16.06.2011 požiadala p.Jančošek listom VV SKrZ o prijatie TP Natália Jančošek 
a Petr Seknička do reprezentačného výberu SKrZ od sezóny 2011 / 2012. 
VV SKrZ na svojom zasadnutí rozhodol, že definitívna nominácia TP na JGP je podmienená 
účasťou na previerkach. VV tiež rozhodol, že v prípade účasti TP na ktoromkoľvek JGP , 
všetky náklady na pretekárov aj trénera si uhradia z vlastných finančných zdrojov. 
 
c/  VV SKrZ žiada všetkých členov SKrZ, aby svoje oficiálne žiadosti na SKrZ 
adresovali na e-mailovú adresu skrz@sztk.sk , prípadne poštou na adresu SKrZ SZTK, 
Junácka 6,      832 80  Bratislava, inak nebude korešpondencia akceptovaná. 
 
d/ TMK vyzvala trénerov reprezentantov a pretekárov výberu / Reitmayerová, Starec, 
Dvojnikov, Remiš, Bokor / aby predložili písomne svoje návrhy na kritériá pre plnenie 
zaradenia do repre a výberu ako aj nominačné kritériá na ISU súťaže na sezónu 2011-2012. 
Dňa 17.06.2011 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie TMK , ktorého sa zúčastnili aj tréneri – 
pp.Reitmayerová, Dvojnikov, Remiš. Na tomto zasadnutí sa vypracoval návrh k hore 
uvedeným bodom. TMK sa týmto návrhom bude zaoberať. Pripraví a predloží návrh do 
ďalšieho zasadania VV SKrZ. 
e/ Dňa 07.07.2011 e-mailovou poštou žiadala p.Jančošek na základe požiadavky trénera 
TP p. Johna Dunnoma  o  zmenu pre TP z nominácie JGP Innsbruck na JGP Brisbane.  
 
f/ Na SKrZ došla ponuka -  pozvánka o konaní akcie  v termíne 22. – 28.08.2011  
3rd  ISU Development Workshop Kapfenberg.  Po rôznych dotazoch došla na SKrZ potvrdená  
informácia, že táto akcia bude hradená z ISU pre 2 pretekárov z kategórie  juniorov a 2 
pretekárov kategórie novice. Tréner, prípadne doprovod si hradia poplatok 280 €. 
TMK navrhuje uprednostniť záujemcov  podľa dosiahnutých výsledkov v uplynulej sezóne : 

Juniori: Simančíkova, Kunová, Sýkorova, Murcková, Víteková, Novella 
Novices :   Hriňáková, Dobiášová, Brosková, Klepoch 

 
Zodpovední tréneri uvedených pretekárov / prípadne zákonní zastupcovia /boli o tejto ponuke 
informovaní a v prípade záujmu sa majú prihlásiť písomne e-mailom, alebo SMS do 11.júla 
2011 p.Tőczikovej. V prípade, že nebude záujem o túto akciu zo strany osovených trénerov, 
budú obratom ponúknuté tieto voľné miesta ďalším záujemcom. 
 
g/  SKrZ  na JGP uhradí pre pretekárov a rozhodcov cestovné náklady. V prípade, že sa 
na JGP zúčastnia dvaja sólisti (muž a žena), SKrZ uhradí náklady (cestovné, ubytovanie, 
diéty)  iba jednému trénerovi, ktorého určí VV. Funkcia vedúceho výpravy bude spravidla 
kumulovaná s funkciou trénera. Ostatní účastníci mimo oficiálnej výpravy SKrZ si 
zabezpečujú pobyt a dopravu na JGP individuálne, bez úhrady cez účet SKrZ. 
SKrZ v prípade použitia mikrobusu, resp. motorového vozidla (ak bude vo vozidle voľné 
miesto)  umožní prepravu pre ostatných účastníkov zaplatením alikvotnej čiastky za prepravu.   
VV rozhodol  zabezpečiť leteckú dopravu na JGP Riga a Tallinn, na ostatné preteky JGP 
uhradí cestovné náklady v najúspornejšom finančnom ekonomickom režime. 
 
h/ VV schválil, že reprezentantom a výberu budú poskytnuté schválené finančné 
 prostriedky až po podpísaní a odovzdaní zmluvy na sekretariát SKrZ.  
 

Zapísali členovia TMK 
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