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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 5/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo e-mailovou komunikáciu medzi 

členmi TMK od 11.07. – 26.07.2011 a  s pokračovaním do 31.07.2011 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Návrh na nominačné kritéria na sezónu 2011/2012 
   3/ Návrh – smernica sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu  

    2011-2012 v kategóriách sólo a tance 
4/ Príprava školenia – seminára TS a TK 
5/ Informácie z ISU seminára – Frankfurt 2011 
6/ Kritéria pre uvoľnenie finančných prostriedkov  
7/ Návrh nominácie na MON 2011 
8/ Trénerské licencie I. stupňa 
9/ 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.4 – v plnení ostávajú body č.8, 10,  
 
K bodu č. 2 – Návrh na nominačné kritéria na sezónu 2011/2012 

TMK vyzvala trénerov reprezentantov a pretekárov výberu / Reitmayerová, Starec, 
Dvojnikov, Remiš, Bokor / aby predložili písomne svoje návrhy na 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 vypracovali prítomní 
tréneri návrh k hore uvedeným bodom. 

TMK tento návrh spracovala a predkladá ho VV SKrZ na schválenie / príloha č.1/  
 
K bodu č.3 – Návrh – smernica sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2011-2012 
v kategóriách sólo a tance 

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 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 vypracovali prítomní 
tréneri návrh k hore uvedeným bodom. Na plnenie pre kategóriu tancov boli oslovení 
pp.Grinčová, Kunya a Kika. 

TMK všetky predložené návrhy spracovala a predkladá návrh na VV SKrZ na 
schválenie / kritériá pre sólo - príloha č.2 a kritériá pre tance – príloha č.3 /  
 
K bodu č. 4 – Príprava školenia – semináru TŠ a TC 
 Členky TMK p.Kuštárová a p.Drnzíková vypracovali na seminár a školenie TŠ – 
rozpočet, časový program a pozvánku. Materiál bude predložený na VV SKrZ a po schválení 
bude rozposlaný TŠ a novým záujemcom o školenie TŠ. / pozvánka – príloha č.4 / 
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K bodu č. 5 – Informácie z ISU seminára – Frankfurt 2011 
 Členka TMK p.Drnzíková sa zúčastnila ISU seminára vo Frankfurte v dňoch 10. – 16. 
júla 2011. Informácia z ISU seminára – príloha č.5. 
 
K bodu č. 6 – Kritéria pre uvoľnenie finančných prostriedkov  
Tréneri na rozšírenom zasadnutí TMK podali návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 
za splnenie kritérií v ďalšej sezóne 2011-2012. Kritéria musia byť splnené minimálne 2 x. 
A    100 % finančných prostriedkov 
B      75 % finančných prostriedkov 
do 18 rokov       20% - 30 % finančných prostriedkov / je to veková kategória, ktorá by  

         už mala mať vyššiu výkonnostnú úroveň/ 
Mládež     40 % finančných prostriedkov 
Staršie žiactvo   40 % finančných prostriedkov 
Mladšie žiactvo a Staršie Nádeje   10% finančných prostriedkov 
 
K bodu č. 7 Návrh nominácie na MON 2011 
TMK predkladá nasledovný návrh nominácie na MON 2011: 

 
Muži – Jakub Štrobl  /Peter Reitmayer – JGP Innsbruck / 
Ženy – Ivana Reitmayerová, Monika Simančíkova, Karolína Sýkorová,  

Dominika Murcková, Erika Viteková  / Alexnadra Kunová - JGP Innsbruck/ 
TP – Nikola Višnová – Lukáš Csőlley 
   
Tréneri  -  Vasiljevskij, Dvojnikov, Scypa, Remiš, Bokor, Pelizzola, Tőcziková 
   

K bodu č. 8 – trénerské licencie I.stupňa 
 Na základe Smernice SKrZ o zabezpečovaní školení a doškolení trénerov v odstavci  
V.  Prideľovanie trénerských licencií v bode  3 a ) platí : 
Licenciu trénera I. stupňa môže SKrZ udeliť absolventom športových tried stredných škôl, 
ktorý absolvujú vyučovací predmet športová príprava. 

Na základe tejto možnosti TMK oslovila bývalých pretekárov - študentov OŠG, ktorí 
spĺňajú kritéria. Celkovo sa prihlásilo ešte 5 záujemcov – K.Babalová, M.Fáberová, 
V.Filipová, V.Soták – Kušnieriková, K.Klemová, A.Sabolová. 
TMK vypracuje pre týchto záujemcov témy na seminárne práce a urči termín na záverečný 
pohovor. Po splnení všetkým kritérií bude  frekventantom udelená licencia trénera I. stupňa. 
 
K bodu č. 9 – Rôzne 
a/ SOV požiadal jednotlivé športové zväzy o zaslanie návrhov na udelenie trofeje MOV  

v oblasti „Ženy a šport“. TMK navrhuje udeliť túto trofej trénerkám Agnese Búřilovej 
a Eve Križkovej 

 
b/ dňa 19.07.2011 zaslal predseda klubu KK Hamíkovo na SKrZ žiadosť o preloženie 

previerok pre D.Murckovú na druhý termín t j. na 28.08.2011 do Ružomberka TMK so 
žiadosťou súhlasí. Na základe tohto preloženia nemôže byť D.Murcková nominovaná 
na JGP Riga, nakoľko tento pretek začína 2 dni po previerkach, čo by nebolo možné 
organizačne stihnúť. Odpoveď na žiadosť zašle GS do 28.07.2011. 
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c/ dňa 17.07.2011 zaslala p.Jančošek list, v ktorom vysvetľuje, že TP Jančošek – 
Seknička trénujú v Madride a účasť na previerkach by bola pre nich časovo nevýhodná. Oni 
akceptujú požiadavku p.Hrachovcovej, ktorá im oznamila, že stačí ak zašlú DVD. 

TMK nesúhlasí so žiadosťou TP Jančošek – Seknička a to z nasledovných dôvodov: 
- TP je novo - vzniknutý a doposiaľ ho nikto nevidel jazdiť 
- TMK súhlasilo so žiadosťou a navrhlo číselné nominácie a obsadenosť na JGP pre 

TP podľa ich požiadaviek v čase, keď tento pár nebol ešte potvrdený / ČKS a ISU/ 
a to dňa 15.04.2011 /zápis TMK č.2/2011/ 

- TMK a VV akceptovali ďalšiu žiadosť TP o výmenu JGP / miesto JGP Innsbruck 
– JGP Brisbane /. ISU s touto žiadosťou na výmenu JGP súhlasilo a potvrdilo ju. 

- VV SKrZ na svojom zasadnutí dňa 14.06.2011 rozhodol – uznesením č. 076/2011,  
že definitívna nominácia TP na JGP je podmienená účasťou na previerkach. VV 
tiež rozhodol – uznesením č. 078/2011, že v prípade účasti TP na ktoromkoľvek 
JGP , všetky náklady na pretekárov aj trénera si uhradia z vlastných finančných 
zdrojov. 

- Zúčastniť sa previerok musia všetci reprezentanti a ďalší vybraní pretekári, aby 
predviedli svoju pripravenosť na preteky v novej sezóne, nakoľko nomináciu robí 
SKrZ a nie samotní pretekári 

- Väčšina reprezentantov sa tiež pripravuje mimo SR a previerok sa musia zúčastniť 
- Termín previerok bol daný 15.02.2011/ zápisnica TMK a VV SKrZ – informáciu 

dostali aj predsedovia klubov/ 
- Zmena termínu previerok – druhé previerky boli určené po oponentúre 2011 

/zápisnica TMK a VV SKrZ/ 
- Všetky informácie sú uvedené v zápisniciach TMK, ktoré sú uložené na web 

stránke SKrZ a v zápisniciach VV SKrZ, ktoré dostávajú všetci predsedovia 
klubov 

 
TMK nesúhlasí s postupom p.Hrachovcovej, ktorá aj napriek tomu, že sú v platnosti 
uznesenia z VV SKrZ  rozhodla sama , bez konzultácie členov TMK a členov VV 
SKrZ a zaslala TP informáciu o tom, že sa previerok nemusia zúčastniť a majú zaslať 
DVD.  
TMK trvá na účasti TP Jančošek – Seknička na previerkach na jednom z uvedených 
termínov. 

 
d/ TMK nesúhlasí s rozhodnutím VV SKrZ  

- o zrušení  previerok v Trnave / na poslednú chvíľu / 
- o nominovaní pretekárky na JGP Riga bez vedomia členov TMK a to bez 

previerok  
 

e/ TMK tiež nesúhlasí s postupmi pani predsedníčky VV SKrZ, nakoľko pravidelne 
zasahuje do kompetencie TMK, bez predchádzajúcej  konzultácie s členmi TMK 
prípadne členmi VV SKrZ a svojvoľne ruší predložené návrhy a uznesenia VV SKrZ 

 
  
 
 
Zapísali členovia TMK 


