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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 6/2011 
 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciu medzi členmi 
TMK od 01.08. – 29.09.2011 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Vyhodnotenie školenia – semináru TŠ a TC 
   3/ Previerky reprezentantov a vybraných pretekárov - Ružomberok 
   4/ Zmena nominácie na JGP Brašov 

5/ Menný návrh nominácii na medzinárodné preteky do konca roka  
    2011 
6/ Návrh širšej nominácie na OHM 2012 
7/ Návrh nominácie na MON 2011  
8/ Návrh nominácie na ME 2011, MS 2011 a MSJ 2011 
9/ Rôzne 

                          10/ Informácie z VV SKrZ 
 

K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – v plnení ostáva ešte bod č. 2, 
Zápis TMK č.5 – v plnení zostávajú ešte body č.6, 8. 
 
K bodu č. 2 – Vyhodnotenie školenia – semináru TŠ a TC 
 Seminár pre TŠ, TC a školenie nových  TŠ,TC sa uskutočnilo v plánovanom termíne 
13.08.2011 v Ružomberku. Túto akciu lektorsky viedli p.Drnzíkova a p.Kuštárová. 
Správa zo školenia /príloha č.1/ 
 
K bodu č. 3 – Previerky reprezentantov a vybraných pretekárov – Ružomberok 
Previerok sa zúčastnili: 
Kunová Alexandra, Simančíková Monika, Viteková Erika, Murcková Dominika, Klepoch 
Marco, Reitmayer Peter. 
 
Previerok sa nezúčastnili z dôvodu účasti na sústredení ISU Development Workshop 
Kapfenberg  v Rakúsku : 
Sýkorová Karolína, Hriňáková Miroslava, Novella Peter,  
 
Previerok sa z ďalších pozvaných nezúčastnili: 
Brosková, Dobiášová – písomné ospravedlnenie trénera p.Dvojnika, že sa nezúčastnia 
previerok, lebo neplánujú jazdiť v sezóne 2011-2012 juniorskú kategóriu a k sledovaniu na 
EYOF 2013 je to neseriózne ich teraz už pozývať na previerky. 
TP Jančošek – Seknička – rodičia TP oznámili e-mailom, že sa TP previerok nezúčastní, 
nakoľko im to schválila predsedníčka SKrZ p. Hrachovcová 
 
Po odjazdení VJ a KP všetkých zúčastnených pretekároch bolo individuálne hodnotenie 
pretekárov pred členmi VV SKrZ, členmi komisie, trénermi, zákonnými zástupcami, prípadne 
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predsedom klubu. Toto individuálne a osobné hodnotenie nebude súčasťou zápisu 
z previerok, nakoľko sa to riešilo osobne. 
V zápise z previerok bude spracované hodnotenie výkonnosti pretekárov a to až po druhých 
previerkach, ktoré sú vypísané pre pretekárov kategórie seniorov pri MON-e. 
 
K bodu č. 4 – Zmena nominácie na JGP Brašov 
 Na SKrZ došlo písemné ospravedlnenie spolu s lekárskou správou o neúčasti 
pretekárky K.Sýkorovej na preteku JGP a MON, kde bola menovaná reprezentantka 
nominovaná. TMK zobralo ospravedlnenie na vedomie.  
TMK na základe previerok a výsledkov JGP Riga predložila návrh na zmenu nominácie na 
JGP Brašov:    pretekárka - E.Víteková 

tréner – M.Bokor 
 
K bodu č. 5 – Menný návrh nominácii na medzinárodné preteky do konca roka 2011 
 TMK na základe požiadaviek reprezentantov, ktoré predložili na oponentúre 2011, 
prípadne  doplnili dodatočne spracoval návrh na účasť na medzinárodné preteky do konca 
roka 2011 / príloha č. 2/ 
  
K bodu č. 6 – Návrh širšej nominácie na OHM 2012 

TMK predkladá návrh na širšiu nomináciu pretekárov a trénerov na OHM 2012 
Innsbruck: 

vekové kritérium pre sólo kategórie / nar. 1.1.1996 – 31.12.1997 / 
TP a ŠD – muž v týchto kategóriách / nar. 1.1.1994 – 31.12.1997 

Chlapci  Klepoch  Marco   03.11.1997  tréner Dvojnikov 
Dievčatá Murcková  Dominika  02.04.1996  tréner Scipa 

Hriňáková  Miroslava  26.07.1996  tréner Tőcziková 
Brosková  Katarína  14.09.1997  tréner Dvojnikov 

Tance  SKrZ nemá v súčasnosti TP, ktorý by sa mohol zúčastniť tohto preteku, aj keď  
na základe výsledkov z MSJ sme získali postupové miesto v tejto kategórii 

 
 Postupové miesta v kategórii muži, ženy, ktoré ešte ostali môžu, vybojovať pretekári 
svojimi umiestneniami na JGP 2012.  
 V prípade, že by sme získali postupové miesto v týchto kategóriách, TMK navrhuje 
vypísanie 2 previerkových pretekov najneskôr do termínu 15.12.2011. 
Pretekár s najlepšími výsledkami bude TMK navrhnutý na nomináciu OHM 2012 do 
Innsbrucku. 
 
K bodu č. 7 Návrh nominácie na MON 2011 
TMK predkladá nasledovný návrh nominácie na MON 2011: 

Ženy:   I. Reitmayerová, M. Simančíková, K. Sýkorová – zo zdravotných dôvodov sa  
nezúčastní, náhr. D. Murcková, E. Víteková  - z dôvodu zníženia počtu 
pretekárok SVK zo strany organizátora na maximálny počet 3. Návrh TMK je, 
že o tretej pretekárke sa rozhodne medzi Murckovou a Vitekovou po 
absolvovaní pretekov JGP na základe dosiahnutých výsledkov a ich 
výkonnosti. (Kunová –  sa zúčastní na JGP Innsbruck)  

Muži:       J. Štrobl (P. Reitmayer –  sa zúčastní na JGP Innsbruck) 
TP:          N.Višňová – L.Csölley   
Tréneri: Vasiljevskij, Dvojnikov, Scypa, Remiš, Bokor, Pelizzola, Tőcziková 
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TMK zároveň žiada VV SKrZ o zabezpečenie akreditácií pre:  
- všetkých rodičov nominovaných pretekárov SVK výpravy akreditáciu chaperon 
- pre členov komisie TMK -  Tőcziková, Kuštárová,  
- choreografka: Phillipa Cooper Lewis / písomná požiadavka I. Reitmayerovej/ 
- v prípade požiadavky  aj pre ďalších trénerov a choreografov SVK výpravy 

 
 
K bodu č. 8 – Návrh nominácie na ME 2011, MS 2011 a MSJ 2011 
TMK predkladá návrh na číselnú nomináciu na ISU majstrovstvá : 

ME: 1 muž, 1 žena, 1 TP, 3 tréneri 
MSJ :  1 muž, 1 žena, 1 TP, 3 tréneri 
MS :    1 muž, 1 žena, 1 TP, 3 tréneri 

   
 
K bodu č. 9 – Rôzne 
 
a/ TMK berie na vedomie písomnú správu z ISU sústredenia Development Workshop  

Kapfenberg  v Rakúsku, ktorú spracoval a predložil tréner p. Remiš  /príloha č.3/. 
 
b/ TMK spracovalo a predložilo TK, členom VV a organizačnému výboru do 

annoucementu T.IC. a VC SNP BB, náplne KP a VJ v anglickom jazyku platné pre 
sezónu 2011-2012. Tieto dva medzinárodné preteky budú súčasťou SP.  

 
c/ TMK berie na vedomie informáciu od ISU, že reprezentantom SVK  schválili  na 

prípravu dotáciu menovite: pre sólistku Moniku Simančíkovú  vo výške 6 000,- USD 
a pre tanečný pár Višňová – Csőlley  7 200,- USD. Uvedené dotácie dostanú pretekári 
priamo z ISU na svoje účty. 

d/ Pani Tőcziková informovala o projekte, ktorý vypísala Nadácia televízie JOJ, 
ktorý bol vyhodnotený a medzi 10 najlepších športovcov  porota zaradila aj 
krasokorčuliarku - pretekárku kategórie staršie žiačky Miroslavu Hriňákovú - ktorá 
dostala certifikát, špeciálnu sošku a finančnú odmenu v hodnote 1500 €.                        
Porota vybrala aj päť detí, ktoré dostali zvláštne ocenenie - Veľké športové srdce, kde 
bola ocenená Nina Letenayová s finančnou odmenou 250 €. 

 
K bodu č.10 – Informácie z VV SKrZ 
 
a/ VV informuje kluby a všetkých členov SKrZ, že od 1.8.2011 bude  sekretariát SKrZ 

sídliť  na adrese: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava. E-mailová adresa ostáva 
nezmenená skrz@sztk.sk. Pevná telefónna linka a fax zatiaľ nie je zapojené, po 
zapojení bude číslo dodatočne oznámené. Číslo mobilného telefónu na generálnu 
sekretárku je:  0918 791 227. 
Zároveň žiada kluby, aby všetku korešpondenciu zasielali na hore uvedenú 
adresu. 

b/ VV rozhodol na svojom zasadnutí dňa 9.9.2011 uz.č.88/2011, že pretekári, ktorí sa 
v sezóne 2011/2012 zúčastnia na kvalifikáciách majstrovstiev ISU (ME, MS, MSJ), 
budú sa na financovaní  spolupodieľať a to nasledovne: 

mailto:skrz@sztk.sk
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Pretekári uhradia na kvalifikácie sebe aj svojmu trénerovi cestovné náklady, stravné 
a časť nákladov na ubytovanie (po odpočítaní čiastky, ktorú SKrZ uhradí ISU)  za 
pretekára  a celé náklady na ubytovanie  za trénera.  
V prípade, že sa pretekár kvalifikuje do hlavnej súťaže, SKrZ uhradí pretekárovi aj 
trénerovi, po predložení účtovných  dokladov, náklady na cestovné a trénerovi náklady 
na ubytovanie a diéty za dni, ktoré bol jeho pretekár v súťaži. 

 
c/ VV rozhodol na svojom zasadnutí dňa 9.9.2011 uz.č.88/2011, že pretekári, ktorí 

v sezóne 2011/2012 získajú na majstrovstvách ISU  (ME, MS, MSJ), odmeny za 
umiestnenie, SKrZ v zmysle ISU predpisov má právo, po obdržaní finančných 
prostriedkov na účet SKrZ, si ponechať 10% z odmeny zvyšnú sumu poukáže na účet 
pretekárom.        

 
d/  VV rozhodol na svojom zasadnutí dňa 9.9.2011 uz.č. 123/2011, že vzhľadom na nižší 

počet prihlásených účastníkov na seminári a školení TŠ a TC je potrebné, aby každý 
účastník uhradil na účet SKrZ doplatok  vo výške 23 Eur.  

 
e/ Na základe e-mailovej žiadosti zo dňa 23.8.2011 spoločnosti Managing Director 

Exwex a.s. v zastúpení p. Radoslavom Tóthom v ktorej požiadali o stretnutie ohľadom 
možnosti spolupráce  zabezpečovania vysielania živých prenosov športu na internete, 
ktorá produkuje živé prenosy z rôznych športových akcií pre Huste.tv  VV ukladá p. 
Hrachovcovej a GS písomne osloviť uvedeného zástupcu firmy a dojednať osobné 
stretnutie o ktoré  bolo SKrZ nimi požiadané a preveriť za akých finančných 
podmienok by to bolo možné prenosy zrealizovať 

 
f/   VV rozhodol, že reprezentanti, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky zo SKrZ 

v roku 2009 a 2010 a v sezóne 2011/2012 si opätovne zakúpili kraso topánky a korčule 
z prostriedkov SKrZ sú povinní opotrebované kraso topánky a korčule vrátiť na 
sekretariát SKrZ. V prípade záujmu ponechania opotrebovaných topánok a korčúľ sú 
povinní zaplatiť na SKrZ 7% z nákupnej hodnoty. 

g/   VV na svojom zasadnutí dňa 9.9.2011 prijal uz.č.121/2011 kde informuje, že  
v prípade záujmu  členov SKrZ  o možnom začlenení do výpravy na ME, MS, MSJ, 
GP za účelom získania akreditácie, záujemcovia písomne požiadajú VV najneskôr do 
18.12.2011. O   možnosti ich účasti na uvedených podujatiach rozhodne VV SKrZ. 
V prípade, schválenia za účastníka výpravy, SKrZ nebude pre nich zabezpečovať 
žiadne ubytovanie, stravu a dopravu ani tieto náklady nebude SKrZ hradiť z účtu SKrZ 

 
 
 
Zapísali členovia TMK 


