
1 

 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 
 

Zápisnica č. 7/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  30.09. – 01.10.2011 v Bratislave. 

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

Členovia VV SKrZ  H.Kažimírová, J.Schmidová, V.Čuchran 
  Reprezentanti  Ivana Reitmayerová, Lukáš Csőlley, Nikola Višňová, 
     Jakub Štrobl 
  Predseda TK  H.Zamborská 
  Hostia    Phillipa Cooper Lewis, p.Višňa – rodič pretekárky TP 
 
Neprítomní: M. Hrachovcová – neúčasť na jednotlivých stretnutiach aj napriek pozvaniam  
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Stretnutie s reprezentantkou Ivanou Reitmayerovou 
   3/ Stretnutie s reprezentantmi TP Nikolou Višňovou a Lukášom  

    Csőlleyom 
   4/ Stretnutie s reprezentantom Jakubom Štroblom  
   5/ Vyhodnotenie previerok reprezentantov 
   6/ Spoločné zasadnutie TMK a TK 

7/ Zmena nominácie na JGP Innsbruck 
8/ Rôzne 

     
K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – v plnení ostáva ešte bod č. 12, 
Zápis TMK č.5 – v plnení zostávajú ešte body č.6, 8. 
 
K bodu č. 2 – Stretnutie s reprezentantkou Ivanou Reitmayerovou 

Pretekárka zaslala pred MON - om ospravedlnenie, že sa preteku nezúčastní a to 
z dôvodu, že nie je ešte dostatočne pripravená reprezentovať SVK. Na základe tejto 
komunikácie sa uskutočnilo stretnutie dňa 30.09.2011, za prítomnosti reprezentantky, 
zastupujúcej trénerky Phillipy Cooper Lewis, členov VV SKrZ pp.Čuchranom, Kažimírovou 
a Tőczikovou. 

Pretekárka sa na stretnutí vyjadrila, že má záujem súťažiť v sezóne 2011/2012. Rada 
by sa zúčastnila týchto pretekov : Merano, VC Košíc, MSR seniorov Ostrava. Rada by si 
vybojovala nomináciu na ISU pretek. 

Pretekárka má v pláne v čase pobytu na Slovensku absolvovať a dokončiť školské 
povinnosti, účasť na lekárskej prehliadke a absolvovať VTP tréningy. 
 
Návrh TMK:   

- nominovať pretekárku na MSR seniorov 
- vyúčtovať zálohu, ktorá jej bola poskytnutá vo výške 1.250.-€ 

 
 
K bodu č. 3 – Stretnutie s reprezentantmi TP Nikolou Višňovou a Lukášom Csőlleyom 
Dňa 14.09.2011 v korešpodencii s trénerom TP Pelizzolom boli „náznaky“ o ukončení 
aktívnej činnosti partnera so súčasnou partnerkou. 
Dňa 16.09.2011 zaslal Lukáš Csőlley list – Vyjadrenie k ukončeniu činnosti s N.Višňovou. 
Dňa 22.09.2011 poslala svoje vyjadrenie k listu L.Csőlleya aj jeho partnerka Nikola Višňová 
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Na základe tejto korešpodencie bolo e-mailom, ale aj telefonicky TP oznámené, že sa 
počas MON-u uskutoční stretnutie, na ktorom musí hlavne Lukáš Csőlley vysvetliť svoje 
rozhodnutie, ktorým „šokoval“ všetkých. Do prípravy TP SKrZ investovalo nemalé množstvo 
finančných prostriedkov pridelených z MŠ SR ako do veľmi perspektívnych reprezentantov 
SVK. 
Stretnutie s L.Csőlleyom sa uskutočnilo za prítomnosti – členov VV SKrZ pp.Kažimírovej, 
Čuchrana, Tőczikovej. Na tomto stretnutí pretekár potvrdil svoje rozhodnutie, na ktorom trval 
aj naďalej. Predniesol svoju predstavu, že už má novú partnerku s ktorou bude pokračovať 
a že sa spolu s ňou chce zúčastniť MSR v Ostrave a chcú sa zúčastniť MS a marci 2012. 
Stretnutie s N.Višňovou sa uskutočnilo za prítomnosti – členov VV SKrZ pp. Kažimírovej, 
Schmidovej, Tőczikovej,  TMK - M.Kuštárovej a jej zákonného zástupcu – otca. 
Pretekárka a jej rodičia boli rozhodnutím partnera zaskočení. TP mal za sebou veľmi úspešnú 
sezónu 5.miesto na MSJ, v novej sezóne absolvovali kompletnú letnú prípravu, všetky 
sústredenia, mali nacvičené obidve jazdy, ušité kostýmy – t.j. boli pripravení na súťaže 
v sezóne 2011-2012. Pretekárka by veľmi rada pokračovala ďalej a rada by dokončila 
rozbehnutú sezónu. Nie je si totiž vedomá ničoho z jej strany, čo by malo byť dôvodom na 
rozpad TP, tak ako sa rozhodol partner. 
 
Návrh TMK :  

- dokončiť sezónu 2011-2012 /v pôvodnom zložení 
- povinná účasť na MSR seniorov v Ostrave /v pôvodnom zložení 
- v prípade, že partner trvá na svojom rozhodnutí, TMK navrhuje pozastavenie všetkých 

finančných prostriedkov pre tento TP, ktoré TP boli poskytnuté z rozpočtu SKrZ 
- vrátenie finančných prostriedkov zo strany partnera, lebo TP sa rozpadol na jeho 

podnet 
- TMK navrhuje, aby VV postupoval v zmysle Zmluvy s reprezentantom článok III.  

bod 3) a podľa článku IV. bod 4) 
  

 
K bodu č. 4 – Stretnutie s reprezentantom Jakubom Štroblom 
 Stretnutie s pretekárom sa uskutočnilo až po odjazdení VJ a to za prítomnosti 
reprezentanta, jeho trénera A.Vasiljevského a členov VV SKrZ pp. Kažimírovej, Tőczikovej. 
 
Podľa vyjadrenia samotného pretekára jeho výkonnosť je poznačená viacerými faktormi : 

- začal študovať na VŠ a nápor na učivo je veľmi veľký 
- nízky počet tréningových hodín / možnosť využívania iba klubových hodín t.j. jedna  

hodina denne 
- zdravotné problémy jeho trénera/ operácia kolena/ - pretekár trénuje sám 
- aj napriek týmto problémom má pretekár záujem sa v sezóne zúčastniť 

medzinárodných súťaží, MSR a chcel by si vybojovať nomináciu na ISU preteky 
Hodnotenie TMK: 
Pretekár bol vyhodnotený členmi komisie na preteku MON ako nedostatočné pripravený po 
fyzickej a technickej stránke 
Návrh TMK: 

- bezpodmienečne upraviť zovňajšok / účes / 
- viac pracovať na kondícii a zlepšiť choreografiu jázd 
- uvažovať o zmene kostýmu na VJ /nohavice / 
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K bodu č. 5 – Vyhodnotenie previerok reprezentantov 
 TMK v spolupráci s členmi komisie, ktorí hodnotili previerky spracovala 
a vyhodnotila previerky reprezentantov, ktoré sa konali v Ružomberku, na sústredení ISU 
Development Workshop Kapfenberg  v Rakúsku, ako aj počas MON-u v Bratislave. 
Hodnotenie tvorí prílohu č.1 tohto zápisu.  
 
K bodu č. 6 – Spoločné zasadnutie TMK a TK 
Na spoločnom zasadnutí riešili obidve komisie tieto body : 
a/ obidve komisie navrhujú uskutočniť MSR pre všetky kategórie Juniori, Žiactvo, Nádeje    
     v jednom termíne a to v termíne 4. – 5.február 2012 
b/  všetci pretekári , ktorí sa zúčastnia MSR v sezóne 2011/2012  musia mať doplnené    
     chýbajúce prvky, podľa nových testov. Dopĺňanie nových prvkov nie je spoplatňované. 
c/ za TMK – p.Kuštárová zašle všetkým TŠ športový kalendár a pripraví návrh na zloženie  
    technického panelu aj s náhradníkmi na preteky SP 
 
K bodu č. 7 – Zmena nominácie na JGP Innsbruck 
 Na SKrZ došlo písomné ospravedlnenie spolu s lekárskou správou o neúčasti 
pretekára P.Reitmayera na preteku JGP Innsbruck, na ktorý bol nominovaný. TMK zobralo 
ospravedlnenie na vedomie. TMK na základe previerok predložila návrh na zmenu nominácie 
na JGP Innsbruck:   pretekár  – Marco Klepoch 
   
K bodu č. 8 – Rôzne 
a/ TMK navrhuje upraviť v Smernici o materiálno – technickom, organizačnom  
    a ekonomickom zabezpečení športovej prípravy reprezentantov SKrZ zo dňa  
    24.5.2009 článok I. bod 1) 
    článok I. bod  1) znie : 

SKrZ poskytne na základe schváleného rozpočtu Skrz materiálne zabezpečenie    
reprezentantom a to v podobe zakúpenia krasokorčuliarskych topánok a korčúľ    
nasledovne:  
Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili kritériá repre A, repreA+, podľa  potreby 
každú sezónu, max. v sume do 1 000€. 
Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili kritériá repre B, resp. pretekárom, ktorí  
v predchádzajúcej sezóne štartovali na ISU majstrovstvách ( MSJ,ME a MS) 1 x za 2 
roky,  maximálne v sume 665.-€ 

    návrh na nové znenie článku I. bod 1) 
SKrZ poskytne na základe schváleného rozpočtu SKrZ materiálne zabezpečenie    
reprezentantom a to v podobe zakúpenia krasokorčuliarskych topánok a korčúľ    
nasledovne:  
Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili v uplynulej sezóne kritériá repre A,  
resp. pretekárom, ktorí v uplynulej sezóne štartovali na ISU majstrovstvách  
( MSJ,ME,MS,OH) a postúpili do súťaže na KP/KT a to 1 x za dva roky , maximálne 
v sume do 1 000 € 

  
Dôvodom návrhu úpravy tejto smernice je skutočnosť, že kritéria na sledovanie výkonnosti 
pretekárov sa na základe požiadavky trénerov veľmi znížili. Druhým dôležitým dôvodom je 
stále nižší prísun finančných prostriedkov z MŠ SR. 
 
b/ TMK navrhuje v prípade , že TP Višňová – Csőlley nebude pokračovať spoločne v sezóne  
    2011-2012 finančné prostriedky, ktoré boli na TP pridelené z rozpočtu SKrZ pozastaviť    
    a prerozdeliť na kluby podľa záverov z RP.  
   
Zapísali členovia TMK 


