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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 
 

Zápisnica č. 8/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciou od 03.10. do  

31.10.2011 medzi členmi TMK. 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Testy výkonnosti 
   3/ M-SR seniorov Ostrava  2011 
   4/ Vyhodnotenie JGP 2011 
   5/ Sledovanie a plnenie kritérií k 30.10.2011 

6/ Rôzne 
                           
K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – v plnení ostáva ešte bod č. 12, 
 
K bodu č. 2 – Testy výkonnosti 
TMK spracovalo a predkladá k testom výkonnosti Nákresy. Tieto sú súčasťou tejto zápisnice. 
/Príloha č.1/    
 
K bodu č. 3 – MSR seniorov Ostrava 2011 
TMK navrhuje prihlásiť na M-SR seniorov týchto pretekárov: 
Ženy – Ivana Reitmayerová, Alexandra Kunová, Monika Simančíková, Karolína Sýkorová, 

Erika Viteková  
Muži – Jakub Štrobl, Peter Reitmayer  
Tance – juniori Natália Jančošek – Petr Seknička 
 
K bodu č. 4 – Vyhodnotenie JGP 2011 
TMK vyhodnotilo účast pretekárov SVK na pretekoch JGP / príloha č.2/  
 
K bodu č. 5 – Sledovanie a plnenie kritérií k 30.10.2011 
Za TMK sledovanie a plnenie kritérií k 15.10.2011 spracovala p.Drnzíková / príloha č. 3/ 
  
K bodu č. 6 – Rôzne 
a/ TMK vyjadruje nesúhlas s postupom pani predsedníčky zväzu, ktorá si kontrolovaní  

Announcementu T.I.C. svojvoľne zmenila náplne VJ v anglickom jazyku, aj napriek 
tomu, že tieto náplne boli schválené VV SKrZ. O tejto zmene nikoho neinformovala 
a o „chybnom announcemente“ sme sa dozvedeli až keď boli propozície na web 
stránke zväzu. Na základe týchto chybných propozícii si organizátor VC SNP BB 
pripravil announcement, ktorý má tie isté nedostatky a nespĺňa podmienky SP. TMK 
žiada o úpravu náplní podľa Súťažného poriadku SKrZ. 

 
b/ p.Tőcziková informovala, že členovia VV dostali oznámenie dňa 4.10.2011 od Lukáša 

Csőlleya, v ktorom informuje, že od 1.10.2011 pokračuje s novou partnerkou 
Federicou Testou v tréningovej príprave. Ich cieľ je pripraviť sa na M-SR seniorov 
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2011 do Ostravy, zúčastniť sa pretekov Mont Blanc v Taliansku a chceli by dostať 
nomináciu od SKrZ na MS 2012. 
Zároveň žiada oficiálne zaregistrovanie a podniknutie potrebných administratívnych 
krokov smerom k ISU, aby mohli spoločne reprezentovať Slovenskú republiku.  
 

c/ TMK nesúhlasí, aby si pretekár sám, prípadne jeho zákonný zástupca podnikal  
administratívne kroky smerom k ISU. Všetka korešpondencia smerom k ISU musí byť 
zasielaná iba z oficiálnej adresy SKrZ /nie z inej adresy/. V opačnom prípade sa 
porušujú uznesenia VV SKrZ. Pravidlá a uznesenia VV sú platné pre všetkých členov 
SKrZ.  

  
d/ p. Tőcziková vyjadruje nespokojnosť s vybavovaním odpovedí zo strany sekretariátu 

na dotazy, listy a žiadosti, ktoré zasielajú kluby, prípadne jednotlivci. 
 V prípade, že dôjde list na sekretariát a je ďalej zaslaný členom VV SKrZ na 

vyjadrenie – nie je adresátovi zaslaná odpoveď, prípadne je odpoveď zaslaná po 
termíne 30 dní a to aj napriek tomu, že sa k listu vyjadrili členovia VV vo veľmi 
krátkom čase. 

  
e/ p. Tőcziková spracovala podklady pre MŠ SR dosiahnuté výsledky a členská základňa 

športovcov vo veku do 18 rokov v rokoch (2007 - 2010) 
 
f/ p.Tőcziková a členovia TMK spracovali podklady za  TMK k Výzve MŠ SR 2012. 

Tieto podklady budú odovzdané zodpovedným členom VV SKrZ, ako aj GS na ďalšie 
spracovanie. 

  
g/ Informácia od GS - na SKrZ došiel dňa 24.10.2011 ISU Comm. No 1701 ohľadne 

postupových miest na OHM 2012 Innsbruck /YOG/. SVK má v kategórii žien  tretie 
miesto v poradí náhradníkov / po Austrálii a Dánsku/, v kategórii mužov – žiadne 
miesto. Ani jednému juniorskému pretekárovi sa nepodarilo na JGP 2011 vybojovať 
postupové miesto pre SVK na OHM 2012. 

 
h/ Na základe požiadavky od organizátora 3 Nationals Officials v Ostrave , TMK  

predkladá návrh nominácie  
TC – Prokop / Domanská 
TS singles – Začková / Drnzíková / Kuštárová 
TS dance – Grinčová / Kika / Kunya  
TS pairs – Rišková  
 

 
 
Zapísali členovia TMK 


