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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 
 

Zápisnica č. 10/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciou od 18.11. do  

30.12.2011 medzi členmi TMK. 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Testy – mimoriadny termín 
   3/ Školenie trénerov 
   4/ Plnenie nominačných kritérií 
   5/ Rôzne 
   6/ Informácie z VV SKrZ 
                           
 
K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – v plnení ostáva ešte bod č. 12, 
 
K bodu č. 2 – Testy – mimoriadny termín 
Na základe súhlasu väčšiny členov VV sa dňa 13.12.2011 uskutočnia testy pre pretekárov 
T.Rajeca a N.Rajičovej, ktorí po splnení testov splnia nominačné kritériá na MSR v Ostrave. 
TMK navrhuje komisiu: TŠ Kuštárová, TC – Domanská , rozhodca – Bohunická. 
Pretekári musia uhradiť poplatok za testy. Protokol z testov odovzdá TK p.Kuštárová. 
 
K bodu č. 3 – Školenie trénerov 
Oznam a informácie ohľadne školení trénerov bude uložený na web stránke SKrZ. 
/príloha č.1/ 
 
K bodu č.4 – Plnenie nominačných kritérií 
TMK spracovala plnenie nominačných kritérií na ISU preteky /príloha č.2/ 
 
K bodu č. 5 – Rôzne 
 
a/ TMK spracovalo podklady pre MŠ SR a odovzdalo GS k požadovanému termínu 
    12.12.2011   
 
b/ TMK predkladá návrh nominácie na ME 2012 
    ženy – M.Simančáková, / náhr. Rajičová, Kunová/ 
    muži – bez nominácie  / vzhľadom na to, že T.Rajec nespĺňa kritéria ISU, štartovať na ISU    
                preteku a J.Štrobl je od MSR zranený / 
 
c/ trénerka p.Tatiana Franková odovzdala TMK nostrifikáciu svojho vzdelania. 
    Po preštudovaní všetkých materiálov bola menovanej zadaná úloha záverečnej práce na    
    tému : Nácvik skoku do libely – preklad A.N.Mišin a J.A.Smuškin. Po odovzdaní  
    záverečnej práce sa uskutoční pohovor za prítomnosti členov TMK a trénerke pani  
    T.Frankovej bude udelená trénerská kvalifikácia I. stupňa. 
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d/ p.Tőcziková informovala, že sústredenia, ktoré bolo naplánované pre pretekárku Ivanu     
    Reitmayerovú sa uskutočnilo od 31.11. – 15.12.2011 v Košiciach. Pretekárka mala  
    zabezpečené tréningové hodiny na ľade, rehabilitáciu a posilňovanie. Po sústredení sa  
    pretekárka zúčastnila MSR seniorov v Ostrave. 
 
e/ TMK sa zaoberalo žiadosťou pána Ľ. Remiša zo dňa 23.12.2011 ohľadne finančnej odmeny    
    za trénovanie pretekára T.Rajeca. TMK vypracovalo odpoveď, ktorá bola zaslaná členom  
    VV. Zaslanie odpovede je v kompetencii GS. 
 
K bodu č. 6 – Informácie z VV SKrZ 
a/ VV svojim uzn. č. 164/2011 rozhodol: 

že všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili na pretekoch JGP  sa dodatočne doplatia 
diéty za prvý a posledný deň.  

 
b/ VV svojim uzn. č. 165/2011 rozhodol: 

VV rozhodol, že pretekárke D. Murckovej SKrZ uhradí náklady na 2. medzinárodný 
pretek a E. Vitekovej keďže sa doposiaľ nezúčastnila na medzinárodných pretekoch 
v zahraničí VV rozhodol, že jej  SKrZ namiesto toho uhradí náklady na VC Košíc 
(doprava, ubytovanie, diéty, štartovné).  
Vyúčtovanie je potrebné predložiť ihneď. VV ukladá GS informovať pretekárky 

 
c/  VV svojim uzn. č. 167/2011 rozhodol: 

Po uskutočnení výkonnostných testov a po splnení podmienok účasti pretekárov na M-
SR v zmysle platného Súťažného poriadku SKrZ na sezónu 2011/2012 VV dodatočne 
schválil pretekárom Rajecovi a Gútovej  úhradu nákladov (ubytovanie, cestovné, 
diéty) na M-SR konaných v Ostrave.  

 
d/ VV svojim uzn. č. 168/2011 rozhodol: 

VV rozhodol, že SKrZ uhradí v roku 2012 účastníkom na ISU majstrovstvách 
poistenie  liečebných nákladov . 
Od 1.1.2012 na ostatné medzinárodné preteky si pretekári uzatvoria poistenie 
liečebných nákladov sami z vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že pretekári 
budú mať dostatok finančných prostriedkov z pridelenej dotácie MŠ SR môžu  
predložiť doklad o úhrade liečebných nákladov a SKrZ im to z finančných 
prostriedkov vyčlenených na osobné náklady uhradí. 

 
e/ VV svojim uzn. č. 169/2011 rozhodol: 

Na základe Communication 1700 týkajúceho sa nominácie rozhodcov (krajín) na ISU 
šampionáty ISU pre Slovenskú republiku na rok 2012 schválilo účasť rozhodcov na 
ME pre kategórie ženy a tanečné páry, na MSJ pre kategórie ženy a tanečné páry. 
Na základe vyššie uvedeného VV určil účasť nasledovných rozhodcov: 
ME pre kategóriu  ženy: A. Böhm, náhr. K. Matejová,  

                             tanečné páry: M. Hrachovcová, náhr. V. Čuchran 
MSJ pre kategóriu ženy: K. Matejová, L. Bohunická,  
                 tanečné páry: V. Čuchran, náhr. M. Hrachovcová 
Uvedení rozhodcovia sa na ISU šampionátoch zúčastnia výlučne na náklady ISU, 
SKrZ im nehradí nič. 

 
f/ VV svojim uzn. č. 172/2011 rozhodol: 

SKrZ bola schválená dodatočná dotácia z MŠ SR v celkovej výške 8 000 Eur na 
priame náklady športovej reprezentácie a rozvoj športových odvetví. VV rozhodol, 
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o prerozdelení finančnej dotácie pre nasledovných reprezentantov – tanečný pár: 
Testa-Csolley, Simančíková, Kunová, Rajičová, Murcková, Rajec, t. j. pretekári ktorí 
spĺňajú kritériá na účasť na ME, MS, MSJ. VV ukladá GS vyhotoviť zmluvy, resp. 
dodatky ku zmluvám. 

 
g/  VV svojim uzn. č. 173/2011 rozhodol: 

VV schválil predložený návrh TMK - menné nominácie na ISU majstrovstvá 
nasledovne: 
ME – kategória žien: Monika Simančíková, náhradníčka Nicol Rajičová, Alexandra 
Kunová 

          Tréner: Dvojnikov, náhradníci, Starec 
          Vedúci výpravy: Simančíková Eva  
 

MSJ – VV ukladá TMK predložiť návrh mennej nominácie na MSJ 
T:  10.1.2012 
Z: TMK 
MS -   VV ukladá TMK predložiť návrh mennej nominácie na MS, prípadne kritéria 
na nomináciu  pretekárov 
T: 10.1.2012 
Z: TMK 

 
Spôsob financovania kvalifikácií na uvedených ISU majstrovstvách je uvedený 
v uznesení číslo 88/2011. 
VV ukladá GS vyzvať všetkých nominovaných pretekárov aj náhradníkov, resp. ich 
zákonných zástupcov, že súhlasia so spôsobom spolufinancovania na kvalifikáciách 
v zmysle uzn. 88/2011. 

 
h/ VV svojim uzn. č. 174/2011 rozhodol: 

VV schválil úhradu predložených dokladov Ivanou Reitmayerovou, z balíka, ktoré 
pretekárka dostala na meno na prípravu z MŠ SR na účel športová príprava vybraných 
športovcov na rok 2011 a to na základe jej  účasti na preteku VC Košíc a M-SR 
seniorov v Ostrave. 

 
i/ Dňa 12.12.2011 GS zaslala členom VV informáciu, že na základe projektu, ktorý 

vypracovala p. Hrachovcová v spolupráci s GS na Tirnavia Ice Cup konaný v Trnave 
priznalo ISU na tento pretek 23.688.-CHF. Ostatní členovia VV o predložení tohto 
projektu na ISU neboli informovaní až následne po schválení tejto dotácie. 
Podmienkou na doručenie celej dotácie bolo predloženie dokladov z pretekov 
TIC v Trnave. Po predložení dokladov od KK Trnava bol materiál zaslaný na ISU, 
ktorý po ich schválení rozhodne, či nám zašle celú uvedenú sumu. 

 
 
Zapísali : členovia TMK 
 


