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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 
 

Zápisnica č. 9/2011 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciou od 01.11. do  

18.11.2011 medzi členmi TMK. 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ M-SR seniorov Ostrava  2011 
   3/ Žiadosti o umožnenie štartu na MSR seniorov 2011 v Ostrave 
   4/ Návrh TŠ – na preteky SP, Testy výkonnosti 
   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 – MSR seniorov Ostrava 2011 
Na základe potvrdenia osobných trénerov účasti reprezentantov na MSR seniorov 2011 
v Ostrave TMK predkladá upravený návrh nominácie takto: 
Ženy – Ivana Reitmayerová, Alexandra Kunová, Monika Simančíková, Erika Viteková  
Muži – Jakub Štrobl,  
Tance – juniori Natália Jančošek – Petr Seknička 
 
K bodu č. 3 – Žiadosti o umožnenie štartu na MSR seniorov 2011 v Ostrave 
TMK v spolupráci s TK predkladá návrh ohľadne písomných žiadostí predsedov klubov, 
ktoré boli zaslané na VV SKrZ. Žiadosti sa týkali umožnenia štartu pretekárov na MSR 
seniorov 2011 v Ostrave.  
 
Taras Rajec   
Je registrovaný ako pretekár v SKrZ. Má splnený test č. 2 ale plnil ho v roku 2004 v 
Bratislave. Na MSR seniorov by mal mať splnený test č. 1. Testy odvtedy prešli dvoma 
úpravami, teda by mal plniť nový test či už je to test č. 1, alebo test č.2 a to na vypísaných 
testoch v Ružomberku. TMK doporučuje účasť na MSR seniorov 2011 v Ostrave, za 
predpokladu splnenia požadovaných kritérií. Spôsob úhrady účasti na MSR určí VV SKrZ. 
 
Nicole Rajičová  
Od sezóny 2010/2011 je registrovaná v SKrZ ako pretekárka ŠKP Bratislava. TMK boli 
predložené certifikáty splnenia amerických testov. Vzhľadom na to, že obsah testov je 
rozdielny, TMK navrhuje, aby pretekárka splnila predpísaný test č.3, prípadne test č.2 – jeden 
z nich je potrebný pre účasť na MSR. Čas a miesto konania by určila TMK. TMK doporučuje 
účasť na MSR seniorov 2011 v Ostrave, za predpokladu splnenia požadovaných 
kritérií.Spôsob úhrady účasti na MSR určí VV SKrZ. 
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Karolína Gútová 
TMK súhlasí s účasťou na MSR seniorov 2011 v Ostrave, za podmienok doplnenia testu 
a splnia kritérií uvedené v súťažnom poriadku SKrZ platný na sezónu 2011/2012. Spôsob 
úhrady účasti na MSR určí VV SKrZ. 
 
Federica Testa – Lukáš Csőlley 
TMK nemá námietok s účasťou na MSR seniorov 2011 v Ostrave, za splnenia všetkých 
požadovaných kritérií, ktoré je potrebné splniť zo strany partnerky. Spôsob úhrady účasti na 
MSR určí VV SKrZ. 
  
 
K bodu č.4 - Návrh TŠ – na preteky SP, Testy výkonnosti 
a/ TMK predkladá návrh rozdelenia TŠ na preteky SP.  
 

MENO 
Nominácie 
TŠ                 

Kuštárová 2       Nitra Bratislava         

Drnzíková 2       Nitra   
Nové 
Mesto       

Kunya 3 Prešov B.Bystrica Košice             
Nétryová 3         Bratislava   Ružomberok Žilina   
Zamborská 
H. 3           

Nové 
Mesto Ružomberok   Mikuláš

Zamborská 
L. 3 Prešov   Košice         Žilina   
Starovičová 3   B.Bystrica     Bratislava     Žilina   
Lalinská 3 Prešov   Košice Nitra           

Rišková 3           
Nové 
Mesto Ružomberok   Mikuláš

Omelinová 0                   
Kovačiková 2   B.Bystrica             Mikuláš
                      
 
 
b/ TMK navrhuje do komisie na testy v sezóne 2011/2012 týchto TŠ : 
 Kuštárová, Drnzíková, Nétryová, Kunya, L.Zamborská 
  
K bodu č. 5 – Rôzne 
a/  Dňa 4.11.2011 pán Remiš tréner K.Sýkorovej oznámil písomne , že z dôvodu 

prebiehajúcej rehabilitácii pretekárka K.Sýkorová momentálne netrénuje a nemá 
potrebnú výkonnosť. Zároveň ospravedlňuje pretekárku z neúčasti na MSR seniorov 
Ostrava 2011. 

 TMK berie ospravedlnenie na vedomie. 
  
b/ Dňa 7.11.2011 pretekár Peter Reitmayer oznámil písomne, že z dôvodu neustále 

pretrvávajúcich zdravotných problémov sa rozhodol zatiaľ iba dočasne ukončiť svoju 
aktívnu činnosť. 

 TMK berie ospravedlnenie na vedomie 
 
c/ TMK žiada TK ako aj organizátora VC SNP BB o úpravu náplní VJ podľa Súťažného 

poriadku SKrZ platného na sezónu 2011/2012, ak by sa mal pretek započítať do 
pretekov SP. Náplne v propozíciách v jazyku anglickom nie sú v súlade s náplňami v 
jazyku slovenskom. 
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c/ TMK navrhuje, aby sa v prípade finančných možností pretekárkam E.Vitekovej 

a D.Murckovej uhradil jeden medzinárodný pretek / náhrada za druhé JGP/ 
 
d/ TMK navrhuje, aby sa v prípade finančných možností pridelili finančné prostriedky 

pretekárkam M.Simančíkovej a E.Vitekovej za splnenie kritérií  pre sledovanie 
a zaradenie do výberu a repre / previerky, JGP, MON/ Simančíková 4x (2xA, 1xB, 1x 
do 18 rokov) a Viteková (1x do 18 rokov- previerky). 

 
e/ TMK predkladá návrh na zorganizovanie krátkodobého sústredenia pre pretekárku 

Ivanu Reitmayerovú. Dôvodom zorganizovania sústredenia je preverenie jej 
výkonnosti, nakoľko sa počas posledných 2 sezón nezúčastnila na žiadnom preteku, 
ani na previerkach reprezentantov. Sústredenie sa uskutoční v Košiciach pred VC 
Košíc až  do odchodu na preteky 3 Nationals v Ostrave. Sústredenie bude uhradené 
z finančných prostriedkov z priamej dotácie na pretekárku Ivanu Reitmayerovú z MŠ 
SR prostredníctvom SKrZ.      

 
K bodu č. 6 – Informácie z VV SKrZ 
   
a/  VV uznesením 135/2011 rozhodol:  

Na základe oznámenia L. Csőlleya zo dňa 16.9.2011 o ukončení spolupráce 
s partnerkou Nikolou Višňovou VV rozhodol, že tanečnému páru Višňová – Csőlley 
bude dňom 16.9.2011 zrušená Zmluva o spolupráci pri  zabezpečení športovej 
prípravy reprezentantov v sezóne 2011/2012 v zmysle článku III, bodu 3 tejto zmluvy 
a zároveň im bude pozastavená nevyčerpaná dotácia do termínu 16.9.2011 z dôvodu 
rozpadu tanečného páru, na ktorý boli finančné prostriedky pridelené na základe ich 
spoločných výsledkov v predchádzajúcej sezóne. VV ukladá GS oznámiť N. Višňovej 
aj L. Csőlleyovi, že im bola Zmluva o spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy 
v sezóne 2011/2012 zrušená a nevyčerpané finančné prostriedky pozastavené.   
 
Viď e‐mail p. Hrachovcovej s prejaveným nesúhlasom  
Date: Fri, 18 Nov 2011 01:12:22 +0100 
Subject: Re: 
From: maria.hrachovcova@gmail.com 
To: helena.k7@hotmail.com 
CC: hanatoczik@centrum.cz; cuchran@alfabal.sk; j.schmidova@gmail.com; 
gondorova@gmail.com; mauerova@stonline.sk; esimancikova@gmail.com; 
kkkrasow@szm.sk 
 
Vážení členovia VV, žiadam aby bol do zápisnice uvedený môj nesúhlas s uznesením 
135/2011, ku ktorému som vyjadrila môj jednoznačný postoj. Bez tejto úpravy, budem 
nútená informovať osobitným listom členov RP o nemožnosti dosiahnutia konsenzu s 
"väčšinou". S pozdravom, Mária Hrachovcová 
 

 
b/ VV uznesením 136/2011 rozhodol: 

Na základe požiadavky z Rady predsedov VV rozhodol, že alokované  finančné  
prostriedky na tanečný pár Višňová – Csőlley rozdelí klubom na rozhodcov, ktoré 
v roku 2011 organizovali pretek Slovenského pohára rovnakým dielom. VV ukladá 
GS, aby  ihneď vyzvala všetky kluby, ktoré organizovali v roku 2011 pretek SP 
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(okrem TIC- KK Trnava), aby najneskôr do 5.12.2011 predložili doklady na odmeny 
a cestovné, ktoré vyplatili počas pretekov SP rozhodcom, spolu so žiadosťou.  

 
c/  VV uznesením 137/2011 rozhodol: 

Na základe doporučenia komisií TK a TMK VV schválil nomináciu na preteky 3 
Nationals v Ostrave konaných v dňoch 16.-17.12.2011  
Zeny: Kunová Alexandra, Simančíková Monika, Reitmayerová Ivana, Viteková Erika 
Muži: Štrobl Jakub  
Juniorský tanečný pár: Jančošek Natália – Seknička Petr 
Rozhodcovia: Bašová Hana, Bohunická Lenka, Čuchran Vladimír, Hrachovcová 
Mária, Matejová Kvetoslava, Stankovianska Wanda 
Technický kontrolór: Igor Prokop 
Technickí špecialisti: Grinčová Slávka (TP), Rišková Diana (ŠD), Drnzíková Zuzana 
(sólo), náhr. Začková Zuzana 
Vedúci výpravy: Kažimírová Helena 
VV rozhodol, že SKrZ uhradí nominovaným pretekárom na pretekoch 3 Nationals 
v Ostrave:  
cestovné do výšky ceny cestovného vlakom 2. triedy (aj v prípade použitia vlastného 
motorového vozidla),  
diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách v zahraničí 
ubytovanie  na 2 noci (15.-17.12.2011, v prípade, že sa ukončí pretek v nočných 
hodinách bude možné preplatiť po zvážení aj 3. noc)   max. do výšky 500 
Kč/noc/osoba  po predložení účtu z hotela. 
Upozornenie:  
Pretekárov, ich trénerov, prípadne doprovod  na ubytovanie v Ostrave prihlásia 
ich materské kluby, resp. sa prihlásia individuálne a  v prípade, že si vyberú 
ubytovanie v niektorom z hotelov uvedených v propozíciách 3 Nationals 
požiadavky je potrebné zaslať  na e-mailovú adresu:  szidek@volny.cz a v kópii 
na helena.k7@hotmail.com
Tréneri sa na pretekoch zúčastnia na náklady klubov. 
Nominovaným rozhodcom, hlavným rozhodcom, technickým špecialistom, 
technickým kontrolórom a vedúcemu výpravy, hradí SKrZ: 
cestovné do výšky ceny cestovného vlakom 2. triedy (aj v prípade použitia vlastného 
motorového vozidla),  
diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách v zahraničí 
ubytovanie 
T: na nahlásenie ubytovania pretekárov ihneď 
Z: kluby, pretekári 
 

d/ VV uznesením 139/2011 rozhodol: 
Na základe písomných žiadostí predsedov klubov a doporučenia komisií TK a TMK 
VV schválil tiež nomináciu pretekárov na preteky 3 Nationals v Ostrave, ktorí sa na 
pretekoch môžu zúčastniť na vlastné náklady za predpokladu splnenia podmienok 
platného súťažného  poriadku na sezónu 2011/12 a to menovite: 
Ženy: Karolína Gútová, Nicola Rajičová 
Muži: Taras Rajec  
Seniorský tanečný pár: Frederica Testa – Lukáš Csőlley – na základe splnenia 
všetkých potrebných náležitostí. 
Poplatky uvedené v Súťažnom poriadku na sezónu 2011/2012 je potrebné, aby boli 
uhradené a pripísané na vlastný účet SKrZ najneskôr 3 dni pred začatím pretekov. 
 

mailto:szidek@volny.cz
mailto:helena.k7@hotmail.com
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e/ VV uznesením 141/2011: 
schválil pretekárom (Simančíková, Kunová, Štrobl) úhradu štartovného na  
2 medzinárodných pretekoch 

 
f/ VV uznesením 142/2011 rozhodol: 
 že pretekárkam a ich trénerom D. Murckovej a E. Vitekovej SKrZ uhradí náklady na  

1 medzinárodný pretek (cestovné, ubytovanie, stravné, štartovné). Vyúčtovanie je 
potrebné predložiť najneskôr do 5.12.2011. VV ukladá GS informovať pretekárky.  

 
g/ VV uznesením 144/2011 rozhodol: 

VV schválil predložený návrh TMK pre zorganizovanie krátkodobého sústredenia pre 
pretekárku Ivanu Reitmayerovú. Dôvodom zorganizovania sústredenia je preverenie 
jej výkonnosti, nakoľko sa počas posledných 2 sezón nezúčastnila na žiadnom preteku, 
ani na previerkach reprezentantov. Sústredenie sa uskutoční v Košiciach pred VC 
Košíc až  do odchodu na preteky 3 Nationals v Ostrave. Sústredenie bude uhradené 
z finančných prostriedkov z priamej dotácie na pretekárku Ivanu Reitmayerovú z MŠ 
SR prostredníctvom SKrZ. VV ukladá p. Tőczikovej predložiť návrh rozpočtu a 
celkové materiálne a personálne zabezpečenie do termínu 1 týždeň pred začiatkom 
sústredenia.    
 

h/ VV uznesením 147/2011 rozhodol:     
TMK predložila vyhodnotenie plnenia sledovania pretekárov (previerky, JGP preteky 
a MON), v ktorom konštatovala, že k termínu  2.11.2011 splnili kritériá iba M. 
Simančíková 4x (2xA, 1xB, 1x do 18 rokov) a E. Viteková (1x do 18 rokov). VV 
rozhodol, že Monike Simančíkovej zvýši dotáciu na prípravu o čiastku  1 500 Eur 
a Erike Vitekovej pridelí dotáciu vo výške 300,- Eur. 
VV ukladá GS pripraviť dodatok ku zmluve Monike Simančíkovej na uvedenú 
čiastku, ktorú  zašle pretekárke na podpis. Zároveň ukladá pripraviť Zmluvu pre Eriku 
Vitekovú na čiastku 300,- Eur a zaslať jej na podpis. 
Zároveň ich vyzve, aby doklady na vyúčtovanie dotácie predložili najneskôr do 
05.12.2011. 

 
ch/ VV uznesením 148/2011 rozhodol: 

Vzhľadom na dlhodobé zdravotné problémy K. Sýkorovej boli jej trénerovi p. 
Remišovi pozastavené trénerské odmeny za obdobie september, október, november, 
december 2011. Taktiež pre dlhodobé zdravotné problémy Petra Reitmayera boli 
pozastavené odmeny trénerovi p. Starcovi za mesiace október, november a december 
2011. Na základe uvedených skutočností  VV rozhodol, že trénerovi M. Simančíkovej 
p. Dvojnikovovi navýši odmenu o 50% (M. Simančíkovej) z doterajšej odmeny za 
mesiace september, október, november a december 2011.    
 

i// VV informuje , že  ISU zverejnilo Communication 1700 týkajúce sa nominácie 
rozhodcov (krajín) na ISU šampionáty. SVK získalo tieto možnosti:   
ME Schefield  Kategória žien 1, Kategória TP   1    
MSJ Minsk  Kategória žien 1, Kategória TP   1  

 
j/ VV uznesením 156/2011schválil: 

návrh TK a TMK, aby sa Majstrovská SR v kategóriách juniorov,  starších a mladších 
žiakov, starších a mladších  nádejí  uskutočnili v jednom termíne v dňoch  4.-5.2.2012 
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k/ VV uznesením 158/2011 rozhodol: 
VV ukladá GS vyzvať kluby KK Púchov, KO ŠKP Bratislava a KK Žilina, aby 
uhradili neuhradené poplatky 50,- Eur za rozhodcovské zariadenie za predchádzajúcu 
sezónu. V prípade, že poplatok nebude uhradený pretekárom menovaných klubov 
bude pozastavená účasť na pretekoch SP. T: do 20.11.2011 

 
l/  VV uznesením 161/2011 schválil: 

nákup  spoločného reprezentačného oblečenia pre reprezentantov so štátnym znakom 
SR. VV ukladá p. Hrachovcovej a GS zistiť najvhodnejšieho dodávateľa na toto 
oblečenie. Predložený finančný návrh od dodávateľa schváliť členmi VV a následne 
zabezpečiť nákup pre vybraných pretekárov - reprezentantov SR.   

 
 
 
 
Zapísali : členovia TMK 


