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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 1/2012 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciou od 01.01. do  

31.01.2012 medzi členmi TMK a dňa 04.02.2012 v Bratislave. 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Vyhodnotenie ME a poďakovanie 
   3/ Nominácia na ISU šampionáty 
   4/ Školenie trénerov 
   5/ Testy  
   6/ Kvalifikačný systém na OH 2014 
   7/ Plán zasadnutí TMK 
   8/ Návrhy TMK do novej sezóny 

9/ Rôzne 
    
 K bodu č.1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2 – v plnení ostáva ešte bod č. 12, 
 
K bodu č.2 – Vyhodnotenie ME a poďakovanie 
TMK sa touto cestou chce poďakovať pretekárke Monike Simančíkovej a jej trénerovi pánu 
Vladimírovi Dvojnikovovi za dôstojnú reprezentáciu SR na ME 2012 v Sheffielde, kde 
v celkovom hodnotení obsadila 14.miesto / kvalif. 3.miesto, KP 14.miesto, VJ 12.miesto /. 
Pretekárka predviedla vyrovnaný výkon vo všetkých troch častiach súťaže a zanechala 
pozitívny dojem. V kvalifikačnej VJ predviedla 5 trojitých skokov. 
 
K bodu č. 3 – Návrh nominácie na ISU šampionáty 
MSJ 2012 
Žena – M. Simančíková  / A.Kunová, N.Rajič, D.Murcková/ 
Tréner – V.Dvojnikov 
Vedúci výpravy – tréner V. Dvojnikov  
 
MS 2012 
TP – Testa – Csőlley 
Muž – T.Rajec 
Žena – vzhľadom na neobsadenie tohto preteku M.Simančíkovou, ďalšie kandidátky  

A.Kunová a N.Rajič sú výkonnostne rovnocenné kandidátky na základe výsledkov  
a plnenia kritérií, ktoré boli začiatkom sezóny spracované TMK a schválené VV. 
Členovia TMK navrhli, aby sa obidve pretekárky zúčastnili M- SR juniorov  
v Bratislave a pretekárka, ktorá bude umiestnením lepšia bude nominovaná na MS 
2012. 

Tréneri – všetci osobní tréneri 
Podmienkou nominácie ostáva v platnosti uznesenie VV SKrZ č.88/2011. 
--------------------------------------- 
Obidve pretekárky A.Kunová a N.Rajič sa zúčastnili MSR juniorov v Bratislave v dňoch 03. – 
04.01.2012 s týmto výsledkom: 

1. A.Kunová KP – 2.  / VJ – 1.  celkové skóre 109,83 
2. N.Rajič  KP – 1. /  VJ – 3.  celkové skóre 105,20 

 
TMK navrhuje, aby VV nominoval na MS v kategórii žien - pretekárku Alexandru Kunovú. 
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K bodu č. 4 – Školenie trénerov 
Na základe oznamu ohľadne prihlášok na školenia trénerov sa do uvedeného termínu 
prihlásilo 25 záujemcov na školenia trénerov rôznych stupňov. 
TMK všetky prihlášky preverí, či záujemci spĺňajú požadované kritéria na jednotlivé školenia. 
 
p.Tőcziková oslovila fakulty v Bratislave, Prešove a B. Bystrici s požiadavkou o ponuku na 
školenia všeobecných predmetov pre jednotlivé trénerské stupne. Na školenie trénerov I. 
stupňa zaslala ponuku iba B. Bystrica.  
Ponuka bola spracovaná a zaslaná všetkým prihláseným záujemcom o školenie trénerov I. 
stupňa. Školenie sa bude konať v termíne 18. – 19.2.2012 v B. Bystrici, poplatok za 
všeobecnú časť je 40 €, ktorý je uhrádzaný priamo na fakultu. 
Informácia o školení bola uložená aj na web stránku SKrZ 30.01.2012 a prípadní záujemci sa 
môžu ešte dohlásiť / príloha č.4/ 
 
TMK žiada VV SKrZ o schválenie a podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci s FHV UMB 
v Banskej Bystrici, aby sa mohli školenia realizovať aj na tejto fakulte. Zmluva je totožná so 
zmluvou v fakultami PO a BL. 
 
Ďalšie školenia trénerov II. a III. stupňa , ako aj dodatočný seminár na potvrdenie novej 
akreditácie bude riešiť TMK postupne a všetky informácie budú uverejnené na web stránke 
SKrZ. 
 
K bodu č.5 –TESTY  
TMK upravilo niektoré prvky v testoch, tak aby vysvetlenia k jednotlivým prvkom boli 
zrozumiteľnejšie a boli tiež dokreslené obrázky / príloha č.1/  
Vzhľadom na to, že Testy pripravovala TMK - vysvetlenie k nim bude podávať iba TMK. 
Úpravy nových testov platia od 04.02.2012 
TMK rozhodlo, že : 
a/ od sezóny 2012/2013 sa MSR môžu zúčastniť vo všetkých kategóriách iba tí pretekári,  
    ktorí budú mať splnené NOVÉ testy  
b/ staré testy + doplňujúce testy tvoria jeden celok v ktorom platí „ pre úspešné splnenie testu   
    je povolená max. 1 chyba“ 
c/ V prvkoch, ktoré musia pretekári dopĺňať na uznanie starých testov, je možné akceptovať  
    1 chybu v teste č. 3, 2, 1 v prípade, že starý test, t.j. test č. 5, 4, 3 bol splnený bez chyby.  
    Ak bol starý test splnený s 1 chybou doplňujúce prvky pre uznanie nového testu musia byť  
    splnené bez chyby. Prvky z testu č. 7,6, 4 je potrebné splniť bez chyby. 
 
TMK žiada TK: 
1/ spracovanie a predloženie zoznamu pretekárov, ktorí absolvovali staré testy bez chyby  
2/ upraviť tabuľky pre hodnotenie testov – doplniť nové prvky 
3/ výsledky z testov uverejniť na web stránke SKrZ do jedného týždňa po ukončení testov 

 
TMK súhlasí so žiadosťou ŠKP o usporiadanie testov v termíne 17.- 18.marec 2012 
v Bratislave. 
  
K bodu č. 6 – Kvalifikačný systém na OH 2014 
Pani Monika Kuštárová spracovala materiál, ktorý zaslalo ISU na jednotlivé zväzy ohľadne 
kvalifikačných kritérií na OH 2014 / príloha č.2/ 
 
K bodu č. 7 – Plán zasadnutí  TMK 
Členovia TMK schválili plán zasadnutí TMK na obdobie január – jún 2012 / príloha č.3/ 
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K bodu č. 8 – Návrhy TMK do novej sezóny 
TMK vyzýva a žiada trénerov, aby predložili písomné návrhy pre rast a zlepšenie výkonnosti 
pretekárov a súťaží SP. 
 
Zo strany TMK sú to tieto oblasti : 

- pretekov SP by sa mali zúčastniť pretekári, ktorí majú splnený test č.7 / pokiaľ tento 
test nebudú mať budú súťažiť v kategórii Hviezdičky /  

- určiť pre kategóriu Hviezdičky náplň / max. počet skokov, piruet/ 
- v kategórii nádeje mladšie – zrušiť povinný skok axlového typu  
- staršie a mladšie žiactvo – v prípade, že pretekár zaradí do VJ 2A, alebo 3-tý skok 

zrušiť zrážku za pád / prípadne hľadať inú „bodovú“ motiváciu pre pretekára 
o zaraďovanie týchto náročnejších skokov do VJ/  

- juniori / ky majú povinný 2A / ak pretekár miesto predpísaného 2A zaradí 1A, ten  
bude mať  nulovú hodnotu / 

 
K bodu č. 9 – Rôzne 
a/  na SKrZ došiel e-mail od pretekára P.Sekničku, že ukončuje aktívnu činnosť 

s pretekárkou N.Jančošek 
 
b/ pretekár P.Reitmayer zaslal písomnú informáciu na SKrZ, že dočasne prerušuje svoju 

aktívnu činnosť. 
 
c/ TMK riešila písomnú žiadosť trénerky pani Poliačkovej ohľadne splnenia testu 

v doplňujúcich testoch. Rozhodnutie TMK je nasledovné: 
 Pretekárka J. Ružbarská mala splnený starý test č.5 bez chyby a v doplňujúcich testoch  

k testu č.3 v Ružomberku urobila jednu chybu. V uvedenom teste nie je predpísaný 
žiaden povinný skok. Pravidlo znie, že každý pretekár má v teste povolenú jednu 
chybu a preto TMK potvrdzuje splnenie nového testu č.3 pretekárke J. Ružbarskej. 

 Splnením testu č.3 pretekárka spĺňa podmienku účasti na MSR v kategórii juniorov. 
 
d/ Z.Drnzíková spracovala a predložila návrh technického panelu na MSR na schválenie  

VV SKrZ. Návrh bol schválený členmi VV SKrZ 
 
e/ TMK zaslalo vyjadrenie na VV SKrZ k listu p.Jánošovej zo dňa 24.01.2012 
 
f/ TMK navrhuje a žiada VV aby schválil a zaslal na SOV žiadosti o návrhy na 

vyznamenania SOV /termín odovzdania je do 9.03.2012/ 
1/ Výročné ocenenie zo SOV za rok 2011 pre Moniku Simančíkovú  –  

Cena Ondreja Nepelu / cena sa udeľuje mladému športovcovi u ktorého sa 
výrazne prejaví športová perspektíva/ 

2/ Vyznamenanie  - pre trénera Vladimíra Dvojnikova – Plaketa SOV  
/ sa udeľuje osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú 
k rozvoju olympizmu a športu/ 

 
g/ Po odovzdaní  záverečných prác sa uskutočnil pohovor za prítomnosti členov TMK.  

T.Franková a K.Babalová splnili požiadavky na trénerskú kvalifikáciu I. stupňa. Po 
odovzdaní fotografií im bude vystavený trénerský preukaz a certifikát I. stupňa. 
Z: TH 
T: ihneď 
 

Zapísali : členovia TMK 


