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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 2/2012 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou komunikáciou od 05.02. do  

31.03.2012 medzi členmi TMK  
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Vyhodnotenie MSJ 2012 
   3/ Vyhodnotenie MS 2012 
   4/ Školenie trénerov 
   5/ Seminár trénerov - dodatočný 
   6/ Plnenie kritérií na zaradenie do výberu a repre v sezóne 2011/2012 
   7/ Oponentúra 2012 
   8/ Návrhy TMK do novej sezóny 

9/ Rôzne 
    
 K bodu č. 1 – kontrola zápisu 
Zápis TMK č.2/2011 – v plnení ostáva bod č. 12 / CD pre testy/ 
 
K bodu č. 2 – Vyhodnotenie MSJ 2012 
TMK sa touto cestou chce poďakovať pretekárke Monike Simančíkovej a jej trénerovi pánu 
Vladimírovi Dvojnikovovi za dôstojnú reprezentáciu SR na MSJ 2012 v Minsku Monika 
vstupovala priamo do hlavnej súťaže. V celkovom hodnotení obsadila 15.miesto / KP 
16.miesto, VJ 15.miesto /. 
 
K bodu č. 3 – Vyhodnotenie MS 2012 
TMK sa chce poďakovať za vzornú reprezentáciu SR : 

- TP F. Testa – L. Csőlley, kde v kvalifikácii obsadili z 23 TP 12 miesto. Do KP 
postúpilo z kvalifikácie iba 10 párov 

- A. Kunovej, ktorá obsadila v kvalifikácii 26.miesto z 33 štartujúcich. Žiaľ ani ona si 
nevybojovala účasť do KP nakoľko tam postupovalo iba 12 najlepších pretekárok  
z kvalifikácie 

- T. Rajecovi ktorý obsadil v kvalifikácii 25.miesto z 27 štartujúcich. Do ďalšej časti 
súťaže sa neprebojoval, nakoľko do KP postupovalo iba 12 najlepších mužov 
z kvalifikácie 

 
 
K bodu č. 4 – Školenie trénerov 
TMK pripravila školenia trénerov I. II. III. stupňa spoločne a to z dôvodu, že na jednotlivé 
trénerské stupne nebol veľký počet záujemcov a aby sa náklady frekventantov nenavyšovali. 
Všetky školenia boli spoplatnené a všetci frekventanti poplatok uhrádzali na účet SKrZ. 
 
I.stupeň 
Všeobecné predmety – frekventanti absolvovali na FHV UMB v B. Bystrici. Tieto boli 
ukončené záverečnými písomnými testami. 
Špecializácia – sa uskutočnila v Košiciach v termíne  04.- 06.03.2012 kde všetci účastníci 
absolvovali na záver písomný test a ústnu skúšku z praktickej časti. 
Trénerskú kvalifikáciu získali : 
K.Resslová, L.Polačková, M.Jablonská, J.Sýkorová, R.Kušíková, D.Lehocká, R.Omelinová, 
J.Špáková, A.Novacká, I.Blážová,  
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Na školenie sa dodatočne prihlásili a absolvovali úspešne zatiaľ iba špecializáciu: A.Gajová, 
M.Sabolčáková, L.Dankovičová. Menované musia absolvovať školenie na všeobecné 
predmety, ktoré sa uskutoční v termíne 26. – 27.05.2012 v Prešove na PUvPFŠ.  
Špecializáciu neabsolvovala E.Balážová. 
Všetkým frekventantom, ktorí úspešne ukončili obidve časti školenia trénerov I. stupňa bude 
odovzdaný certifikát a trénerský preukaz.  
 
II.stupeň 
1.časť špecializácie sa uskutočnila  v Košiciach v termíne 04.- 06.03.2012 
2.časť špecializácie je naplánovaná na 04.- 06.05.2012 v Bratislave 
Špecializácie sa zúčastnili 9 frekventanti, ktorí dostali po ukončení 1.časti špecializácie témy 
na záverečné práce. Tieto budú súčasťou záverečnej skúšky na konci 2.časti špecializácie. 
Všeobecné predmety budú frekventanti absolvovať na FHV UMB v B. Bystrici v termíne 
1.časť 21.-22.04.2012 
2.časť 28.-29.04.2012 táto všeobecná časť bude ukončená písomnými skúškami. 
 
Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok zo všeobecných predmetov a špecializácie 
bude trénerom odovzdaný certifikát a trénerský preukaz trénera II. stupňa. 
 
III.stupeň 
1.časť špecializácie sa uskutočnila v Košiciach v termíne 09.- 11.03.2012 
2.časť špecializácie sa uskutočnila v Košiciach v termíne 16.- 17.03.2012 
3.časť špecializácie je naplánovaná na 04.- 06.05.2012 v Bratislave 
Špecializácie sa zúčastnili 9 frekventanti, ktorí dostali po ukončení 1.časti špecializácie témy 
na záverečné práce. Tieto budú súčasťou záverečnej skúšky na konci 3.časti špecializácie. 
Všeobecné predmety frekventanti absolvovali na FTVŠ UK v Bratislave. Záverečné skúšky 
zo všeobecných predmetov sa uskutočnia 05.05.2012 v Bratislave. 
 
Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok zo všeobecných predmetov a špecializácie 
bude trénerom odovzdaný certifikát a trénerský preukaz trénera III. stupňa 
 
3 frekventanti neabsolvovali prednášky na všeobecné predmety. Ak vypíše niektorá z fakúlt 
školenie na všeobecné predmety a frekventanti sa školenia zúčastnia a úspešne ho ukončia 
bude aj týmto trénerom odovzdaný certifikát a trénerský preukaz III. stupňa. 
 
K bodu č. 5 – Seminár trénerov - dodatočný 
TMK uložila na web stránku SKrZ oznam o dodatočnom seminári trénerov, ktorý je 
zameraný na výmenu trénerských preukazov. Jedná sa o trénerov, ktorí majú záujem 
o výmenu starých trénerských preukazov za nové, podľa novej akreditácie.  
Seminár sa uskutoční v termíne 05.05.2012 v Bratislave. / príloha č.1/ 
 
K bodu č. 6 – plnenie kritérií na zaradenie do výberu a repre v sezóne 2012/2012 
Pani Drnzíková v spolupráci s členmi TMK na základe výsledkov z pretekov SP a  
medzinárodných pretekov spracovali plnenie kritérií pretekárov v sezóne 2011-2012.  
/ príloha č.2/ 
TMK prehodnotila kritériá uvedené v smernici na sledovanie a hodnotenie pretekárov na 
sezónu 2011 – 2012 v kategórii sólo z dôvodu, že kategórie Ml. žiactvo a Staršie nádeje mali 
o jeden prvok menej ako v sezóne predchádzajúcej a pri tvorbe nových kritérií na začiatku 
sezóny nebolo prerátané skóre v týchto kategóriách. TMK preto navrhuje znížiť bodové skóre 
v kategórii Mladšie žiactvo z > 40 bodov na > 37,00 bodov a v kategórii Staršie nádeje z > 35 
bodov na > 33 bodov.  
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K bodu č. 7 – Oponentúra 2012 
Pani Tőcziková po dohode s členmi TMK zaslala všetkým reprezentantom, vybraným 
pretekárom, ich osobným trénerom a predsedom ich klubov pozvánku so všetkými materiálmi 
na Oponentúru, ktorá sa má konať dňa 04.05.2012 v Bratislave. Na požiadanie bude materiál 
zaslaný aj poštou /príloha č.3/ 
Oponentúry sa za TMK zúčastnia všetci členovia TMK. 
 
K bodu č. 8 – Návrhy TMK do novej sezóny 
TMK opäť vyzýva a žiada trénerov, aby predložili písomné návrhy pre rast a zlepšenie 
výkonnosti pretekárov a súťaží SP. Termín predkladania návrhov je do 27. apríla 2012
 
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/ TMK žiada TK, aby boli výsledky z testov za sezónu 2011/2012 uverejnené na web  

stránke SKrZ  
 

b/ TMK informuje, že bola podpísaná zmluva medzi SKrZ a FHV UMB BB ohľadne 
spolupráce pri školení všeobecnej časti trénerov a rozhodcov.  

 
c/ TMK plánuje uskutočniť rozšírené zasadnutie TMK s trénermi – termín v mesiaci  máj 

2012.  
 

d/ TMK predkladá návrh na udelenie vyznamenania pre trénerov z príležitosti ich 
životného jubilea:  

Palider Rudolf  Bratislava 70 r. 09.11.1941 
  Priečinský Peter Žilina  50 r. 08.10.1961 
  Potočková Jana Prešov  50 r. 06.10.1961   
  Lakatošová Danuše B.Bystrica 60 r. 17.12.1951  
 
 
Zapísali : členovia TMK 


