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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 3/2012 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  dňa 11.05.2012 v Bratislave  a e-mailovou 

komunikáciou od 01.04. do 11.05.2012 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Vyhodnotenie JGP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov 
   3/ Návrh na reprezentačné družstvá na sezónu 2012/2013  
   4/ Návrh na zaradenie do širšieho výberu EYOF 2013,2015  a ZOH  

    2014 
   5/ Školenie trénerov 
   6/ Seminár trénerov - dodatočný 
   7/ Oponentúra 2012 
   8/ Správa o činnosti TMK za sezónu 2011-2012 
              9/ Svetový rebríček ISU 
            10/ Informácie z VV SKrZ 

          11/ 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 JGP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov 

TMK spracovala výsledky reprezentantov a ďalších pretekárov, ktorí sa zúčastnili 
pretekov JGP, ISU súťaží a iných medzinárodných pretekov. Toto hodnotenie bude súčasťou 
správy o činnosti TMK za sezónu 2011-2012 a bude predložené na VZ SKrZ konaného dňa 
11.05.2012 / príloha č.1/ 
 
K bodu č. 3 – Návrh na reprezentačné družstvá na sezónu 2012/2013 
TMK spracovala návrh na zaradenie do reprezentačných družstiev a to na základe plnenia 
kritérií počas sezóny 2011-2012 / príloha č.2/ 
 
K bodu č. 4 – Návrh na zaradenie do širšieho výberu EYOF 2013,2015  a ZOH 2014
TMK spracovala návrh na zaradenie pretekárov do širšieho výberu na EYOF 2013 a 2015 
a tiež širší návrh pretekárov na ZOH 2014 /príloha č.3/ 
 
K bodu č. 5 – Školenie trénerov 
V dňoch 04.- 05.05.2012 sa uskutočnila v Bratislave posledná časť školenia trénerov pre II. 
a III. stupeň. Školenie bolo ukončené obhajobou záverečných prác, ktorých sa zúčastnili 
p.Tőcziková, p.Drnzíková, p.Kuštárová a p.Bokor. Náklady na všetky časti školenia boli 
pokryté z poplatkov, ktoré uhradili všetci účastníci vopred pred každou časťou školenia na 
účet SKrZ. 
Trénerom, ktorí úspešne zvládli skúšky zo všeobecnej časti, ktorú organizovali fakulty športu 
v BB a v Bratislave a ktorí obhájili svoje záverečné práce, boli odovzdané trénerské preukazy 
a certifikáty. Tréneri, ktorým chýbajú niektoré časti školenia, dostali nové termíny na 
dokončenie trénerských kurzov. Zoznam trénerov s platnou licenciou k 06.05.2012 tvorí 
prílohu č.4. / 
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K bodu č. 6 – Seminár trénerov – dodatočný 
Dňa 05.05.2012 sa uskutočnil dodatočný seminár trénerov zameraný na výmenu starých 
trénerských preukazov a získanie certifikátov. Na seminári sa zúčastnilo 10 trénerov. 
Trénerom boli odovzdané nové platné trénerské preukazy a certifikáty. 
Náklady na seminár boli pokryté z poplatku, ktorí uhradili všetci účastníci vopred na účet 
SKrZ. 
 
K bodu č. 7 – Oponentúra 2012 
Dňa 04.05.2012 v Bratislave sa uskutočnila oponentúra. O posun termínu oponentúry 
požiadali tréner p. Dvojnikov pre svoju pretekárku M.Simančíkovú. TMK vyhovela žiadosti 
a presunula termín pre menovanú pretekárku na 11.05.2012 v Bratislave. Z oponentúry bude 
spracovaný zápis, ktorý bude tvoriť prílohu č.5.  
 
K bodu č. 8 – Správa o činnosti TMK za sezónu 2011-2012 
Členovia TMK spracovali Správu o činnosti TMK za sezónu 2011-2012. Táto správa bude 
súčasťou správy na VZ SKrZ konaného dňa 11.05.2012 / príloha č.6/ 
 
K bodu č.9 – Svetový rebríček  ISU 
Pani Kuštárová spracovala výpis zo svetového rebríčka ISU k 21.04.2012 a poradie podľa 
najlepšieho skóre v sezóne 2011-2012 z JGP /príloha č.7/ 
 
K bodu č. 10 – Informácie z VV SKrZ 
a/  uznesenie 03/2012 VV schválil nákup jednotného reprezentačného oblečenia pre 

reprezentantku M. Simančíkovú  a jej trénera Vladimíra Dvojnikova. Vedúcej výpravy 
E. Simančíkovej bolo zapožičané  reprezentačné oblečenie, ktoré bude po MSJ vrátené 
na SKrZ.  

 
b/ uznesenie 20/2012  VV ukladá GS vyzvať Nikol Višňovú k zaplateniu  7% z hodnoty 

zakúpených korčúľ a topánok v apríli 2010 a topánok v r. 2011 pokiaľ by mala záujem 
si korčule ponechať.  

 
c/ uznesenie 21/2012   VV ukladá GS  urgovať  úhradu faktúr za ME v Berne, Višňovú 

a Csölleya  FA10/2011/ME               na sumu  560,- CHF 
FA 09/201/ME                na sumu  350,- CHF  

 
d/ uznesenie 29/2012  

Ocenenie víťazov SP: - oceňuje sa víťaz vo všetkých kategóriách SP a prvé tri  kluby 
SKrZ oceneným v individuálnych kategóriách  sa uhradia cestovné náklady. 
Ocenenie  prvých troch klubov SP, si prevezmú delegovaní účastníci za daný klub. 

 
e/ uznesenie 32/2012  VV ukladá TK  a TMK rozpracovať koncepciu  zapojenia  SKrZ 

do  plnenia olympijského odznaku všestrannosti so zameraním na krasokorčuľovanie 
v zmysle informačného manuálu vydaného SOV. Termín do 30.07.2012. 

 
f/         uznesenie 34/2012  VV ukladá   vypracovať zmluvu  o spolupráci pri zabezpečení  

športovej prípravy reprezentantov pre M. Simančíkovú a dodatok pre L.Csölleya,  
obom do výšky dotácie , ktorú pretekári obdržali z MVVaŠ na svoje meno 

 
g/ uznesenie č.35/2012  VV  schvaľuje zoznam účastníkov ISU  seminára TŠ  

v Obersdorfe: I.Prokop, M.Kuštárová, T.Kunya, L.Starovičová. 
Uvedení účastníci sa na seminári zúčastnia na vlastné náklady 

 
h/ P.Kažimírová informovala členov VV o ukončení kontroly z MVVaŠ SR, v správe z 

následnej kontroly boli uvedené zistené nedostatky. V závere správy sa konštatuje, že 
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kontrolná skupina z predložených dokladov za kontrolované obdobie 2010 a 2011 
nezistila porušenie účelu použitie dotácie.  
Predsedníčka SKrZ v danom termíne zaslala na MVVaŠ SR prijaté opatrenia na 
odstránenie nedostatkov  

 
i/ uznesenie 41/2012  VV schvaľuje zakúpenie  športového oblečenia ekvivalentne 

použitého na MS 2012 pre pretekárov: Marca Klepocha, Dominiku Murckovú, Eriku 
Vitekovú, Nicole Rajičovú 

j/ uznesenie 44/2012 VV schválil zápisnicu TMK č.2/2012  
k/ uznesenie 45/2012   VV schválil predložený návrh TK ohľadne školenia rozhodcov  
 
K bodu č. 11 – Rôzne 
a/ Zákonný zástupca Nicol Rajičovej – pán Rajič požiadal SKrZ o udelenie povolenia pre  

Nicol štartovať na pretekoch v USA. Zároveň je potrebné požiadať USFSA 
o uvoľnenie Nicol z členstva USFSA.  
Členovia TMK súhlasia s požiadavkou zákonného zástupcu Nicol Rajičovej na 
vybavenie obidvoch žiadosti. 
 

b/ Zákonný zástupca M.Simančíkovej a tréner p.Dvojnikov požiadali písomne o posun 
termínu Oponentúry menovanej pretekárky. TMK s požiadavkou súhlasilo.  

 
c/ Informácia od ISU o pretekoch JGP na sezónu 2012-2013 pre SVK: 
 Courchevel  FRA 22.08. – 25.08.2012 1 žena 
 Lake Placid     USA   29.08. – 01.09.2012 1 žena 
 Linz  AUT 12.09. – 15.09.2012 1 žena  1 muž  1 TP 
 Bled  SLO 26.09. – 29.09.2012 1 žena  1 muž  1 TP 
 Zagreb  CRO 03.10. – 06.10.2012 1 žena 
 Dresden GER 10.10. – 13.10.2012 1 žena 
  
d/ TMK žiada o GS p.Zervanovú a p.Hrachovcovú o vysvetlenie na základe čoho boli 

zaslané prihlášky na ISU seminár do Frankfurtu pre sólo kategórie – konkrétne sa 
jedná o Tomáša Kunyu a Luciu Starovičovú. Žiadosti menovaných záujemcov o toto 
školenie neboli zo sekretariátu zaslané na TMK k vyjadreniu. A ani jeden 
z menovaných nespĺňa hneď prvý bod smernice SKRZ. 
Smernica hovorí : 

 na školení medzinárodných TŠ, ktoré usporadúva ISU sa môže zúčastniť záujemca, 
ktorý spĺňa nasledovné predpoklady: 
- minimálne 2 roky aktívneho pôsobenia vo funkcii TŠ „A“ ( min.2 preteky SP za 

rok, rozhodovanie na MSR juniorov min. 1 krát za 2 roky) 
- pravidelne absolvuje semináre TŠ ( min. 1 krát za 2 roky) 
- aktívna znalosť anglického jazyka 
- odporúčanie príslušných orgánov SKrZ (TK, alebo TMK) na podanie prihlášky na 

ISU 
- splnenie zásad, pravidiel a podmienok ISU 

 
e/ TMK spracovala návrh na olympijské štipendium individuálnych športovcov z   

Olympijskej solidarity MOV, ktorý otvára program podpory prípravy k športovcom 
smerom k ZOH Soči 2014. V návrhu TMK je pretekárka Monika Simančíková. 

 
Zapísali : členovia TMK 
 
Zápisnica TMK č.3-2012 spolu s prílohami č.1,2,3,4,6,7 bola schválená na zasadnutí VV 
SKrZ dňa 11.05.2012 
 


