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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 6/2012 
zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo  e-mailovou 

komunikáciou od 15.07. do 20.09.2012 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
  a v spolupráci s W.Stankovianskou 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Návrh nominácie na MON 2012 
   3/ Previerky juniorských pretekárov  
   4/ Návrh na usporiadanie seminára TŠ a TC 
   5/ Technické skóre a splnené a splnené podmienky na ISU šampionáty 
   6/ Súťažný poriadok na sezónu 2012 – 2013  
   7/ Výsledky JGP  

8/ Informácie z VV SKrZ 
           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 – Návrh nominácie na MON 2012 

TMK predkladá VV návrh na nomináciu pretekárov na MON 2012 
Ženy – Simančíková, Kunová, Rajičová, Viteková / Murcková – JGP Zágreb / 
Muži – bez nominácie 
Tance – Testa – Csőlley 
Tréneri – osobní tréneri nominovaných pretekárov 

 
 
K bodu č. 3 – Previerky juniorských pretekárov  

TMK na základe plánu pripravila previerky pre juniorských pretekárov : 
Juniori – nominácie na JGP Klepoch, Novella 
Juniorky – nominácia na EYOWF 2013 – Hriňáková, Brosková, Dobiášová 
Previerky sa konali v Bratislave v termíne 25.08.2012.  
Zúčastnení pretekári – Brosková, Dobiášová, Hriňáková, Klepoch. 
Zápis z previerok – príloha č.1 
 
 
K bodu č. 4 – Návrh na usporiadanie seminára TŠ a TC  

TMK v spolupráci s TK spracovala návrh pozvánky / príloha č.2/, návrh finančného 
rozpočtu a návrh časového programu seminára TŠ a TC. Seminár bude zameraný na 
informácie o zmenách a novinkách v hodnotení pre všetky kategórie SP jednotlivcov v sezóne 
2012-2013. 
TMK navrhuje usporiadať seminár v termíne 13.10.2012 v Nitre. Pozvaní budú všetci TŠ, 
TC, ktorí mali kvalifikáciu pôsobiť ako TŠ a TC v sezóne 2011/2012  
TŠ - Lalinská, Kovačiková, H.Zamborská, L.Zamborská, Rišková, Starovičová, Omelinová, 
Kunya, Nétryová  
TC – Domanská, Bohunická, Schlesinger, Vaňová, Bohunická, Valachová, Stankovianska  
 / príloha č. 2 / 
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K bodu č. 5 – Technické skóre a splnené podmienky na ISU šampionáty  
 Členka TMK pani Kuštárová spracovala na základe ISU comm. 1751 plnenie  
podmienok slovenských pretekárov na kvalifikáciu na ISU šampionáty (MS, ME, JMS) / na 
základe technického skóre. 
/ príloha č.3 / 
 
 
K bodu č.6 – Súťažný poriadok na sezónu 2012-2013  

TMK v spolupráci s TK spolupracovalo na úprave Súťažného poriadku SKrZ na 
sezónu 2012-2013.  
Členka TMK spracovala úpravu Náplní KP a VJ pre sezónu 2012-2013 na základe ISU 
Comm. 1760 týkajúce sa súťaží v žiackych kategóriách. Toto Communication bolo 
publikované dňa 13.9.2012 a nahrádza Comm. 1649, zmeny a doplnenia sú podčiarknuté 
a zvýraznené červenou farbou. /príloha č. 4/ 
 
K bodu č.7 – Výsledky JGP 
TMK zhodnotilo doterajšie výsledky na pretekoch JGP  
 

Meno pretekára  JGP 
počet 
štartujúcich

umiestnenie 
 KP / VJ 

celkové  
umiestnenie 

celkové 
skóre 

Viteková Erika  Courchvel  27  23/23  23  83,23 

Rajičová Nicol 
Lake 
Placid  25  12/13  13  109,04 

Simančíková 
Monika  Linz  31  13/11  11  120,33 
Klepoch Marco  Linz  22  16/16  16  105,99 
 
 
 
K bodu č.8 – Informácie z VV SKrZ  - zápisnica č.5/2012 
Uzn. 71/2012 
MŠ VVŠ SR zaslalo SKrZ 31. 07. 2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0039/2012/SŠSŠ 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR. Kompletný 
dokument je zverejnený na stránke ministerstva v sekciii financovanie  športu. Zo strany 
SKrZ bol dokument podpísaný bez výhrad a zväz je povinný postupovať pri čerpaní dotácie 
v súlade s podmienkami zmluvy. 
T:trvale 
 
Uzn.74/2012 
VV odsúhlasil návrh TK na organizovanie školenia rozhodcov v dňoch 5. a 6. októbra  2012 
v Bratislave 
 
Uzn. 75/2012 
VV žiada členku zodpovednú za VZŽ  a TMK,  aby predložili návrhy termínov na M SR 
a testy v sezóne 2012/2013. T: 01.09.2012                          Z: v texte 
 
Uzn. 76/2012 
VV žiada predsedov klubov, aby nahlasovali do športového kalendára 2012/ 2013, záujem 
o organizovanie pretekov a testov.  
T:  31.08.2012      Z: predsedovia klubov 
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Uzn. 77/2012 
VV  schválil zápisnicu TMK č.5-2012 spolu s prílohami. 
 
Uzn.78/2012 
 Dňa 28.06.2012 sa uskutočnilo školenie športových zväzov v súvislosti so spustením 
informačného systému verejnej správy v športe, ktorého sa zúčastnila predsedníčka zväzu. 
Jednou z podmienok financovania je aj naplnenie potrebných údajov ( register športových 
klubov, rozhodcov, športových odborníkov  v termíne do 20.09.2012 a    register športovcov 
do 30.11.2012.  Informácie  sú na stránke MŠVVaŠ -www.minedu.sk, užívateľská  príručka 
www.sportcenter.sk, resp. na http://sport.gov.sk
 
Uzn. 79/2012 
VV odsúhlasil termín konania Rady predsedov SKrZ na deň 1. 09. 2012. 
 
Uzn. 80/2012 
VV schválil plán  činnosti  zasadania VV na obdobie júl – december 2012 
 
Uzn. 81/2012 
VV schválil návrh nominácie rozhodcov na JGP. 
 
Uzn.82/2012 
Členovia VV schválili záujem klubu KC Košice o usporiadanie JGP v sezóne 2013-2014. 
Všetky potrebné dokumenty, ktoré je potrebné pripraviť musí organizátor zaslať na 
skontrolovanie na SKrZ do 10.08.2012, aby sa mohol dodržať termín zaslania na ISU 
15.08.2012.  
T: v texte 
Z: VČ, predseda KC KE 
 
Uzn. 83/2012  
VV zobral na vedomie žiadosť reprezentanta Tarasa Rajeca zo dňa 19.07.2012 o dočasné 
zastavenie aktívnej športovej činnosti.  
T: od 19. 07. 2012 
 
 
K bodu č.9 – Rôzne 
 
1/ TMK upozornilo na nedostatky v Comm. ISU 1756, kde boli zle označené jednotlivé  

kvalifikácie činovníkov. 
 
2/ TMK oznamuje, že v prípade návratu pretekára do aktívnej pretekárskej činnosti musí 

splniť požiadavky ISU pravidlo č.101, 102,103 
 

  
  
Zapísali členovia TMK 
 

http://www.sportcenter.sk/
http://sport.gov.sk/

