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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 4/2012 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou 

komunikáciou od 12.05. do 30.05.2012 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Návrh nominačných kritérií na preteky JGP v sezóne 2012-2013 
   3/ Návrh úloh a termíny plnenia pre zväzy ‐ Štáb EYOWF 2013 
   4/ Návrh nominačných kritérií na  EYOWF 2013 
   5/ Návrh na úpravu prvkov KP a VJ na sezónu 2012-2013 
   6/ Oponentúra 2012 
             7/ Informácie z VV SKrZ 

           8/ 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 nominačných kritérií na preteky JGP v sezóne 2012-2013 

Na základe výsledkov z uplynulej sezóny a výsledkov Oponentúry 2012 TMK spracovala na 
nomináciu na preteky JGP. / príloha č.1/ 
 
K bodu č. 3 – Úlohy a termíny plnenia pre zväzy - Štáb EYOWF 2013 

Na základe požiadavky Štábu EYOWF 2013 TMK predkladá návrh úloh súvisiacich s EYOWF - om 
2013/ príloha č.2/ 
 
K bodu č. 4 – Návrh nominačných kritérií na  EYOWF 2013
TMK spracovala návrh nominačných kritérií na EYOWF 2013 /príloha č.3/ 
 
K bodu č. 5 – Návrh na úpravu prvkov KP a VJ na sezónu 2012-2013 
Na VZ SKrZ bol predložený návrh KK Trnava, aby sa zjednotili náplne KP a VJ ktoré sú platné pre SKrZ 
s náplňami ISU. 
Členovia TMK spracovali návrh úprav. Tento návrh bude rozposlaný na kluby a aj priamo trénerom a do 
10.06.2012 budú môcť zaslať všetci svoje konkrétne pripomienky a návrhy na adresu 
hanatoczik@centrum.cz  
Po tomto termíne sa pripomienky spracujú a budú súčasťou plánovaného rozšíreného zasadnutia TMK 
/príloha č.4/ 
Poznámka: 
Prvky sú spracované podľa ISU pravidiel – sú zosúladené vekové kategórie, doslovne preložené pravidlá pre 
S, J, St.Ž ( okrem L4 pre St,Ž v pretekoch SP). V nižších kategóriách máme o niečo prísnejšie pravidlá ( 
týka sa to počtu skokov a povoleného počtu opakovaných skokov), z dôvodu pozdvihnutia technickej 
úrovne krasokorčuliarov SR. Tieto sa vypracovávali postupne a vychytávali sa problémy v posledných troch 
rokoch ( ako napr. 4-násobné opakovanie skoku 1Lo/ T a pod.). Ísť presne podľa odporúčaní v ISU 
pravidlách pre menšie kategórie by znamenal pre slovenské krasokorčuľovanie regres. 
 
K bodu č.6 – Oponentúra 2012 
TMK spracovala zápis z oponentúry 2012. Po schválení VV SKrZ bude zápis rozposlaný všetkým 
pretekárom a ich predsedom klubov.  
Pripomienky a návrhy TMK: 
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Rajec  
- Vzhľadom na to, že pretekár splnil kritéria na zaradenie do reprezentácie a doteraz  

neoznámil písomne svoje pôsobenie ako profesionálny krasokorčuliar, je potrebné    
aby tento svoj dočasný odchod / prerušenie aktívnej činnosti písomne oznámil na  
SKrZ 

- V prípade návratu k aktívnej pretekárskej činnosti je potrebné aby, splnil požiadavky ISU ohľadne 
reamaterizácie 

- TMK navrhuje, aby sa finančné prostriedky, na pretekára a jeho osobného trénera naplánovali, ale 
pokiaľ  nebude mať pretekár  splnené všetky potrebné kritéria ISU týkajúce sa reamaterizácie , tak 
mu tieto naplánované finančné prostriedky neuvoľniť. 

- Požiadavka pani Jánošovej, aby sa korešpondencia týkajúca sa T. Rajeca zasielala iba priamo na 
jeho trénera a predsedu klubu a aby sa nezaťažoval samotný pretekár 
vyjadrenie členov TMK je nasledovné - pretekár je plnoletý a preto je potrebné, aby on sám predložil 
písomné splnomocnenie  

 
požiadavka zo strany trénera p.Bokora:   

- zabezpečiť zo strany SKrZ fyzioterapeuta s ktorým by spolupracovali všetci reprezentanti 
- TMK sa bude touto požiadavkou zaoberať  

 
požiadavka zo strany pani Murckovej  

- nenominovať pretekárku na JGP Courchevel nakoľko bude mať v tom čase školské povinnosti. TMK 
bude tuto požiadavku akceptovať. 

 
požiadavka zo strany pani Simančíkovej 

- aby väčšina finančných prostriedkov pre pretekárku bola pridelená na zahraničné a domáce 
sústredenia vzhľadom na finančnú náročnosť jej prípravy v zahraničí  

- TMK súhlasí s požiadavkou. 
 
K bodu č. 7 – Informácie z VV SKrZ  - zápisnica č.3/2012 
a/ VV ukladá uznesením č.32/2012 TK  a TMK rozpracovať koncepciu  zapojenia  SKrZ do  plnenia 

olympijského odznaku všestrannosti so zameraním na krasokorčuľovanie v zmysle informačného 
manuálu vydaného SOV. 
T: 31.07.2012                  Z: TK, TMK 

b/  VV schvaľuje uznesením č.41/2012 zakúpenie  športového oblečenia ekvivalentne  použitého na MS 
2012/Nice pre pretekárov: Marca Klepocha, Dominiku Murckovú Eriku Vitekovú, Nicole Rajičovú 
T: 30.06.2012                     Z: GS 

 
c/ VV  schválil uznesenímč.50/2012 zápisnicu  TMK   č. 3 s prílohami 1,2,3,4,6,7 (okrem 5) T: do 

20.05.2012          Z: TMK 
 
d/ uznesenie č.51/2012 TMK spracuje zápis z oponentúry konanej dňa 04.05.2012 a 11.05.2012  T: do 

20.05.2012         Z: TMK 
 
 
e/ VV schválil uznesenímč.52/2012 zakúpenie  športovej bundy + nohavíc z  kolekcie LOH 2012  

v sume 130, -Eur  pre Moniku Simančíkovú 
T: do 30.06.2012          Z: MH 

 
K bodu č.8 – Rôzne 
 
a/ Členovia TMK pri kontrole plnenia kritérií na zaradenie do výberu a reprezentácie  

zistili, že došlo k chybe pri pretekárke N. Rajčovej. Táto chyba bola následne  
odstránená a boli opravené všetky materiály. TMK sa týmto pretekárke ospravedlňuje.  
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b/ TMK spolupracovala pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z MŠ SR pre pretekárov na sezónu 

2012-2013  /obdobie od 1.mája 2012 – do 31.12.2012 /a to na základe výsledkov pretekárov 
a plnenia kritérií v sezóne 2011-2012 /od 1.mája 2011 – do 30.apríla 2012/ ako aj na základe 
schváleného návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov. 
Zápisnica TMK č.5/2011 bod č.6  znie : 
Tréneri na rozšírenom zasadnutí TMK podali návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov za 
splnenie kritérií v ďalšej sezóne 2011-2012.  
Kritéria musia byť splnené minimálne 2 x. 
A    100 % finančných prostriedkov 
B     75 % finančných prostriedkov 
do 18 rokov      20% - 30 % finančných prostriedkov / je to veková kategória,  

ktorá by už mala mať vyššiu výkonnostnú úroveň/ 
Mládež     40 % finančných prostriedkov 
Staršie žiactvo   40 % finančných prostriedkov 
Mladšie žiactvo a Staršie Nádeje   10% finančných prostriedkov 

  
 Na základe prijatých kritérií a plnenia TMK predkladá svoj návrh na finančné ohodnotenie 

pretekárov 
 Kunová  splnené  2 x B     75% 
 Rajec  splnené  2 x B     75%   
 Simančíková splnené  3 x A, 2 x B, 2 x do 18.rokov 100% 
 Rajičová splnené  1 x B, 1 x do 18 rokov  / ½ zo 75 % + ½ z 25% = 50 % 
 Viteková splnené  3 x do 18 rokov      25% 
 Murcková splnené  2 x do 18 rokov      25% 
 Klepoch splnené  Mládež       40% 
 Hagarová splnené  mladšia žiačka      10% 
 Letenayová splnené  mladšia žiačka      10% 
 Snopeková splnené  mladšia žiačka      10% 
 Študencová splnené  mladšia žiačka      10% 
 Čaplová M. splnené  mladšia žiačka      10% 
  
c/ V prípade, že MŠ SR pridelí SKrZ  ďalšiu finančnú dotáciu TMK navrhuje, aby sa tieto finančné 

prostriedky prerozdelili reprezentantom, ale aj pretekárom, ktorí nemajú splnené kritériá, ale sú 
v sledovaní a to na základe ich výkonnosti z previerok, výsledkov JGP a medzinárodných pretekov 

 
d/ TMK navrhuje uhradiť náklady na preteky : 

- juniori 2 x JGP  
- pretekárom ktorí budú mať iba 1 x JGP - uhradiť + 1 medzinárodný pretek 
- seniori 2 x medzinárodný pretek  
 
V prípade pridelenia finančných prostriedkov z MŠ SR  a po zhodnotení výsledkov reprezentantov 
uhradiť pretekárom s najlepšími výsledkami náklady na ďalší pretek. 

 
 
Zápisnica TMK č.4-2012 spolu s prílohami č.1,2,3,4, bola schválená na zasadnutí VV 
SKrZ uznesenie  č.57/2012 / zápis VV SKrZ č.4 / 
 
Zapísali členovia TMK 


	Rajec  
	vyjadrenie členov TMK je nasledovné - pretekár je plnoletý a preto je potrebné, aby on sám predložil písomné splnomocnenie  

