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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 5/2012 
zo zasadnutia TMK , ktoré sa konalo  e-mailovou 

komunikáciou od 01.06. do 15.07.2012 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Návrh nominačných kritérií na ISU súťaže na sezónu 2012-2013 
   3/ Návrh smernice na sledovanie – SÓLO 2012-2013 
   4/ Návrh smernice na sledovanie – TANCE 2012-2013  
   5/ Návrh náplní KP a VJ na sezónu 2012-2013 
   6/ Stupne obtiažnosti - levely na sezónu 2012-2013 

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 ISU súťaže na sezónu 2012-2013 

TMK spracovala návrh nominačných kritérií na ISU súťaže pre sezónu 2012-2013 
 / príloha č.1/ 

 
K bodu č. 3 – Návrh smernice na sledovanie – SÓLO 2012-2013 

TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre sólo na sezónu 2012-2013 
/ príloha č.2/ 

 
K bodu č. 4 – Návrh smernice na sledovanie – TANCE 2012-2013 

TMK spracovala návrh smernice na sledovanie pre tance na sezónu 2012-2013 
/ príloha č.3/ 

 
K bodu č. 5 – Návrh náplní KP a VJ na sezónu 2012-2013 

TMK na základe úprav z Kongresu ISU ako aj pripomienkovania a návrhov trénerov 
spracovala Prvky pre KP a VJ sólových disciplín pre všetky kategórie SP a tiež pre kategóriu 
Hviezdičky / príloha č.4/ 
 
K bodu č.6 – Stupne obtiažnosti - levely na sezónu 2012-2013  

Členka TMK p. Drnzíková spracovala preklad ISU levelov na sezónu 2012-2013 pre 
sólové kategórie / príloha č.5/ 
 
K bodu č.7 – Informácie z VV SKrZ  - zápisnica č.4/2012 
 
Uzn.53/2012  VV odsúhlasil zaslanie žiadosti SKrZ na MŠVVaŠ SR  o prerozdelenie 
finančných prostriedkov, pridelených SKrZ podľa  Zmluvy č 0039/2012/SŠSŠ  podpísanej 
medzi MŠVVaŠ SR a SKrZ zo dňa 01.02.2012,  alokovaných na športovú prípravu vybraných 
športovcov, menovite  pre Ivanu Reitmayerovú vo výške 5000,.- Eur nasledovne: 
pre Moniku Simančíkovú                      3 000 EUR  
pre  tanečný pár F. Testa/L. Csolley     2 000 EUR 
Ivana Reitmayerová bola písomne oboznámená s touto zmenou. 
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Uzn. 56/2012 nadpolovičná väčšina členov VV  návrh predložený p. Kažimírovou na 
rozdelenie finančných prostriedkov pridelených SKrZ podľa  Zmluvy  č. 0039/2012/SŠSŠ  
podpísanej medzi MŠVVaŠ SR a SKrZ zo dňa 01.02.2012, určených pre: 
a)  športovú reprezentáciu SR a rozvoj športových odvetví 
b)  výber a príprava športových talentov  
( MH nesúhlasila s týmto návrhom) 
 
Uzn. 57/2012 VV odsúhlasil zápisnicu č. 4/2012 zo zasadnutia TMK s prílohami,  
realizovaného elektronickou komunikáciou v máji 2012. 
 
Uzn. 58//2012 
VV odsúhlasil zápis z Oponentúry tréningových plánov reprezentantov, konanej v dňoch 4.5. 
a 11.5. 2012 v Bratislave v priestoroch na Záhradníckej ul. 95 
 
Uzn.59/2012 
VV odsúhlasil znenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy 
reprezentantov v sezóne 2012/2013  
a znenie zmluvy pre trénerov – „Zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti“ 
 
Uzn. 63/2012 
VV ukladá GS v spolupráci s p. Kažimírovou vyhotoviť zmluvy pre reprezentantov a výber 
ako aj pre ich  trénerov v zmysle schváleného rozdelenia finančných prostriedkov (Uzn. 
56/2012) 
T :8.6.2012 Z: GS 
 
Informácia: 
VV, na základe  žiadosti KŠZ SR  zo dňa 01.06.2012, predložil KŠZ SR dňa 06.06.2012  
návrh kandidátov zväzu do komisie EÚ v oblasti športovej štatistiky: M.Kuštárovú 
a Z.Drnzíkovú.  
 
 
K bodu č.8 – Rôzne 
1/ TMK pripravilo povinné previerky v termíne 25.08.2012 pre pretekárov kategórie: 

  muži – Klepoch, Novella – nominácia na JGP 
   ženy – Hriňáková, Brosková, Dobiášová – nominácia na EYOWF 2013 
 Pretekári, tréneri a  klub boli o týchto previerkach písomne informovaní 

prostredníctvom e-mailu a to 1.07.2012. 
Previerky budú pozostávať z KP, VJ – s plnou náplňou a v súťažnom oblečení. 

  
2/ Dňa 10.07.2012 zaslal tréner pán Miroslav Bokor písomné ospravedlnenie o zranení 

pretekárky Eriky Vitekovej a z jej pravdepodobnej neúčasti na JGP Courchevel. 
Prostredníctvom GS budú informované náhradníčky s tým, aby sa preteku zúčastnili, 
aby SVK obsadilo tento významný pretek. 

 V prípade, že sa ani jedna z  náhradníčok preteku z vážnych dôvodov nemôže 
zúčastniť, TMK navrhuje, aby GS zaslala ospravedlnenie na ISU a zároveň  požiadala 
ISU o výmenu JGP Courchevel za JGP Turecko. 

 
3/ Členka TMK Z. Drnzíková spracovala preklad Comm.1741. Tento materiál bol 

uložený na web stránku SKrZ. 
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4/ TMK navrhuje úpravu do súťažného poriadku na sezónu 2012-2013 v kategórii 
Hviezdičky: 

 a/ hodnotenie novým systémom 
b/ v prípade, že pretekár kategórie Hviezdičky splnil  test č.7  musí začať štartovať    
    už v kategórii Nádeje mladšie 

 
5/ TMK navrhuje termíny: 

M-SR  08. – 10.03.2013  všetky kategórie   
TESTY 20. – 21.10.2012 alebo 06. – 07.11.2012 
  12. – 13.01.2013 alebo 26. – 27.01.2013  
  23. – 24.02.2013 alebo 02. – 03.03.2013  

  
 

Zápisnica TMK č.5-2012 spolu s prílohami č.1,2,3,4,5 bola schválená na zasadnutí VV 
SKrZ uznesením č.77/2012 / zápis VV SKrZ č.5-2012/ 
  
Zapísali členovia TMK 
 


