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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 8/2012 
zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo e-mailovou 

komunikáciou od 22.10. do 31.12.2012 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
   
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Plán činnosti a zasadnutí TMK na obdobie I.-VI.2013 
   3/ Návrh finančného rozpočtu na činnosť TMK na rok 2013 
   4/ Návrh na bonifikáciu v KP a VJ na sezónu 2012-2013 
   5/ Návrh internej smernice pre prácu technického panelu 
   6/ Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013  

    k 30.11.2012     
7/ Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťažiach 
8/ Technické skóre a splnené podmienky na ISU šampionáty k 31.11.2012 
9/ Návrh nominácie na ISU šampionáty – ME, MSJ 
10/ Vyhodnotenie medzinárodných MSR seniorov 

                                    11/ Informácie a uznesenia zo zasadania VV SKrZ – zápisnica č.6-2012 
            12/ 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 –Plán činnosti a zasadnutí TMK na obdobie I.-VI.2013 
TMK predkladá návrh plánu zasadnutí a plán činnosti na obdobie I.-VI.2013 
/ príloha č.1/   
  
K bodu č. 3 – Návrh finančného rozpočtu na činnosť TMK na rok 2013 
TMK predkladá návrh finančného rozpočtu na činnosť TMK na rok 2013 
/príloha č.2/ 
 
K bodu č. 4 – Návrh na bonifikáciu v KP a VJ na sezónu 2012-2013 
TMK v spolupráci s TK pripravila v zmysle pravidiel ISU návrh na bonifikáciu v KP a VJ na 
sezónu 2012-2013. Tento návrh by mal začať platiť od preteku Cena mesta Prešov t.j. od 
10.11.2012 
 1. Bonus v KP – je to uvedené v Comm. 1741odsek II. bod a)  
     Bonus vo VJ pre S a J zostáva rovnako ako v sezóne 2011-2012 
  
 2. Novices (t.j. st. žiactvo a u nás aj ml. žiactvo) - Comm.No. 1760 bod. C. Sólo a    
     športové dvojice bod. 1. d) na str. 3. Uvádza: " V sólových kategóriách ani v kategórii 
     športových dvojíc sa neudeľuje bonus za prvky predvedené v druhej polovici KP / VJ. 
  
 3. V kategórii Nádeje mladšie a Nádeje staršie sa neudeľuje bonus za prvky predvedené  
                v druhej polovici VJ. 
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K bodu č. 5 – Návrh internej smernice pre prácu technického panelu 
Pani Drnzíková v spolupráci s pani Stankovianskou spracovali návrh internej smernice pre prácu 
technického panelu. Tento materiál zašle TMK všetkým TŠ a TC, ktorí sú v zozname na sezónu 
2012-2013 s tým, aby si materiál preštudovali a aby sa ním riadili počas všetkých pretekov SP 
a majstrovských súťaží. / príloha č.3 / 
 
K bodu č.6 – Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 - 2013 
Za TMK sledovanie a plnenie kritérií k 31.12.2012 spracovala p.Drnzíková / príloha č. 4/  
 
 
K bodu č.7 – Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťažiach v zahraničí 
TMK zhodnotilo doterajšie výsledky pretekárov SR na medzinárodných súťažiach v zahraničí 
v sezóne 2012-2013. Všetkým pretekárom a ich trénerom gratulujeme a ďakujeme za ich vzornú 
a úspešnú reprezentáciu. 
 

Meno pretekára 
Názov 
preteku 

počet 
štartujúcich

umiestnenie 
 KP / VJ 

celkové  
umiestnenie 

celkové 
skóre 

Kunová Alexandra Nice 24 22/22 22 94,43 
Murcková Dominika Nice – J  24 15/22 21 94,39 
Kunová Alexandra Brašov 14 6/5 5 115,88 
F.Testa – L.Csőlley Brašov 7 3/5 4 117,08 
Simančíková Monika Graz 29 7/3 3 129,79 
Rajičová Nicole Graz 29 3/8 7 120,41 
F.Testa – L.Csőlley Graz 13 10/9 9 105,66 
Dobiášová Bronislava Graz – J 41 11/18 14 100,08 
Klepoch Marco Graz – J  14 4/7 6 112,25 
Letanayová Nina Graz – Ad-N 35 2/4 3 73,87 
Marošiová Ema Graz – Ad-N 35 29/32 31 49,98 
Frišová Izabela Graz –BN-A 28 14 14 23,96 
Mušinská Soňa Graz –BN-A  28 16 16 23,55 
Mitanová Viktória Graz –BN-B  19 11 11 25,82 
Inez Mária Kotlíková Graz – Cubs  14 3 3 26,97 
Kunová Alexandra Varšava 23 11/12 12 106,99 
Rajičová Nicol Merano   16 4/1 2 130,91 
Murcková Dominika Merano – J  18 14/12 12 87,15 
F.Testa – L.Csőlley  Olomouc 15 6/5 5 129,04 
Novella Peter Budapešť – J  8 6/7 7 101,09 
Letanayová Nina Budapešť Ad-N 26 4/1 1 71,53 
Hagarová Alexandra Budapešť Ad-N 26 11/8 9 65,11 

Gabániová Ema 
Budapesť BN-A 
2000-2001 22 13 13 29,40 

Veselovská Viktória 
Budapesť BN-A 
2000-2001 22 17 17 26,84 

Snopková Bibiana 
Budapesť BN-A 
2000-2001 22 18 18 25,71 

Sabová Viktória 
Budapesť BN-A 
2000-2001 22 21 21 21,71 

Čaplová Michaela 
Budapesť BN-A 
2001-2002 14 8 8 27,75 
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Gálová Patrícia 
Budapešť Cubs - 
2003 20 11 11 21,34 

Rakocziová Katerina 
Budapešť Cubs - 
2003 20 20 20 9,72 

Kleštincová Katarína 
Budapešť Cubs - 
2004 10 6 6 22,30 

Molnár Filip Budapešť Cubs  5 3 3 24,07 
Vavrinec Viktor Budapešť Cubs  5 4 4 18,42 
Simančíková Monika NRT Trophy 36 8/13 11 136,21 
F.Testa – L.Csőlley Golden Spin 19 9/9 9 130,97 
 
 
K bodu č. 8 – 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, MSJ) / na základe 
technického skóre k 31.12.2012 / príloha č.5 / 
 
K bodu č. 9 - Vyhodnotenie medzinárodných MSR seniorov 
Medzinárodných M-SR seniorov, ktoré sa konali v termíne 14. – 16.12.2012 v Cieszyne /POL/ 
sa zúčastnili nasledovní pretekári SVK:  
Ženy  
Rajičová Nicole MSR 1.miesto  3 National 2.miesto 
Kunová Alexandra  2.miesto    6.miesto 
Murcková Dominika  3.miesto    7.miesto 
Gútová Karolína  4.miesto             11.miesto 
 
Zo súťaže bola z dôvodu zranenia ospravedlnená pretekárka Simančíková Monika 
 
Muži 
Klepoch Marco MSR  1.miesto  3 National 8.miesto 
 
TP   Testa – Csőlley  sa súťaže so súhlasom VV SKrZ nezúčastnil a to z dôvodu účasti na 
medzinárodných pretekoch v Záhrebe, kde sa im podarilo splniť technické skóre na postup na 
MS 2013 
 
 
K bodu č. 10 – návrh nominácie na ISU šampionáty 
TMK predkladá návrh nominácie na ISU šampionáty: 
 
ME 2013 Zágreb 
Ženy – Simančíková Monika , náhr. Rajičová Nicol, Kunová Alexandra 
TP – Testa Federica – Csőlley Lukáš 
Tréneri – Dvojnikov, Pelizolla 
 
MSJ 2013  
Ženy – Rajičová Nicol, náhr. Simančíková Monika, Murcková Dominika 
Muži – Klepoch Marco 
Tréneri – Krokavec, Dvojnikov 
 
K bodu č. 11 – Informácie a uznesenia zo zasadania VV SKrZ – zápisnica VV č.6-2012 
Uzn. 84/2012  VV schválil dodatky  č. 2 k Zmluvám pretekárom M.Simančíkovej a L.Csőlleya z dotácie 
MŠVVaŠ SR z účelu Športová príprava vybraných športovcov (02602) (jedná sa o prerozdelenie 
finančných prostriedkov Ivany Reitmayerovej). 
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Uzn.  98/2012  
SKrZ vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie  M-SR pre kategórie  juniorov, mladších  a starších 
žiakov a mladších a starších nádejí  na rok 2013. Termín  podania prihlášky  je do 30. 11. 2012 na    
tlačive,  ktoré bolo odoslané na kluby a umiestnené  na web stránke SKrZ 
 
Uzn. 99/2012 
VV akceptoval návrh pána Lachváča, že pani Slávka Grinčová bola poverená vedením organizačného 
výboru JGP 2013. Je oprávnená vystupovať a jednať v mene  OV GPJ 2013. 
 
Uzn. 100/2012 
VV schválil návrh TK na nomináciu rozhodcov na EYOWF Brašov 2013. Nominovaný  je  V.Čuchran, 
náhradníci sú K. Matejová,  A. Böhm. 
 
Uzn. 101/2012 
VV schválil zápisnicu TMK č. 6 + prílohy a zápisnicu č. 7 + prílohy 
 
Uzn.  102/2012 
VV schválil v zmysle schváleného plánu na rok 2012 rozdelenie finančných  prostriedkov  pre pretekárov 
z dotácie MŠVVaŠ SR na športovú prípravu. VV ukladá GS v spolupráci s p. Kažimírovou vyhotoviť 
Dodatky k Zmluvám pre pretekárov, ktorým boli finančné prostriedky schválené.  
T: 15.11.2012          Z: GS, Kažimírová 
 
 
Uzn. 103 /2012  
VV v zmysle schváleného plánu na rok 2012 schválil čiastočnú úhradu nákladov na rozhodcov vo výške 
240 Eur pre kluby (KO ŠKP Bratislava, KK Ruža Ružomberok, KK Žilina (2x), KK L. Mikuláš, KK 
Nové Mesto n/V, KK Prešov, KC Košice,  
KK Krasow Humenné, HK Nitra Kraso), ktoré v roku 2012 usporiadali, resp. usporiadajú preteky 
Slovenského pohára. VV ukladá GS v spolupráci s p. Kažimírovou zaslať na kluby informáciu ohľadom 
predloženia dokladov na vyúčtovanie na SKrZ.  
T: ihneď                  Z: GS, Kažimírová 
 
Uzn. 105/2012 
V zmysle návrhu TMK VV schválil úhradu nákladov na 2  medzinárodné  preteky pre pretekárov 
nasledovne: 
Tanečný pár Testa – Csőlley – preteky v Brašove  a  v  Olomouci 
 A. Kunovej na preteky v Brašove a v Nice. 
 D. Murckovej  a Vitekovej jako náhradu za JGP 1 medzinárodný pretek. 
VV schválil  aby nevyčerpaná  čiastka schválená v pláne na medzinárodné preteky  juniorov bola 
alikvotne prerozdelená medzi pretekárov M. Simančíkovú, N. Rajičovú, D. Murckovú a M. Klepocha. 
VV ukladá GS upozorniť pretekárov, aby si pretekári pripravili doklady pre vyúčtovanie pretekov. 
T: ihneď                    Z: GS  
 
Uzn.  107/2012 
VV schválil nomináciu a úhradu nákladov na medzinárodné M-SR v Poľskom Cieszyne. 
Na základe doporučenia komisií TK a TMK VV schválil nomináciu na preteky 3 Nationals v Poľskom 
Cieszyne konaných v dňoch 14.-16.12.2012 nasledovne: 
Pretekári: 
Ženy: Kunová Alexandra, Murcková Dominika, Rajičová Nicole, Simančíková Monika, Viteková Erika,   
Tanečný pár: Testa Federica – Csolley Lukáš 
Muži: Klepoch Marco 
Rozhodcovia:  Čuchran Vladimír, Hrachovcová Mária, Matejová Kvetoslava, Domanská Adriana, náhr. 
Böhm Allan  
Technický kontrolór: Igor Prokop 
Technickí špecialisti: Grinčová Slávka (TP),  Kuštárová Monika, náhr. Drnzíková Zuzana (sólo)   
Vedúci výpravy a ekonóm pretekov: Kažimírová Helena  
SKrZ uhradí nominovaným rozhodcom, technickým špecialistom, technickým kontrolórom a vedúcemu 
výpravy (ekonómovi) nasledovné:  
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cestovné do výšky ceny cestovného vlakom 2. triedy (aj v prípade použitia vlastného motorového 
vozidla),  
stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách v zahraničí bez raňajok ak budú poskytnuté raňajky 
v ubytovaní 
ubytovanie  na 2 noci (14.-16.12.2012, v prípade, že sa ukončí pretek v nočných hodinách sa po zvážení 
uhradí aj 3. noc)  
ubytovanie im bude zabezpečené cez SKrZ v hotely Centrál v Českom Těšíne   
Odmeny rozhodcom, technickému panelu a ekonómovi pretekov v zmysle ES SKrZ. 
 
SKrZ nominovaným pretekárom uhradí: 
cestovné do výšky ceny cestovného vlakom 2. triedy (aj v prípade použitia vlastného motorového 
vozidla),  
stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách v zahraničí bez raňajok ak budú poskytnuté raňajky 
v ubytovaní, v prípade, že  ubytovanie bude bez poskytnutia raňajok, bude im uhradené celodenné 
stravné. 
ubytovanie  na 2 noci (14.-16.12.2012, v prípade, že sa ukončí pretek v nočných hodinách sa po zvážení 
uhradí aj 3. noc).  
Pretekárom SKrZ uhradí ubytovanie po predložení účtu z hotela v maximálnej  výške 25 Eur/noc aj 
s raňajkami. 
Upozornenie  
Pretekári si ubytovanie zabezpečujú individuálne, resp. prostredníctvom svojich klubov. V prípade  
záujmu je možné pretekárom rezervovať  ubytovanie cez SKrZ v hotely Centrál v Českom Těšíně na 
základe zaslanej záväznej prihlášky (aj pre doprovod) s uvedením mena a dátumu narodenia  
najneskôr do 25.11.2012 na e-mailové adresy: skrz@sztk.sk a helena.k7@hotmail.com
Upozorňujeme však na to, že v prípade neobsadenia objednaných izieb budú pretekári znášať 
prípadné storno poplatky. 
 
Tréneri sa na pretekoch zúčastnia na náklady klubov, resp. vlastné náklady. 
 
Hore  uvedené náklady na pretekárov, rozhodcov, technický panel a vedúceho výpravy   si hradí každá 
krajina z vlastných zdrojov.     
Společné náklady (ľad , otvárací ceremoniál, náklady na ISU judging systém, prípadne iné nevyhnutné 
náklady )  na preteky sa alikvotne rozdelia medzi zúčastnené krajiny v súlade s počtom zúčastnených 
pretekárov.    
Každá zúčastnená krajina si sama zabezpečuje pre vyhlásenie Majstrov republiky diplomy, medaile a 
poháre. 
VV ukladá GS zabezpečiť  medaile a  poháre pre prvých troch v každej kategórii a  diplomy pre všetkých 
účastníkov pretekov zo SR. 
Zároveň zabezpečí vlajku SKrZ a SR a hymnu SR. 
T:  13.12.2012           Z: GS 
 
K bodu 4. Príprava plánu činnosti na rok 2013 
  
Uzn. 108/2012 
Jednotliví členovia VV  predložia na sekretariát SKrZ svoje  plány činností  a plány zasadnutia  na 1. 
polrok 2013  
T: do 30.11.2012        Z: HK, HT,VČ, JSch 
HM predloží plán činnosti a plán zasadnutí VV SKrZ na 1. polrok 2013 
T:  do 5.12. 2012        Z: MH  
       
K bodu 5.  Príprava návrhu rozpočtu na rok 2013      
Uzn. 109/2012 
Komisie pri SKrZ predložia finančné návrhy na zabezpečenie svojej činnosti na rok 2013 hospodárovi 
SKrZ                  T: 30.11.2012            Z: komisie pri SKrZ 
 
K bodu 6. Nominácia rozhodcov na majstrovské súťaže ISU        
            
Uzn.  110/2012 

mailto:skrz@sztk.sk
mailto:helena.k7@hotmail.com
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Na SKrZ došla informácia od ISU ohľadom vylosovania  SVK  rozhodcov na ISU Championships 
2013.  
Na základe predloženého návrhu TK mennej nominácie rozhodcov na ISU šampionáty VV schválil 
nominále nasledovne: 
  
 ME   2013 Záhreb/Chorvátsko                    1 miesto   Ženy    Bohunická, náhr. Böhm, Domanská        
                                                                      Termín prihlášok je do 07.12.2012          Z: GS 
 
 MSJ 2013 Miláno/Taliansko                       1 miesto ženy Domanská, náhr. Bohunická 
                                                                      Termín  prihlášok je do 11.01.2013          Z: GS 
 
 MS 2013 London/Ontario/Canada            1 miesto Tanečné  páry (ID)   Čuchran, náhr.  Böhm            
                                                                    Termín prihlášok je do  25.01.2013          Z: GS 
  
Štyri kontinenty - 2013 Osaka/Japonsko   1 miesto - Páry(Pairs)  Matejová, náhr. Domanská          
                                                                     1 miesto -Tanečné páry (ID)  Hrachovcová, náhr. Böhm    
                                                                     Termín prihlášok je do 23.12.2012           Z: GS  
 
 
 
 
K bodu 7. Príprava záverečných podkladov pre majstrovské súťaže ISU 
 
Uzn.  111/2012 
VV schválil  úhradou 50% zálohy na ubytovanie na ME 2013. V prípade, že sa niektorá pozícia neobsadí 
je potrebné do termínu 9.12. 2012 bez storno poplatku tieto miesta odhlásiť. 
VV ukladá GS vyzvať predsedov klubov a zákonných zástupcov pretekárov či majú záujem o akreditáciu 
a súčasne aj o ubytovanie cez organizátora ako Team oficiál s tým, že 50% náklady uhradia do konca 
roka 2012 na účet SKrZ. (osloviť p.Buriana, 
p. Csolleyovú, p. Simančíkovú, p. Kunu, p. Rajiča). 
  
Uzn.  112/2012   
VV schválil  úhradou 50% zálohy na ubytovanie na MS 2013 v Kanade pre trénerov.  
VV ukladá GS sledovať, či pretekári splnili bodové hodnoty  na postup na MS. V prípade nesplnenia 
postupu pretekárov na MS ukladá GS odhlásiť sa u organizátora MS z ubytovania v termíne najneskôr do 
8.1.2012 bez storno poplatku. 
T: 8.1.2012        Z: GS 
 
K bodu 8. Príprava pokladov pre výzvy na MŠVVaŠ SR 
 
Na Web stránke MŠVVaŠ  SR sú zverejnené 2 dodatkové výzvy na rok 2012.  
Uzn.  113/2012  
VV ukladá MH pripraviť podklady pre výzvu č. 2012-18 „Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v 
roku 2011 a trénerov mládeže“ a  č. 2012-19 „Športové odvetvia“  a odoslať do stanoveného termínu na 
MŠ SR  
VV ukladá GS vyžiadať potrebné potvrdenia  k doloženiu žiadostí, zároveň ukladá HM pripraviť žiadosti 
k obom výzvam 
T: ihneď                   Z: GS 
T: 30.11.2012          Z: MH  
 
 
K bodu 9. Informácia o príprave JGP Košice 2013 
Na zasadnutie VV sa dostavili za klub KC Košice predseda p. Lachváč a za organizačný výbor  S. 
Grinčová. Menovaní informovali členov VV o prípravách JGP Košice 2013, bola tiež prevedená 
obhliadka Steel arény, v ktorej sa preteky uskutočnia. V závere jednania sa prítomní dohodli, že pripravia 
podmienky na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi SKrZ a organizátorom tohto preteku.   
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Uzn. 114/2012  
Podľa predbežného rozpočtu  dotácia od ISU nepokryje všetky náklady spojené s organizovaním JGP 
Košice 2013  VV poveruje predsedu SKrZ   požiadať MŠVVaŠ SR  o dotáciu v roku 2013 vyčlenenú na 
tento pretek a tiež požiadať o príspevok na tento pretek od Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s. 
Bratislava. 
Zároveň poveruje podpredsedu SKrZ p. V. Čuchrana pre jednanie so sponzormi v rámci Košického kraja.    
VV ukladá GS vyhotoviť poverovací list pre p. Čuchrana  na jednanie so sponzormi  
T: ihned       Z:GS  
 
Uzn. 120/2012 
VV SKrZ schválil návrh TMK a TK ohľadne bonifikácie v KP a VJ. Táto bonifikácia je platná počnúc  
od 09.11.2012                                                                                                                       
1. Bonus v KP – je to uvedené v Communication č.1741 odsek II. bod a) – je to aj preložené.                                          
     Bonus vo VJ pre seniorov a juniorov zostáva rovnako ako vlani.                                                                                   
2. Novices (t.j. staršie žiactvo a u nás aj mladšie žiactvo) – Communication No. 1760 bod. C. Sólo a  
    športové dvojice bod. 1. d) na str. 3. Uvádza: " V sólových kategóriách ani v kategórii športových   
    dvojíc sa neudeľuje bonus za prvky predvedené v druhej polovici KP / VJ.                                                                  
3. V kategórii Nádeje mladšie a Nádeje staršie sa neudeľuje bonus za prvky predvedené v druhej  
     polovici VJ. 
 
Uzn. 122/2012                                                                                                                                                                      
VV súhlasí s požiadavkou A. Kunovej zúčastniť sa na Majstrovstvách Veľkej Británie. VV ukladá GS  
zaslať súhlas SKrZ na Anglický zväz o povolení účasti A. Kunovej na Majstovstách Veľkej Británie 
v kategórii žien a v kópii na vedomie pretekárke.                             T: ihneď      Z:GS  
 
Uzn. 124/2012 
 VV schválil zápisnicu č. 3/2012 TK + prílohy po jej prejednaní a drobných úpravách. 
Informácia pre kluby:  
Keďže VV schválil zápisnicu TK pre kluby ktoré v sezóne 2012/2013 usporiadajú preteky Slovenského 
pohára z tejto zápisnice TK podľa bodu 6 vyplýva, že   za nomináciu data a video operátora je 
zodpovedná p. Schmidová  a za techniku a celý team pre hladký priebeh pretekov SP je zodpovedá 
p.Schmidová (p. Hanulák za prevoz techniky a p. Lachváč za dopĺňanie dát a priebeh výpočtov podľa 
súťažného poriadku. Zároveň je zodpovedný za odosielanie výsledkov na web SKrZ ).   
Poznámka: na základe e-mailu p. Hrachovcovej  (viď pod týmto textom) p. Hrachovcová nesúhlasí 
s týmto uznesením.   
Od: maria hrachovcova <maria.hrachovcova@gmail.com> 
Dátum: 21. novembra 2012 5:15 
Predmet: Re: FW: zápisnica č. 6 
Komu: Mária Zervanová <zervanova.m@gmail.com>, Cuchran Vladimir 
<cuchran@alfabal.sk>, Janka Schmidova <j.schmidova@gmail.com>, Helena 
Kazimirova <helena.k7@hotmail.com>, Hana Tőcziková <hanatoczik@centrum.cz>, 
Edita Gondorová <edita.gondorova@gmail.com>, Pavla Mauerova 
<mauerova@stonline.sk>, Humenné <kkkrasow@szm.sk>, Eva Simancikova 
<esimancikova@gmail.com> 
V prípade, že sa zasa vytvorí jeho "väčšinové odsúhlasenie", žiadam, aby bol uvedený môj nesúhlas.  
 
Uzn. 125/2012 
VV doporučil TK, aby zistila zájuem bývalých tanečných trénerov rozhodcov a reprezentantov ( 
Grinčová, Janošťáková, Dlhopolčeková) zúčastniť sa  na seminári pre tanečných rozhodcov poriadaným 
Českým krasokorčuliarskym zväzom, akcia sa uskutoční pri Memoriály P. Romana v Olomouci, poplatok 
sa neplatí,  ubytovanie a cestovné na vlastné náklady.   
 
Uzn. 126/2012 
VV schválil, aby bola zaslaná kandidatúra p. Márie Hrachovcovej za člena dozornej rady Slovenského 
olympijského výboru. 
Na sekretariát SKrZ bola doručená žiadosť od p. Dvojnikova, v ktorej žiada o doplatenie  časti odmeny, 
ktorá mu bola odpočítaná v zmysle zmluvy o spolupráci medzi trénerom a SKrZ  za obdobie od 15.7. – 
3.8.2012 a od 10.-29.8.2012 z dôvodu neúčasti na zahraničných sústredeniach s pretekárkou M. 
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Simančíkovou. Doplatenie odmeny odôvodňuje veľmi dobrými umiestneniami jeho pretekárky M. 
Simančíkovej na pretekoch v úvode sezóny 2012/2013. 
 
Uzn. 130 /2012  
VV po prehodnotení jeho žiadosti schválil doplatenie odmeny vo výške 270 Eur. VV ukladá GS v mesiaci 
november 2012 navýšiť odmenu p. Dvojnikova  o uvedenú  čiastku. 
T: 8.12.2012                     Z: GS   
 
Informácie: 
 
23.8 2012 došla  na SKrZ informácia, že Monika Simančíková,  dostala  od ISU Junior  Scholarship – 
finančnú podporu vo výške 6 000 USD. 
 
Na SkRZ bola doručená informácia , že MOV schválil do projektu “olympijské štipendium SOČI 2014” 
pre Moniku Simančíkovú a to na obdobie 1.11.2012 až do ukončenia ZOH 2014, v ktorom majú športovci 
nárok čerpať na športovú prípravu 1 000 USD mesačne. Zmluva bude podpisaná medzi športovcom, 
zväzom a SOV. SOV pozýva športovcov – štipendistov a zástupcov športových zväzov na stretnutie, na 
ktorom budú štipendistom odovzdané dekréty MOV, podpíšu sa zmluvy a podá sa informácia o systéme 
čerpania podpory. Stretnutie sa uskutoční v stredu 31.10.2012 o 11:00 v hotely Grandhotel Bellevue v 
Hornom Smokovci.  Do projektu nebol zatiaľ zaradený tanečný pár Testa - Csolley. Prešetria sa možnosti 
splnenia administratívnych podmienok tanečného páru pre účasť na ZOH v Soči.   
 
Z KŠZ SR došla informácia, že v priebehu mesiacov november – december 2012 budú zverejnené výzvy  
z MŠVVaŠ SR na rok 2013. 
 
Na web MŠVVaŠ SR sú zverejnené dodatočné výzvy na rok 2012, termín podania žiadostí je do 
30.11.2012. 
 
K bodu č.12 – Rôzne 

a) TMK v rámci Výzvy  MŠVVaŠ SR č. 2012-18 - na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v 
oblasti športu v roku 2012 " Odmeny športovcov  za výsledky dosiahnuté  v roku 2011 a trénerov 
mládeže" navrhuje : 

 Čestného člena SKrZ  Danušu LAKATOŠOVÚ, ktorá sa v roku 2011 dožila 
 významného životného jubilea 60 rokov, vychovala množstvo reprezentantov, ale najväčšie 
 výsledky dosiahla v rámci SR s reprezentantkou Zuzanou Babiakovou - Paurovou - účastníčkou 
 MSJ, ME, MS a OH v rokoch 1995 až 2002. 
 Vyše 30 rokov trénovala v krasokorčuliarskom klube Banská Bystrica, kde bola dlohoročnou 
 organizátorkou významného medzinárodého podujatia VC SNP B.Bystrica 
 Pána Rudolfa PALIDERA , ktorý sa dožil v roku 2012 významného životného jubilea 70 rokov - 
 za celoročnú prácu s mládežou  

b) MŠVVaŠ SR vydalo 27.11.2012 výzvu 2013 – 02 Odmeny  športovcov  za výsledky dosiahnuté v 
roku 2012 a trénerom mládeže" . TMK navrhuje : 
výsledky v roku 2012     Dvojnikov Vladimír 
 
Životné jubileum
Viera GÁBRIŠOVÁ  - 75 r.   dlhé roky vedúca trénerka TSM Bratislava 
Agnesa BÚŘILOVÁ -  70 r.  dlhé roky vedúca trénerka SVŠ Bratislava 
jej zverenec Jozef Sabovčík - dvojnásobný majster Európy v roku 1985, 1986, bronzová medaila 
zo ZOH 1984 
Iveta REITMAYEROVÁ - 50 r. jej zverenkyňa Ivana Reitmayerová - 8.miesto na MSJ v roku 
2009, v rokoch 2009 až 2010  ME – 11. a 15. miesto, MS - 14. a 25.miesto, učastníčka ZOH 
2010 - 28.miesto  
 

 
 
Zapísali členovia TMK 
 


