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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 
 

Zápisnica č. 1/2013 
zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo e-mailovou 

komunikáciou od 02.01. do 13.01.2013 medzi členmi TMK 
 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 
   
 
Program :  1/ Kontrola zápisu 
   2/ Návrh nominácie na EYOWF 2013 Brašov 
   3/ Úprava Testov výkonnosti platných na sez.2012 -2013 
   4/ Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013  

    k 10.01.2013     
5/ Technické skóre a splnené podmienky na ISU šampionáty k 10.01.2013 
6/ Návrh doplnenie korčuliarskeho výcviku do vyhlášky MŠVaV SR 
7/ 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 EYOWF 2013 Brašov 
TMK vyhodnotila plnenie kritérií pre nomináciu na EYOWF 2013 Brašov.  
Na základe hodnotenia TMK predkladá návrh nominácie.   / príloha č.1/   
  
K bodu č. 3 – Úprava Testov výkonnosti platných na sezónu 2012-2013 
Na základe požiadavky TK po prvých Testoch výkonnosti, TMK spracovala pripomienky a 
predkladá úpravu pre Testy výkonnosti platné na sezónu 2012-2013. Všetky úpravy sú 
vyznačené farebne 
TMK žiada TK, aby bol tento materiál priložený k pozvánke na Testy, ktorá je uložená na web 
stránke SKrZ /príloha č.2/ 
 
 K bodu č. 4– Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 - 2013 
Za TMK sledovanie a plnenie kritérií k 10.01.2013 spracovala p.Drnzíková / príloha č. 3 a, 3 b/  
 
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, MSJ) / na základe 
technického skóre k 13.01.2013 / príloha č.4 / 
 
K bodu č. 6 – Návrh na doplnenie korčuliarskeho výcviku do vyhlášky MŠVaV SR  
TMK navrhuje, aby VV SKrZ vstúpil do jednania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky s požiadavkou doplniť : 
 
Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z. 
v paragrafe 7   Organizácia výletov, exkurzií a výcvikov, v bode 
(1)Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky 
výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len "lyžiarsky výcvik"), plavecký výcvik, 
korčuliarsky výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych 
učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. 
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Vytvoriť a doplniť nové body : 
1/ korčuliarsky výcvik sa organizuje v rozsahu 5 pracovných dní, alebo 20 vyučovacích 
hodín so zameraním na prvý stupeň základnej školy 
Organizáciu korčuliarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ, alebo ním poverený pedagogický 
zamestnanec. 
 
2/ korčuliarsky  výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore otvoreného, alebo 
krytého zimného štadióna, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším 
počtom 10 žiakov. 

3/ korčuliarsky  výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj 
iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť korčuliarsky výcvik – tréner 
krasokorčuľovania, alebo hokeja. Účastníci korčuliarskeho výcviku musia byť poistení proti 
úrazom. 

4/  korčuliarsky výcvik na druhom stupni základných škôl a na stredných škôl môže byť 
náhradou za lyžiarsky alebo snoubordingový výcvik. 
 
 Cieľom TMK je podchytiť čo najviac detí v základných kurzoch korčuľovania 
prostredníctvom povinných korčuliarskych výcvikoch cez materské a základné školy a postupne 
rozšíriť krasokorčuliarsku základňu. 
Z toho dôvodu by bolo vhodné vstúpiť do jednania aj s hokejovým zväzom a spoločne požiadať 
MŠ o doplnenie korčuliarskeho výcviku do vyhlášky MŠVaV SR a to čo v najkratšom čase. 
  
 
K bodu č. 7 – Rôzne 

a)  Na SKrZ došlo ISU comm. No. 1775, že v termíne 7. – 14.júl 2013 sa uskutoční 
seminář TŠ, TC, rozhodcov.  Za TMK pani Kuštárová osloví všetkých TŠ, TC a 
spracuje návrh na zaklade záujmu, ale aj na základe splnenia kritérii SKrZ a 
požiadaviek ISU na účasť na tomto seminári. Termín spracovania podkladov za TMK 
je do 31.03.2013. Termín zaslania na ISU je do 15.04.2013  

b)  TMK predkladá návrh kandidátov na účasť ISU Youth Seminár II – M. Kuštárovú  a   
Z. Drnzíkovú. Termín prihlášky je do 15.01.2013  

c)  VV schválil žiadosť KO ŠKP Bratislava o usporiadanie M-SR pre kategórie juniori, 
žiactvo, nádeje v termíne 09. – 10.03.2013 na zimnom štadióne V. Dzurillu 

 
Zapísali členovia TMK 
 

 
 

 
 

 


