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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 4/2013 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  15.06.2013 v Bratislave  a e-mailovou 

komunikáciou od 01.06. – 30.06.2013 medzi členmi TMK 

 
Prítomní :   H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová 

Ospravedlnená :  S.Končoková 

   

e-mailová komunikácia medzi členmi TMK : 

    H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová, S.Končoková 

 

   

Program zasadnutia : 

 1/ Zahájenie spoločného zasadania TMK a TK 

 2/ Riešenie spoločných úloh pre komisie 

 

Pokračovanie zasadnutia TMK 

 3/  Rozdelenie úloh jednotlivým členom TMK 

          4/ Návrh na nominačné kritériá : 

 JGP 2013 

 SZU Trentíno 2013 

 na ISU  majtrovstvá 

     5/ Náplne KP a VJ na sezónu 2013-2014 

 6/ Levely na sezónu 2013-2014 

 7/ Previerky 

 8/ Návrh smernice na sledovanie a hodnotenia pretekárov na sezónu  

  2013- 2014 ( sólo, tance) 

 9/ Školenia a semináre trénerov a TŠ v sezóne 2013-2014 

          10/ Informácie a úlohy z VV SKrZ 

          11/ Rôzne 

    

 

K bodu č. 1 – Zahájenie spoločného zasadania TMK a TK 

Spoločné zasadnutie TMK a TK zahájila pani Tőcziková. Tohto spoločného zasadania sa 

zúčastnila pani Babušíková – predsedníčka SKrZ. 

 

K bodu č. 2 – Riešenie spoločných úloh pre komisie 

Zo strany TMK bola poţiadavka riešiť spoločne tieto hlavné úlohy : 

 Náplne KP a VJ na sezónu 2013-2014 

 Školenia a semináre TŠ a TC 

 Testy výkonnosti 

 Termíny MSR a Testov výkonnosti 

 IK 

 

K bodu č. 3 – Rozdelenie úloh jednotlivým členom TMK 

VV SKrZ na svojom zasadnutí dňa 06.06.2013 schválil zloţenie TMK.  

Rozdelenie úloh jednotlivým členom TMK: 
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PREDSEDA 

Tőcziková Hana -  všetky informácie a úlohy TMK riešiť na VV SKrZ 

-  pripravovať podklady nominačné kritériá a sledovať ich plnenie 

-  spolupráca pri príprave seminárov a školení trénerov 

-  spolupráca s hospodárom SKrZ pri uzatváraní zmlúv 

 s reprezentantmi a trénermi  

-  sledovanie plnenia výkonnosti reprezentantov 

-  príprava a hodnotenie Oponentúr 

-  pripraviť a predloţiť návrh nominácie pretekárov na ISU súťaţe 

-  zodpovedá za zápisnice z TMK 

 

ČLENOVIA 

Drnzíková Zuzana - koordinátor Development programov 

  - preklad ISU Comm. pre potreby TMK 

 - pripravovať náplne KP a VJ pre jednotlivé kategórie – prípadné 

  zmeny  

 - pripravovať semináre a školenia TŠ a TC 

 -  predkladať návrhy na zloţenie technického panelu na  

  medzinárodné preteky usporiadané v SR, na preteky SP a MSR 

  (spolupracovať s TK – pani W. Stankovianskou ) 

 

Nétryová Petra - sledovanie plnenia smerníc 

   -  sledovanie ISU technického skóre 

  -   testy výkonnosti ( spolupracovať s TK – pani H. Zamborskou) 

 - previerky pretekárov príprava a hodnotenie 

 

Končoková Silvia -  evidencia trénerov 

-  spolupráca s fakultami športu pri organizovaní seminárov 

 a školení  

-  spolupráca pri príprave seminárov a školení trénerov 
 

Samozrejmosťou, je ţe všetci členovia TMK sa podieľajú na všetkých materiáloch, ktoré 

TMK predkladá VV SKrZ na schválenie. 

K bodu č.4 – Návrh na nominačné kritériá : 

Členovia TMK vypracovali nominačné kritériá na , ktoré tvoria prílohu tohto zápisu: 

 JGP 2013 ( príloha č.1 ) 

 SZU Trentíno 2013 ( príloha č.2 ) 

 na ISU  majstrovstvá ( príloha č.3 ) 

 

 

K bodu č. 5 – Návrh na  náplne KP a VJ na sezónu 2013-2014 

TMK v spolupráci  s TK spracovala náplne pre KP a VJ na sezónu 2013-2014 pre všetky 

kategórie SP ( príloha č.4 ) 

 

K bodu č. 6 – Levely na sezónu 2013-2014 

 Pani Z.Drnzíková pripravila preklad ISU Comm.1790 Stupne obtiaţnosti – Levely 

platné pre sezónu 2013-2014 ( príloha č. 5a + príloha č.5b ) 
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K bodu č.7 – Previerky v sezóne 2013-2014 

TMK rozhodla, ţe previerky pre reprezentantov budú v nasledovných termínoch : 

 

nominačné previerky na JGP 

na previerky , ktoré sa uskutočnia dňa 24.08.2013 v Bratislave budú pozvaní títo pretekári : 

 dievčatá – Dobiášová, Hriňáková, Brosková 

 chlapci   – Klepocha, Kršňák, Novella 

 

Pretekári zajazdia VJ a KP s plnou náplňou a v pretekárskom oblečení. Po previerkach bude 

spracované vyhodnotenie a na základe plnenia nominačných kritérií budú pretekári 

nominovaní na JGP Košice 2013. 

Úloha : 

1) Pani Nétryová pripraví pozvánky na previerky a rozpošle ich pretekárom, ich trénerom 

a predsedom klubov pozvaných pretekárov – ihneď 

2) V spolupráci s p.Drnzíkovou a p.Stankovianskou zabezpečia TŠ,TC a rozhodcov  

3) Zabezpečí ľadovú plochu a v spolupráci s GS – p. Zervanovou zabezpečí vyúčtovanie 

akcie 

 

previerky seniorských pretekárov 

Tieto previerky sa uskutočnia v rámci medzinárodného preteku M.O.N  v Bratislave 

Úloha :  

1) Pani Nétryová pripraví a zašle informáciu pre pretekárov, ich trénerom a predsedom 

klubov pozvaných pretekárov, ţe v rámci medzinárodného preteku M.O.N  v Bratislave sa 

uskutočnia previerky ( Simančíková, Rajičová, Kunová, Štrobl, Testa – Csőlley) - ihneď 

 

 

K bodu č.8 – Návrh smernice na sledovanie a hodnotenia pretekárov na sezónu 2013 - 

2014  

TMK čiastočne upravila Návrh smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov na sezónu 

2013 – 2014 pre kategórie SÓLO  ( príloha č.6a ) 

TMK v spolupráci s pani Grinčovou pripravila Návrh smernice na sledovanie a hodnotenie 

pretekárov na sezónu 2013 – 2014 pre TANCE ( príloha č.6b ) 

 

K bodu č. 9 – Školenia a semináre trénerov a TŠ v sezóne 2013-2014  
TMK v spolupráci s TK navrhuje uskutočniť seminár TŠ a TC pri medzinárodnom preteku 

M.O.N v Bratislave  

Úloha : 

1) Pani Drnzíková pripraví a rozpošle pozvánky a v spolupráci s M. Kuštárovou a   

Z. Začkovou pripravia seminár – do 30.08.2013 

      2) školenie TŠ a TC, ako aj pre nových záujemcov sa uskutoční aţ v roku 2014 – 

 nakoľko aţ  po ZOH 2014 dôjde na kongrese v výraznejším zmenám v pravidlách 

  

PLÁNOVANÉ    VZDELÁVACIE   AKTIVITY Akreditovaného vzdelávacieho zariadenia 

v oblasti telesnej kultúry na rok 2013 sú : 

 Doškoľovací seminár trénerov – pri JGP Košice 2013 

 Doškoľovací seminár trénerov – pri MON Bratislava 

 Školenie trénerov I. II. III. stupňa 
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Úloha : 

1) Pani Tőcziková pripraví a rozpošle pozvánky pre trénerov na tieto doškoľovacie 

semináre. Po obsahovej stránke budú obidva semináre identické – do 30.07.2013 

Účasťou na jednom zo seminárov si tréneri obnovia platnosť trénerskej kvalifikácie na 

obdobie 2 rokov. 

 

2) Na web stránke SKrZ bude uloţená informácia pre záujemcov ohľadne školenia  

trénerov I. II. III. stupňa – do 10.07.2013  

3) Členka TMK S. Končoková zistí na jednotlivých fakultách športu (BL, BB, PO) 

informáciu o uskutočnení školenia všeobecných predmetov pre trénerské kvalifikačné 

stupne  do konca roka 2013. T:do  30.07.2013  

 

K bodu č.10 Informácie a úlohy z VV SKrZ 

Uzn.VV  044/2013  
VV schválil na finančný grant z nadácie: „Sme jeden tím“ pod hlavičkou spoločnosti Alpine 

Pro a v spolupráci so SOV a SOM, a.s. Moniku Simančíkovú. VV ukladá GS zaslať prihlášku 

na nadáciu.  

Z: GS T:ihneď 

 

Uzn. VV 52/2013 

VV schválil a predloţil ţiadosť na výzvu MŠ VVaŠ SR číslo „2013-8 Športové odvetvia“ 

Z: GS, FB        T: do termínu výzvy stanovenej MŠVVaŠ SR 

 

Uzn. VV 54/2013 

VV schválil nákup oblečenia za poukazy ALPINE PRO pre vybraných pretekárov. 

Z: GS     T: 29.6.2013 

 

Uzn.VV  55/2013 

VV schválil poskytnutie zálohy na nákup korčúľ a kraso topánok pre tanečný pár Testa – 

Csőlley v zmysle platnej smernice SKrZ, zároveň im schválil zálohu na sústredenie v USA, 

ďalšie finančné prostriedky budú pretekárom  poskytnuté aţ po vyúčtovaní týchto dvoch 

záloh. VV ukladá GS poukázať zálohy na účet pretekárom. 

Z: GS         T: ihneď 

 

Uzn. VV 058/2013  

VV schválil termín a miesto konania spoločných majstrovstiev 4 krajín „4 Nationals“ v dňoch 

20. – 22.12.2013 v Bratislave (Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko).  

VV ukladá GS vyzvať všetky bratislavské kluby,  ktoré majú záujem o usporiadanie pretekov 

„4 Nationals“, aby predloţili finančné návrhy na cenu ľadovej plochy na vykurovanom 

zimnom štadióne a informácie o ubytovaní. 

Z: GS        T: ihneď  

 

Uzn.VV  59/2013 

VV schválil účasť zástupcov na oponentúrach HŠP, ktoré sa uskutočnili v NŠC dňa 21.5.2013 

o 10:00 hod. p. Eva Simančíkovú, p. V. Dvojnikova, p. A. Csolleyovú, p. J. Buriana, za VV 

SKrZ p. Babušíkovú a p. Kaţimírovú 
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Uzn. VV 60/2013 

VV schválil účasť zástupcu na zasadnutie SAUŠ ku konaniu Svetovej zimnej univerziády 

Trentino 2013 , ktoré sa uskutoční 11.-21.12.2013. Zasadnutie sa uskutočnilo 21.5.2013 

o 10:00 hod. za SKrZ sa zúčastnila p. H. Tőcziková   

 

Uzn. VV 61/2013 

VV schválil predbeţnú širšiu nomináciu na SZU Trentino 2013, ktorá sa pre 

krasokorčuľovanie uskutoční v termíne od 11.-15.12.2013. 

Ţeny: N. Rajičová, A. Kunová 

Muţi: J. Štrobl 

Tanečné páry:  F. Testa – L.Csolley 

Tréneri: 2 osoby  

Rozhodcovia: Tance A. Bőhm (náhr. M. Hrachovcová – neprijala nomináciu), sólo H. 

Bašová, (náhr. W. Stankovianska, L.Bohunická) 

VV ukladá GS zaslať nomináciu na SAUŠ. 

Z: GS        T: do 30.5.2013 

 

Uzn. VV 62/2013 

VV ukladá TMK  

 Pripraviť návrh nominačných  kritérií na SZÚ Trentino 2013 

T: do 30.6.2013 

 Predkladať poţadované materiály ohľadne SZU na SAUŠ 

Z: TMK    T: uvedené v uznesení 60/2013 

 

Uzn. VV 63/2013 

 VV ukladá TMK pripraviť a predloţiť nominačné kritériá na JGP 2013 

Z: TMK       T: do 30.6.2013 
 

Uzn. VV 65/2013 

VV schválil zloţenie komisií: 

TMK – Tőcziková - predseda, členovia - Drnzíková, Netryová, Končoková 

TK  - Stankovianska, Kelshová, H. Zamborská, Letenay, A. Simančíková 

 

VV ukladá predloţiť komisiám TK a TMK náplň jednotlivých členov komisií 

Z: TK, TMK         T: do 30.6.2013 
 

Uzn. VV 66/2013 

V prípade, ţe bude tento development program na ISU schválený ostane v plnej kompetencii 

VV, ktorý pridelí poţadované úlohy TK a TMK. VV schvaľuje, aby kontaktné osoby 

Development programu Ostrava boli p. Kuštárová a p. Drnzíková. Vyţaduje sa ich vzájomná 

spolupráca a informovanosť.  

 

Uzn. VV 67/2013 

VV  schválil za dočasného člena SKrZ Kraso klub Martin 

VV ukladá GS písomne informovať KK Martin o prijatí za dočasného člena SKrZ 

Z: GS           T: ihneď 
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Uzn. VV 68/2013 

VV schválil účasť na školení „Správne riadenie v športe „ konané 20.6.2013 v Grazi p. 

Wandu Stankoviansku. Náklady spojené s účasťou na školení budú preplatené z EU EOC 

Office. 

Z: Prihlášku zašle GS       T:ihneď 

 

Informácie: 

1) Skrz dostalo z ADA - 1. napomenutie za porušenie antidopingových pravidiel, 

neposkytnutie informácie o mieste pobytu na druhý štvrťrok 2013 – Rajičová, Testa – 

Csőlley, Viteková. Upozornenie GS ihneď poslala pretekárom.  

2) MŠVaŠR podpísalo so SKrZ dodatok zmluvy č. 2, o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu. Celková pridelená dotácia pre SKrZ predstavuje výšku 154 300 Eur. Na web 

stránke SKrZ je potrebné upraviť predošlú sumu na 154.300,- Eur  

3) SKrZ dostalo od ISU informáciu, ţe neakceptovalo ţiadosť SKrZ o zmene pridelenia 

miesta JGP Mexico City za JGP Tallinn alebo JGP Riga.  

4) Na ISU bola zaslaná poţiadavka ţe Simančíková a tanečný pár Testa – Csőlley budú v 

sezóne 2013/2014 súťaţiť iba v kategórii seniorov.  

5) SKrZ dostalo zo SOV informáciu, ţe sa pre účastníkov Dobiášovú a Klepocha na 

EYOWF-e v Brašove zvyšuje príspevok na športovú prípravu uvedený v uznesení č. 

14/2013 na sumu 450 Eur pre kaţdého pretekára 

6) HK informovala členov VV, ţe všetkým pretekárom repre a výberu boli zaslané na 

podpis zmluvy. Čerpanie pridelených finančných prostriedkov budú môcť pretekári 

čerpať spôsobom uvedeným v zmluve aţ po podpísaní a doručení zmluvy na   

sekretariát SKrZ. 

7) HK informovala, ţe všetkým trénerom, ktorým boli schválené odmeny za  pretekárov 

repre a výberu boli zaslané zmluvy a dohody o pracovnej činnosti na podpis. 

Trénerom budú vyplácané odmeny po podpísaní zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti 

a odovzdaní mesačného hlásenia. Trénerom SZČO budú odmeny vyplácané mesačne 

po predloţení faktúry s priloţeným mesačným hlásením. 

8) tanečný pár  F. Testa  - L. Csolley  a sólistka M. Simančíková predloţili plány 

športovej prípravy a finančného zabezpečenia za obdobie od 1.1.2013 aţ do konania 

ZOH v Soči 2014. Zástupcovia HŠP vzali predloţené materiály na vedomie 

a prítomných informovali, ţe  finančné poţiadavky pretekárov na prípravu predloţia 

na MŠVVaŠ SR 

9) p. Tőcziková informovala, ţe do uvedených termínov je potrebné nahlásiť na SAUŠ 

nasledovné: 

 do 30.05.2013 - širšiu nomináciu športovcov, počet trénerov  a menovitý zoznam 

 rozhodcov 

  do 30.08.2013 - konečné počty súťaţiacich a trénerov 

 do 30.10.2013 - údaje o účastníkoch výpravy, doterajšie športové výsledky, potvrdenie 

 o štúdiu 

10) GS oslovila tanečných trénerov, kto by mal  záujem o ISU seminár, ktorý sa uskutoční 

1.-11.8.2013 v Toruni v Poľsku.  Vzhľadom k tomu, ţe o tento seminár nikto 

neprejavil záujem túto informáciu zašle GS na organizátora. 

11) VV dostal od novovzniknutého kraso klubu Martin prihlášku za člena SKrZ, KK 

Martin splnil všetky podmienky na prijatie za dočasného člena  

12) Pani Babušíková sa za SKrZ zúčastnila na stretnutí s M. Kwan, ktoré sa uskutočnilo 

21.5.2013. Stretnutie organizovalo veľvyslanectvo USA pri príleţitosti návštevy M. 

Kwan na Slovensku. 
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13) ISU zaslalo obeţník č. 611, v záleţitosti príprav 55. ISU Kongresu, ktorý sa bude 

konať v Dubline, v termíne od 9.-13.06.2014. Členovia ISU, majú moţnosť predloţiť 

návrhy na úpravu a zmeny vo všeobecných a špeciálnych ISU pravidlách v presne 

stanovených termínoch. Týmto dokumentom sa bude VV SKrZ podrobne zaoberať na 

svojom najbliţšom zasadnutí. 

14) Na VV SKrZ  boli doručené e-mailové ţiadosti od p. E. Simančíkovej a p. Bokora 

ohľadom rozdelenia finančných prostriedkov pre trénerov. 

 

  

 

K bodu č.11 Rôzne  

1) TMK pripraví návrh členov komisie na Testy výkonnosti – do 30.08.2013 

2) Zasadnutia TMK sa zúčastnili rodičia pretekárky Dominiky Murckovej a podali  

nasledovné informácie  

 jej tréningový proces bude v sezóne 2013-2014 prebiehať v Toríne pod vedení 

vedením talianskeho trénera -Edoarda de Bernardis 

 pretekárka berie na vedomie nomináciu na JGP Mexico  

 

poţiadavka zo strany rodičov bola : 

 podieľať sa na 50% úhrade nákladov na trénera  

 doplniť a upraviť plnenie za sezónu 2012 – 2013 

 

3) p.Kuštárová spracovala preklad častí ISU Communication No.1797( príloha č.7) 

 

 

 

 

 

 

Zapísali členovia TMK 


