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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 3/2013 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo e-mailovou 

komunikáciou od 01. – 16.04.2013 medzi členmi TMK 

 
Prítomní :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová 

   

Program :  1/ Kontrola zápisu 

   2/ JGP na sezónu 2013-2014 

   3/ Oponentúra 2013 

   4/ Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013  

    k 15.04.2013     

5/ Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťaţiach v  

    zahraničí k 15.04.2013 

6/ Návrh TMK na rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2013 

7/ Návrh na zaradenie do reprezentačných druţstiev na sezónu 2013-2014 

8/ Návrh na zaradenie do širších výberov ZOH 2014, EYOWF 2015 a 2017 

9/ Návrh na účasť a kritériá na ZOH 2014  

10/Správa o činnosti TMK za sezónu 2012-2013 

11/Svetový rebríček ISU 

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 – JGP v sezóne 2013-2014 

1st event (incl. Pairs)  Riga, LAT  27.08 – 01.09.2013  

2nd event  Mexico City, MEX  04.09 – 08.09.2013  

3rd event (incl.Pairs)  Košice, SVK  11.09 – 15.09.2013  

4th event  Gdansk, POL  18.09 – 22.09.2013  

5th event (incl.Pairs)  Minsk, BLR  25.09 – 29.09.2013  

6th event (incl.Pairs)  Ostrava, CZE  02.10 – 06.10.2013  

7th event (incl.Pairs)  Tallinn, EST  09.10 – 13.10.2013  

 

SVK dostalo pridelené tieto JGP : 

Ţeny – Mexico, Košice, Gdaňsk, Ostrava 

Muţi – Košice, Gdaňsk, Ostrava 

 

Predbeţnú prihlášku na obsadenie pridelených JGP /počty pretekárov, trénerov, rozhodcov / 

predloţila TMK na VV SKrZ. Zaslanie na ISU je do termínu 31.máj 2013. 

V prípade, ţe nebude „záujem“ zo strany trénerov a pretekárov o štart na JGP Mexico, bude 

potrebné poţiadať ISU o prípadnú zmenu na JGP Riga, alebo JGP Tallinn. 

  

K bodu č. 3 – Oponentúra 2013 

TMK spracovala zápis z Oponentúry 2013 /Príloha č.1/  

 

K bodu č. 4 – Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 - 2013 

Za TMK sledovanie a plnenie kritérií k 15.04.2013 spracovala p.Drnzíková / príloha č. 2 , 2 a, 2b /  
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K bodu č.5 – Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťažiach v zahraničí 

k 15.04.2013 

TMK zhodnotilo výsledky pretekárov SR na medzinárodných súťaţiach v zahraničí za obdobie 

k 15.04.2013. Všetkým pretekárom a ich trénerom gratulujeme a ďakujeme za ich vzornú 

a úspešnú reprezentáciu. / príloha č.3 / 

 

K bodu č. 6 – Návrh TMK na rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2013 

TMK spolupracovala pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z MŠ SR pre pretekárov na 

rok 2013 a to na základe výsledkov pretekárov a plnenia kritérií v sezóne 2012-2013  

 

a/ Plnenie kritérií: 

A    100 % finančných prostriedkov 

B     75 % finančných prostriedkov 

do 18 rokov      20% - 30 % finančných prostriedkov / je to veková kategória,  

ktorá by uţ mala mať vyššiu výkonnostnú úroveň/ 

Mládeţ     40 % finančných prostriedkov 

Staršie ţiactvo   40 % finančných prostriedkov 
 **St. ţiaci, ktorí sú v danej kategórii posledný rok (1.7.1997 – 30.6.1998) môţu plniť kritéria na zaradenie 

 bez nároku na finančnú  dotáciu, t.j. budú vo výbere, ale bez finančnej podpory SKrZ.  

 Ak majú záujem získať finančnú podporu, musia splniť kritériá pre kategóriu MLÁDEŢ. 
Mladšie ţiactvo a Staršie Nádeje   10% finančných prostriedkov 

  

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

pretekárov a ich trénerov: 

 Kategória SENIORI 

 Kunová   splnené  3 x B      75% 

 Testa – Csőlley  splnené  3 x B     pridelená finančná dotácia z MŠ na meno TP 

           16.000.- eur 

   

 Kategória JUNIORI a MLÁDEZ 

 Simančíková splnené  2 x A, 4 x B,       100% 

       pridelená finančná dotácia z MŠ na meno 5.000.- eur

 Rajičová splnené  2 x A, 3 x B, 3 x do 18 rokov      100% 

  Murcková splnené  4 x Mládeţ       40% 

 Klepoch splnené  1 x B, 3 x 18rokov, 1 x Mládeţ    80% 

 Kršňák  splnené  3 x staršie ţiactvo      40%    

  Gabániová  splnené  4 x mladšie ţiactvo      10% 

 Frišová splnené  6 x mladšie ţiactvo      10% 

 Iglárová splnené  6 x mladšie ţiactvo      10% 

  Čaplová M. splnené  5 x mladšie ţiactvo      10% 

 Plačková splnené  5 x mladšie ţiactvo      10% 

 Chalanyová splnené  6 x mladšie ţiactvo      10% 

 Hrnek  splnené  6 x mladšie ţiactvo      10% 

 Fukas  splnené  3 x mladšie ţiactvo      10% 

 Kotlíková splnené  2 x staršia nádej      10% 

 Kucháriková splnené  2 x staršia nádej      10% 

TMK navrhuje doplniť a prideliť finančnú dotáciu ďalším pretekárom, ktorí splnili kritériá 

čiastočne :   

 Dobiášová splnené  4 x staršie ţiactvo**      10% 

 Hagarová splnené  1 x staršie ţiactvo      10% 

 Lembáková splnené 1 x mladšie ţiactvo        5% 

 Štefanková splnené 1 x mladšie ţiactvo        5% 

 Pucherová splnené 1 x mladšie ţiactvo        5% 

 Šumichrastová splnené 1 x mladšie ţiactvo        5% 
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 Veselovská splnené 1 x mladšie ţiactvo        5% 

 Šimoníková splnené 1 x staršia nádej        5% 

  

b/ TMK navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na sústredenia: 

- pre pretekárov kategórie juniorov pred JGP Košice 2013 

- pre pretekárov výberu a pretekárov zaradených do sledovania  

/ţiactvo, nádeje staršie / 

  

c/ 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. 

 

K bodu č.7 –Návrh na zaradenie do reprezentačných družstiev na sezónu 2013-2014 

TMK predkladá návrh na zaradenie do reprezentačných druţstiev na sezónu 2013-2014 

/príloha č.4/ 

 

K bodu č.8 –Návrh na zaradenie do širších výberov ZOH 2014, EYOWF 2015, 2017 

TMK predkladá návrh na zaradenie do širších výberov ZOH 2014, EYOWF 2015,2017 

/príloha č.5/ 

 

K bodu č. 9 –Návrh na účasť a kritériá na ZOH 2014   
Návrh TMK - nominácia na ZOH 2014 v Soči v kategórii ţeny - Monika Simančíková a tréner 

pán Vladimír Dvojnikov. Pretekárka si priamy postup na ZOH 2014 v Soči vybojovala 

umiestnením na MS 2013.  

Náhradníčky : Rajičová Nicole, Kunová Alexandra 

 

V kategórii TP bude o postup na ZOH 2014 ešte „bojovať“ tanečný pár Testa – Csőlley svojou 

účasťou na kvalifikačnom preteku v Oberstdorfe v termíne 25. – 28.09.2013 

 

K bodu č.10 Správa o činnosti TMK za sezónu 2012-2013 

Členovia TMK spracovali Správu o činnosti TMK za sezónu 2012-2013. Táto správa bude 

súčasťou správy na VZ SKrZ konaného dňa 21.04.2013 / príloha č.7/ 

 

K bodu č.11 Svetový rebríček  ISU 

Pani Kuštárová spracovala výpis zo svetového rebríčka ISU k 04.04.2013 a poradie podľa 

najlepšieho skóre v sezóne 2012-2013 z JGP /príloha č.8/ 

 

 

K bodu č. 12 – Rôzne 

a/ ISU zaslalo informáciu o tom, ţe akceptovalo prihlášku pani Z.Drnzíkovej na          

 ISU Youth Seminar II.  

 

b/ TMK navrhuje termín 3 Nationals, ktoré sa v roku 2013 majú uskutočniť na Slovensku 

 13. – 14.december 2013 

 

c/ V dňoch 28.03. – 07.04.2013 v Berlíne sa tréner pán Miroslav Bokor zúčastnil seminára  

 pre ŠD, ktoré usporiadalo ISU. Na seminár bol vyslaný so súhlasom VV SKrZ. Správa 

 o seminári tvorí prílohu č.6 

  

d/ SKrZ obdrţal poţiadavku z Nadácie SME JEDEN TÍM pod hlavičkou spoločnosti Alpine  
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 Pro a v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Slovenskou olympijskou 

 marketingovou, a.s., o zaslanie menovitých návrhov na finančnú  podporu jedného 

 juniorského športovca za zväz. TMK navrhuje nasledovné poradie : 

  Simančíková Monika 

  Rajičová Nicole 

  Klepoch Marco 

  Murcková Dominika 

 Menovitý návrh je potrebné zaslať na ISU do termínu 24.04.2013 

 

e/  Z ČKS došla ţiadosť o zapojenie sa do spolupráce v ISU Development programe, v ktorom 

 by sa podporili talentovaní krasokorčuliari. Tento projekt je plánovaný na 4 – ročné 

 obdobie. TMK tento program plne podporuje a navrhuje, aby sa za TMK zúčastňoval 

 všetkých zasadnutí a aktivít k tomuto projektu jeden z členov komisie TMK 

 

 

Zapísali členovia TMK 


