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SPRÁVA 

zo školenia a seminára TŠ a TC pre sólové kategórie 

 
Dátum a miesto konania seminára: 1.10.2013 v Bratislave 
 
Účastníci seminára:  
Na seminár bolo oslovených  9 technických špecialistov  a  6 technických kontrolórov.  Z toho 
sa ich zúčastnilo 8 TŠ -  Kováčiková, Lalinská, Nétryová, Omelinová, Rišková, Starovičová, 

Zamborská H. a Zamborská L. a traja TK – Schlesinger, Valachová, Vaňová.  
Ospravedlnili sa TK – pani Bohunická (v tom čase rozhodovala na MON), pani Domanská (rozhodovala 
na JGP Ostrava) a Stankovianska (pôsobila ako DVO na MON). 

 
Serminár pripravila TMK počas preteku MON. Pozvánky boli včas rozposlané všetkým TŠ a TK, ktorí 
spĺňali kritéria podľa novej akreditácie v systéme vzdelávania rozhodcov a činovníkov. 
  

Program seminára pripravili a lektorsky viedli: 

   Mgr. Zuzana Horoščáková, PhD. 
   Ing.   Zuzana Drnzíková, PhD. 
 
Program seminára bol nasledovný: 

- oboznámenie sa o zmenách v novom systéme hodnotenia vo všetkých sólových kategóriách 
SP na sezónu 2013-2014 

- stupne obtiažnosti prvkov – kroky, choreografická sekvencia, piruety, skoky, kombinácie 
- simulácia pretekov, video príklady 
- analýza hodnotenia prvkov v uplynulej sezóne 
- diskusia 

 

 
Finančné náklady na akciu :    

TMK pripravila a predložila návrh rozpočtu na VV SKrZ s požiadavkou, že ak sa seminára 
nezúčastnia všetci pozvaní TŠ a TC  TMK žiada VV, aby finančný rozdiel medzi príjmom a výdajom bol 
uhradený z finančných prostriedkov SKrZ. Vyúčtovanie akcie bolo odovzdané na sekretariát SKrZ. 
 

 
Technickí  špecialisti na sezónu 2013 - 2014 
Zuzana Horoščáková ISU kvalifikácia 
Zuzana Drnzíková ISU kvalifikácia 
Monika Kuštárová ISU kvalifikácia 
Tomáš  Kunya  medzinárodná kvalifikácia 
Petra  Nétryová A – 3. stupeň 
Helena  Zamborská A – 3. stupeň 
Linda  Zamborská A – 3. stupeň 
Lucia  Starovičová B – 2. stupeň 
Michaela Lalinská B – 2. stupeň 
Diana  Rišková  B – 2. stupeň    
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Jana  Omelinová B – 2. Stupeň    
Marta  Kováčiková B – 2. stupeň 

 
 
Technickí kontrolóri na sezónu 2013 - 2014 
Adriana Domanská A – 3.stupeň 
Lenka  Bohunická A – 3.stupeň 
Karol  Schlesinger A – 3.stupeň 
Jana  Vaňová  B – 2.stupeň 
Beata Valachová B – 2.stupeň 
Wanda Stankovianska B – 2.stupeň 
 

Komisia navrhuje, aby pri zostavovaní panelov na preteky SP neboli dvaja členovia panelu 
/TŠ,TC/ z nižšieho stupňa a to z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti  výsledkov, ale aj z dôvodu , aby 
sa mali možnosť učiť od skúsenejších kolegov. 
 
 Komisia navrhuje, aby TŠ a ATŠ nerozhodovali v kategóriách, v ktorých súťažia ich pretekári. 

 
 
 
 

Zapísala : Zuzana Drnzíková 


