
Školenie a semináre trénerov v krasokorčuľovaní – rok 2013 

Na základe prihlášok uchádzačov o školenie trénerov,  TMK uskutočnila na školenie trénerov 

v krasokorčuľovaní I. kvalifikačného stupňa. Vzhľadom na to, že na skolenia trénerov 

II.stupňa a III.stupňa bolo prihlásených po 5 záujemcov a niektorí z nich nesplnili podmienky 

( chýbajúca pozadovaná prax )  sa tieto skolenia sa z uvedených dôvodov neuskutočnili. 

 Požadovaný minimálny počet bol 15 uchádzačov – čo súviselo s  nákladmi na špecializáciu 

tak, aby na jedného účastníka neboli príliš vysoké. 

 

Školenie I. kvalifikačného stupňa pozostávalo z dvoch časti, a to zo všeobecnej a špeciálnej. 

Všeobecná časť zastrešila Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica v termíne 

26.-27.10. 2013. Špeciálna časť školenia sa uskutočnila 06-08.12 2013 v Košiciach. 

Uchádzači získali vedomosti z teórie a didaktiky športu, anatómie, biomechaniky, 

psychológie ako aj základov korčuľovania, techniky korčuľovania, piruet a skokov na ľade, 

montáže korčúľ, riadiacej činnosti trénera, gymnastickej a všeobecnej telesnej prípravy ako aj 

diagnostiky v krasokorčuľovaní. Lektori boli interní a externí pracovníci Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, a odborní lektori v krasokorčuľovaní: Hana Tőcziková, Silvia 

Končoková. Úspešnému udeleniu licencie predchádzala účasť na prednáškach ako aj úspešné 

zvládnutie overenia získaných vedomostí písomnou a ústnou skúškou.   

Zoznam trénerov, ktorí získali licenciu : Tréner v krasokorčuľovaní I. stupňa  

1. Brosková L.- krasolilka @gmail.com 

2. Drábová N.-rudolf.drab@ gmail.com 

3. Gajová Anna Katarína- gajova.duskova@gmail.com 

4. Horňáčková Nikoleta – nikoleta.h@azet.sk 

5. Kenderová Alena – alena.havana@gmail.com 

6. Kováčiková Zuzana -  tomaskika@gmail.com 

7. Kmeťková Diana – diana.kmetkova@gmail.com 

8. Kulichová Veronika-  veronika.kulichova@gmail.com 

9. Mátyás Ľ. – mtm.matyas@centrum.sk (iba všeobecné predmety) 

10. Remišová B. – remis.lubos@gmail.com 

11. Ružbarská Jana - jankaru95@gmail.com 

12. Václavíková Andrea- andrea @vaclavik.sk 

13. Vavrincová Marcela- marcela.vavrincova@gmail.com 

14. Pavlík Anton - figureskatingclub.pb@gmail.com 

15. Lorinčáková Anna – (iba špecializácia) 

16. Vaľková Alexandra – (iba špecializácia) 

 Účastníci uhradili poplatky pred akciou na účet SKrZ. Všetky materiály týkajúce sa 

seminárov a školení sú uložené na SKrZ. Účastníci, ktorí úspešne ukončili školenie obdržia 

certifikáty a trénerské preukazy (termín odovzdania preukazov je závislý od odovzdania 

požadovaneho materiálu všetkými účastníkmi školenia ). 
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Doškoľovacie kurzy a obnovovanie trénerskej licencie v krasokorčuľovaní 

Na základe potreby a záujmu trénerov o doškoľovacie kurzy a obnovovanie trénerskej 

licencie v krasokorčuľovaní TMK uskutočnila školenia v Košiciach (14.09.2013) 31 

účastníkov a Bratislave (04.10.2013) 20 účastníkov. V rozsahu 8 hodín sa tréneri oboznámili 

o zmenách v súťažnom poriadku platnom na nastávajúcu sezónu 2013-2014, náplňou KP 

a VJ, obtiažnosťou prvkov ( levely), testovými kritériami, etikou v športe a spevňovacími 

cvičeniami. Tréneri mali taktiež možnosť na konkrétnych príkladoch diagnostikovať 

a špecifikovať správnosť predvedenia jednotlivých prvkov. Lektormi boli: Hana Tőcziková, 

Zuzana Drnzíkova, Zuzana Začková, Silvia Končoková a interný pracovník z Katedry telesnej 

výchovy a športu v Prešove.  Na základe účasti na školení si tréneri obnovili svoje udelené 

trénerské licencie, čím sa im predĺžila platnosť na dva nastávajúce kalendárne roky.  

Všetky materiály týkajúce sa seminárov a doškolenia sú uložené na SKrZ. 

 

TMK spracuje zoznam všetkých trénerov s splatnosťou ich trénerských licencií k 31.5.2014. 

Materiál bude súčasťou zápisnice TMK. 

 

za TMK spracovala: 

Mgr.Silvia Končoková PhD. 

 

 

 

 

 

 


