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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 2/2014 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo e-mailovou komunikáciou  

od 12.03.- 30.04.2014 medzi členmi TMK  

 
e-mailová komunikácia medzi členmi TMK : 

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

   

Program zasadnutia : 

 1/ Vyhodnotenie ISU pretekov ZOH Soči 2014 , MSJ a MS  

 2/ Vyhodnotenie medzinárodných pretekov 

 3) Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2013 – 2014  

  k 30.04.2014 

 4/ ISU World Development Trophy 2014 Gdansk 

 5/ ISU Development Project / IDP Ostrava 2014 

            6/ Školenie trénerov I. II.III.stupňa 

 7/ ISU školenia 

 8/ Návrh širšej nominácie na SZU Granada 2015 

 9/ Príprava na Oponentúru 2014 

 10) Rôzne 

 

  

 

K bodu č. 1 – Vyhodnotenie  

 

ZOH Soči  2014 

Meno pretekára 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

KP / VJ 

celkové 

umiestnenie celkové skóre Plnenie 

Rajičová Nicole 30 21/24 24 125,0 N 

 

Umiestnenie pretekárky N.Rajičovej na ZOH Soči 2014 bol výborný výsledok pre SVK. 

Skvelý výkon podala v KP, vďaka ktorému sa dostala v silnej konkurencii do finále. 

Srdečne gratulujeme. 

 

MSJ Sofia 2014 

Meno pretekára 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

KP / VJ 

celkové 

umiestnenie celkové skóre Plnenie 

Dobiášová Bronislava 41 22/23 23 105,72 N 

Klepoch Marco 38 v KP 26 - na VJ nepostúpil X N 

 

Výborný výsledok mladej pretekárky B.Dobiášovej, ktorá sa vo velmi silnej konkurencii 41 

pretekárov prebojovala do finálovej 24. Srdečne gratulujeme. 

Mierným sklamanim bol výsledok M.Klepocha v KP, keď nepostupil do finále. U tohto 

pretekára je potrebné výrazne pracovať na druhej známke. 
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MS Saitama 2014 

Meno pretekára 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

KP / VJ 

celkové 

umiestnenie celkové skóre Plnenie 

Rajičová Nicole 33 v KP 25 - na VJ nepostúpila X N 

Testa - Csőlley 38 v KT 23 - na VJ nepostúpili X N 

 

Sklamanim bolo ukončenie preteku tanečného páru F.Testa – L.Csőlley po krátkom tanci  ako 

aj pretekárky N.Rajicovej po krátkom programe, keď obaja zostali testne pred bránami do 

finále.  

 

K bodu č. 2 – Vyhodnotenie medzinárodných pretekov 

Výsledky pretekárov z ISU a medzinárodných pretekov tvoria prílohu č.1 

Za dosiahnuté výsledky pretekárom gratulujeme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu SVK 

 

K bodu č. 3 - Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2013 – 2014  

k 30.04.2014 

Za TMK sledovanie plnenia kritérii k 30.04.2014 spracovala P.Netryová ( príloha č.2a, 2b,2c) 

 

 

K bodu č. 4 – ISU World Development Trophy 2014 Gdansk 

 Na základe výkonnosti a výsledkov z MSR v Košiciach TMK spracovala návrh na 

účasť pretekárov a trénerov na ISU World Development Trophy 2014 v Gdansku v termíne 

01. - 06.apríl 2014. TMK osloví e-mailom trénerov vybraných pretekárov, ktorí v prípade 

záujmu potvrdia písomne svoju účasť do 13.03.2014 do 10,00 hod.  

Juniorky  Hriňáková – Tőcziková 

Junior  Kršňák – Dojnikov  

St.žiačky Letenayová – Dvojnikov  

  Hagarová – Bokor 

  Weindlingová – Vrlák 

  Gabaniová – Babiaková 

St.žiaci Fukas – Remiš / Drnzíková 

Ml.žiačky Iglárová – Remiš  

Ml.žiaci Grinč – Tőcziková  

 

Poplatky za projekt : 

Prve dva dni si platia všetci účastníci náklady podľa požiadaviek organizátora, ďalšie dva dni 

hradí ISU a na konci akcie je pre účastníkov plánovaný pretek.  

 

Informácia 

Na ISU World Development Trophy 2014 Gdansk prihlásili tréneri týchto pretekárov: 

Iglárová – Remiš 

Weindlingová – Vrlák 

Fukas – Drnzíková 

 

Po informácii, že je potrebné si prvé dva dni hradiť, pán Remiš s pretekárkou Iglárovou zrušili 

záujem o účasť. Ostatní oslovení tréneri nemali záujem o účasť na tomto projekte. Po 

nahlásení dvoch záujemcov o účasť na akcii bolo prostredníctvom SKrZ  oslovené 

a požiadané ISU či by sa akcie mohli zúčastniť 2 pretekári + 2 tréneri. ISU so žiadosťou SKrZ 

súhlasilo a tak sa akcie zúčastnili prihlásení záujemci. 
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K bodu č. 5  - ISU Development Project / IDP Ostrava 2014 

Na požiadanie VV SKrZ TMK predkladá návrh ktorý sa týka ISU Development programu ( 

IDP ).  Tento projekt je 4 – ročný a je zameraný  na rozvoj mladých trénerov, aby dokázali 

vychovávať pretekárov, ktorí by boli úspešní na medzinárodných a ISU pretekoch. Pre SVK 

boli zatiaľ pridelené tieto miesta :  4 tréneri, 4 pretekári, 1 TŠ, 1 TC, 1 rozhodca 

  

 TMK navrhla mladých trénerov, ktorí dlhodobo pracujú  v krasokorčuľovaní 

s pretekármi rôznych vekových kategórií a ktorých pretekári dosahujú výkonnosť v ramci SP, 

M-SR a plnia kritériá na zaradenie do výberu.  

Poradie trénerov je zostavené podľa znalosti anglického jazyka ( podmienka ISU  

   KUŠTÁROVÁ Monika - koordinátor pre SVK 

   DRNZÍKOVÁ Zuzana 

   VRLÁK Rastislav 

   BOKOR Miroslav 

 náhradník REMIŠ Ľuboš 

  

 Každý z navrhnutých trénerov si vyberie  a nahlási  jedného svojho pretekára , ktorý 

musí splnIť požadované kritériá ISU. Meno pretekára  je potrebné nahlásiť  koordinátorovi a 

na TMK 

 

UPOZORNENIE: 

- V prípade , že tréner  a jeho pretekár príjmu ponuku zaradenia do tohoto projektu bude 

im predložená zmluva na podpis. 

- Účasť trénerov a pretekárov na tomto projekte je na vlastné náklady ( ubytovanie a 

strava). Všetky ostatné náklady spojené s projektom hradí ISU. VV SKrZ sa bude 

každoročne  zaoberať možnosťou úhrady vzniknutých nákladov spojených s účasťou 

na projekte. 

- Oznámenie – potvrdenie o zapojenií sa do projektu trénera a pretekára ( zasiela aj 

náhradník) je potrebné nahlásiť obratom, najneskôr do 15.marca 2014 koordinátorovi 

a na TMK.  

 

K bodu č. 6 – Školenie trénerov I. II.III.stupňa 

TMK pripravila OZNAM ohľadne školení trénerov I. II. III.stupňa. Oznam bude uložený na 

web stránke Skrz. Prihlášky ohľadne školení je potrební zasielať do 10.04.2014 na adresy 

hanatoczik@centrum.cz a  skoncokova@gmail.com 

 

V prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov, ktorí splnia podmienky  podľa platnej 

akreditácie v súlade s rozhodnutím MŠ SR č.od-2009-32540/45089-2:10 sa jednotlivé 

školenia uskutočnia. 

 

K bodu č. 7 – ISU školenia   
Na požiadanie VV SKrZ zaujala TMK nasledovné stanovisko k žiadosti pána Jozefa 

Beständiga na ISU Seminár TŠ. 

 

Podľa platnej akreditácie pre SKrZ a v súlade s Vyhláškou MSVS SR 444/2008 Z.z. vyššie 

uvedený žiadateľ bol dlhoročný, úspešný reprezentant a má nárok na uznanie trénerskej triedy 

I. a aj II. stupňa 

Bývalý reprezentant má nárok  na uznanie trénerskej kvalifikácie za týchto podmienok : 

 - o trénerskú kvalifikáciu požiada 

mailto:hanatoczik@centrum.cz
mailto:skoncokova@gmail.com
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 - splní podmienky organizátora ( je členom SKrZ, uhradí poplatok za pridelenú 

  trénerskú kvalifikáciu, vypracuje, odovzdá a obháji záverečnú prácu pred 

  komisiou TMK ) 

Pán Jozef Beständig doteraz nepožiadal VV SKrZ o vykonanie skúšok na pridelenie 

trénerskej licencie v zmysle platnej akreditácie, neabsolvoval seminár pre národných TŠ a 

tým nesplnil ani podmienku pre účasť  na medzinárodného TŠ. 

 

K bodu č. 8 – Návrh širšej nominácie na SZU Granada 2015 

TMK predkladá návrh na širšiu nomináciu na SZU Granada 2015. 

 

Ţeny  Kunová, Rajičová, Simančíková ( zoradené podľa abecedy) 

TP  Testa – Csőlley  

Tréneri Vardanjan, Krokavec, Dvojnikov, Pelizzola 

  

K bodu č. 9 – Príprava na Oponentúru 2014 

TMK spracovala a zaslala pretekárom – reprezentantom, ich trénerom a predsedom klubov 

pozvánku na OPONENTÚRU 2014 ktorá sa uskutoční dňa 16.05.2014 v Bratislave. 

Pretekári a tréneri majú spracovať a odovzdať do termínu 12.05.2014 

- vyhodnotenie sezóny 2013-2014 

- plán činnosti na sezónu 2014 – 2015 
 
  

K bodu č. 10 – Grant P&G pre olympijské nádeje 

TMK predložila návrh na zaradenie B. Dobiášovej a M.Klepocha do Grantu  P&G pre 

olympijské nádeje.  

Pani Tőcziková v spolupráci so zákonnými zástupcami pretekárov spracovali požadované 

materiály, ktoré budú po schválení VV SKrZ  prostredníctvom GS zaslané na SOV. 

 

K bodu č. 11 – Rôzne   

1/  Po opätovnej žiadosti VV SKrZ bola Monika Simančíáková zaradená do projektu 

 NŠC, podpora TŠ – v sume 1 000 Eur 

 

2/ NŠC pripravuje realizáciu oponentúr Harmonogramov športovej prípravy pre 

 športovcov, členov NSC a  Projektu podpory vybraných športovcov na rok 2014. 

 Harmonogram a Protokol hodnotenia športovej  prípravy v OHC 2011-2014 M. 

 Simančíkovej predloži na NŠC a v kópii odovzdá na SKrZ. Za SKrZ sa  oponentúry 

 sa zúčastní pani Babušíková. 

 

3/ TMK  žiada trénerov ako aj predsedov klubov, aby prekontrolovali účasť svojich 

 pretekárov na medzinárodných pretekoch ( príloha č.1) a nahlásili prípadné doplnky, 

 zmeny a úpravy na adresu hanatoczik@centrum.cz  

 

  

4/ TMK osloví trénerov, ktorých pretekári sa zúčastnili MSR v IK, aby predložili svoje 

 návrhy k rozdeleniu tejto ketagórie – podľa veku a výkonnosti.  Súčasťou návrhov 

 budú dlžka a obsah VJ pre jednotlivé kategórie.. TMK návrhy spracuje a predloží ako 

 návrh do súťažného poriadku na sezónu 2014-2015. 

 

 

 

Zapísali členovia TMK 
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