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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 3/2014 

z rozšíreného zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo v Ostrave dňa  08.05.2014, 

v Bratislave dňa 16.05.2014 a e-mailovou komunikíciou medzi členmi TMK 

v čase od 01. – 15.05.2014 

 
rozšírené zasadnutie Ostrava :  H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová, S.Končoková, 

     V.Dvojnikov a účastníci projektu IDP Ostrava  

     M.Kuštárová, E.Simančíková, V.Dvojnikov, Ľ.Remiš, 

     M.Bokor, R.Vrlák,  

riadne zasadnutie Bratislava :   H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová,  

e-mailová komunikácia medzi členmi TMK :  

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

     

   

Program zasadnutí: 

 

1. Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov v sezóne 2013 – 2014  

 k 18.05.2014  

2. Svetový rebríček ISU a plnenie technického skóre v sezóne 2013 – 2014   

3. Vyhodnotenie medzinárodných pretekov za sezónu 2013-2014  

4. Návrh smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014/2015 v kategórii 

sólo  

5. Návrh smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014/2015 v kategórii 

tance   

6. Návrh na nominačné kritériá a zaradenie pretekárov do širšieho výberu na SZU 

Granada 2015  

7. Návrh na nominačné kritériá a zaradenie pretekárov do širšieho výberu na EYOWF 

2015  

8. Levely na sezónu 2014-2015 

9. Návrh na zaradenie do reprezentčných družstiev na sezónu 2014/2015 

10. Previerky výberu a repre na sezónu 2014/2015 

11. Percentuálne rozdelenie fin.prostriedkov za sezónu 2013-2014 

12. Percentuálne rozdelenie fin.prostriedkov za sezónu 2014-2015 

13. JGP na sezónu 2014/2015 

14. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 – Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov za sezónu       

2013 – 2014 k  18.05.2014  

Plnenie pre zaradenie do výberov a repre počas uplynulej sezóny sledovala p.Nétryová. 

( príloha č.1a, 1b, 1c )  

 

 

K bodu č. 2 – Svetový rebríček ISU a plnenie technického skóre v sezóne 2013 – 2014 
Svetový rebríček ISU a plnenie  technického skóre v sezóne 2013 – 2014 počas uplynulej 

sezóny sledovala p.Nétryová. ( príloha č.2, č.3 )  
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K bodu č. 3 - Vyhodnotenie medzinárodných pretekov za sezónu 2013/2014 

Za TMK spracovala p.Tőcziková účasť a umiestnenia pretekárov SVK na ISU a 

medzinárodných pretekoch v sezóne 2013-2014 ( príloha č.4)  

 

K bodu č. 4 – Návrh smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014/2015v 

kategórii sólo 

TMK v spolupráci s ďalšími trénermi čiastočne upravila a predkladá  Návrh smernice na 

sledovanie a hodnotenie pretekárov na sezónu 2014 – 2015 pre kategórie SÓLO ( príloha č.5 )  

 

K bodu č. 5  - Návrh smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014/2015 

v kategórii tance 

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

pretekárov na sezónu 2014 – 2015 pre TANCE ( príloha č.6 )  

 

K bodu č. 6 – Návrh na nominačné kritériá a zaradenie pretekárov do širšieho výberu 

na SZU Granada 2015  

TMK v spolupráci s ďalšími trénermi vypracovali návrh na nominačné kritériá na SZU 

Granada 2015 ( príloha č.7)  

 

K bodu č. 7 – Návrh na nominačné kritériá a zaradenie pretekárov do širšieho výberu 

na EYOWF 2015  

TMK v spolupráci s ďalšími trénermi vypracovali návrh na nominačné kritériá na EYOWF 

2015 ( príloha č.8)  

 

K bodu č. 8 – Levely na sezónu 2014-2015 
Pani Z.Drnzíková pripravila preklad Stupne obtiažţnosti – Levely platné pre sezónu 2014-

2015 ( príloha č. 9)  

 

K bodu č. 9 – Návrh na zaradenie do reprezentačných družstiev na sezónu 2014/2015 

TMK predkladá návrh na zaradenie pretekárov SVK do širších reprezentačných družstiev na 

sezónu 2014/2015 ( príloha č.10 )   

 

K bodu č. 10 – Pevierky výberu a repre na sezónu 2014/2015 

TMK v spolupráci s ďalšími trénermi rozhodla o termíne previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 

23.08.2014 v Bratislave. Previerok sa budú musieť zúčastniť všetci pretekári, ktorí budú mať 

„záujem“ o nomináciu na ISU preteky, SZU, EYOWF, prípadne o úhradu niektorého 

medzinárodného preteku. 

Pozvánku pripraví a rozpošle p.Nétryová do 31.mája 2014.  

Zabezpečí ľadovú plochu a v spolupráci s TK zabezpečí rozhodcov a technický panel. 

 

K bodu č. 11 – Percentuálne rozdelenie fin.prostriedkov za sezónu 2013-2014 

TMK pripravila návrh na percentuálne ohodnotenie pretekárov a trénerov pri 

prerozdeľovaní finančných prostriedkov z MŠ SR pre pretekárov na rok 2014 a to na základe 

výsledkov a plnenia kritérií v sezóne 2013-2014  

 

A    100 %  finančných prostriedkov 

B     75 %  finančných prostriedkov 

do 18 rokov      20%   finančných prostriedkov  

Mládež     40 %  finančných prostriedkov 

Staršie žiactvo   40 %  finančných prostriedkov  

Mladšie žiactvo  10%  finančných prostriedkov  
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K bodu č. 12 – Percentuálne rozdelenie fin.prostriedkov za sezónu 2014-2015 

TMK predkladá návrh na percentuálne ohodnotenie pretekárov a trénerov pri 

prerozdeľovaní finančných prostriedkov z MŠ SR pre pretekárov na rok 2015 a to na základe 

výsledkov a plnenia kritérií v sezóne 2014-2015  

 

A    100 %  finančných prostriedkov 

B     75 %  finančných prostriedkov 

do 18 rokov      20%   finančných prostriedkov  

Mládež     40 %  finančných prostriedkov 

Staršie žiactvo   40 %  finančných prostriedkov  
Pretekári kategórie staršieho žiactva, ktorí budú súťažiť v sezóne 2014-2015 v danej kategórii 
posledným rokom, môžu 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 
prekategóriu MLÁDEŽ. 
Mladšie žiactvo  ostáva v sledovaní, bez nároku na finančnú dotáciu 

 

Na pridelenie finančmej dotácie musí pretekár splniť kritériiá pre zaradenie do výberu a repre 

minimálne dva krát. 

 

K bodu č. 13 – JGP na sezónu 2014/2015 

 

Junior Grand Prix v sezóne 2014/2015    pridelené SVK 
 

20. – 24.08.2014 Courchevel Francúzko 

27. – 31.08.2014 Ljubljana Slovinsko   ženy, muži 

03. – 07.09.2014 Ostrava Česká republika  ženy, muži 

10. – 14.09.2014 Nagoya Japonsko   ženy 

24. – 28.09.2014 Tallinn  Estónsko   ženy, muži 

01. – 05.10.2014 Drážďany Nemecko 

08. – 12.10.2014  Zágreb  Chorvatsko   ženy, muži 

 

TMK navrhuje VV SKrZ , aby požiadalo ISU o výmenu JGP Japonsko za JGP Courchevel, 

prípadne JGP Drážďany. 

Návrh na širsiu nomináciu na JGP preloží TMK na VV SKrZ po oponentúre. Nominácie budú 

upresnené po previerkach po 23.08.2014. 

 

 

K bodu č. 14 – Rôzne   
1/ TMK obdržala požiadavku od p.Zamborskej, aby sa dlžka VJ v kategórii ml.žiakov – 

 chlapci skrátila na 3 min.  

 

2/ VV SKrZ obdržal listy – žiadosť o vysvetlenie od p.Srbeckej k projektu Development 

 Gdaňsk a IDP Ostrava. Odpoveď na listy spracovala TMK 

 

3/ TMK predkladá návrh na udelenie vyznamenania na VZ SKrZ pre trénerov z  

 príležitosti ich životného jubilea: 

    Reitmayerová Iveta 27.09.1963 

    Schmidová Jana 02.03.1964 

    Zamborská Helena 16.03.1954 

    Simančíková Eva 20.06.1964 
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4/ K termínu 02.12.2014 končí platnosť akreditácie trénerov. TMK pripraví podklady 

 k novej akreditácii trénerov ktorej súčasťou budú aj TŠ.  

 Termín spracovania a predloženia na schválenie VV SKrZ do 20.07.2014. 

   

 

Zapísali členovia TMK 


