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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 4/2014 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo  

e-mailovou komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 15.-31.05.2014 

a zo zasadnutia ohľadne Interpretačného korčuľovania, ktoré sa konalo 

dňa 24.05.2014 v Trenčíne  

 
 

e-mailová komunikácia medzi členmi TMK :  

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

 

Zasadnutie ohľadne interpretačného korčuľovania 24.05.2015 Trenčín : 

   H.Tőcziková, B.Srbecká, M.Jablonská, J.Sýkorová, D.Mitická 

    

   

Program zasadnutí: 

1. Materiál za TMK na VZ SKrZ 

2. Previerky 

3. Školenia trénerov  

4. Návrh na nomináciu na JGP v sezóne 2014 - 2015  

5. Školenie a seminár TŠ a TC 

6. Informácia o IDP Ostrava 

7. Návrh TMK do Súťažného poriadku v sezóne 2014-2015 pre  Interpretačné 

korčuľovanie  

8. Rôzne  

 

K bodu č. 1 – Materiál za TMK na VZ SKrZ 

 Členovia TMK spracovali správu o činnosti TMK za sezónu 2013 – 2014. Správa 

spolu s prílohami bude rozposlaná prostrednícvom sekretariátu všetkým účastníkom VZ 

SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 31.05.2014 ( príloha č. 1 – 8 ) 

 

K bodu č. 2 – Previerky  
TMK navrhuje termín previerok dňa 23.08.2014 v Bratislave. 

Pani Nétryová : 

- pripraví a rozpošle pozvánky do termínu 15.06.2014 ( príloha č.9 ) 

- zabezpečí ľadovú plochu 

- spolu s TK zabezpečí rozhodcov, TŠ,TC, rozhodcovský systém 

 

K bodu č. 3 – Školenia trénerov  

TMK oznámila dňa 22.3.2014 prostredníctvom web stránky SKrZ informáciu o prihlásení sa  

na školenia trénerov I. – III.kvalifikačného stupňa. 

Do termínu 10.04.2014 sa prihlásil nasledovný počet záujemcov: 

    I.stupeň 20 osôb 

    II.stupeň 7 osôb 

    III.stupeň 11 osôb 

 

Členka TMK S.Končoková jednala so všetkými fakultami športu o možnosti absolvovania 

všeobecných predmetov na niektorej z fakúlt v BL, PO, BB. 
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I.stupeň termín 24.- 25.05.2014 B.Bystrica 

Všetkým záujemcom boli zaslané informácie zo SKrZ ako aj z fakulty športu v BB 

Všeobecnej časti sa za krasokorčuľovanie zúčastnilo 15 záujemcov  

Poplatok za všeobecnú časť činil 40 eur ( platba sa zasiela na fakultu) 

 

II.stupeň termín I.časti 15. – 16.06.2014    termín II.časti 21.– 22.06.2014       B.Bystrica 

Všetkým záujemcom bolú zaslané informácie zo SKrZ a následne aj z fakulty športu v BB 

O školenie malo záujem 7 osôb, ktorým bola zaslaná informácia o termíne a výške poplatku 

Poplatok za všeobecnú časť činí 80 eur ( platba sa zasiela na fakultu) 

 

III.stupeň 

O školenie prejavilo záujem 11 osôb. Ani jedna z fakúlt toho roku momentálne neplánuje 

s organizovaním všeobecnej časti a to z dôvodu, že je zo strany iných športov je nízky záujem 

o zvýšenie si tejto trénerskej kvalifikácie.  

 

IV.stupeň 

Na túto trénerskú kvalifikáciu nemá SKrZ povolenie.  

Licenciu trénera IV.stupňa v krasokorčuľovaní je možné získať len bakalárskym štúdiom 

v trvaní 3 rokov s vopred dohodnutou akceptovanou univerzitou, podľa platných 

akreditačných smerníc v zmysle zákona o vysokých školách.  

 

poznámka 

V prípade ukončenia FTVŠ je možné uznať skúšky v rozsahu predmetov, ktoré sú totožné s 

predmetmi školenia vo všeobecnej časti, avšak táto skúška nesmie byť staršia ako 3 roky. 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh na nomináciu na JGP v sezóne 2014 - 2015  
TMK predkladá návrh na nominácie na JGP 

 

27. – 31.08.2014 Ljubljana Slovinsko   Rajičová, Kršňák 

03. – 07.09.2014 Ostrava Česká republika  Dobiášová, Klepoch  

24. – 28.09.2014 Tallinn  Estónsko   Dobiášová, Kršňák 

08. – 12.10.2014  Zágreb  Chorvatsko   Rajičová, Klepoch 

 

Po previerkach bude nominácia upresnená a doplnení budú aj náhradníci. 

 

10. – 14.09.2014 Nagoya Japonsko - kategória ženy  

- pretek  ponúknuť ako samoplatca pre pretekárky  

     juniorky – Hriňáková, Murcková   

     st.žiačky – Letenayová, Hagarová 

 

- po schválení tohto návrhu VV SKrZ, bude pretekárom zaslaná informácia.  

Záujemci – samoplatci o účasť na JGP Nagoyoa sa nusia písomne prihlásiť podľa pokynov, 

ktoré budú uvedené v informáciách. Účasť pretekárky na previerkch bude povinná. 

 

 

K bodu č. 5 – Školenie a seminár TŠ a TC  

TMK navrhuje termín školenia nových TŠ a TC v termíne  22. – 24.08.2014 a seminár TŠ a 

TC dňa  23.08.2014 v Bratislave. Pani Drnzíková pripraví : 

- informačnú pozvánku do termínu 15.06.2014 , ktorá bude uložená na web stránke 

SKrZ 
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- program školenia a seminára do termínu 30.07.2014 

- rozpošle pozvánky pre doterajších Tš a TC na seminár  

 

 

K bodu č. 6 – Informácia o IDP Ostrava  

V dňoch 6.5. - 11.5.2014 sa v Ostrave uskutočnil prvý kemp zo štvorročného projektu 

IDP pod záštitou ISU.  

Projektu sa zúčastnilo 8 krajín – Česko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, 

Srbsko, Švajčiarsko. Zo Slovenska sa na prvom kempe zúčastnilo 5 trénerov, 5 pretekárok, 1 

technický špecialista a 1 rozhodca. Celý kemp bol výborne zorganizovaný. Tréneri denne 

absolvovali s pretekármi 3 lekcie na ľade a 3-4 teoretické prednášky.   

 Všetky prednášky boli vedené odborníkmi s množstvom praktických skúseností 

v krasokorčuľovaním. Teoretické poznatky z oblasti histórie, biomechaniky, plánovania 

tréningovej činnosti atď. viedli manželia Valerie and Barry Bartlett. Praktická časť na ľade 

prebiehala pod vedením vynikajúcich - Briana Orsera, Raphaela Aratunyana, Peter Gruttera a 

Igora Tchynaeva.  Fitness tréning a testovania viedla fínka Riina Valto. 

 Veľmi pozitívne boli hodnotené lekcie s Igorom Tchynaevom zamerané na 

prezentáciu pretekárov. Počas 3 tréningov s pretekármi nacvičil krátku show, v ktorej všetci 

mohli ukázať to najlepšie zo seba. Veľmi pozitívne hodnotím prezentáciu  našich 

krasokorčuliarok. Pretekári okrem 3 tréningových jednotiek na ľade, absolvovali denne aj 

hodinu tanca alebo fitnes a 2 teoretické prednášky vedené veľmi zaujímavou formou. 

Celkové zhodnotenie je veľmi pozitívne pre trénerov, pretekárov i činovníkov. 

 

 

K bodu č. 7 – Návrh TMK do Súťažného poriadku v sezóne 2014-2015 pre  

Interpretačné korčuľovanie  

 TMK oslovila po MSR IK trénerov a kluby k spolupráci pri tvorbe na znemy 

v interpretačnom korčuľovaní.  

Dňa 24.05.2014 sa konalo stretnutie, na ktorom sa pripravili a spracovali podklady k novému 

rozdeleniu a náplniam IK a Adult. 

Členovia TMK všetky podklady spracovali a pripravili návrh pre Interpretačné korčuľovanie 

do Súťažného poriadku na sezónu 2014-2015 ( príloha č.10) 

 

 TMK spracuje podklady a návrhy ešte pre ďalšie kategŕie , ktoré nie sú súčasťou SP. 

Sú to kategórie Adult, Hviezdičky a Začiatočníci. Materiál bude spracovaný do 30.07.2014. 

 

 

K bodu č. 8 – Rôzne  

1/ Informácia ohľadne SZU 2015 – SAUŠ poskytol pre krasokorčuľovanie tieto miesta: 

  1 žena 

  1 tanečný pár 

  2 tréneri  

2/ TMK spracovala návrh číselnej nominácie na JGP v sezóne 2014 -2015. Návrh 

 predloží na schválenie VV. 

3/ Pripomienky,  ktoré zaslali tréneri, prípadne predsedovia klubov k chybám, ktoré boli 

 uvedené v materiáloch TMK boli odstránené. 

 

 

Zapísali členovia TMK 


