
1 

 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 5/2014 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo 23.08.2014 v Bratislave a 

e-mailovou komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 01.06. – 20.09.2014 
 

na zasadnuti prítomni : H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová, S.Končoková 

 

e-mailová komunikácia medzi členmi TMK :  

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

 

Program zasadnutí: 

 

1. Previerky 

2. Školenia trénerov  

3. Školenie a seminár TŠ a TC 

4. Príprava materiálov za TMK do Súťažného poriadku na sezónu 2014-2015  

5. Akreditácia trénerov 

6. Nominačné technické skóre na MSR seniorov 

7. Testy výkonnosti 

8. Návrh  číselnej nominácie na ISU šampionáty za TMK 

9. Rôzne  

 

 

K bodu č. 1 – Previerky 

 Previerky, ktoré sa konali dňa 23.08.2014 v Bratislave pripravovala za TMK 

p.Nétryová,  ktorá zároveň spracovala správu z týchto previerok. ( príloha č.1, 1a,1b,1c,1d ) 

 

K bodu č. 2 – Školenia trénerov 
Na základe prihlášok na školenia trénerov v krasokorčuľovaní sa uskutočnilo školenie I. a II. 

stupňa. Školenie zabezpečuje za TMK p.Končoková 

I.stupeň  

Všeobecná časť  24.- 25.05.2014  B.Bystrica ( zúčastnilo sa  ..... frekventantov ) 

Špecializácia  29. – 30.08.2014 Brezno  - zúčastnilo sa 11 frekventntov, ktorí záverečným 

testom  a skúškou ziskali kvalifikáciu trénera I.stupńa..Trénerom bude zaslaný trénerský 

preukaz a certifikát do 30.09.2014 

 

II.stupeň  

Všeobeccná časť  - I.časť 15. – 16.06.2014     II.časť  21.– 22.06.2014       B.Bystrica 

Špecializácia  I.časť 29. – 30.08.2014 Brezno.  Zúčastnili sa 3 frekventanti. 

 

II.časť špecializácie a obhajoba záverečnej práce sa uskutočnia do 30.10.2014 

 

K bodu č. 3 – Školenie a seminár TŠ a TC 

Školenie a seminár TŠ a TC sa konal spolu so seminárom rozhodcov v novom termíne 

20.09.2014 v Nitre. Seminár TŠ zabezpečovala za TMK p.Drnzíková, ktorá zároveň 

spracovala správu ( príloha č.2 ) 
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K bodu č. 4 – Príprava materiálov za TMK do Súťažného poriadku na sezónu  

2014 -2015  

Členky TMK pripravili podklady materiálov na RP , ktorá sa konala dňa 13.09.2014 

v Bratislave. Jedná sa o tieto materiály (príloha č.3, č.4,  č.5 ) 

1) Náplne  do KP a VJ pre kategórie SP 

2) náplne VJ pre kategórie mimo SP (IK, Adult, Hviezdičky, Začiatočníci ) 

3) levely 

 

V spolupráci s TK pripravovali návrh Súťažného poriadku na sezónu 2014/2015 

 

 

K bodu č. 5 – Akreditácia trénerov 

Na základe žiadosti TMK bol na SKrZ doručený materiál z MŠVaV SR ohľadne Akreditácie 

z roku 2009. 

Členky TMK pripravia návrh novej akreditácie pre trénerov na roky 2014 – 2018 a predložia 

ho na pripomienkovanie a na schválenie VV SKrZ do 20.10.2014. Materiál musí byť zaslaný 

na  MŠVaV SR do 30.10.2014 a to v termíne 3 týždne pred zasadaním Akreditačnej komisie.  

Akreditáciu trénerov zabezpečuje za TMK p.Tőcziková a p.Končoková. 

 

K bodu č. 6 – Nominačné technické skóre 

TMK na základe schváleného Súťaného poriadku na sezónu 2014/2015 - Hlava II. bod 5 iii 

predkladá návrh na nominačné technické skóre na MSR pre kategóriu seniorov 

 muži  KP 20,00  VJ  42,00  

 ženy  KP 20,00  VJ  35,00  

 TP  KT 18,00  VT 28,00 

 

 

K bodu č. 7 – Testy výkonnosti  

Na základe malých úprav v pravidlách TMK upravila v Testoch výkonnosti test č.3, bod 13 – 

zmena skratky  na CCoSp3p3 a v teste č. 4 bod 10 zmena  skratky: CCoSp3p2 ( príloha č. 6  )  

 

K bodu č. 8 - Návrh  číselnej nominácie na ISU šampionáty  

TMK predkladá návrh číselnej nominácie na ISU šampionáty :  

ME 1 žena, 1 muž, 1 TP , 3 tréneri 

MSJ 1 žena, 1 muž, 2 tréneri 

MS 1 žena, 1 muž, 1 TP , 3 tréneri 

 

 

K bodu č. 9 – Rôzne  

 

1/ TMK berie na vedomie rozhodnutie VV SKrZ  na základe  výsledkov previerok 

 o zmene nominácie na JGP Japonsko  

2/ TMK pripravila podklady – odpoveď na listy p.Bokora  

3/ TMK  berie na vedomie oznámenie o zranení pretekára M.Klepocha  a na základe tejto 

 informácie boli navrhnuté zmeny v nominácii na JGP pre kategóriu mužov. 

 

 

 

Zapísali členovia TMK 


