
1 

 

 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 6/2014 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo 02.10.2014 v Bratislave a 

e-mailovou komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 21.09. – 30.10.2014 

 

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

    S.Končoková - ospravedlnená 

 

e-mailová komunikácia medzi členmi TMK :  
   H.Tőcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová, S.Končoková 

 

Program zasadnutí: 
 

1. Vyhodnotenie  JGP 2014 a medzinárodných pretekov 

2. Vyhodnotenie  ONT 2014 

3. Správa pracovnom stretnutí členov TMK, VV SKrZ a trénerov p.Dvojnikova a p.Bokora 

4. UPRAVA kritérií na Sledovanie do výberu a repre na sezónu 2014-2015 

5. Zoznam sledovaných pretekov SP na sezónu 2014-2015 

6. EYOF Vorarlberg Liechtenstein 2015 

7. Testy výkonnosti – návrh na zloţenie komisie 

8. Rôzne  

 

 

K bodu č. 1  - Vyhodnotenie  JGP 2014  
TMK zhodnotilo všetky výsledky pretekárov SR na pretekoch JGP v sezóne 2014-2015 

TMK gratuluje všetkým pretekárom, ktorí reprezentovali SKrZ na pretekoch JGP za ich pekné 

výsledky a umiestnenia. Za dosiahnuté výsledky ďakujeme pretekárom ako aj ich osobným 

trénerom a  organizačným tímom všetkých pretekárov 

 

Meno pretekára JGP 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

 KP / VJ 

celkové  

umiestnenie 

celkové 

skóre 

Plnenie 

Kršňák Jakub Ljubljana 23 19/18 18 112,81 30% Mlá 

Rajičová Nicole Ljubljana 27 3/5 4 149,11 100% A 

Dobiášová Bronislava Ostrava 28 17/16 16 108,66 60% 17r. 

Hagarová Alexandra Aichi 27 20/16 18 99,69 100% Mlá 

Kršňák Jakub Tallinn 26 24/26 26 95,82 0% Mlá 

Dobiášová Bronislava Tallinn 30 16/18 17 109,87 30% 17r. 

Rajičová Nicole Zagreb 32 3/5 4 147,50 100% A 

 

Klepoch Marco - nominovaný na JGP Ostrava ( nenastúpil z dôvodu nemoci )  

   - nominovaný na JGP Zagreb ( nenastúpil z dôvodu zranenia ) 

Pretekárovi prajeme skoré uzdravenie a návrat do tréningového procesu. 
 

 

K bodu č. 2 – Vyhodnotenie  ONT 2014 

Za dosiahnuté výsledky ďakujeme pretekárom ako aj ich osobným trénerom a  organizačným 

tímom všetkých pretekárov 
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Meno pretekára ONT 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

 KP / VJ 

celkové  

umiestnenie 

celkové 

skóre 

Plnenie 

Klepoch Marco Bratislava 7 6/6 6 119,84 0,00% 

Kršňák Jakub Bratislava 7 7/7 7 110,64 30% Mlá 

Dobiášová Bronislava Bratislava 16 9/10 10 124,42 60% Mlá 

Kunová Alexadra Bratislava 16 14/14 14 94,94 0,00% 

Testa F. – Csolley L. Bratislava 8 3/3 3 127,22  

 

Na pretek boli nominované ešte ďalšie pretekárky, ktoré sa však z preteku ospravedlnili : 

Rajičová Nicole - dňa 10.9.2014 došla e-mailom od p. Rajiča informácia, ţe sa Nicole Rajičová 

nemôţe zúčastniť na pretekoch Ondrej Nepela Trophy zo študijných dôvodov.                                                                                                       

 

Hriňáková Miroslava -  dňa 30.9.2014 e-mailom došlo na SKrZ oznámenie od p. Hriňáka, ţe 

jeho dcéra Miroslava Hriňáková sa nezúčastní na medzinárodných pretekoch Ondrej Nepela 

Trophy zo zdravotných dôvodov. 

 

TMK vzala oznámenia na vedomie a poţiadala GS o odhlásenie pretekárok z pretekov. 

 

 

K bodu č. 3 – Informácia z pracovního stretnutia členov TMK, VV SKrZ a trénerov 

p.Dvojnikova a p.Bokora 
 Dňa 02.10.2013 bolo zvolané rozšírené zasadnutie TMK ( pracovné stretnutie ) s členmi 

VV SKrZ a trénermi p.Dvojnikova a p.Bokora.  Zápis zo stretnutia tvorí prílohu č.1. 
 

K bodu č. 4 – ÚPRAVA kritérií na Sledovanie do výberu a repre na sezónu 2014-2015 
 Na  stretnutí členov TMK , VV SKrZ a trénerov p.Dvojnikova a p.Bokora dňa 02.10.2014 

bolo do kritérií na Sledovanie do výberu a repre na sezónu 2014-2015 zapracovaných niekoľko 

pripomienok zúčastnených trénerov ( príloha č.2 ) 

 

 

K bodu č. 5 – Zoznam sledovaných pretekov SP na sezónu 2014-2015 a podmienky na 

plnenie 
TMK  navrhuje opätovne zaviesť „sledované preteky“ SP. 

TMK zohladňuje : 

- rozloţenie sledovaných pretekov na celú sezónu 

- zadelenie v rámci celého Slovenska 

- ktoré a koľko zo sledovaných kategorií usporiadateľ plánuje 

- výber sledovaných pretekov kaţdoročne obmienať, aby neboli zvýhodnené iba niektoré 

kluby 
 

TMK predkladá zoznam sledovaných pretekov SP v sezóne 2014-2015:  

 1/   Tirnavia Edea Ice Cup (október) 

 2/   VC Košíc   ( november ) 

 3/   VC Bratislavy   ( december ) 

 4/ Novomestský pohár  ( január ) 

 5/ VC Zvolena   ( február ) 

 6/ VC Ţiliny   ( marec) 
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Zoznam sledovaných medzinárodných pretekov v sezóne 2014 – 2015  

ISU šampionáty  ME, MSJ, MS, 

Medzinárodné preteky  SZU, EYOWF, MON, Graz, Nice, Dortmund, Merano, preteky  

    Európskeho kritéria,  

Majtrovstvá Slovenska  

 

 

K bodu č. 6 – zasadnutie štábu  EYOF Vorarlberg Liechtenstein 2015 
 Slovenský olympijský výbor organizoval zasadnutie štábu EYOF Vorarlberg / 

Liechtenstein 2015, ktoré sa uskutočnilo  v stredu 22.10.2014 o 10:00  v sídle Slovenského zväzu 

biatlonu, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica. Zasadnutia sa zúčastnila p.Hana Tőcziková. 

Základné informácie : 

- krasokorčuľovanie sa bude jazdiť v meste DORNBIRN (437 m n.m), čo bude od 

ubytovacieho centra cca 60 km 

- zraz členov SVK výpravy bude dňa 23.01.2015 v Bratislave 

- odchod SVK výpravy bude dňa 24.01.2015 autobusom 

- oficiálne zahájenie EYOWF-u 2015 a prvé tréningy – 25. 01.2015 

- súťaţ KP 26.01.2015 (pondelok)  /  súťaţ  VJ 29.01.2015 (štvrtok ) 

- SOV rieši finančnú podporu na prípravu pre športovcov z Olympijskej solidarity 

- ďalšie zasadanie zasadnutie štábu EYOF 2015 sa uskutoční koncom novembra 2014 

- organiztorom bol vylosovaný rozhodca pre kategóriu muţi – TK predloţí návrh na VV 

 

 

K bodu č. 7 - Testy výkonnosti – návrh na zloženie komisie 
TMK navrhuje komisiu pre Testy výkonnosti ponechať vo svojej kompetencii a organizačné 

zabezpečenie v kompetencii TK. 

 

Zloţenie komisie :  1 TŠ  alebo TC ( ISU, medzinárodný, alebo národný s kvalifikáciou A )   

   1 rozhodca ( ISU, medzinárodný, alebo národný s kvalifikáciou I. stupňa) 

   1 tréner ( s kvalifikáciu IV. alebo V.stupňa ) 

 

Určovanie členov komisie :  TŠ a zástupcu trénera – TMK 

    TC a zástupcu rozhodcov – TK 

 

V čase konania Testov výkonnosti nie je dovolené, aby bol člen komisie v príbuzenskom vzťahu , 

prípadne aby bol trénerom niektorého z pretekárov. 

Výhodou by bolo, aby v sezóne na všetkých Testoch výkonnosti pracovala komisia iba v jednom 

zloţení.  

 

Na sezónu 2014-2015 TMK navrhuje do komisie na Testy výkonnosti:  

TŠ – Nétryová, Drnzíková, Začková,  

Tréner – Buřilová, Začková, Tőcziková      

 

 

 

K bodu č. 9 – Rôzne  

 

1/ TMK pripravila podklady pre odpovede  na listy p.Hriňáka a p.Kunu 

2/ Z MŠVVaŠ S prišla pozvánka na slávnostné ocenenie trénerov mládeţe pre p. Hanu 

 Tőczikovu za celoţivotnú prácu s mládeţou a pri prileţitosti jej ţivotneho jubilea. 
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 Slávnostné ocenenie sa konalo dňa 06.10.2014 v Bratislave na ktorom odovzdal minister 

 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Peter Pellegrini ocenenia. 

3/ Z ISU došla dňa 3.10.2014 pre tanečný pár Testa-Csőlley pozvánka na ISU Grand Prix 

 Chicago konané v USA 24.-26.10.2014 

4/ Dňa 17.9.2014 prišlo oznámenie od ADA SR, ţe 29.8.2014 odobrali vzorku na dopingovú 

 kontrolu na tréningu Marcovi Klepochovi a výsledok kontroly bol negatívny. 
5/  Od rodičov pretekárky Dominiky Murckovej došlo e-mailom oznámenie, ţe ich dcéra sa 

 zatiaľ na neurčitú dobu zo zdravotných dôvodov nebude zúčastňovať tréningového 

 procesu. 

6/ TMK pripravila podklady na ţiadosť pre finančnú podporu pretekárov EYOWF-u  

 2015 z Olympijskej solidarity. Ţiadosť je pre pretekárov – Kršňák,  Hagarová, Letenayová. 

7/ SKrZ bol po zasadnutí  Rady športu Slovenského olympijského výboru, poţiadaný o 

 doplnenie  informácií, týkajúcich sa projektu Slovenský olympijský tím mládeţe SOTM. 

 Do širšej nominácie športovcov, ktorí by mali byť podporovaní prostredníctvom Nadácie 

 Slovenského olympijského výboru v projekte SOTM, boli vybraní zástupcami Rady 

 športu nasledujúci športovci :  Krasokorčuľovanie -  Bronislava Dobiášová. 

 TMK pripravila podklady, ktoré po schválení VV SKrZ boli zaslané na SOV. 

8/ TMK blahoţelá krasokorčuliarskemu páru Petra Štubňová a Rastislav Vrlák k uzavretiu 

 sobáša dňa 06.09.2014.  
 

 

Zapísali členovia TMK 


