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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 1/2015 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo e-mailovou komunikáciou medzi členmi 

TMK v čase od 01.01. – 15.02.2015 
 

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

 

Program zasadnutí: 
 

1. Návrh nominácie na ME a MSJ 

2. Návrh nominácie na EYOWF a SZU 2015 

3. Hodnotenie sledovania plnenia kritérií pre zaradenie do výberu a repre k 15.02.2015 

4. Priebeţné hodnotenie výsledkov reprezentácie 

5. Rôzne  

 

 

K bodu č. 1  - Návrh nominácie na ISU šampionáty 
TMK predkladá návrh nominácie na ISU šampionáty: 

ME : 

 Ženy – Rajičová (náhr. Dobiášová,) 

 Muži – Klepoch ( bez náhradníka ) 

 TP - Testa – Csolley (bez náhradníka) 

 Tréneri – Krokavec , Pelizolla,  

Vzhľadom na to, ţe ME kolidujú s EYOWF-om na ţiadosť a návrh osobného trénera (pretekára 

M.Klepocha)  p.Dvojnikova TMK navrhuje poţiadať p.I.Tokošovú , aby trénersky viedla v čase 

ME pretekára M.Klepocha.  

 

MSJ :  

 Ženy – Rajičová (náhr. Dobiášová, Hagarová, Letenayová ) 

 Muži – Klepoch (náhr.Kršňák) 

 Tréneri – Dvojnikov ( náhr.Bokor) 

 

 

K bodu č. 2 – Návrh nominácie na EYOWF a  SZU 2015 

TMK predkladá návrh na nomináciu : 

EWOWF 2015: 

 Ženy – Hagarová /(náhr.Letenayová, Magulová ) 

 Muži – Kršňák ( bez náhradníka ) 

 Tréneri – Dvojnikov , Bokor 

 

SZU 2015: 

 Ženy – Kunová ( bez náhradníka ) 

 TP - Testa – Csolley (bez náhradníka) 

 Tréneri – Pelizolla, Vardanjan 
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K bodu č. 3 – Hodnotenie sledovania plnenia kritérií pre zaradenie do výberu a repre 

k 15.02.2015 

 p.Netryová za TMK spracovala sledovanie plnenia kritérií pre zaradenie do výberu a repre  

(príloha č.1 ) 

 

 

K bodu č. 4 – Priebežné hodnotenie výsledkov reprezentácie 
 TMK vyhodnotila výsledky reprezentácie SVK z pretekov EYOWF 2015, ME, SZU 

(príloha č.2) 

 

K bodu č. 5 – Rôzne 

1/ Na web stránke SKrZ je oznam ohľadne prihlásenia sa na ISU Youth Recruitment 

 Program. V prípade záujmu je potrebné postupovať podľa infomácii. 

2/ Za TMK p.Drnzíková spracovala návrh nominácií TŠ a ATŠ MSR Nádejí, Ţiakov 

 a Juniorov. Návrh bol odovzdaný na TK a na schválenie VV SKrZ  

3/ TMK spracovala podklady k Výzvam na MŠVVaŠ SR za svoju oblasť a predloţila VV 

 SKrZ.  

 

4/  Na základe ISU Comm. 1931 sa na Development Seminár pre ŠD ktorý sa bude konať 

 v Sochi v termíne 28.05. – 07.06.2015 prihlásila D.Rišková. Náklady na pobyt hradí ISU, 

 cestovné náklady sú na náklady účastníka.   

 

 
 
 

 

Zapísali členovia TMK 


