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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 2/2015 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo zasadnutím TMK 15.03.2015 v Púchove 

e-mailovou komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 15.02. – 31.03.2015 
 

Prítomní na zasadnutí : 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. Návrh nominácie na MS 

2. Hodnotenie sledovania plnenia kritérií pre zaradenie do výberu a repre k 31.03.2015 

3. Hodnotenie výsledkov reprezentácie na MSJ a MS 

4. Oponentúra 2015 

5. Seminár trénerov 

6. Školenie trénerov I.II.III.stupňa 

7. Akreditácia trénerov 

8. ISU WDT  Gdansk 2015 

9. Rôzne  

 

 

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

MS 

 Ženy – Rajičová (náhr. Dobiášová,) 

 Muži – TMK nenominuje - nesplnili bodové skóre 

 TP - Testa – Csőlley (bez náhradníka) 

 Tréneri – Krokavec , Pelizolla,  

 

 

K bodu č. 2 – Hodnotenie sledovania plnenia kritérií pre zaradenie do výberu a repre 

k 30.03.2015 

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

(príloha č.1a,1b ) 

 

 

K bodu č. 3 – Hodnotenie výsledkov reprezentácie na MSJ a MS 
 TMK vyhodnotila výsledky reprezentácie SVK z pretekov MSJ a MS 

(príloha č.2) 

 

K bodu č. 4 – Oponentúra 2015  
TMK spracovala a zaslala pretekárom – reprezentantom, ich trénerom a predsedom klubov 

pozvánku na OPONENTÚRU 2015 ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2015 v Bratislave. 

Pretekári a tréneri majú spracovať a odovzdať do termínu 07.05.2015 

- vyhodnotenie sezóny 2014-2015 

- plán činnosti na sezónu 2015  
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K bodu č. 5 – Seminár trénerov 

 TMK pripraví seminár trénerov, ktorý bude zameraný na predĺţenie platnosti trénerskej 

licencie v prípade poţiadavky aj na obnovu trénerských preukazov. Seminár sa uskutoční 

06.06.2015 v Bratislave. Hlavnými bodmi seminára budú prednášky trénerov SVK – účastníkov 

IDP Ostrava (metodika nácviku  2A, 2F/3F, 2Lz/3Lz, skok do nízkej piruety a plánovanie 

tréningového procesu ). 

Oznam o seminári bude rozposlaný na kluby a uloţený na web stránke SKrZ. Garantom seminára 

sú členky TMK S.Končoková a H.Tőcziková. 

 

 

K bodu č. 6 – Školenie trénerov I. II.III.stupňa 

 TMK pripravila OZNAM ohľadne školení trénerov I. II. III.stupňa. Oznam bude uloţený 

na web stránke SKrZ. Prihlášky ohľadne školení je potrebné zasielať priebeţne na adresy 

skoncokova@gmail.com a v kópii na hanatoczik@centrum.cz 

 

V prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov a po pridelení Akreditácie pre SKrZ sa 

uskutočnia jednotlivé školenia. 
 

 

K bodu č. 7 Akreditácia trénerov 

 Za TMK podklady k akreditácii v spolupráci s KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici 

pripravuje S.Končoková a spoluprácu s UNIPO Prešov rieši p.H.Tőcziková. Pripravujú sa všetky 

potrebné materiály, ktoré sa konzultujú s MŠVVaŠ SR.  

 

 

K bodu č. 8 ISU WDT Gdansk 2015 

 TMK pripravila návrh účastníkov pre ISU World Development Trophy Gdansk 2015, 

ktorý sa bude konať v termine 27.04.- 02.05.2015. Návrh bol spracovaný na základe SP 

a redukovaného rebríčka SP, nakoľko uzávierka prihlášok bola pred M-SR. 

Návrh bol zaslaný na kluby a trénerom jednotlivých pretekárov s tým, ţe kaţdý navrhnutý 

pretekár musí zaslať svoje vyjadrenie a potvrdiť svoju účasť / neúčasť 

 

Organizátor hradí : 

- pobytové náklady 1 pretekárovi v kaţdej kategórii 

- pobytové náklady 1 trénera za výpravu 

 

Návrh nominácie ( príloha č.3) 

TŠ – Zuzana Drnzíková ( náhr. Zuzana Horoščáková ) 

 

Tréneri – osobní tréneri. Návrh nominácie trénera pripraví a predloţí TMK po potvrdení všetkých 

navrhnutých pretekárov.  

 

Pretekári : 

Juniorky :  Hagarová Alexandra ( náhr. Letenayová Nina, Magulová Miroslava) 

Juniori :    Klepoch Marco,  ( náhr..Kršňák Jakub) 

BasicNovice B Girls: Pucherová Mária Sofia,   (náhr. Gabániová Ema, Iglárová Tamara ) 

BasicNovice B Boys:  Fukas Simon,  (náhr. Grinč Anton Gregor, Hrnek Bohuš ) 

BasicNovice A Girls:  SrbeckáBianca,   ( náhr. Doboszová Ema, Mifkovičová Claudia ) 

BasicNovice A Boys:   Molnár Filip,    ( náhr.. Rázga Patrik, Kozma Kristián) 
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K bodu č. 9 – 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 predloţila minimálne TS pre samoplátcov - účastníkov MSR pre kategóriu juniorov  

  Ţeny KP  13  VJ  28 

  Muţi    KP  13  VJ  35 

 

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

 SKrZ.  

 

5/  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.   

 

6/  TMK ţiada o vysvetlenie z akého dôvodu boli vloţené TESTY výkonnosti ( Zvolen ), 

 nakoľko v športovom kalendári, ktorý sa predkladal na RP tieto testy neboli vypisané.   

 O tomto rozhodnutí  TK neboli kluby ani tréneri vôbec informovaní. 

 
 

 

 

Zapísali členovia TMK 


