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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 7/2014 

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

TMK v čase od 01.11. – 31.12.2014 
 

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

 

Program zasadnutí: 
 

1. Nominačné kritéria na ISU šampionáty 

2. Plnenie technického skóre 

3. Plnenie kritérií na M-SR seniorov  -  4Nationals 

4. Plnenie kritérií na EYOWF 2015 

5. Rôzne  

 

 

K bodu č. 1  - Nominačné kritériá na ISU šampionáty 
 TMK vypracovala nominačné kritéria na ISU šampionáty na sezónu 2014-2015  

( príloha č.1) 

 

 

K bodu č. 2 – Plnenie technického skóre 

 Za TMK vypracovala p.Nétryová sledovanie plnenia technicckého skóre k 31.12.2015 

(príloha č.2 ) 

 

 

K bodu č. 3 – Plnenie kritérií na M-SR seniorov – 4Nationals 
 TMK vypracovala sledovanie plnenia postupových kritérií na MSR seniorov – 4Nationals 

(príloha č.3 ) 

Na základe plnenia kritérií TMK navrhuje nominovať týchto pretekárov: 

 TP – Testa – Csőlley 

 Ţeny – N.Rajičová, B.Dobiášová, A.Kunová 

  na vlastné náklady N.Letenayová, A.Hagarová,  

 Muţi – M.Klepoch  

  na vlastné náklady J.Kršňák 

TMK navrhuje vyzvať prekárov nominovaných ako samoplácov, aby do termínu uzávierky 

prihlášky na 4Nationals vyjadrili svoj záujem. 

 

 

K bodu č. 4 – Plnenie kritérií na EYOWF Vorarlberg Liechtenstein 2015 
 TMK vypracovala sledovanie plnenia postupových kritérií EYOWF Vorarlberg / 

Liechtenstein 2015 (príloha č.4 ) 

Na základe tohto plnenia TMK navrhuje nominovať: 

 Ţeny – A.Hagarová ( náhr.N.Letenayová, M.Magulová ) 

 Muţi – J.Kršňák ( bez náhradníka ) 

 Tréner – M.Bokor, V.Dvojnikov 
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K bodu č. 5 – Rôzne 

1/ TMK spracovala Návrh  na zaradenie športovcov do TOP TÍMU MLÁDEŢE do systému 

 podpory NŠC na rok 2015. Návrh bol po schváleni VV SKrZ zaslaný na NŠC. 

2/ Za TMK p.Drnzíková spracovala návrh nominácií TŠ a ATŠ na preteky SP ako aj na MSR 

 seniorov 4Nationals. Návrh bol odovzdaný na TK a na schválenie VV SKrZ  

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

 SKrZ.  

 

4/  ISU schválilo ţiadosť o organizáciu JGP 2015 Bratislava. 

 

5/  TMK navrhuje prideliť finančnú dotáciu pre pretekárov  

- príprava na ISU šampionáty (ME,MSJ,MS)  

- príprava na EYOWF 2015 
 
 

 

Zapísali členovia TMK 


