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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 3/2015 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo 24.04.2015 v Bratislave e-mailovou 

komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 01. – 30.04.2015 
 

Prítomní na zasadnutí :  H.TŊcziková, Z.Drnzíková, P.Nétryová,  

Ospravedlnená :  Končoková 

 

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

 

Program zasadnutí: 
 

1. Trénerské licencie 

2. Návrh na finančné ohodnotenie pretekárov na základe vyhodnotenia Smernice   

3. Previerky 

4. Preteky JGP pre SVK na sezónu 2015-2016 

5. Seminár športovcov 

6. Semináre a doškolenie trénerov a TŠ 

7. Testy výkonnosti 

8. ISU WDT  Gdansk 2015 

9. Rôzne  

 

K bodu č. 1 – Trénenerské licencie 

TMK spracovala platné trénerské licencie k 15.04.2015 ( príloha č.1) 

 

K bodu č. 2  - Návrh na finančné ohodnotenie pretekárov 
TMK predkladá návrh na finančné ohodnotenie pretekárov na základe vyhodnotenia platnej 

Smernice pre zaradenie do reprezentácie a výberu v sezóne 2014-2015 (príloha č.2) 

 

TMK vyzýva trénerov, aby do 10.06.2015 predložili písomne návrhy, prípadne doplnky do 

Smernice pre zaradenie do reprezentácie a výberu na sezónu 2015-2016. Po tomto termíne sa bude 

TMK zaoberať týmito pracovnými pripomienkami. 

 

K bodu č. 3 – Previerky  

TMK pripravila návrh na termín previerok pre juniorskú reprezentáciu. 

Termín previerok je danný tým, že je potrebné pripraviť návrh nominácie na JGP Bratislava, ktorá 

sa uskutoční v termíne 19.- 23.08.2015 

 

Previerky sa uskutočnia dňa 01.08.2015 v Bratislave, prípadne v Ostrave. (Dôvodom je 

skutočnosť, že väčšina pretekárov nominovaných na previerky je na sústredení v Ostrave 

a v Orolvej). 

Členka TMK p.Nétryová pripravila pozvánku, ktorú zaslala na kluby, nominovaným pretekárom 

juniorskej kategórie, ktorí splnili  kritéria na zaradenie v sezóne 2014 – 2015 , ako aj ich osobným 

trénerom. 

Na previerkach sa môžu zúčastniť aj samoplátci na základe zaslania písomnej prihlášky a úhrady 

poplatku 20 € do termínu 05.07.2015. ( príloha č.3) 
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Previerky pre kategóriu seniorov sa uskutočnia v rámci preteku MON 2015, kde bude povinná 

účasť pretekárov : N.Rajičová, F.Testa – L.CsŊlley 

Na previerkach sa môžu zúčastniť aj samoplátci na základe zaslania písomnej prihlášky a úhrady 

poplatku 20€ do termínu 20.8.2015.  

 

K bodu č. 4 – preteky JGP pre SVK na sezónu 2015 -2016 

SKrZ obdržalo od ISU informáciu ohľadne pridelenia JGP pre SVK na sezónu 2015-2016: 

 

 Bratislava  SVK 19.08. – 23.08.2015  3 ženy  3 muži 

 Riga   LAT 26.08. – 30.08.2015  1 žena     ---- 

 Colorago Springs USA 02.09. – 06.09.2015  1 žena     ---- 

 Linz   AUT 09.09. – 13.09.2015  1 žena  1 muž 

 Torun   POL 23.09. – 27.09.2015  1 žena  1 muž 

 Logrono  ESP 30.09. – 04.10.2015     ----          ---- 

 Zágreb   CRO 07.10. – 10.10.2015  1 žena  1 muž 

 

TMK pripravila návrh číselnej nominácie, ktorá bude zaslaná do požadovaného termínu na ISU. 

Návrh nominácie na jednotlivé JGP predloží TMK po Opononetúre. 

 

K bodu č. 5 – Seminár športovcov  

SKrZ obdržal pozvánku zo SOV na seminár športovcov, ktorý sa uskutoční dňa 19.mája 2015 

 ( 10,00 – 18,00 hod.) v hoteli Kaskády v Sielnici pri Banskej Bystrici.  

Podujatie je určené pre kandidátov  pre účasť na ZOH mládeže Lillehammer 2016 a ZOH 

Pchojngčchng 2018 ako aj členov realizačných tímov. Odborné témy budú zamerané na výživu 

športovcov, športovú medicínu, duálnu kariéru športovcov a psychologickú prípravu. 

 

K účasti na tomto seminári navrhla TMK osloviť všetkých pretekárov kategórie seniorov 

a juniorov a ich trénerov. Záujemci o účasť na seminár sú : 

  TP:   F.Testa – L.CsŊlley 

  Tréner : M.Bokor 

 

K bodu č. 6 – Semináre a doškolenia pre trénerov a TŠ 

Členovia TMK pripravia a predložia návrh na Smernicu pre semináre a doškolenia trénerov a TŠ 

do terminu 30.09.2015.  

 

K bodu č. 7 – Testy výkonnosti 

TMK v čase sústredenia v Brezne, za účasti p.Búřilovej, p.TŊczikovej a p.Končokovej zabezpečia 

video záznam Testov výkonnosti. TMK požiadala VV SKrZ o finančnú dotáciu na spracovanie 

video záznamu.  

 

K bodu č. 8 ISU WDT Gdansk 2015 

 Na základe vyjadrenia oslovených trénerov a predsedov klubov potvrdili záujem na ISU 

World Development Programe Gdansk 2015 : 

Pretekári 

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

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

BasicNovice A Girls:  Srbecká Bianca 

Tréneri 

Jana Potočková, Bibiana Srbecká,  

TMK navrhuje nominovať na náklady ISU trénerku – a zároveň ako ved.výpravy pre SVK pani 

Janu Potočkovú, ktorá je trénerkou pretekárky M.S.Pucherovej. 
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K bodu č. 9 – Rôzne 

1/ VV SKrZ vyzval TMK , aby do 10.05.2015 predložila návrh na ocenenie trénerov 

 a športovcov. 

2/ Za TMK p.Drnzíková pripraví do 14.05.2015 návrh Náplní do KP aVJ na sezónu 2015-

 2016. 

3/ TMK navrhuje v budúcej sezóne hodnotenie v  kategórii IK starým systémon, prípadne bez  

 Technického panelu. Usporiadanie M-SR iba pre kategórie A.  

 

4/ Bola podpísana zmluva medzi SKrZ a UNIPO Prešov na zabezpečenie vzdelávania 

 trénerov v ďalšom období získania Akreditácie. 
 

5/ Reprezentanti A.Kunová a L.CsŊlley požiadali TMK o získanie trénerskej licencie 

 I.stupňa. Záujemcom bola pridelená seminárna práca, ktorú musia odovzdať a obhájiť. 

 

6/ TMK navrhuje udeliť vyznamenanie na VZ SKrZ 2015 : 

 Tréneri : životné jubileum 

    FIALOVÁ          Julia        29.09.1934   

    VAŇOVÁ          Jana        13.01.1965   

    VALACHOVÁ Beáta      24.06.1950   

  

 Ocenenie  pretekárov : za reprezentáciu Slovenska  

 RAJIČOVÁ  Nicole - za vzornú reprezentáciu Slovenska a SKrZ na medzinárodných a  

    ISU pretekoch 

 TESTA   Federica  -  za vzornú reprezentáciu Slovenska a SKrZ na medzinárodných a ISU 

    pretekoch 

 CSŉLLEY  Lukáš  -  za vzornú reprezentáciu Slovenska a SKrZ na medzinárodných a ISU 

    pretekoch 

 

 

 Ocenenie  trénerov : za reprezentáciu Slovenska 

 PELIZZOLA  Roberto -  za vzornú reprezentáciu Slovenska a SKrZ ako trénera  

     tanečného páru Federica Testa – Lukáš CsŊlley na 

     medzinárodných a ISU pretekoch 

 KROKAVEC  Igor - za vzornú reprezentáciu Slovenska a SKrZ ako trénera  

     pretekárky Nicole Rajičovej na medzinárodných a ISU  

     pretekoch 

 

  

 

Zapísali členovia TMK 


