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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 4/2015 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa  konalo 14.05.2015 v Bratislave e-mailovou 

komunikáciou medzi členmi TMK v čase od 01. – 30.05.2015 
 

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

Ospravedlnená :  S.Končoková 

 

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

 

Program zasadnutí: 
 

1. Podklady TMK k VZ SKrZ 2015 

2. Previerky 

3. Oponentúra 2015 

4. Seminár trénerov 06.06.2015 

5. Akreditácia 

6. Rôzne  

 

K bodu č. 1 – Podklady TMK k VZ SKrZ  

-  Reprezentačné družstvá na sezónu 2015-2016 

 TMK spracovala návrh na reprezentačné družstvá na sezónu 2015-2016 ( príloha č.1) 

 

- Správa o činnosti TMK za sezónu 2014-2015 

 TMK spracovala Sprácu o činnosti svojej komisie v sezóne 2014-2015 ( príloha č.2 ) 

 

- Vyhodnotenie  účasti  pretekárov na JGP, GP , ISU šampionátoch a medzinárodných 

súťažiach za sezónu 2014-2015   (príloha č.3 ) 

 

K bodu č. 2 – Previerky  

Aj keď tréner p.Bokor mal spočiatku výhrady ku skorému terminu previerok po stretnutí  na 

Oponentúre súhlasil s preložením previerok do Ostravy na 01.08.2015. 

Termín previerok je určený z dôvodu skorého termínu JGP Bratislava, kde SVK má 3 miesta pre 

kategóriu žien a 3 miesta pre kategóriu mužov, ktorých výkonnosť je potrebné vidieť ešte pred 

JGP Bratislava. Previerky sa pôjdu bez techniky. 

Miesto previerok z dôvodu, že podľa tréningového plánu sa všetci pretekri pozvaní na previerky 

zúčastnia sústredenia v Ostrave alebo v Orlovej. 

Organizačné zabezpečenie :   Nétryová, Tőcziková 

  

  

K bodu č. 3 – Oponentúra 2015 

Oponentúra sa uskutočnila podľa plánu dňa 15.05.2015 

Zúčastnili sa jej pozvaní tréneri, pretekári, prípadne ich zákonní zástupcovia a predsedovia klubov.  

TP Testa – Csőlley a N.Rajičová sa oponentúry nezúčastnili – ale odovzdali svoje hodotenia 

a plány. Ostatní pozvaní  pretekári odovzdali vyhodnotenia uplynulej sezóny a plány na sezónu 

2015/2016.  
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K bodu č. 4 – Seminár trénerov 06.06.2015 

Členka TMK S.Končoková pripravila pozvánku na seminár trénerov, ktorý sa bude konať 

v Bratislave v termine 06.06.2015. Pozvánka je od 13.04. uložená na web stránke SKrZ. 

Seminár trénerov je pre všetky kvalifikačné stupne a je zameraný na predĺženie platnosti 

trénerskej licencie.  

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 ). 

 

Pani H.Tőcziková osloví listom trénerov – účastníkov IDP Ostrava M.Kuštárovú, E.Simančíkovú, 

M.Borkora, Ľ.Remiša a R.Vrláka aby si pripravili prednášky formou prezentácie.  

Prednášky odovzdajú tréneri – prednášatelia v papierovej forme a aj na CD, aby materiál slúžil na 
ďalšie vzdelávanie trénerov 

 

K bodu č. 5 – Akreditácia 

 Členky TMK S.Končoková a H.Tőcziková spracovali a odovzdali kompletné podklady 

k Akreditácii trénerov s Fakultou športu na Prešovskej univerzite v Prešove. 

 

Na podkladoch s fakultou športu v Banskej Bystrici sa stále pracuje. 

 

FTVŠ UK Bratislava na požiadavku SKrZ doteraz vôbec nereagovala. O pomoc pri spolupráci 

s FTVŠ UK  bola požiadaná Z.Horoščáková. 

 

  

K bodu č. 6 – Rôzne 

1/ Reprezentant  Lukáš Csőlley úspešne obhájil seminárnu prácu „ Porovnanie náviku 

 korčuliarskych zručností v kategórii sólo a tance „ Táto seminárna práca bude slúžiť na 

 vzdelávanie trénerov. 

 Po uhradení poplatku na účet SKrZ mu bude pridelená trénerska licencia I.stupňa. 

 

2/ Bývalá pretekárka seniorskej kategórie v Maďarsku Annamaria Szolga predložila TMK 

 žiadosť o pridelenie trénerskej licencie. Súčasťou žiadosti sú aj úradne overené osvedčenia 

 a dokumenty o vzdelaní, ktoré získala v Maďarsku. 

 TMK po preštudovaní dokumentov prideľuje Annamarii Szolge trénerskú licenciu 

 I.stupňa. Trénerský preukaz jej bude odovzdaný po uhradení poplatku na účet SKrZ. 

 

 

Zapísali členovia TMK 


