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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

Zápisnica č. 5/2015 

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

TMK v čase od 01.06. – 30.07.2015 
 

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

 

Program zasadnutí: 
 

1. Smernica pre zaradenie do výberu a reprezentácie na sezónu 2015-2016 

2. Návrh nominácie na JGP v sezóne 2015-2016 

3. Seminár TŠ 

4. Seminár trénerov  

5. ISU Comm.No.1944 

6. Náplne KP a VJ pre kategórie sólo SP na sezónu 2015-2016 

7. OH Mládeže Lillehemmer 2016 

8. Rôzne  
 

 

K bodu č. 1 – Smernica pre zaradenie do výberu a reprezentácie na sezónu 2015-2016 

TMK zapracovala pripomienky trénerov do smernice na novú sezónu. 

Smernica pre sólo – Príloha č.1 

Smernica pre tance – bola spracovaná p.Grinčovou – príloha č.2 

 

K bodu č. 2 – Návrh nominácie na JGP v sezóne 2015 – 2016 

TMK pripravila návrh nominácie na JGP v sezóne 2015-2016 – príloha č.3 

   

K bodu č. 3 – Seminár TŠ 

Členka TMK Z.Drnzíková pripravila pozvánku a časový rozpis na seminár a školenie TŠ a TC, 

ktorý je plánovaný v termíne 26.- 27.09.2015 v Nitre. 

Seminár bude zameraný na informácie o zmenách a novinkách v hodnotení v kategóriách 

jednotlivcov pre sezónu 2015/2016.  

Po vyjadrení sa TK bude infomácia uložená na web stránku. 

 

K bodu č. 4 – Seminár trénerov 06.06.2015 

Seminára trénerov sa zúčastnilo 64 trénerov 

Z pripravovaných prednášok sa uskutočnili 4 

- Metodika nácviku a diagnostika 1F/2/3F  - E.Simančíková 

- Metodika nácviku a diagnostika 1A/2A    - Ľ Remiš 

- Metodika nácviku a diagnostika skoku do nízskej piruety – M.Kuštárová 

- Plánovanie tréningového procesu – pripravil R.Vrlák  (z rodiných dôvodov sa akcie vopred 

ospravedlnil ) na dotazy prednášky odpovedali ES,MK,ĽR 

 

Prednáška -  Metodika nácviku a diagnostika 1Lz/2Lz/3Lz – M.Bokora sa neuskutočnila  

(večer pred seminárom sa pan Bokor z neúčasti ospravedlnil  z rodinných dôvodov) 
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Zvyšok času vyhradený na seminár bol doplnený o informácie ďalšími účastníkmi IDP Ostrava 

Z.Drnzíkovou – koordinátor SVK výpravy, P.Netryovou – TŠ, a K.Gáboríkovou – rozhodkyňou 

za čo im patrí poďakovanie. 

 

Prednášky odovzdali v papierovej forme a na CD iba tréneri Ľ.Remiš, M.Kuštárová a R.Vrlák. 

Ostatných požiadať o doplnenie. 

 

K bodu č. 5 – ISU Comm.No.1944 -  

Členka TMK p.Z.Drnzíková spracovala preklad ISU Comm.1944 – príloha č.4 

  

K bodu č.6 – Náplne KP aVJ pre kategórie sólo SP na sezónu 2015-2016 

Členka TMK p.Z.Drnzíková spracovala Náplne KP a VJ pre kategorie sólo SP na sezónu 2015-

2016 – príloha č.5 

 

K bodu č.7 – OH Mládeže 2016 Lillehammer 

TMK predkladá nominačné kritériá na OH Mládeže 2016 Lillehammer – príloha č.6 

 

Informácia zo zasadania Štábu OH Mládeže, ktoré sa konalo 21.07.2015 a ktorého sa zúčastnila za 

VV p.H.Tőcziková 

- veková kategória súťažiacich je od 01.01.1999 – 31.12.2001 

- akcia sa bude konať v termine 12. – 21.február 2016 

- budú dve OH dediny – Lillehammer a Hammar ( kde bude iba krasokorčuľovanie) 

- odchod SVK výpravy spoločne letecky 11.02.2016 / príchod spoločne letecky 22.02.2016 

- v dňoch 1. - 4.10.2015 sa bude konať zasadnutie Štábu organizátora so zástupcami 

zúčastnených štátov a následne SVK dostane ďalšie informácie 

- SKrZ má jedno miesto pre kategóriu žien ( miesto pre SVK vybojovala N.Rajičova 

v uplynulej sezóne na MSJ ) 

- v kategórii mužov si môžu svojim umiestnením a výsledkami vybojovať miesto na JGP 

2015 dodatočne aj muži 

- pre SKrZ je zatiaľ vo výprave SVK 1 miesto – pretekárka + 1 miesto – tréner  

- SKrZ požiadalo od SOV miesto aj pre rozhodcu 

- nominovaný pretekár môže dostať finančnú podporu od Solidarity 

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

1/ TMK riešila náhradu koordinátora na IDP Ostrava – vzhľadom na zdravotný stav sa 

koordinátorka projektu Z. Drnzíková nemohla zúčastniť osobne augustového kempu, 

požiadala o zastupovanie sl. Luciu Poláčkovú, ktorá túto úlohu dočasne prijala a úspešne 

zvládla, za čo jej patrí poďakovanie 

2/ TMK obdržala dňa 17.7.2015 ospravedlnenie  S.Fukasa z neúčasti na previerkach z 

 dôvodu , že sa pripravuje dlhodobo  na Islande s trénerko p.Reitmayerovou. 

 TMK berie informáciu na vedomie s tým, že táto informácia bola riešená už na Oponentúre 

 14.05.2015, kedy mal pretekár už zakúpené letenky 

3/ TMK obdržala dňa 23.07.2015 informáciu predsedu KO ŠKP o neúčasti pretekárov 

 M.Klepocha a N.Letenayovej na previerkach z dôvodu, že sú na tréningovom pobyte v 

 Hackensack.  

 TMK berie informáciu na vedomie a zároveň pripomíná , že obaja pretekári porušili v 

 Zmluve o spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy reprezentantov na sezonu 2015-

 2016, ktorú podpísali - článok II. bod 2, písmeno b,c. 

 

 

Zapísali členovia TMK 


