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Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia 

 

 

Zápisnica č. 6/2015 

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

TMK v čase od 01. - 31.08.2015 
 

 

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

 

 

Program zasadnutia: 
 

1. Testy výkonnosti 

2. Zmena nominácie na JGP v sezóne 2015-2016 

3. Výsledky JGP 

4. Previerky – zrušenie  

5. Nominácia na ONT 2015 

6. Nominácie ISU GP  

7. Minimálne technické skóre na ISU šampionáty a MSR seniorov  

8. Trénerské licencie k 31.08.2015 

9. Ukončenie činnosti TMK ku dňu 31.08.2015 

10. Rôzne  
 

 

K bodu č. 1 – Testy výkonnosti 

TMK zapracovala pripomienky členov testovacej komisie do smernice pre TESTY 

VÝKONNOSTI   na sezónu  2015  - 2016 – príloha č.1 

 

Zloţenie komisie :  1 TŠ  alebo TC ( ISU, medzinárodný, alebo národný s kvalifikáciou A )   

   1 rozhodca ( ISU, medzinárodný, alebo národný s kvalifikáciou I. stupňa) 

   1 tréner ( s kvalifikáciu IV. alebo V.stupňa ) 

 

V čase konania Testov výkonnosti nie je dovolené, aby bol člen komisie v príbuzenskom vzťahu , 

prípadne aby bol trénerom niektorého z pretekárov. 

Výhodou by bolo, aby v sezóne na všetkých Testoch výkonnosti pracovala komisia iba v jednom 

zloţení.  

 

Na sezónu 2015-2016   TMK navrhuje do komisie na Testy výkonnosti:  

TŠ / TC – Nétryová, Horoščáková, Drnzíková / Bohunická 

Tréner – Búřilová, Horoščáková, Tőcziková      

 

 

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

TMK pripravila úpravu nominácie na JGP v sezóne 2015-2016 – príloha č.2 
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K bodu č. 3 – Výsledky JGP  

 

Meno pretekára JGP 

počet 

štartujúcich 

umiestnenie 

 KP / VJ 

celkové  

umiestnenie 

celkové 

skóre 

Plnenie 

Klepoch Marco Bratislava 18 15/13 14 125,09  

Kršňák Jakub Bratislava 18 16/18 18 107,67  

Hagarová Alexandra Bratislava  30 16/14 14 105,65  

Letenayová Nina Bratislava 30 20/24 22 85,23  

Hagarová Alexandra Riga 32 19/23 21 94,94  

 

Ďalšia nominovaná pretekárka Miroslava Magulova na rozcvičke pred KP na JGP Bratislava si 

zranila nohu ( po ošetrení má nohu v sadre ) a tak na súťaţ uţ nenastúpila. 

 

 

K bodu č. 4 – Previerky – zrušenie  

VV SKrZ aj napriek výhradámTMK zrušil previerky, ktoré boli plánované na 01.08.2015 

V Ostrave. Informáciu o zrušení rozposlala členka TMK p.Nétryová všetkým pozvaným 

účastníkom. 

 

 

K bodu č. 5 – Nominácia na ONT 2015 

TMK na seniorský pretek ONT 2015 navrhuje túto nomináciu : 

 Ţeny  - Nicol Rajičová, Bronislava Dobiášová, Alexandra Hagarová, Nina Letenayová 

 Muţi – Marco Klepoch, Jakub Kršňák,  

  Michael Neuman ( na vlastné náklady – nemá splnené zaradenie do repre )  

 Tance – Federica Testa – Lukáš Csőlley 

 Tréneri – Igor Krokavec, Vladimír Dvojnikov, Miroslav Bokor, Roberto Pelizolla 

 Pretekár Neuman oznámil, ţe ho na pretekoch bude trénersky viesť p.Monika Kuštárová 

 

Pre pretekárov seniorskej kategórie ( Rajičová, Testa-Csolley, Neuman ) plní tento pretek úlohu 

previerok 

 

 

K bodu č. 6 – Nominácie GP 

TMK informuje, ţe našim reprezentantom boli pridelené seniorke ISU GP 

 Skate America ISU Grand Prix 23.- 25.10.2015 Rajičová Nicol 

 Cup of China ISU Grand Prix   06.- 08.11.2015 Rajičová Nicol 

         Testa Federica – Csőlley Lukáš 

 

 

K bodu č. 7 – Minimálne technické skóre na ISU šampionáty a MSR seniorov na rok 2016 

 

ISU vo svojom Comm.No 1956 vydalo informáciu o minimálnom technnickom skóre pre ISU 

šampionáty na rok 2016. TMK prekladá návrh na minimálne TS na účasť na MSR seniorov. 

 

 
            ME             MS             MSJ   MSR - seniorov 

  KP VJ KP VJ KP VJ KP VJ 

MUŽI 25 45 34 64 20 42 20 42 

ŽENY 20 36 27 47 20 35 20 35 

TANCE 19 29 29 39 18 28 18 28 
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K bodu č. 8 – Trénerské licencie 

TMK spracovala platné trénerské licencie k 31.08.2015 ( príloha č.3) 

 

 

K bodu č. 9 – Ukončenie činnosti TMK ku dňu  31.08.2015 

 Členka VV SKrZ zodpovedná za vnúrozväzový ţivot p.Wanda Stankovianska z právomoci 

ktorú jej prideľuje Organzačný poriadok SKrZ, dňa 20.08.2015 navrhla VV SKrZ rozpustiť TMK 

v zloţení v akom momentálne pracuje, nakoľko podľa jej názoru si neplní svoju funkciu. 

Na zasadnutí VV SKrZ dňa 22.08.2015 väčšina členov VV SKrZ schválila predloţený návrh pani 

Wandy Stankovianskej. 

 

 TMK rozhodnutie VV SKrZ berie na vedomie a svoju činnosť sa rozhodla ukončiť ku dňu 

31.08.2015. 

 

 TMK nesúhlasí s postupom, aký si zvolila p.Wanda Stankovianska aj keď ako uvádza je to 

v jej  právomoci ktorú jej prideľuje Organzačný poriadok SKrZ. 

Od schválenia TMK vo svojej funkcii, kedy bola p.Stankovianska členka VV SKrZ zodpovedná 

za vnútrozväzový ţivot,  nebol nikdy z jej strany, ale ani zo strany ostatných členov VV SKrZ  

podaný ţiadny návrh, prostest, nespokojnosť a pod. s prácou TMK. Nikdy si nezvolala členov 

TMK, kde by im svoje konkrétne pripomienky na prácu TMK predniesla.  

 

 Členovia TMK očakávajú vysvetlenie na základe akých pochybeni členov TMK došlo, ţe 

boli z ich funkcií odvolaní.  

 

 

K bodu č. 10 – Rôzne 

 

1/ Pretekár Michael Neuman ( trénuje vo Švédsku ) poţiadal o reprezentovanie SVK na 

 medzinárodných pretekoch, ako aj o účasť na 4Nationals 2015.  

 Jednou z podmienok účasti na 4Nationals, je mať splnený test výkonnosti č.1 

 TMK navrhuje , aby pretekár mohol tento test absolvovať v čase  preteku ONT 2015 

 Informáciu o umoţnení TESTOV , jako aj podklady k testom zašle pretekárovi  pani 

 H.Tocziková. 

 

2/  Dňa 15.08.2015 zaslal tréner p.Vladimír.Dvojnikov odhlášku pretekárky B.Dobiášovej 

 z JGP Bratislava z dôvodu technickej závady topánky ( zlomená).  Pretekárka má obavu, 

 ţe by si mohla zraniť členok.  

  

 TMK berie na vedomie ospravedlnenie a obratom oslovila trénera p.Bokora , aby na 

 štart na JGP Bratislava nasupila M.Magulová. 

 

3/ TMK informuje, ţe pretekárka M.Magulová porušila v Zmluve o spolupráci pri 

 zabezpečení športovej prípravy reprezentantov na sezónu 2015-2016, ktorú podpísala - 

 článok II. bod 3, písmeno „j“ 

     

4/ VV rozhodol, ţe po zranení M.Magulovej na JGP Bratislava, zruší pretek JGP USA  a ţe 

 pretekárka A.Hagarová pocestuje na JGP Riga. 
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5/ TMK navrhuje kategórie , ktoré nie sú súčasťou SP (Adult, IK, Hviezdičky a Začiatočníci) 

 ponechať v plnom rozsahu aj v sezóne 2015-2016, aj keď je členenie kategórii širšie – ale 

 spravodlivejšie.  

 MSR usporiadať iba pre IK A v kaţdej kategórii. Pre kategórie IK B hľadať formu pod 

 iným názvom ako MSR. Po skúseenostiach z uplynulej sezóny navrhuje TMK kategórie IK 

 hodnotiť bez technického panelu ( TŠ,TC ). 

 

6/ Televízia JOJ hľadá mladé športové talenty Slovenska 2015. Projekt je zameraný na 

 podporu mladých športových talentov vo veku od 10 – 15 rokov.  

 Všetci záujemci môţu prihlásiť na tento projekt svoje dieťa. Viac nájdete na web stránke 

 SKrZ. 

 

 

Zapísali členovia TMK 

 

 

 

 

 

 

 

Milé kolegyne,  

Drnzíková Zuzana, Končoková Silvia, Nétryová Petra 

  

 Dovoľte mi, aby som sa Vám ako doterajším členkám  TMK  úprimne poďakovala za 

spoluprácu, trpezlivosť, ochotu, snahu a že ste sa na úkor svojich povinnosti a voľného času 

nezištne venovali práci v Trénersko – metodickej komisii .  

 

        Tőcziková Hana 


