
Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trenérsko-metodická komisia 

 

Zápisnica č. 3/2016 

zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo 

v Trnave 8.4.2016 

 

Prítomní členovia TMK: 
M. Bokor, M. Kuštárová, E. Simančíková, P.Nétryová 

 

Program zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie sledovania a príprava oponentúry 

2. Príprava previerok 

3. Spoločné stretnutie TMK + TK 

4. Semináre a školenia trénerov 

5. Diagnostika - NŠC 

 

Ad 1) Vyhodnotenie sledovania a príprava oponentúry (zodpovedná E.Simančíková) 

- Na základe výsledkov sledovania TMK pripravila pozvánku na oponentúru pre 

pretekárov: 

Repre A - Rajičová, Testa-Csolley – 100% finančná dotácia 

Repre B - Hagarová, Klepoch, Neuman – 75% finančná dotácia 

Repre C - Magulová, Kršňák – 50% finančná dotácia 

Mládež - Letenayová  - 30% finančná dotácia 

TMK navrhuje pozvať na oponentúru aj B.Dobiášovú. Pretekárka pre opakované zdravotné 

problémy v tejto sezóne nesplnila kritériá pre zaradenie, ale na konci sezóny predviedla slušné 

výkony. Ak na previerkach potvrdí svoju výkonnosť navrhujeme 25% finančnú dotáciu. 

- TMK predkladá aj požiadavky na lekárske vyšetrenia pretekárov. 

- TMK navrhuje VV určiť člena zodpovedného za kontakt s ADA SR, ktorý bude 

kontrolovať informovanosť pretekárov o zmenách v zozname zakázaných látok, 

nahlasovanie a odhlasovanie reprezentantov z databázy SR  

 

Ad 2) Príprava previerok (zodpovedný M.Bokor) 

TMK navrhuje previerky v termíne 20.8.2016. Previerok sa povinne zúčastnia všetci 

reprezentanti s výnimkou tých, ktorí sa dlhodobo pripravujú v zahraničí (Rajičová, Testa-

Csolley). TMK ale navrhuje pozvať na previerky Michaela Neumana.  

Pretekári predvedú KP aj VJ s plnou náplňou v hotových kostýmoch. 

Po schválení termínu TMK navrhuje objednať 2,5 hodiny ľadu  a pozvať medzinárodného 

rozhodcu a technický panel. Po skončení previerok navrhujeme vyhodnotenie na základe 

rozboru judges scores. 

Schválenú finančnú dotáciu navrhujeme vyplatiť až po previerkach (choreografie, sústredenia, 

kostýmy).  

 

Ad 3) Spoločné stretnutie TMK + TK (zodpovedná M.Kuštárová) 

TMK navrhuje spoločné stretnutie s TK, kde by prerokovali zmeny v organizácii súťaží 

v budúcej sezóne : 

- Zmeny v rozložení súťaží počas súťažnej sezóny 

- Zmeny v systéme testovania 

- Zmeny v súťažnom poriadku 

- Zmeny týkajúce sa kategórie IK 

 



Ad 4) Semináre a školenia trénerov (vybavuje P.Netryová) 

- TMK na základe informácií z Prešovskej univerzity zverejnila pozvánky na školenia 

trénerov 1. a 2.stupňa – všeobecnej časti, ktoré prebehnú v apríli a máji 2016 

v Prešove. Prešovská univerzita pripravuje aj školenie trénerov 3.stupňa predbežne 

v júni 2016. 

TMK navrhuje zorganizovať špeciálnu časť školenia spoločne pre 1.,2. a 3.triedu v  

Bratislave počas MON ( vrátane prednášky účastníka seminára športových dvojíc  v Berlíne 

J.Beständiga) a pokračovanie v Trnave počas konania TIC 2016 . 

- TMK navrhuje zorganizovať seminár na obnovenie trénerskej licencie v Trenčíne 

26.6.2016 ( prednášajúci účastníci IDP Ostrava , WDT Gdaňsk) 

 

Ad 5) Diagnostika – NŠC (zodpovedný M.Bokor) 

TMK sa opakovane pokúša nadviazať kontakt s NŠC vo veci diagnostiky reprezentácie a 

výberu. 

Diagnostiku v NŠC v Bratislave je možné uskutočniť len vo vzájomnej spolupráci so 

Slovenským krasokorčuliarskym zväzom, TMK odovzdala pripravenú zmluvu dňa 

15.12.2016 členkám VV v Třinci. TMK opätovne žiada VV, aby  kontaktoval NŠC a dotiahol 

túto vec do konca. 

 

 

 

8.4.2016                                                                                             zapísala Eva Simančíková 

 

 


