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 HLAVNÉ  ÚLOHY  SKrZ  ZA SEZÓNU  2013/2014 

 

1. Spolupracovať so Slovenským Olympijským výborom pri 

zabezpečení podmienok na bezproblémovú účasť krasokorčuliarov,  

činovníkov na ZOH 2014 v Soči (RUS) 2014.  Zabezpečovať plnenie 

úloh vyplývajúcich z funkcií v Dozornej rade SOM a Koordinačnej 

rade SOV pre prípravu ZOH 2020 v spolupráci s POL. 

 

2.  Spolupracovať s Konfederáciou športových zväzov na všetkých 

aktivitách, ktoré prispejú k vytváraniu priaznivejších podmienok pre 

rozvoja financovanie  športu v SR.  Analyzovať priebežne návrhy 

spracované v Koncepcii rozvoja športu do r. 2020 a snažiť sa 

o realizovanie zdravých aktivít.   

 

3.  Rozvíjať aktivity podporujúce rozšírenie členskej základne SKrZ 

a reagovať na výzvy SOV spojené so zapájaním športovcov 

organizovaných v SKrZ do súťažných aktivít podporujúcich 

propagovanie myšlienky olympizmu. 

 

4. Vytvárať potrebné podmienky pre kvalitnú prípravu účasti 

reprezentantov SR v krasokorčuľovaní na ZOH Soči 2014. 

 

5.  Vytvárať kvalitné podmienky pre prípravu našich reprezentantov 

na JGP, GP a šampionáty ISU. Pre prípravu na preteky JGP bude 

potrebné veľmi starostlivo   analyzovať optimálnu a efektívnu 

predsezónnu relevantných reprezentantov. Monika Simančíková 

oznámila pri oponentúre, že v nasledujúcej sezóne už nebude 

reprezentovať v JGP, ale iba na Grand Prix.     
  
 

6.  Vytvárať kvalitné podmienky pre úspešné vystúpenie našich 

reprezentantov na kvalifikačných pretekoch pred ZOH v Soči 2014. 
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Kvalifikačných pretekov v Oberstdorfe (GER) sa v septembri plánuje 

zúčastniť tanečný pár, nakoľko umiestnenie z MS 2013 nestačí na 

nomináciu.   
 

7.  Zabezpečiť dobré technické podmienky pre medzinárodné súťaže 

ISU organizované SKrZ, JGP (Košice), 21. Ondrej Nepela Trophy 

(Bratislava), 6. Tirnavia Edea Ice Cup( Trnava),  51. Grand Prix 

Slovakia (Banská Bystrica), New Years Cup (Bratislava).  

 

8.  Zabezpečovať kvalitný priebeh súťaží Slovenského pohára. 

 

9. Realizovať nákup novej rozhodcovskej techniky v zmysle 

pridelenej finančnej dotácie MŠVVŠ SR na investície.  

 

9.  V zmysle akreditovaných podmienok zabezpečovať školenia 

a semináre trénerov, rozhodcov a ďalších činovníkov technického 

panelu pre domáce aj medzinárodné krasokorčuliarske súťaže. 

 

10. Zabezpečovať rozšírenie počtu mladých medzinárodných 

rozhodcov pre kategóri sólo a páry, ako aj pre kategóriu tanečných 

párov.  
 

11. Vyvinúť na príslušných miestach diplomatické aktivity na 

pridelenie ME 2016.  V prípade pridelenie šampionátu ME 2016 ihneď 

začať s nevyhnutnými prípravami pre zabezpečenie úspešného 

priebehu. . 

   

12. Aktívne sa zapojiť do projektu ISU  International 4 – year 

Development Project Singles.   

 
 
 
 
 
 

V Bratislave 14. 4. 2013 


