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PLNENIE  HLAVNÝCH ÚLOH  SKrZ  ZA SEZÓNU  2012/2013 
 
1. Spolupracovať so Slovenským Olympijským výborom pri vytváraní jednotnej strešnej organizácie 

pre šport v SR ako jednotného partnera pri dialógu s vládou SR. 

 
VV SKrZ spolupracoval veľmi úzko so SOV, ale idea bola rozpracovaná iba  
v rozsahu spracovania Koncepcie rozvoja športu do r. 2020. Za SKrZ bola 
spracovaná koncepcia a odoslaná na MŠVVŠ SR a na SOV. Dokument tvorí 
prílohu tejto správy.  
Predsedníčka SKrZ bola zvolená do funkcie člena Dozornej rady Slovenskej 
olympijskej marketingovej a za člena Koordinančnej rady SOV pre prípravu 
ZOH 2022, ktoré sú plánované spoločne s POL.  
 
2.  Spoolupracovať s Konfederáciou športových zväzov pri úlohách súvisiacich s vytváraním jednotnej 
šstrešnej organizácie pre šport v SR.  

 
Rovnako ako v bode 1. aktivity boli vykonané zo strany SKrZ, avšak 
k vytvoreniu jednotnej strešnej organizácie neprišlo, a teda platí ako v bode 1. 
bol spracovaný požadovaný výstup Koncepcia.   
 
3.  Rozvíjať aktivity podporujúce rozšírenie členskej základne SKrZ a reagovať na výzvy SOV spojené 
so zapájaním športovcv organizovaných v SKrZ do súťažných aktivít podporujúcich propagovanie 
myšlienky olympizmu. 

 
SKrZ  má ešte veľa rezerv, ale konkrétnym výstupom je aktuálny prenos 
informácií zo SOV vo forme Olympijských aktualít na zväzovú stránku. 
Umiestnenie našich reprezentantov na EYOWF 2013 nebolo dobré a dosiahnuté 
výsledky boli sklamaním, pretože v silách účastníkov boli lepšie umiestnenia. 
 
4.Vytvárať potrebné podmienky pre kvalitnú prípravu reprezentantov SR v krasokorčuľovaní na ZOH 
Soči 2014. 

 
Podmienky  pre prípravu reprezentácie vychádzali z možností poskytných 
finančných dotácií z MŠVVŠ SR, kde sa podarilo získať aj individuálnu dotáciu 
na vybraných športovcov Moniku Simnačíkovú a Federicu Testu/Lukáša 
Csölleya. M. Simančíková bola zaradená aj do Olympijského štipendia 
a tanečný pár dostal príspevok z Olympijskej solidarity. M. Simančíková si 
vybojovala umiestnením Na MS 2013 postup na ZOH 2014. 
   
5.  Vytvárať kvalitné podmienky pre prípravu našich reprezentantov na JGP, GP a šampionáty ISU.  

 
Pretekov JGP sa zúčastnili M. Simančíková, Nicole Rajičová, Dominika 
Murcková, Erika Viteková a Marco Klepoch.  Všetci reprezentanti obdržali 
finančnú dotáciu z rozpočtu zväzu na preteky JGP, ako aj na iné medzinárodné 
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preteky.  V tomto období bola podmienka ISU pre jednotlivé šampionáty 
dosiahnúť mnimálne technické skóre. Výsledky sú spracované v podklade 
TMK. Pre účasť na GP neboli splnené podmienky reprezentantov SKrZ.    
  
 
6.  Vytvárať kvalitné podmienky pre úspešné vystúpenie našich reprezentantov na kvalifikačných 
pretekoch pred ZOH v Soči 2014. 

 
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. 

 
V sezóne 2012/2013 sa konali v SR 4 medzinárodné preteky, ktoré všetky 
dosiahli kritériá ISU: 
20. Ondrej Nepela Trophy v Bratislave 
5. Tirnavia Edea Ice Cup v Trnave 
50. Grand Prix Slovakia v Banskej Bystrici 
New Years Cup v Bratislave.   
Všetky preteky mali veľmi dobrý medzinárodný štandard a boli dobrou 
prezentáciou pred zúčastnenými zahraničnými účastníkmi. 
 
8.  Zabezpečovať kvalitný priebeh súťaží Slovenského pohára. 

 
Pre zlepšenie kvality rozhodcovskej techniky boli urobené nákupy 
doplnkových/resp. náhradných elementov. Počas leta 2012 bolo urobené 
testovanie stavu techniky.  Súťaže SP majú veľmi dobrú úroveň a ich 
zabezpečenie zo srany organizátora je vždy veľmi dôstojné. Tri medzinárodné 
preteky mali tiež štatút pretekov SP. VV prispel pre organizátorov pretekov SP 
v r. 2012 na rozhodcov. Oznámenia o konaní, ako aj výsledky sú prezentované 
na stránke SKrZ. 
   
9.  V zmysle akreditovaných podmienok zabezpečovať školenia a semináre trénerov, rozhodcov 
a ďalších činovníkov technického panelu pre krasokorčuliarske súťaže. 

 
V zmysle akreditácie, ktorú má SKrZ pre školenie trénerov a rozhodcov sa 
uskutočnili školenia trénerov v spolupráci s FTVŠ Bratislava a Prešov. 
Školenie rozhodcov sa uskutočnilo pri medzinárodných pretekoch 20. Ondrej 
Nepela Trophy v Bratislave. Na seminári trénerov pre kategóriu párov v Berlíne 
prejavil záujem sa  zúčastniť Miroslav Prokop a časti určenej pre rozhodcov sa 
zúčastnili Lenka Bohunická, Hedviga Filaková a Katarína Ihnatišinová.  
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10. Zabezpečovať rozšírenie počtu mladých medzinárodných rozhodcov 

 
Na seminár do Frankfurtu sú prihlásené na skúšky pre prvýkrát na 
medzinárodných rozhodcov  v kategórii sólo a páry Katarína Ihnatišinová, 
Hedviga Fialková a pre kategóriu tanečných párov Diana Janošťáková. 
Okrem týchto aktivít bola na základe prihlášky pre účasť na seminári ISU Youth 
Seminar – Future of Figure Skating (júl 2013 – Frankfurt)  vybraná Zuzana 
Drnzíková.   
 
11. Uchádzať sa o pridelenie šampionátu sveta pre rok 2015. 

 
SKrZ sa uchádzal o pridelenie MS pre rok 2015, ktorý však bol pridelený Číne. 
V zmysle výzvy ISU bola podaná prihláška SKrZ na pridelenie ME 2016. Už 
v prvej prihláške bol problém získať potrebné potvrdenie RTVS. Pre 
organizovanie ME 2016 sa podarilo získať viacmenej kladné vyjadrenie RTVS , 
ktoré svoje kladné vyjadrenie dalo prakticky s požiadavkou na upresnenie 
tvorby a rozdelenia zisku.  
 
12. Uchádzať sa o organizovanie Junior Grand Prix v roku 2013, resp. 2014.   
 
Na základe prihlášky bola pridelená SKrZ súťaž JGP 2013 v termíne od 13. 
septembra 2013 v  Košiciach. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 14. 4. 2013 

 


