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organizátor 

Krasokorčuliarsky klub ISKRA  BANSKÁ BYSTRICA  
 

 
 

vás pozýva 

KRASOKORČULIARSKE SÚSTREDENIE  
BANSKÁ BYSTRICA 2015   

 

CAMP I.    -   5.7.2015  -  11.7.2015 
Vladimír Dvojnikov          Matej Novák  Zuzana Babiaková Beata Gálová  Mária Lorinčíková           Silvia Končoková  

CAMP II.   - 12.7.2015  -  18.7.2015 
Matej Novák           Zuzana Babiaková           Beata Gálová        Mária Lorinčíková         Silvia Končoková 

CAMP III.     - 19.7.2015  -  25.7.2015 
        Miroslav Bokor            Zuzana Babiaková  Sylva Mičánková               Mária Lorinčíková           Silvia Končoková 
   

tréneri na ľade:  Vladimír Dvojnikov 
     MiroslavBokor 
     Matej Novák 
     Zuzana Babiaková 
 
balet:    Sylva Mičánková, Beata Gaálová  
tanec:    Mária Lorinčíková  
choreografia :   Mária Lorinčíková, Sylva Mičánková 
špecializácia:   Silvia Končoková 
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 Krasokorčuliarske sústredenie 2015 

BANSKÁ BYSTRICA   
 

KONCEPT: 
zameraný na techniku korčuľovania, rozvoj korčuliarskej zručnosti, zlepšenie skokov a technológie 
piruet pre krasokorčuliarov zo Slovenska a okolitých krajín , pod vedením profesionálnych trénerov. 
 
 Sústredenie bude prebiehať po dobu 3 týždňov          
       Camp I.     05.07.2015 - 11.07.2015 
       Camp II.   12.07.2015 - 18.07.2015 
       Camp III.  19.07.2015 - 25.07.2015  
  
 Obsiahne štyri vekové kategórie. 
      Skupina "D" vek   8-10  max. 22 korčuliarov na ľade 
      Skupina "C" vek 11-12  max. 20 korčuliarov na ľade 
      Skupina "B" vek 13-14  max. 17 korčuliarov na ľade 
      Skupina "A" vek 14+     max. 14 korčuliarov na ľade 
 
 Denný tréningový proces krasokorčuliara zahŕňa 
      trojfázový tréning na ľade (tréningová jednotka 45min.) 
      balet/tanec (tréningová jednotka 45min.) 
      špecializácia (suchá príprava - tréningová jednotka 45min.) 
 
      dobrovoľné aktivity v cene sústredenia 
      možnosť individuálnych tréningov (choreografie KP a VJ) 
      možnosť regenerácie počas voľného dňa - aqualand, plaváreň  
      poznávací výlet  turistickým vláčikom 
 
      ponuka aktivít za príplatok 
      sauna, masáž, fitness  
                cena týždeň: 175€ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Ubytovanie a plná penzia -  Hotel LUX*** v 2-lôžkových  izbách 
       Stravovanie v reštaurácii Hotela LUX*** ( raňajky formou bufetových stolov, obedy,  večere)                                                         

cena za medzinoc medzi turnusmi  35€ 
 
                cena týždeň: 210€  
 Ubytovanie s raňajkami  - Penzión Uhlisko v 2-lôžkových  izbách 
      Obedy a večere zabezpečené v Hoteli LUX***  
      (obmedzený počet lôžok) 
      cena za medzinoc medzi turnusmi  30€  
                cena týždeň: 180€  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. TECHNICAL DATA  
 
 

Zimný Štadión,  Hronské predmestie 4,  974 01 Banská Bystrica  
(0.3km od Hotela LUX, 0,4km od Penziónu Uhlisko ) 

 
(60 x 30 m) 

 

                            
 
 
 
Novozrekonštruovaný atletický a športový areál  Základnej školy Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica,  
(0,5km) 
 www.zsgolbb.edu.sk 

 

                             
    
 
 
 

FITARENA, ulica 29.augusta 36, 974 01 Banská Bystrica  
(0,5km) 
www.fitarena.sk 
aerobic, fitness, lezecká stena, masáž, solárium 
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2.   REGENERÁCIA  

 
 
 
PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY 
Cesta na štadión 30 974 01 Banská Bystrica , Slovakia (5 km) 
 www.plavarenstiavnicky.sk 

Krytá plaváreň na Štiavničkách s 50m bazénom.  Pri plaveckom bazéne sa nachádza parná sauna. 
Relaxačný bazén o rozmeroch 9,86 m x 8,60 m s hĺbokou vody 1,10 - 1,20 m. s kapacitou kúpajúcich - 
25 osôb. Ide o bazén nepravidelného tvaru s oddychovým režimom pobytu v ňom, za využitia rôznych 
typov atrakcií: 2 chrliče, dnová vzduchová perlička, hydromasáž chrbta, lýtok a vzduchová masáž. 
Súčasťou bazéna je aj tobogan s dojazdovým bazénom.  Nové  detské bazény z nehrdzavejúcej ocele, 
tobogán, reštaurácia na poschodí a celé zázemie plavárne vrátane nových technológií v suteréne.. 

 

         
   

 
  

  AQUALAND - PLÁŽOVÉ KÚPALISKO Švermova ulica 45, 974 04  Banská Bystrica, Slovakia  
(5km)  

www.aqualandbb.eu 
   
Súčasťou kúpaliska je jazero  o rozlohe 2,50 ha, 6 bazénov o celkovej vodnej ploche 4 600 m2, 2 
tobogany, 4 – dráhová vodná šmýkačka, detský zábavný park, 3 ihriská na plážový volejbal, 2 
futbalové ihriská, 18 dráhový minigolf, bowlingová hala, bedmintonová hala, stoly na stolný tenis, 
vodné bicykle. 
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3.   UBYTOVANIE  

Hotel LUX*** 
Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia  (0,3km) 
Reception desk:  +421 48 414 41 41-5     +421 48 437 03 14  
www.hotellux.sk    
Ubytovanie pre všetkých účastníkov zabezpečuje organizátor, v 2- lôžkových izbách, jednotlivé izby 
sú vybavené kúpeľňou s vaňou alebo sprchovým kútom, WC, TV so satelitom, telefónom s priamou 
voľbou a balkónom. V každej izbe je dostupné wi-fi pripojenie. 
Stravovanie v reštaurácii hotela Lux s kvalitnou obsluhou a perfektne pripraveným pokrmom. 

                 
4.   VOĽNÝ ČAS  

Banská Bystrica 
http://www.banskabystrica.sk/ 
Poznávacie výlet s možnosťou sprievodcovských služieb mestom Banská Bystrica. V nedeľu počas 
voľného dňa jazda vláčikom Pretórium vám ponúka príležitosť spoznávať mesto Banská Bystrica z 
originálneho uhla pohľadu.  
 

                            
Holidaypark Kováčová 
http://www.holidaypark.sk/ 
Novovybudované termálne kúpalisko, v ktorom prežijete príjemné chvíle oddychu v termálnej 
minerálnej vode. V bazénoch vás čaká voda o príjemnej teplote od 26 do 38 ° C. V kúpeľníctve sa 
využíva najmä na liečenie pohybového ústrojenstva končatín a pri reumatických ochoreniach.  
Holidaypark  je vynikajúco dopravne dostupný, pretože sa nachádza medzi mestami Zvolen a Banská 
Bystrica, priamo pri rýchlostnej komunikácii, ktorá spája Bratislavu s Banskou Bystricou. 
Od hotela LUX*** je Holidaypark vzdialený 19km. 
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5.  CENA / TÝŽDEŇ 

 
Skupina:  A, B, C, D  
        
175€ tréningový proces / 6dní  -trojfázový tréning na ľade skupina A, B, C, D  
         (tréningová jednotka 45.minút) 
      - 5x balet/tanec 
      - 5x špecializácia     
      dobrovoľné aktivity v cene campu  
      - individuálny tréning  
            - aqualand ( plaváreň)  
            - poznávací výlet  turistickým vláčikom 
      ponuka aktivít za príplatok   
      - sauna, masáž, fitness  

 
210€    ubytovanie + PP / 6 dní  -ubytovanie Hotel LUX  v  2-lôžkových izbách  
      -plná penzia 
35,-€ ubytovanie / 1deň   - doplatok za noc + plná penzia medzi turnusmi  
 
 
180€    ubytovanie + PP / 6 dní  -ubytovanie Penzión UHLISKO  v  2-lôžkových 
        izbách (obmedzený počet lôžok) 
      -plná penzia 
30,-€ ubytovanie / 1deň   - doplatok za noc + plná penzia medzi turnusmi  
 
Platba: 
 
Záloha: 
činí 100 € za jeden týždeň  je nutné ju zaplatiť pri záväznej prihláške do 10.05.2015  na nižšie 
uvedený účet. Táto záloha se odpočíta z celkovej čiastky sústredenia (za jeden týždeň) 
pri neúčasti je však nevratná. 
 
Doplatok: 
Zostatok ceny  je nutné uhradit najneskôr do 15.6. 2015.  taktiež na nižšie uvedený účet. 
Ak ste sa prihlásili na noc medzi turnusmi k doplatku je potrebné  prirátať a uhradiť o príslušnú 
čiastku  viac.  
 
-prevodným príkazom na číslo účtu: Názov účtu: Krasokorčuliarsky klub Iskra B. Bystrica  
     Názov banky: Slovenská sporiteľňa 
     Adresa banky: 29.augusta 34,  975 75 Banská Bystrica, Slovakia  
     SLSP : 300803235/0900  
     IBAN : SK3109000000000300803235  
     SWIFT: GIBASKBX 
     VS: dátum narodenia 
     Správa pre prijímateľa: priezvisko účastníka  
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6. PRIHLÁŠKY 

Prihlášky posielajte na predpísanom tlačive emailom na adresu  krasoiskrabb@gmail.com  najneskôr  
do 10.5.2015. V prípade záujmu o noc s plnou penziou medzi turnusmi  tak uveďte do prihlášky 
 
Účastníci budú rozdelený do skupín podľa veku a výkonnosti, v spolupráci s hlavným trénerom 
Zoznam prihlásených, zaradenie do skupín a časový rozpis tréningov bude zverejnený do 25.06.2015  
na  http://www.kkiskrabb.sk/ 
 
Skupina A:  -  max. 14 korčuliarov   vek  14+     
Skupina B:   - max. 17 korčuliarov vek 13-14 
Skupina C:  – max. 20 korčuliarov vek 11-12  
Skupina D:  – max. 22 korčuliarov     vek   8-10  
 
 
7. AKREDITÁCIA: 

  Akreditácia účastníkov sústredenia bude prebiehať vždy v nedeľu od 10:00 hod. do 17:00 hod 
  v Hoteli LUX. 

Každý účastník zo Slovenska musí mať zo sebou preukaz poistenca, zahraniční účastníci,  odporúčame 
cestovné poistenie a pas. 

  Plná penzia začína v nedeľu večerou  a končí v sobotu obedom v reštaurácii HOTELA LUX***.  
  Účastníci so zaplateným poplatkom za medzinoc (zo soboty do nedele) budú mať ubytovanie 
   a plnú penziu  zabezpečenú. 
 

Upozornenie: 

-Organizátor nezodpovedá za možné zranenia, účasť na sústredení je na vlastnú zodpovednosť. 
-V prípade nenastúpenia na sústredenie zálohová platba prepadne v prospech organizátora. 
 
 
8. ORGANIZÁTOR 

Riaditeľ sústredenia:  Lucia Bullová    +421 905 386 594             

Organizačný pracovník: Ing. Andrea Šimončíková  +421 911 505 484  

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: krasoiskrabb@gmail.com 

 

 
Do videnia v Banskej Bystrici  :-) 
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TEAM 2015 
 

 
 
  
                 Vladimir Dvojnikov 
              RUS 
              tréner na ľade 
 
Vladimir sa narodil 28.7.1966  Nižnyj Novgorod. Od roku 1994 pôsobí na  Slovensku kde žije a trénuje v ŠKP 

Bratislava. Orientuje sa vo svojej činnosti na prácu s talentovanou mládežou a prípravu reprezentantov Slovenska. Tréner súrodencov 
Beständigovcov (17.miesto ZOH 2002),  Milica Brozovičová/ Vladimír Futás (15.miesto MS 2004),  V roku 2007 na Majstrovstvách 
sveta Juniorov s párom Kabátová/Hanulák obsadili 15.mesto. Je trénerom   päť-násobnej Majsterky Slovenska Moniky Simančíkovej 
, ktorá v roku 2013 na MS obsadila 17.miesto a na ME  15.miesto. 
 

5.7.2015 - 11.7.2015 
 
 
  Matej Novák 
  CZE 
  tréner na ľade  
 
 
Matěj Novák sa narodil 6.11.1989 v Pardubiciach a od svojich 4 rokov sa venuje  krasokorčuľovaniu, od roku 1993 je členom 
športového klubu USK Praha. Spoločne s Lucií Myslivečkovou závodí v kategórii tanečných párov . Trénovali pod dohľadom 
Natalie Karamysevi a Rostislava Sinitsyna. 
 

8.7.2015 -18.7.2015 
 
    
 
   Miroslav Bokor 
  SVK 
  tréner na ľade  
 
Miroslav sa narodil v Trnave 25.04.1977. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie UK FTVS v BA  Má trénerskú licenciu č..5. 
Pracuje od svojich 25rokov ako tréner krasokorčuľovania v Trnave. Vychoval sedem majsteriek Slovenska, osem víťaziek 
Slovenského pohára a  mesto Trnava bola 2x víťazom klubov na Slovensku. Pod jeho vedením sa dostali pretekárky Slovenska na 
JGP v Brasave, Courchevelu,Nagoja a na EYOFE 2015. 

19.7.2015 - 25.7.2015 
 
 
 
 
                    Zuzana Babiaková 
  SVK 
  tréner na ľade  
Zuzana bola viacnásobnou juniorskou i seniorskou majsterkou Slovenska (1994 - 2001), juniorskou majsterkou ČSFR (1992) 
pravidelnou účastníčkou ME a MS a v r. 2002 aj ZOH. Bola prvou krasokorčuliarkou, ktorá po osamostatnení Slovenska 
reprezentovala svoju vlasť na juniorských MS v Colorado Springs. Zuzka trénovala v  KK Iskra Banská Bystrica,  pod dohľadom 
trénerky Dany Lakatošovej a kde dodnes žije, študuje a venuje sa trénerskej práci v KK Iskra Banská Bystrica.  
 

5.7.2015 - 25.7.2015 
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  Sylva Mičánková 
  CZE 
  balet, choreografia 
 
  Vyštudovala Taneční Konzervatoř v Ostravě. Bola členkou baletu divadla v Ostravě, v nemeckom 
Kolíně nad Rýnem a v Národním divadle Brno. Tancovala radu sólových rolí v klasickom i súčasnom repertoári. S Národním 
divadlem Brno hosťovala na tanečných scénach v Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Dánsku,  Monacu, Taliansku, Grécku,  
Francúzsku, USA a Japonsku. Toho času sa venuje pedagogickej a choreografickej práci na SZUŠ v Brne a spolupracujes 
gymnastickou reprezentáciou a krasokorčuliarskym oddíelom TJ Stadion Brno. 

19.7.2015 - 25.7.2015 
    
 
  Beata Gaálová 

  SVK 
  balet 
 
   Narodená 22. novembra 1981 v Dunajskej Strede na Slovensku vyštudovala Tanečné konzervatórium 
Evy Jaczovej v Bratislave a VŠMU v Bratislave, odbor: tanečné umenie. Je Majsterkou Slovenska v kategórii „Dance show“ 2. 
miesto a zúčastnila sa Majstrovstiev sveta v kategórii „Dance show“.V súčastnosti je sólistkou baletu Štátnej opery v Banskej 
Bystrici,  zástupkyňa umeleckého šéfa baletu, pedagóg baletu ŠO, pedagóg baletu ŠO Banská Bystrica a pedagóg klasického tanca, 
Konzervatórium Jána Levoslava. Medzi iné aktivity patrí  príprava gymnastickej a krasokorčuliarskej reprezentácie v Banskej 
Bystrici – pedagóg tanca a baletu. 

5.7.2015 -18.7.2015 
   
 
  Mária Lorinčíková 
   SVK 
   tanec, choreografia  
 
   Mária (08.02.1992) tancuje od svojich piatich rokov, dvanásť rokov sa špecializovala na akrobatický 
rock and roll kde so svojím partnerom dosahovali najväčšie úspechy v Rakúsku, Česku a Slovensku, obsadzovali finálové miesta, na 
Svetovom pohári v Chorvátsku sa umiestnili na 10.mieste. Momentálne tancuje akrobatický rokenrol už len v dievčenských 
formáciách.  Na Majstrovstvách  sveta 2010 vo Viedni získali 3. miesto.  Je Slovenskou víťazkou súťaže Bailando spolu s tanečným 
partnerom Patrikom Švajdom. Držiteľka certifikátu OFFICIAL ZUMBA INSTRUCTOR. Študovala a pracovala v Španielskom 
Madride. Momentálne sa nachádza na Slovensku, študuje na FTVŠ UK v BA a pracuje ako fitness animátorka, tvorí rokenrolové, ale 
aj iné tanečné choreografie, pre rôzne akcie, programy, a tiež pre krasokorčuliarov zo  Slovenska. http://www.bailadance.sk/ 

5.7.2015 - 25.7.2015 
 

  Silvia Končoková    
   SVK 
   špecializácia 
 
   Od svojich 6-rokov sa aktívne venovala krasokorčuľovaniu.  V roku 1999 sa nominovala na 
Majstrovstvá Európy, kde sa umiestnila na 30 mieste. V juniorskej kategórii v roku 2000 sa stala Majsterka Slovenska. 
Reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta juniorov, kde obsadila 24. miesto. Dva krát sa nominovala na Svetovú zimnú 
univerziádu, kde obsadila 17. a 18. miesto. V roku 2007 ukončila svoju pretekársku činnosť a začala sa venovať trénovaniu. 
Vyštudovala Fakultu humanitných vied, Univerzity Mateja Bela, kde sa zaoberala Tréningom v krasokorčuľovaní.  Predmetom jej 
skúmania boli metódy a inovatívne prostriedky rozvoja schopností krasokorčuliarov a jeho vplyv na športový výkon. V súčasnosti 
pracuje ako člen trénersko -metodickej komisie SKRZ ale aj ako trénerka v KK Iskra Banská Bystrica, kde sa zameriava hlavne na 
aktívnu prípravu  športovcov mimo ľadovej plochy. 

5.7.2015 - 25.7.2015  


