
Správa o činnosti TK a VZŽ 

Technická komisia pracovala v zložení:  

Wanda Stankovianska – predseda, kontrola rozpisov na preteky, rozhodcovský systém, 
výsledky pretekov, protokoly 

Katarína Kelschová -   dokumenty, testy, organizačné otázky, úpravy smerníc 

Martin Letenay -   web stránka , výsledky SP 

Iveta Benzová - rozhodcovia a technickí kontrolóri, kooptovaná potom ako sa 
Andrea Simančíková vzdala funkcie 

Zuzana Drnzíková -   technickí špecialisti – prešla z TMK 

Helena Zamborská -   registrácia, testy 

 

TK zasadala v uplynulom období 4x. Okrem toho riešila svoje úlohy pravidelne počas sezóny 
e-mailovou komunikáciou, ale aj osobnými stretnutiami počas súťaží. Zo svojich zasadnutí 
vypracovala zápisnice, ktoré sú uložené na webovej stránke SkrZ.   

TK počas svojich zasadnutí riešila: 
- registráciu členov SKrZ, prestupy a hosťovania 
- úpravu dokumentov a smerníc SKrZ 
- nominácie rozhodcov na preteky SP a M-SR juniorov a žiactva 
- spolupracovala pri organizovaní medzinárodných pretekov na Slovensku v rámci toho, 

čo organizujúce kluby potrebovali  
- riešila mimoriadne prestupy počas sezóny 
- pripravila športový kalendár 
- zorganizovala konanie testov 
- vyhodnocovala priebežne a celkové výsledky SP 
- Pripravila pozvánku na MVZ a VZ s počtom hlasov pre jednotlivé kluby 

 
Registrácia: 
 
V sezóne 2015/2016 bolo zaregistrovaných 779 členov, z toho 519 pretekárov. Oproti 
minulej sezóne je to nárast počtu členov o 115, pretekárov o 126. 
mimoriadne prestupy schválené – 9 
mimoriadne hosťovanie schválené 1 
 
 
Súťaže: 

Pretekov SP vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 277 pretekárov. V rámci pohára jednotlivé 
kluby zorganizovali 13 pretekov z toho  3 s medzinárodnou účasťou, zaradené aj v kalendári 
ISU. Do pohára klubov sa zapojilo 27 klubov, z toho 1 klub sa zúčastnili iba na jednom 
preteku. Všetkých súťaží sa zúčastnilo 14 klubov. 



Najviac súťaží mali  Nádeje dievčatá 7,8,9 , juniorky,  mladší  žiaci a mladšie žiačky  – 13, teda 
na každých pretekoch. Najpočetnejšia kategória bola Mladšie žiačky – 52 dievčat. 
Okrem pretekov SP kluby zorganizovali 8 súťaží pre Hviezdičky, 12 súťaží pre Interpretačné 
korčuľovanie spolu 19 kategórií ( IK A, IK B, IK C) , 3 súťaže pre začiatočníkov a 3 pre Adult 
25+. 

KATEGÓRIA 
POČET 

PRETEKOV 
POČET 

PRETEKÁROV 

JUNIORI 8 4 

JUNIORKY 13 21 

ST_ZIACI 7 5 

ST_ZIACKY 12 25 

ML_ZIACI 13 10 

ML_ZIACKY 13 52 

ST_NADEJE_CH 10 11 

NADEJE_10 12 32 

NADEJE_9 13 36 

ML_NADEJE_CH 9 10 

NADEJE_8 13 40 

NADEJE_7 13 31 

Celkový súčet 136 277 

 

Majstrovstvá Slovenska boli v 15 kategóriách , 2 preteky  –majstrovstvá seniorov 4 Nationals 
za účasti pretekárov 4 krajín – Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska v Třinci, Majstrovstvá v 
kategórii juniorov, žiactva a nádejí v Ružomberku a okrem toho SCP Púchov zorganizoval 
Finále v kategóriách IK. 
Celkove sa M- SR vo všetkých kategóriách zúčastnilo 149 slovenských pretekárov  z 23 
klubov. 
VV a TK by chceli poďakovať všetkým organizátorom pretekov v uplynulej sezóne, pretože  v 
súčasnej situácii je čím ďalej obtiažnejšie zohnať sponzorov a potrebné množstvo finnacií na 
zorganizovanie preteku a tak isto ochotných ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas. 
 

Výkonnostné testy: 

      Výkonnostné testy sa konali 3x za sezónu – Ružomberok, Nové Mesto n. Váhom, Žilina. 
Zúčastnilo sa ich 171 pretekárov, Z celkového počtu pretekárov, ktorí plnili testy  splnilo test 
169 pretekárov a 36 pretekárov nesplnilo.  

Testovacia komisia pracovala v zložení: Lenka Bohunická, Monika Kuštárová, Agnesa Buřilová 

 

 
 
 

 



Testy 2015-16 

     
Testy Ružomberok Nové Mesto n/V. Žilina Spolu 

   S/N S/N S/N vyd.odzn. 

7 18/3 20/3 12/8 51 

6 20/2 12/7 14/3 46 

5 14/0 12/3 15/2 41 

4 6/0 6/0 5/2 17 

3 3/0 3/0 4/2 10 

2 4/0 1/0   5 

1 1/0     1 

Spolu  66/5 54/13 49/18 171 

 

Protokoly z testov sú uložené na webovej stránke. 

 

Rozhodcovia: 

Počas sezóny 2015/2016 aktívne pôsobilo : 

32 rozhodcov, z toho 6  ISU rozhodcov, 2 medzinárodní, 11 rozhodcov s III. kvalifikačným 
stupňom, 7  rozhodcov s II. kvalifikačným stupňom, 6  rozhodcov s I. kvalifikačným stupňom. 

 
Aktivita rozhodcov: 
 
Rozhodcovia sa zúčastnili na  2 ISU GP a  5 JGP kde boli nominovaní  naši pretekári. 

 Vyžrebovaní boli a zúčastnili sa na ME v Bratislave , YOG v Lillehammeri , MS v Bostone, MSJ 
v Debrecene. 

Ako hlavní rozhodcovia nominovaní  ISU na  JGP a  GP, ME v Bratislave 

Okrem toho nomináciu od ISU mali aj TS a DRO / JGP, GP a YOG 

Na medzinárodných pretekoch, ktoré organizovali slovenské kluby :   

-  Ondrej  Nepela Trophy,  Tirnavia Edea Ice Cup ,  Grand Prix SNP v B.Bystrici, GP Bratislava 

- 4 Nationals Třinec, MSR juniorov, žiactva a nádejí v Ružomberku 

- Na ďalších 9 pretekoch SP 

- Na 3 testoch 

 



Prílohy: 

1. Prehľad účasti rozhodcov na pretekoch SP 

2. Prehľad účasti pretekárov na pretekoch SP  po kategóriách a kluboch 

3. Prehľad účasti rozhodcov na medzinárodných pretekoch 


