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POZVÁNKA / INFORMÁCIE 

1st International Ice Camp 
Bratislava



Všeobecné informácie: 
 

Občianske združenie Kraso Alexandra si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 

medzinárodné krasokorčuliarske sústredenie 1st International Ice Camp Bratislava, 

ktoré sa bude konať v Bratislave od 07.08.2017 do 12.08.2017 

 
Miesto konania: 

Zimný štadión HC Petržalka 2010 – rozmery ľadovej plochy (56m x 26m) 
http://www.hcpetrzalka.sk/stadion/ 

 

 
 

Adresa: 
Marie Curie Sklodowskej 1/a 
85104 Bratislava – Petržalka 

 
Vedúci organizačného tímu: 

Csaba Kürti 
tel. 00421 948 688663 

mail: icecampbratislava@gmail.com 
 
 

Organizačný tím: 
Anna Vodová – vodova@thomelighting.sk 

Michal Filc – filc@thomelighting.sk 



Trénerské vedenie  na ľade: 
 

 
 
Kevin Van Der Perren (Belgicko) – Olympionik, strieborný na juniorských majstrovstvách sveta 
v HAMAR-e, bronz na majstrovstvách Európy 2007 Varšava, 2009 Helsinki,  sedemnásobný 
majster Belgicka (2000–2004, 2007, 2011). Viacnásobný medailista GP, Golden Spin a Ondrej 
Nepela Memorial. Vynikajúci Belgický krasokorčuliar, ktorý doteraz pôsobí v prestížnych 
svetových show a pôsobí ako tréner v Belgicku a taktiež na campoch po celom svete. 
 
Jenna McCorkell (Veľká Británia) – Olympionička, viacnásobná majsterka Veľkej Británie, 
viacnásobná medailistka medzinárodných súťaží. Výborná krasokorčuliarka, ktorá v súčasnosti 
pôsobí ako trénerka v Belgicku a Veľkej Británii. Zúčastňuje sa prestížnych svetových show 
a taktiež pôsobí ako trénerka na medzinárodných campoch. 
 
Sophie Jouini (Belgicko) – výborná trénerka, už 23 rokov trénuje krasokorčuliarov, ktorí                     
sa zúčastňujú medzinárodných pretekov a ISU GP. 
 
Ľuboš Remiš  (Slovensko) – v súčasnosti zastáva post  hlavného trénera KŠK Slovan 
Bratislava.  Má dlhoročné skúsenosti aj ako reprezentačný tréner. Trénoval účastníkov MS 
juniorov a seniorov. 
 
Kondičná príprava / off-ice aktivity:  
 
Alena Dřevjaná - Coufalová (Česká republika) – Olympionička, jedna z najúspešnejších 
športových gymnastiek Československa, získala celkom 164 medailí z majstrovstiev sveta, 
majstrovstiev Európy a ďalších závodov. 
 
Baletná príprava:  
 
Andrea Schusnixová (Slovensko) – vyštudovala tanečné konzervatórium, klasický, moderný 
a charakterový tanec, vyučuje tanec na SUŠ, vedie pohybovú prípravu detí 2,5 – 15 rokov,          
má certifikáty kreatívneho tanca a taktiež aj inštruktora jógy. 
 
Tréningové jednotky budú rozdelené do 4 okruhov: 
 
1. na ľade – technika korčuľovania, skoky a piruety 
2. baletná – tanečná príprava 
3. atletika – všeobecná telesná príprava – zlepšovanie statickej i výbušnej sily 
4. špeciálna telesná príprava – zlepšovanie motoriky i koordinácie 
 
Sústredenie je určené pre výkonnostných aj rekreačných korčuliarov, ktorí chcú zlepšiť svoje 
korčuliarske zručnosti na ľade aj mimo neho. Účastníci sústredenia budú rozdelení do 4 
tréningových skupín podľa výkonnosti (A, B, C, D) a budú mať k dispozícii: 
 
 



Tréningová činnosť:   
 

-  Skupina A – max.12 korčuliarov na ľade 
-  Skupina B – max 15 korčuliarov na ľade 
- Skupina C -- max. 20 korčuliarov na ľade 
- Skupina D -- max. 25 korčuliarov na ľade 
- 3x denne 45 min tréning na ľade  
- 1x denne 60 min baletná – tanečná príprava 
- 1x denne 60 min atletika, gymnastika a všeobecná telesná príprava 
- 1x denne A, B, C: 30min., D: 45min špeciálna telesná príprava 
- 2x denne možnosť individuálneho tréningu na ľade (cena ľadu je v cene sústredenia – 

v rámci rozpisu ľadov sústredenia, náklady na trénera si hradí každý sám) 
 
Začiatok sústredenia: v pondelok 07.08.2017 o 06:30h zraz na zimnom štadióne v Petržalke 
Koniec sústredenia: v sobotu 12.08.2017 o 17:45h spoločnou večerou 
 
Ceny sústredenia pre jednotlivé skupiny s uvedenou náplňou: 
 
1. Tréningová činnosť: 
 
Skupiny (A, B, C, D):   375€ (cena je za 1 osobu) 

 
2. Ubytovanie a strava: 
 
Ceny ubytovania a stravy pre účastníkov kurzu, trénerov, doprovod, (cena je za 1 osobu): 
 
Cena 5 nocí: 07. – 12.08.2017 (ubytovanie + plná penzia): 145€ 
 
Cena 6 nocí: 06. – 12.08.2017 (ubytovanie + plná penzia): 165€  
 
Cena 7 nocí: 06. – 13.08.2017 (ubytovanie + plná penzia): 185€ 
 
Iba strava 6 dní: 07. – 12.08.2017 (obedy + večere na ZŠ): 72€ 
 
Iba obedy 6 dní: 07. – 12.08.2017 (obedy na ZŠ): 36€ 
 
 
 
Hotel Turist *  
Info: www.turist.sk  
 
V cene ubytovania je zahrnuté: 

- autobus z Hotela na zimný štadión ráno a poobede po tréningoch naspäť na hotel 
- raňajky - hotel, obed a večera - v reštaurácii na zimnom štadióne 

 
 

V cenách nie je zahrnuté: 
-  poistenie účastníkov  
-  náklady na vlastného trénera /doprovod  
-  náklady na dohodnutého trénera v prípade neúčasti vlastného trénera  
-  individuálne tréningy 
-  všetky bankové poplatky hradí platca! 

 
 



Ďalšie informácie: 
 

- pozvané kluby: max. 2 tréneri za klub 
- v prípade nenastúpenia na sústredenie sa platba za tréningový proces nevráti, pokiaľ 

nebude za prihláseného účastníka náhrada 
- za stravné a ubytovanie bude vrátená platba ponížená o storno poplatok 
- účastníci prihlásením sa na toto krasokorčuliarske sústredenie, berú na vedomie, že 

usporiadateľ nezodpovedá za možné zranenia a riziká s tým súvisiace 
- každý účastník musí mať so sebou zdravotné poistenie (preukaz poistenca), ktoré je 

platné na území SR 
- účasť na sústredení je na vlastnú zodpovednosť 
- pre zachovanie kvality práce na ľade i v baletnej sále musíme dodržiavať stanovené 

počty na ľade, ďakujeme za pochopenie 
- vzhľadom na viacej možností - kombinácií platby za tréning + rôzne možnosti dĺžky 

ubytovania + strava / iba strava, bude každému účastníkovi zaslané číslo účtu 
a jeho variabilný symbol až po zaslaní Záväznej prihlášky na e-mail 
icecampbratislava@gmail.com a prijatí záväznej prihlášky organizátorom 
 

 
 

Termín na zaslanie prihlášky je do 15.04.2017 
 

Záväzné prihlášky prosím zasielajte, na e-mailovú adresu: icecampbratislava@gmail.com 
 

Po zaregistrovaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná informácia k platbe obsahujúca 

číslo účtu o.z., kde bude každému účastníkovi pridelený jeho VS (variabilný symbol) pre 

uľahčenie presnej identifikácie účastníka / doprovodu a nimi objednaných aktivít 

 
 

Prihláška 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záväzná prihláška na medzinárodné krasokorčuliarske sústredenie 

1st International Ice Camp Bratislava  
                                          07. – 12.08.2017                                  VS: 

 
Meno a priezvisko účastníka: ______________________________________________________________ 
 
Dátum narodenia (mesiac a rok): ___________________________________________________________ 
 
Adresa: _________________________________________________________________________________ 
 
Kategória*: ______________________________________________________________________________ 
 
Korčuliarske zručnosti (prevedenie skokov, piruet): ______________________________   ____________             
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Klubová príslušnosť / krajina:______________________________________________________________ 
 
Kontakt na zákonného zástupcu: ___________________________________________________________ 
 
Užívate pravidelne lieky?:           _ áno               _ nie 
 
Ak áno, aké: _____________________________________________________________________________ 
 
Informácia, ktorú považujete za potrebnú, aby organizátor mal k dispozícii (ochorenia, obmedzenia): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 tréningová 
činnosť 

ubytovanie + plná 
penzia 5 nocí:      
07. – 12.08.2017  

ubytovanie + plná 
penzia 6 nocí:      
06. – 12.08.2017  

ubytovanie + plná 
penzia 7 nocí:       
06. – 13.08.2017  

Iba strava 6 dní (obedy 
+ večere na ZŠ):              
07. – 12.08.2017  

Iba obedy 6 dní 
(obedy na ZŠ):   
07. – 12.08.2017  

  375 €  145 €  165 € 185 € 72 €  36 €

účastník       

doprovod       

Doplňte prosím „A“ - áno / nie - necháte prázdne 
 
Týmto žiadam o účasť na 1st Ice Camp Bratislava, Medzinárodné krasokorčuliarske sústredenie v Bratislave. Beriem na 
vedomie, že existuje šanca na možné zranenia a riziká súvisiace s účasťou na tomto sústredení. Preberám všetku 
zodpovednosť za riziká spojené s účasťou na tomto sústredení a týmto uvoľňujem a zbavujem organizátora, trénerov a 
pracovníkov tohto sústredenia akejkoľvek zodpovednosti a nároku na odškodné z mojej strany, vyplývajúceho zo zranenia 
alebo škody, ktoré bolo spôsobené priamo alebo nepriamo účasťou na tomto sústredení, či už pred jeho začiatkom, 
počas alebo po sústredení.  
 
 
V .........................., dňa................................ 
 
 
 
 
                                                  _________________________________ 
* Súťažná kategória v sezóne 2016/17                                                  Podpis zákonného zástupcu/záujemcu (+18r.) 


