
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 

Zuzana Drnzíková -  pravidlá, prenos ISU pravidiel a úprav do SkrZ 

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 
- spolupracovala pri organizovaní medzinárodných pretekov na Slovensku a pri 

organizácii pretekov SP s klubmi, ktoré o podporu pri organizácii požiadali 
- zabezpečovala nomináciu DRO na preteky pre kluby ktoré akceptovali nomináciu TK 
- riešila mimoriadne prestupy počas sezóny 
- pripravila športový kalendár 
- zorganizovala konanie testov 
- vyhodnocovala pribežne výsledky SP 
- vyhodnotila  výsledky SP a pripravila vyhodnotenie spojené s exhibíciou víťazov SP  

v Žiline 
- pripravila pozvánky na VZ s počtom hlasov pre jednotlivé kluby 

 
 
Registrácia: 
 
V sezóne 2016/2017 bolo zaregistrovaných 878 členov, z toho 572 pretekárov. Oproti 
minulej sezóne je to nárast počtu členov o 185, pretekárov o 141. 
Počet schválených prestupov - 16 
počet neschválených - 1 
hosťovanie schválené 5 
neschválené             0 
mimoriadne prestupy schválené - 22 
 
 
 



Súťaže: 

Pretekov SP vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 318 pretekárov v 14 kategóriách. V rámci 
pohára jednotlivé kluby zorganizovali 16 pretekov domácich a 2 v rámci medzinárodných 
pretekov. Do pohára klubov sa zapojilo 28 klubov.  
Najmenej súťaží bolo v kategórii seniorky  –  9, v priemere mala každá kategória 12 – 15 
súťaží, niektoré až 17 spolu s majstrovstvami a medzinárodnými pretekmi. 
Okrem pretekov SP kluby zorganizovali 10 súťaží pre Hviezdičky, 38  súťaží pre Interpretačné 
korčuľovanie spolu 10 kategórií ( IK A -2, IK B - 8, IK C - 28) , 9 súťaží pre začiatočníkov a 6 pre 
Adult 25+. 
 
 
Majstrovstvá Slovenska boli v 3 kategóriách – medzinárodné majstrovstvá seniorov za účasti 
pretekárov 4 krajín – Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska v Katowiciach, Majstrovstvá 
Slovenska v kategórii juniorov a staršieho žiactva  organizované oddielom KC Košice  
a Majstrovstvá Slovenska v kategóriách mladšieho žiactva a nádejí v Novom meste n. Váhom. 
Okrem toho oddiel KK Žilina organizoval Finále IK a Adult kategórií spojenú s exhibíciou 
víťazov SP. 
 

Výkonnostné testy: 

      Výkonnostné testy sa konali 4x za sezónu – Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok  
a Žilina. Zúčastnilo sa ich 277 pretekárov, z toho 235 pretekárov splnilo  a 43 pretekárov 
nesplnilo.  

Testovacie komisie pracovali v zložení:  

TC:    Lenka Bohunická 

Členovia:    Svetlana Bálintová, Agnesa Buřilová, Karol Schlesinger 

Vždy v počte 3 členovia 

Test č. 7 splnilo 82 pretekárov a nesplnilo   15 

Test č. 6 splnilo 60 pretekárov a nesplnilo   11 

Test č. 5 splnilo 37 pretekárov a nesplnilo  2 

Test č. 4 splnilo 35 pretekárov a nesplnilo   7 

Test č. 3 splnilo 11 pretekárov a nesplnili   5 

Test č. 2 splnilo 10 pretekárov a nesplnili  3  

 

Všetky výkonnostné testy prebehli v poriadku. Organizácia testov bola veľmi  dobrá. Všetci, 
ktorí splnili testy,  dostali odznaky. 

Protokoly z testov sú uložené na webovej stránke. 



Rozhodcovia: 

Počas sezóny 2016/2017 aktívne pôsobilo: 

6 ISU rozhodcov, 4 medzinárodní, 14 rozhodcov s III. kvalifikačným stupňom z celkového 
počtu 15, 6  rozhodcov s II. kvalifikačným stupňom z celkového počtu 7 , 9 rozhodcov s I. 
kvalifikačným stupňom z celkového počtu 10. 

Počas sezóny neboli aktívni rozhodcovia Jana Schmidová, Kristína Kabátová a Nikodém 
Kadleček. 

 

Prílohy: 

Prehľad pretekov SP  

Účasť rozhodcov na medzinárodných pretekoch 2016 / 2017 

 

Wanda Stankovianska 

 


