
Zoznam navrhnutých a schválených vyznamenaní  
 

Výkonný výbor SKrZ si Vás týmto dovoľuje informovať, že na Valnom zhromaždení SKrZ dňa 
19.05.2018 budú odovzdané vyznamenania pre: 

 
Čestné uznanie -práca v prospech krasokorčuľovania min. 5 rokov 

 
Zuzana Babiaková – za prácu v prospech krasokorčuľovania  na Slovensku a v klube 

Martin Letenay – za úspešnú organizáciu ME 2016 

Ing. Jozef Beständig – za reprezentáciu SR a prácu v prospech krasokorčuľovania 

Igor Krokavec – za trénerské zásluhy a za prácu v prospech krasokorčuľovania 

 

Ďakovný list -  za dlhoročnú prácu a má všetky vyznamenania 

Ivan Jakubovič – k životnému jubileu (a odchodu  do športového dôchodku) 
 

Lenka Bohunická – rozhodkyňa, členka RK, školiteľka, členka testovacej komisie, z príležitosti 
životného  jubilea 

 
Felicitas Babušíková – za prácu v prospech Krasokorčuľovania na Slovensku a ukončeniu aktívnej 

práce v SKrZ. 

Viera Gábrišová – za rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku 

Agnesa Buřilová – trénerka a členka testovacej komisie, za rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku- 
z príležitosti okrúhleho jubilea 

 
 

Bronzová plaketa - III. stupeň ( min. 15 rokov práce) 

Mgr. Linda Zamborská – Z príležitosti 50 rokov klubu  a 15 rokov činnosti v klube, za rozvoj 
krasokorčuľovania v Prešove aj na Slovensku. 

 
Mgr. Svetlana Bálintová – Z príležitosti 50 rokov klubu  a 15 rokov činnosti v klube a SKrZ - za rozvoj 

krasokorčuľovania v Prešove aj na Slovensku. 
 

Ing. Jaroslav Burian – za rozvoj  krasokorčuľovania na Slovensku -  k životnému jubileu 
 

Bibiana Srbecká – za rozvoj športu v Žiline a na Slovensku - životné jubileum 
 
                                  

Strieborná plaketa - II. stupeň ( min. 25 rokov práce) 

Ľuba Čížová – dlhoročná členka SKrZ aj klubu,za rozvoj krasokorčuľovania v Prešove – z príležitosti 50 
rokov klubu 

 



 

Zlatá plaketa - I. stupeň ( min. 35 rokov práce) 

Klub Kraso Prešov – za rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku, z príležitosti 50 rokov klubu 

MUDr. Elena Michalková  - rozhodca - pri príležitosti životného jubilea ( a odchodu do športového 
dôchodku) 

 
Kraso Centrum  Košice – z príležitosti 60 rokov klubu, za rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku 

 

 

Pamätná plaketa 
 

Adriana Domanská -  medzinárodná rozhodkyňa, školiteľka, za rozvoj krasokorčuľovania na 
Slovensku  -  k životnému jubileu 

 
Mgr. Helena Zamborská - je dlhoročnou členkou SKrZ, pracuje v TK a  predsedníčka klubu, trénerka. 

ocenená z príležitosti 50 rokov klubu 
 

Ľudmila Komárová -  je dlhoročnou členkou SKrZ, a pracuje ako rozhodkyňa, členka DK, ale aj 
pri výchove začínajúcich adeptov v klube. Ocenená z príležitosti 50 rokov klubu. 

 
Helena Kažimírová  - funkcionár klubu aj zväzu, za rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku,                    

pri príležitosti životného jubilea 
 

Marta Poljaková   -  za rozvoj športu na Slovensku - k životnému jubileu 
 
 
 
 
 

Pohár klubov: 

1. Kraso Trenčín - tréneri  Jana Omelinová a Peter Hebr 

2. KrO ŠKP Bratislava - tréneri Vladimír Dvojnikov, Katarína Gáboríková 

3. Kraso Hamikovo - trénerka Petra Nétryová 

 

 

 


