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Vnútorný predpis TMK č.04/2018 

10.10.2018 
 
Nahrádza Vnútorný predpis č.11/2017 z 28.9.2017 a upravuje Vnútorný predpis TMK č. 
04/2018 zo dňa 25.8.2018 
 
 

Smernica pre plnenie testov výkonnosti 
pre sezónu 2018 - 2019 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1.1.Testy a vekové hranice 

a) Vekové hranice príslušné k jednotlivým kategóriám stanoví TK  vždy k 1.7. daného roka 

b) V sezóne 2018-2019 sú vekové hranice pre jednotlivé testy nasledujúce: 

 Test č.8  Nádeje mladšie /N7 (po 1.7.2011) 

 Test č.7  Nádeje mladšie /N8  (po 1.7.2010 do 30.6. 2011) 

 Test č.6  Nádeje staršie  /N9  (po 1.7. 2009 do 30.6. 2010) 

 Test č.5  Nádeje staršie  /N10  (po 1.7.2008 do 30.6. 2009) 

 Test č.4  Mladší žiaci                 (od 1.7.2006 do 30.6. 2008) 

 Test č.3  Starší žiaci                   (od 1.7.2003 do 30.6. 2006) 

 Test č.2  Juniori                          (od 1.7.1999 do 30.6. 2005 ) 

 Test č.1  Seniori                         (do 30.6.1999) 

 

 Test č. 8  Staršie nádeje B   (po 1.7.2009 do 30.6. 2010) 

 Test č. 7 Staršie nádeje B  (po 1.7.2008 do 30.6. 2009) 

 Test č. 6 Mladšie žiactvo B (od 1.7.2006 do 30.6. 2008) 

 Test č. 5 Staršie žiactvo B (od 1.7.2003 do 30.6. 2006)  

 

 Test č. 6 IK Gold (len technika) (od 1.7.1999 do 30.6. 2003) 

 

 

c) Princíp plnenia testov výkonnosti 

Ak v splnenom starom teste boli prvky rovnaké ako sú v novom teste, pretekár prvky už neopakuje, 

počítajú sa ako splnené (napr. oblúky vpred von/vpred dnu v teste 7 a pod.) 

Starý test 6 je možné uznať ako nový test 6 na 55 % z dôvodu rovnakých prvkov, ktoré už raz boli 

pred komisiou splnené. Ak niekto potrebuje test 6 na 80 %, musí si doplniť prvky č.3,4,9,10,11. 

Starý test 5 je možné uznať ako nový test 5 na 64 % z dôvodu rovnakých prvkov, ktoré už raz boli 

pred komisiou splnené. Ak niekto potrebuje test 5 na 80 %, musí si doplniť prvky č. 6,7,8,9.  
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V teste 1 je požiadavka plniť prvky 6-10 na hudbu v rámci krátkeho programu. Pretekár môže plniť 

priamo na previerkach alebo je možné uznať plnenie v KP zo sledovaných pretekov SP alebo 

pretekov z kalendára ISU v aktuálnej sezóne. 

 
1.2.Klasifikácia testov výkonnosti 

Testy výkonnosti sú klasifikované do 8 stupňov. Korčuliari ich absolvujú v nasledovnom poradí: 
A kategórie: 
Nádeje mladšie /N7, Nádeje mladšie /N8, Nádeje staršie /N9, Nádeje staršie /N10, Mladšie žiactvo, 
Staršie žiactvo, Juniori, Seniori. 
B kategórie: 
Nádeje mladšie B (bez testu), Nádeje staršie B (test 8 a 7 podľa veku), Mladšie žiactvo B (test 6), 
Staršie žiactvo B (test 5). 
 
 
1.3. Plnenie testov od vyššej vekovej kategórie 

Ak pretekár dlhodobo žijúci v zahraničí má záujem reprezentovať SKrZ musí plniť test len pre 
kategóriu, v ktorej bude štartovať.  
Pretekári SKrZ, ktorí  začali súťažiť neskôr, musia začať s plnením testu o jednu kategóriu nižšie ako je 
potrebné pre kategóriu, v ktorej budú jazdiť.  
Od začiatku plnenia testov sa musia testy plniť v príslušnom poradí – žiaden test nie je možné 
vynechať. 
Pre účasť na pretekoch SP je potrebné plniť požadovaný test pre svoju vekovú kategóriu minimálne 
na 50 % a pre účasť na MSR minimálne na 80%. 
Ak chce ísť pretekár z kategórie A plniť vyšší test ako je požadovaný pre jeho vekovú kategóriu, musí 
mať predchádzajúci test splnený na 80%.  
 
 
1.4. Termíny konania testov výkonnosti 

a) Testy výkonnosti vyhlási a usporiada SKrZ minimálne 4x za sezónu  

b) Testy budú usporiadané v nasledovných termínoch: 

1 x september 

1x  október  min. 2 týždne  pred 1 pretekom SP 

1x min. 2 týždne pred MSR juniorov a staršieho žiactva 

1x min. 2 týždne pred MSR mladšieho žiactva a nádejí 
c) Presné termíny testov budú zahrnuté v kalendári pretekov pred začiatkom sezóny, test 

organizovaný SKrZ  sa uskutoční  len v prípade prihlásenia sa min. 40 záujemcov. 

d) Krasokorčuliarsky klub - člen SKrZ, si môže zorganizovať testy individuálne so súhlasom RK, 

TMK a TK na vlastné náklady. 

e) V prípade d) je postup nasledovný: 

Krasokorčuliarsky klub (ďalej len klub) požiada  TMK a TK, resp. člena VV zodpovedného za 

vnútro zväzový život, o možnosť usporiadať testy výkonnosti. Klub pripraví propozície, ktoré 

je potrebné zverejniť na stránke SKrZ (viď bod II.3. a) a zaslať klubom najneskôr 14 dní pred 

termínom konania testov. TMK a RK nominuje členov komisie (podľa bodu II.2.a), delegáta 

TMK a TK nominuje delegáta TK (viď bodu II.2.c). Klub zabezpečí organizačného pracovníka, 

kameramana a všetky náležitosti po organizačnej stránke. Termín uzavretia prihlášok je min. 
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10 dní pred konaním testov (viď bod II.3. b). Organizátor konzultuje časový rozpis s TMK a 

TK. Povinnosť zverejniť časový rozpis je 3 dni pred konaním testov. 

 

 
1.5. Úhrada nákladov podľa platnej Ekonomickej smernice SKrZ, okrem prípadu podľa 1.4. písmeno 
d). 
 
1.6.  Štartovné  podľa platného Sadzobníka poplatkov SKrZ. V prípade, že si klub organizuje testy 
individuálne, štartovné  sa platí organizátorovi. 
 
 
1.7.  Podmienky účasti 

Podmienkou účasti na testoch výkonnosti je : 

 Platný registračný preukaz SKrZ 

 Platná zdravotná prehliadka na aktuálnu sezónu 

 Zaplatené štartovné 

 

1.8.   Účasť na súťažiach 

1.8.1. Súťaže Slovenského pohára 

a) Štart na súťažiach Slovenského pohára je podmienený splnením testu výkonnosti pre príslušnú 

vekovú kategóriu minimálne na 50 %. Pre sezónu 2018-2019 platí výnimka, že v danej vekovej 

kategórii budú štartovať aj pretekári, ktorí majú splnený test o jeden nižší ako pre ich vekovú 

kategóriu, na 80 %. 

 Kategória Požadovaný test pre súťaže SP v sezóne 2018-2019 

Nádeje 7 / Ml. nádeje chl. 1. rok NT 8 (50 %) 

Nádeje 8 / Ml. nádeje chl. 2. rok NT 7 (50 %) alebo NT 8 (80 %) 

Nádeje 9 /St. nádeje chl. 1. rok NT 6 (50 %) alebo NT 7 (80 %) 

Nádeje 10 /St. nádeje chl. 2. rok NT 5 (50 %) alebo NT 6 (80 %) 

Mladšie žiactvo  NT 4 (50 %) alebo NT 5 (80 %) 

Staršie žiactvo  NT 3 (50 %) alebo NT 4 (80 %) 

Juniorky/ Juniori NT 2 (50 %) alebo NT 3 (80 %) 

Seniorky/ Seniori NT 1 (50 %) alebo NT 2 (80 %) 

 

b) V B kategóriách je potrebné pre štart na súťažiach SP splniť testy minimálne na 50 % 

nasledovne: 

 Kategória Požadovaný test pre súťaže v sezóne 2018-2019 

Mladšie nádeje B bez testu 

Staršie nádeje B – 9 ročné NT 8 (50 %) alebo starý test 7 

Staršie nádeje B – 10 ročné NT 7 (50 %)  

Mladšie žiactvo B NT 6 (50 %) alebo starý test 6  

Staršie žiactvo B NT 5 (50 %) alebo starý test 5 

IK Gold  NT 6 (50 %) z techniky 
 

Pretekár, ktorý splnil test požadovaný pre A kategóriu (vrátane vyššie uvedenej výnimky), 
nemôže jazdiť v B kategórii. 
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1.8.2  Majstrovstvá Slovenska 

a) Podmienkou štartu na majstrovstvách SR je splnenie príslušného testu výkonnosti alebo testu 

vyššej vekovej kategórie minimálne na 80%. 

Pre štart na MSR je potrebný splnený test pre danú vekovú kategóriu min. na 80 %. 
 
Vysvetlivky pre sezónu 2018-2019: 

Ak je splnený starý test Je potrebný test  Treba spraviť na MSR nový  

7 7/80 % 7 okrem prvkov 4,5 

6 6/80 % 6 okrem prvkov 1,2,5,6,7,8 

5 5/80 % 5 okrem prvkov 1,2,3,4,5,10,11 

4 4/80 % 4 okrem prvkov 5,6,7 

3 3/80 % 3 okrem 1,6,7,8 

2 už nedopĺňa testy  

1 už nedopĺňa testy  

 
Pretekári, ktorí splnili v predchádzajúcich sezónach test pre kategóriu seniorov nepotrebujú 
plniť žiadne testy. 
 
V sezóne 2018-2019: 

 Kategória Požadovaný test pre MSR od sezóny 2018-2019 

Nádeje 7 / mladšie nádeje chlapci (7) NT 8 (80 %) 

Nádeje 8 / mladšie nádeje chlapci (8) NT 7 (80 %) 

Nádeje 9 / staršie nádeje chlapci (9) NT 6 (80 %) 

Nádeje 10 / staršie nádeje chlapci (10) NT 5 (80 %) 

Mladšie žiactvo NT 4 (80 %) 

Staršie žiactvo NT 3 (80 %) 

Juniorky / Juniori NT 2 (80 %) alebo seniorský test 

Seniorky / Seniori NT 1 (80 %) alebo starý seniorský test 

 
b) Dátum platnosti testov výkonnosti pred danými majstrovstvami SR je rovnaký, ako dátum 

uzávierky poradia v Slovenskom pohári. 

 

1.9.  Opakovanie testov výkonnosti 

a) Opakovanie plnenia testov výkonnosti v jednej sezóne nie je obmedzené 

b) V jednom termíne je možné plniť maximálne dva testy 

c) Pri plnení dvoch testov v jednom termíne je podmienkou plnenia testu výkonnosti  pre vyššiu 

vekovú kategóriu, splnenie nižšieho testu minimálne na 80%. V takom prípade predseda 

testovacej komisie vyhodnotí plnenie testu ihneď a odovzdá hodnotenie technickému 

delegátovi alebo organizátorovi testov. 

 

1.10. Platnosť testov výkonnosti 
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a) Prvky splneného testu výkonnosti sú trvale platné. 

b) V prípade zmien v náplni testov TMK a RK určia prechodné obdobie a TMK určí podmienky 

plnenia testov vyššej vekovej kategórie. 

c) Pretekári, ktorí splnili test výkonnosti pre kategóriu seniorov v predchádzajúcom období  už 

nepodliehajú testovaniu (nedopĺňajú prvky testov). V prípade záujmu môžu požiadať o plnenie 

ISU testov. 

 

 

II. TECHNICKÉ PODMIENKY 

 
II.1.  Miesto konania testov 

Určuje spolu TMK, RK a TK SKrZ pred začiatkom aktuálnej sezóny a je súčasťou Kalendára súťaží. 

 

II.2.  Zloženie testovacej komisie 

a) Členov testovacej komisie menuje TMK spolu s RK pred začiatkom aktuálnej sezóny.  Testovacia 

komisia je trojčlenná a skladá sa zo zástupcov rozhodcov, členov technického panelu a trénerov.  

Členovia testovacej komisie nesmú mať v čase konania testov prihlásených vlastných pretekárov 

a nesmú počas sezóny pripravovať pretekárov na testy. 

b) Zloženie komisie oznámi sekretariát SKrZ pred začiatkom konania testov usporiadateľovi. 

c) TK SKrZ menuje technického delegáta, ktorý spolupracuje s organizátorom pri technickom 

zabezpečovaní testov a TMK menuje delegáta TMK, ktorý v čase konania testov nemá 

prihlásených vlastných pretekárov (stret záujmov). Delegát TMK vypracuje hodnotenie testov 

jednotlivých pretekárov, spolupracuje s testovacou komisiou pri komunikácii s trénerom. 

Testovacia komisia odovzdáva technickému delegátovi výsledky za účelom vypracovania 

protokolu. TK by mala zabezpečiť technického delegáta, ktorý v čase konania testov nemá 

prihlásených vlastných pretekárov (stret záujmov). 

 
II.3.  Oznámenie o konaní testov výkonnosti 

a) Po schválení termínu a miesta konania testov sekretariát SKrZ zabezpečí zverejnenie informácie 

na webovej stránke SKrZ. 

b) Organizátor testov zaraďuje pretekárov do zoznamu účastníkov na základe prihlášky zaslanej 

výhradne zástupcom klubu, ktorého je pretekár členom. Termín uzávierky prihlášok je min. 10 

dní pred konaním testov. Organizátor je povinný zverejniť časový rozpis minimálne 3 dni pred 

konaním testov. 

 
III.  PRIEBEH TESTOV VÝKONNOSTI 

 
III.1. Spôsob predvedenia a opakovanie  

a) Každý korčuliar vykoná celý test, v poradí uvedenom v platných „Testoch výkonnosti“. Najprv 

všetci absolvujú technickú časť , potom sa pokračuje v teste prvkami. 
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b) Predvedenie každého prvku testu ukončí pretekár výjazdom a brzdou (pri testoch 8 - 7 pluhom, 

od testu 6 brzdou do T), pri vyšších testoch iba výjazdom.  

c) Rozjazda na Techniku - 8 pretekárov 5 min.  

d) Po predvedení technickej časti, v prípade potreby, vyzve komisia pretekára k oprave maximálne 

1 prvku z tejto časti (1pokus), ak je nesplnených prvkov z techniky viac, pretekár a tréner sa 

dohodnú, ktorý z nesplnených prvkov bude opakovať. 

Do druhej časti testu postupujú len pretekári, ktorí zvládli prvú časť testu minimálne na 50 %.  

e) Po ukončení technickej časti všetkými pretekármi z danej rozjazdy test pokračuje prvkami testu. 

Na rozjazdu nastúpia 3 pretekári (5 min). Keď nastúpi prvý pretekár na test, ďalší nastupuje na 

rozjazdu. Každý pretekár má  právo opravy 1 prvku (2 pokusy) alebo 2 prvkov po 1 pokuse. 

f) Komunikácia počas testov prebieha len  medzi komisiou, pretekárom a trénerom. Hodnotenie 

testu je verejné. 

g) Technický delegát po ukončení testov prevezme hodnotenie komisie a vypracuje oficiálne 

výsledky. Zároveň má povinnosť zaevidovať nesplnené prvky testu jednotlivými pretekármi, aby 

boli k dispozícii pri následnom  doplňovaní  testu. Tento záznam musí byť uložený v písomnej 

forme na SKrZ, aby bol k dispozícii aj TMK. 

h) Pri  zvyšovaní  plnenia  z 50% na 80 % sa neopakuje celý test , opakujú sa len nesplnené prvky.  

i) Ak pretekár splní test na < 50 %, musí opakovať celý test v novom termíne testov. 

III.2.  Žrebovanie 

a) Žrebovanie štartového poradia vykoná člen TK zodpovedný za testy po uzávierke prihlášok 
manuálne. 

IV.  ZÁZNAM O PRIEBEHU TESTOV VÝKONNOSTI 
 
a) Hodnotenie testov je verejné. Členovia komisie zaznamenávajú hodnotenie do protokolu 

(Hodnotenie člena testovacej komisie), každý prvok je hodnotený známkou 0 alebo 1. 
0. Absolvované, hrubé chyby v technike a predvedení požadovaných prvkov, predvedenie nie je 
na požadovanej úrovni, vyžaduje zlepšenie (hodnotenie v rozhodcovskej škále -2 až -3)  
1. Požadovaný prvok testu predvedený na dobrej korčuliarskej úrovni, celkové zvládnutie prvku 
je v súlade s požadovanou technikou korčuľovania ( hodnotenie v rozhodcovskej škále +3 až -1) 

 
b) Ak pretekár dostane za  jednotlivý prvok hodnotenie 3 x 1 alebo 2x1 a 1x0, považuje sa prvok za 

splnený na. Ak korčuliar dostane hodnotenie za jednotlivý prvok 3x0 alebo 2x0 a 1x1, prvok sa 
považuje za nesplnený. 

c) Percentá sa vypočítajú z dosiahnutého počtu bodov. Jeden prvok rovná sa 1 bod. Ak je v teste 
10 prvkov, tak maximálny počet bodov za test je 10 a to je 100 %. Percento úspešnosti sa 
vypočíta ako pomer počtu splnených prvkov k celkovému počtu prvkov.  

d) Zo všetkých testov musí byť urobený videozáznam a uložený na SKrZ. 

 

 V.  VYHODNOTENIE TESTOV VÝKONNOSTI 

V.1.  Po skončení testov technický delegát a organizačný pracovník v spolupráci s predsedom 
testovacej komisie na základe Hodnotenia členov testovacej komisie vypracujú Protokol 
testovacej komisie 
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V.2. Ihneď po spracovaní Hodnotení členov komisie organizátor zverejní neoficiálne výsledky 
testov 

V.3. Predseda testovacej komisie je zodpovedný za vypracovanie Záverečnej správy predsedu 
testovacej komisie a zaslanie všetkých hodnotiacich listov a ďalších podkladov pre 
vyhodnotenie testov do siedmich dní po konaní testov výkonnosti na adresu sekretariátu 
SKrZ. 

V.4.  Záverečná správa predsedu testovacej komisie je konečným výsledkom testov a bude 
zverejnená na webe SKrZ do 7 dní po ukončení testov . 

V.5. Delegát TMK spisuje záznam o priebehu testov a chybách v predvedení počas testovania 
jednotlivých pretekárov. Tréner má právo informovať sa na detaily uvedené v zázname 
delegáta TMK a na požiadanie môže byť zaslaný emailom na jeho adresu. 

 
 

VI.  EVIDENCIA TESTOV VÝKONNOSTI 
 
Podpísané originály písomných materiálov z vyhodnotenia testov výkonnosti (Hodnotenie člena 
testovacej komisie, Protokol predsedu testovacej komisie, Záverečná správa predsedu testovacej 
komisie) a videozáznam testov  sa archivujú na sekretariáte SKrZ. Zároveň sekretariát SKrZ archivuje 
tieto materiály aj v digitálnej podobe. 
 
Táto smernica je účinná a platná od dňa schválenia a nahrádza vnútorný predpis TK č. 11/2017 
 

Schválené VV SKrZ dňa 31.8.2018, upravené dňa 10.11.2018 


