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                                                                           Valnému zhromaždeniu SKrZ  

konanému 14. mája 2021 
v Banskej Bystrici 

                                                                 

  Plnenie úloh SKrZ z roku 2021 

Vôbec prvýkrát v histórii nášho športu sme zažili záver sezóny 2020/21, kedy sme pre opaternia v 
súvislosti s pandémiou Covid-19 nemohli vyhodnotiť výsledky Slovenského pohára, usporiadať 
Majstrovstvá Slovenska, ba čo viac, nemali sme jediného zástupcu na majstrovských súťažiach 
ISU. 

Hoc v druhej polovici roka 2021 sme “zatvárali” a na rok (sezónu 2021/22) sme si stanovili 
ambiciózne plány, veľkú časť z nich sa nám podarilo naplniť. 

Hovoriť o spokojnosti by bolo krátkozraké, pretože ako nám ukázala napríklad kategória tancov a 
mužov, môžeme a vieme dosahovať (na naše súčasné pomery) počiatočné úspechy, ktoré 
potrebujeme pretaviť aj do ostatných kategórií. 

Ako sa nám darilo dosiahnuť naše plány na rok 2021 (sezónu 2021/22): 

1. účast na medzinárodných a majstrovských súťažiach 
- účasť všetkých štyroch disciplín na ISU JGP a ISU MS-J čiastočne splenené, chýbala nám iba 
športová dvojica na MS-J 2022, 

- účasť tanečných párov na 4-Nationals splnené, 

2. úspešné zorganizovanie akcií 
- ISU JGP Košice splnené,  
- Nepelov Memoriál 2021 nesplnené, súťaž sme neorganizovali, 
- z medzinárodných súťaží v Trnave a Bratislave splnené čiastočne, 

3. preškolenie rozhodcov 
- čiastočne splnené, školenie/preškolenie rozhodcov sa vo veľkej miere konalo on-line, 

4. úprava požiadaviek plnenia testov výkonnosti 
- splnená, 

5. podpora pre pretekárov, ktorí splnili TES pre štart ne majstrovských súťažiach ISU 
- splnená, naprieč kategóriami dostala podporu za splnenie TES značná skupina pretekárov, 
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6. podpora rozvoja párových disciplín 
- splnená čiastočne, po dlhých rokoch sa môžeme pochváliť perspektívnymi tanečnými pármi v 

seniorskej, juniorskej i žiackej kategórii a badať pokračujúci záujem o túto disciplínu; v kategórii 
športových dvojíc sa nám darilo menej úspešne, ale novovznikajúce páry sú nádejou, že o sezónu 
až dve budeme mať zastúpenie v juniorskej a žiackej kategórii opať. 

                                                                                         v. r. 
                          Ing. Jozef Beständig 
                predseda VV SKrZ    


