
Správa Rozhodcovskej komisie  - sezóna 2021/2022 

Minulá sezóna bola výrazne ovplyvnená pandemickými opatreniami, čo sa 

prejavilo nielen v tréningových možnostiach našich krasokorčuliarov, ale aj 

v počte súťaží, ktoré sa uskutočnili. 

Na sezónu 2021/2022 sme sa pripravili. V priebehu dvoch dní, 26. a 27.9. 2021 

prebehlo online školenie pre TŠ a TK a seminár pre rozhodcov, boli vypracované 

nominácie na súťaže Slovenského pohára a priebežne aj nominácie na 

medzinárodné preteky.  

V rámci Slovenského pohára sa uskutočnilo 11 súťaží, majstrovstvá Slovenska 

pre seniorov a juniorské párové kategórie prebehli ako súťaž s medzinárodnou 

účasťou, už tradične ako 4Nat., pre mladšie kategórie sa M SR konali  na konci 

sezóny v Košiciach. Ako klasické medzinárodné preteky sa uskutočnili JGP 

v Košiciach a Tirnavia Ice Cup v Trnave. 

Rozhodcovská účasť bola poznamenaná epidemiologickými opatreniami a preto 

sa niektorí rozhodcovia a členovia technických panelov pretekov nemohli 

zúčastniť, resp. nominácie boli menené v súvislosti s aktuálnou situáciou 

a rovnomerné rozdelenie nominácií nebolo optimálne. Napriek týmto 

okolnostiam, rozhodovanie na všetkých realizovaných  pretekoch prebehlo 

v súlade s pravidlami SKrZ. 

V priebehu sezóny sa uskutočnilo aj 6 testovacích termínov, počas ktorých mali 

pretekári možnosť splniť kritériá na postup do vyšších kategórií, resp. postup na 

M SR. Na každom termíne testov sa zúčastnilo v priemere 60 až 70 pretekárov. 

V tomto období sa začíname pripravovať na novú sezónu. V septembri 

plánujeme prípravu všetkých kategórií činovníkov, ktorí sa podieľajú na 

rozhodovaní. Uskutoční sa seminár pre tých, ktorí aktívne rozhodujú. Ten sa 

uskutoční dištančne. Pre nových adeptov na zastúpenie vo všetkých 

špecializáciách, či už rozhodcov alebo členov technického panelu, ako aj tých, 

ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu, pripravujeme prezenčné školenie.  

Tu by sme chceli osloviť zástupcov klubov, aby sa aktívne zapájali do podpory 

a angažovania mladých korčuliarov po skončení kariéry, ktorí by radi 

pokračovali pri tomto športe aktívne, nie len ako tréneri, kde musia byť na 

ľadovej ploche skoro každý deň, resp. každý deň, ale aj tých ktorí si zvolili inú 

profesiu, ale radi by pri športe zostali. Veríme, že by zvládli aktivity či už ako 

rozhodcovia, alebo súčasť technického panelu, resp. pri technike ako 

data/video. Informácie zasielame na kluby, a preto ak tie neoslovia svojich 



bývalých členov, strácame kontakt s mladšími, kde veríme, že by vedeli pri 

tomto športe zostať ako doplniť rady činovníkov pri rozhodovaní. 

Špeciálnu kategóriu tvoria rozhodcovia tancov. Doposiaľ sme mali tanečné páry 

iba sporadicky a kategória tancov sa v pretekoch Slovenského pohára 

vypisovala výnimočne. K našej radosti však tanečných párov pribúda 

a rozhodcov potrebujeme.  V tejto sezóne sa preto začalo školenie pre 

národných rozhodcov a kontinuálne bude pokračovať až do budúcej sezóny. 

Čiastočne prebieha dištančne, ale do začiatku sezóny sa uskutoční aj jedno 

prezenčné školenie s demonštráciou na ľade. Zodpovednosť za školenie 

rozhodcov pre  kategóriu tance prevzal pán V. Čuchran. 

Medzinárodné aktivity 2021/2022: 

Naši medzinárodní rozhodcovia, špecialisti aj technický kontrolór aj 

dataoperátorka, absolvovali viaceré medzinárodné podujatia. ISU nominácie TŠ 

Slávky Grinčovej na OH a seniorské MS,  TC Igora Prokopa na juniorské MS, TŠ 

Moniky Mjartan Kuštárovej na ME, TŠ Zuzany Horoščákovej a Zuzany Drnzíkovej 

na JGP, vypovedajú o ich vysokej odbornosti, ktorú si cení aj generalita ISU.  

Školenia a semináre na získanie, zvýšenie alebo udržanie medzinárodnej 

kvalifikácie: 

Aj medzinárodní rozhodcovia sa zúčastňujú školení a seminárov. V tomto roku 

sa zúčastnia rekvalifikačného školenia: za rozhodcov H. Bašová a H. Fialková 

a jedna technická špecialistka (J.Vaňová). Na zvýšenie kvalifikácie na 

medzinárodnú úroveň SKrZ prihlásilo D. Mitickú ako rozhodkyňu a K.Kelschovú 

a M.Sršňovú na špecializáciu Data/Video.. 

 

Výzva pre 2022/2023: 

Doplniť počet odborníkov pre  špecializáciu technický kontrolór z rozhodcov 

najvyššej kvalifikácie: aspoň 1-2 noví TK od nasledujúcej sezóny 

Zvýšiť počet národných nových aktívnych rozhodcov o 2 

Zvýšiť počet špecialistov sólo kategórie na národnej úrovni o 2 

Zvýšiť počet rozhodcov pre kategóriu tance na minimálne 5 

Zvýšiť počet medzinárodných rozhodcov o 1 

Zvýšiť počet Data/Video na medzinárodnej úrovni o 2 



Udržanie všetkých medzinárodných zástupcov pri splnení seminárov a aktivít 

požadovaných zo strany ISU 

Udržanie a zlepšenie úrovne rozhodovania vo všetkých kategóriách – nielen 

v sólistických disciplínach, ale hlavne v kategóriách, kde nemáme dlhú históriu 

a veľa zástupcov ako sú tance a športové dvojice. 

 

                            Za komisiu rozhodcov    L. Bohunická 

 

 

 


