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Vnútorný predpis TMK č.01/2022 
26.8.2022 

 
upravuje Vnútorný predpis č.01/2021 z 26.6.2021  

 

Smernica pre plnenie testov výkonnosti pre sezónu 2022 - 2023 
 

I. VŠEOBECNE USTANOVENIA  

1.1.Testy a vekové hranice 

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

dené v súťažnom poriadku v Hlave III. 

b) V sezóne 2022-2023 sa jednotlivé testy vzťahujú k nasledujúcim kategóriám 

• Test č.8   Nádeje mladšie /Nádeje 7  

• Test č.7   Nádeje mladšie /Nádeje 8   

• Test č.6   Nádeje staršie  /Nádeje 9   

• Test č.5   Nádeje staršie  /Nádeje 10   

• Test č.4   Mladšie žiactvo                

• Test č.3   Staršie žiactvo                   

• Test č.2   Juniori                            

• Test č.1   Seniori            

TP bez plnenia testu       

SD bez plnenia testu         

Kategórie N7, N8, N9, N10, B kategórie a Hobby korčuľovanie nepotrebujú absolvovať testy ako 

podmienku pre štart v pretekoch organizovaných SKrZ v súťažnej sezóne 2022/2023. Ostatné kategórie 

absolvujú test podľa požiadavky pre sezónu 2022/2023. Testy je potrebné absolvovať v prípade záujmu 

o zaradenie do A kategórií slovenského pohára v stanovenom poradí bez možnosti vynechania. 

c) Princíp plnenia testov výkonnosti 

V teste 1 je požiadavka plniť prvky 6-10 na hudbu v rámci krátkeho programu. Pretekár môže plniť 

priamo na testoch alebo je možné uznať plnenie v KP zo sledovaných pretekov SP alebo pretekov z ka-

lendára ISU v aktuálnej sezóne. 
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1.2.Klasifikácia testov výkonnosti 

Testy výkonnosti sú klasifikované do 8 stupňov. Korčuliari ich absolvujú v nasledovnom poradí: 
 
Nádeje mladšie /N7, Nádeje mladšie /N8, Nádeje staršie /N9, Nádeje staršie /N10, Mladšie žiactvo, 
Staršie žiactvo, Juniori, Seniori. 
 
 
1.3. Plnenie testov  

Od začiatku plnenia testov sa musia testy plniť v príslušnom poradí – žiaden test nie je možné vyne-
chať. 
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%. 
Absolvovanie vyššieho testu je možné len pri splnení podmienky 80 % splnenia testu predchádzajú-
ceho. 
 
Špeciálne usmernenie: 
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. Test je potrebné absolvovať 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: 

2 x september min. 1 týždeň  pred 1 pretekom SP a s odstupom min. 2 týždne po 1. testoch 

1 x  október - december  

1 x min. 2 týždne pred MSR juniorov, žiactva a nádejí 
 

c) Presné termíny testov budú zahrnuté v kalendári pretekov pred začiatkom sezóny, test or-

ganizovaný SKrZ  sa uskutoční  len v prípade prihlásenia sa min. 40 záujemcov.  V prípade ob-

medzení zo strany ÚVZ SR kvôli pandémii, je možné usporiadať testy výkonnosti aj pri nižšom 

počte uchádzačov a na regionálnej úrovni (min. 30 záujemcov) 

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

a TK, na vlastné náklady za podmienky dodržania všetkých ustanovení tejto smernice. 

e) V prípade d) je postup nasledovný: 

Krasokorčuliarsky klub (ďalej len klub) požiada  TMK a TK o možnosť usporiadať testy výkon-

nosti. 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 



 

                                                                 

               

               SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 

                                                             SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 

                                                                 Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia 
                                     
                                                                        

                                                                                                             

 

3 

zabezpečí organizačného pracovníka, kameramana a všetky náležitosti po organizačnej 

stránke. Termín uzavretia prihlášok je min. 10 dní pred konaním testov (viď bod II.3. b). Orga-

nizátor konzultuje časový rozpis s TMK a TK. Povinnosť zverejniť časový rozpis je 3 dni pred 

konaním testov. 

f) Test organizovaný klubom sa uskutoční len v prípade prihlásenia sa min. 30 záujemcov. v prí-

pade obmedzení zo strany ÚVZ SR kvôli pandémii, je možné usporiadať testy výkon-nosti aj pri 

nižšom počte uchádzačov a na regionálnej úrovni (min. 20 záujemcov) 

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 indi-
viduálne, štartovné  sa platí organizátorovi. 
 
1.7.  Podmienky účasti 

Podmienkou účasti na testoch výkonnosti je : 

• Platná registrácia v 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 v A kategóriách mladšie žiactvo, staršie žiactvo, juni-

ori/ky, senior/ky je podmienený splnením testu výkonnosti pre príslušnú vekovú kategóriu 

minimálne na 50 %, resp. nižšieho testu na 80%. 

 

 Kategória Požadovaný test pre súťaže SP v sezóne 2022-2023 

Nádeje 7 / Ml. nádeje chl. 1. rok Bez testu 

Nádeje 8 / Ml. nádeje chl. 2. rok Bez testu 

Nádeje 9 /St. nádeje chl. 1. rok Bez testu 

Nádeje 10 /St. nádeje chl. 2. rok Bez testu 

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

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

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

Seniorky/ Seniori T 1 (50 %) alebo T 2 (80 %) 
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b) Pretekári súťažiaci v kategóriách Nádeje 7, Nádeje 8, Mladšie nádeje chlapci, Nádeje 9, Nádeje 10 

a Staršie nádeje chlapci a v kategóriách SP (mladšie žiactvo B, staršie žiactvo B a juniorky/ri B), 
nepotrebujú testy výkonnosti pre štart v pretekoch organizovaných SKrZ v sezóne 2022-2023. V 
prípade záujmu o štart v kategóriách A, tzv. kategórie Slovenského pohára, musí pre-tekár absol-
vovať testy výkonnosti tak, ako je uvedené v bode 1.1.b a 1.3. tejto smernice. 
 
Pretekár, ktorý má splnený test požadovaný pre A kategóriu, vrátane testu z predchádzajúcej sú-
ťažnej sezóny na 80 %, nemôže súťažiť v B kategórii. Výnimku tvoria kategórie mladšieho žiactva 
A/B, staršieho žiactva A/B a junioriek/ov A/B; pretekár si pred začiatkom sezóny môže zvoliť ka-
tegóriu, v ktorej bude súťažiť na základe vlastnej výkonnosti. 

 

1.8.2  Majstrovstvá Slovenska 

a. Pre štart na MSR je potrebný splnený test pre danú vekovú kategóriu min. na 80 %. 
 
Pretekári, ktorí splnili v predchádzajúcich sezónach test pre kategóriu seniorov nepotrebujú plniť 
žiadne testy. 
 

V sezóne 2022-2023: 

 Kategória Požadovaný test pre MSR na sezónu 2022-2023 

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 

 
V prípade, že by sezóna nemohla fungovať naplno kvôli nariadeniam Vlády SR a ÚVZ SR, tak ako 

predchádzajúcu sezónu, je možné vyššie uvedenú tabuľku upraviť aktualizáciou smernice najne-

skôr však 4 týždne pred konaním MSR. 

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

vierky poradia v Slovenskom pohári pre nomináciu na MSR. 
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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 testova-

cej komisie vyhodnotí plnenie testu ihneď a odovzdá hodnotenie technickému delegátovi alebo 

organizátorovi testov. 

1.10. Platnosť testov výkonnosti 

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 plne-

nia testov vyššej vekovej kategórie. 

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

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

testov. 

d) Splnený test vstupuje do platnosti 5. deň po absolvovaní testov výkonnosti. V prípade, ak sa testy 

konajú v jeden víkend ako preteky, pretekár súťaží v kategórií, do ktorej bol prihlásený pred spl-

nením testu. Ak splní test a je potrebné prehlásenie do A kategórie, toto platí až od nasledujúcich 

pretekov. 

 

II. TECHNICKE 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 RK spolu s TMK pred začiatkom aktuálnej sezóny.  Testovacia 

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

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 zabez-

pečovaní testov. Členovia komisie a delegát nesmú mať  v čase konania testov prihlásených vlast-

ných pretekárov (stret záujmov). Testovacia komisia odovzdáva technickému delegátovi výsledky 

za účelom vypracovania protokolu. 
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d) V prípade, že sa tréner chce informovať na dôvod nesplnenia jednotlivých prvkov testu jeho pre-

tekára, môže sa obrátiť na predsedu komisie osobne, resp. písomne, e-mailom do 7 dní od kona-

nia testov výkonnosti. Predseda komisie z videozáznamu konaného priamo na testoch kamerou 

SKrZ a svojich poznámok posúdi dôvod a informuje trénera písomne do 10 dní od doručenia danej 

žiadosti. 

 
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 vý-

hradne 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 kona-

ním 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 vše-

tci absolvujú technickú časť, potom sa pokračuje v teste prvkami. 

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:   

Na rozjazdu na techniku nastúpi 8 pretekárov a dĺžka rozjazdy pre jednotlivé testy je nasledujúca:   

Test Dĺžka rozjazdy 

8 5 min. 

7 5 min. 

6 7 min. 

5 6 min. 

4 5 min. 
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3 6 min. 

2 7 min. 

1 5 min. 

 

 

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

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

hodnú, ktorý z nesplnených prvkov bude opakovať. 

Do druhej časti testu postupujú všetci pretekári. 

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

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

puje 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 vý-

sledky. 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) Ak pretekár splní v teste akýkoľvek prvok, ale neurobí požadovaný test na min. 50%, automaticky 

sa tento splnený prvok počíta do ďalšieho testu a nemusí ho nanovo opakovať v novom termíne 

testov. Opakujú sa len nesplnené prvky. 

III.2.  Žrebovanie 

a) Žrebovanie štartového poradia vykoná člen TK zodpovedný za testy po uzávierke prihlášok manu-
álne. 

 

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

notenie 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) 
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b) Ak pretekár dostane za  jednotlivý prvok hodnotenie 3 x 1 alebo 2x1 a 1x0, považuje sa prvok za 
splnený. Ak korčuliar dostane hodnotenie za jednotlivý prvok 3x0 alebo 2x0 a 1x1, prvok sa pova-
žuje 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 čo 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 tes-
tovacej komisie na základe Hodnotenia členov testovacej komisie vypracujú Protokol testova-
cej komisie. 

V.2. Ihneď po spracovaní Hodnotení členov komisie organizátor zverejní neoficiálne výsledky tes-
tov. 

V.3. Predseda testovacej komisie je zodpovedný za vypracovanie Záverečnej správy predsedu tes-
tovacej 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 zverej-
nená na webe SKrZ do 5 dní po ukončení testov . 

V.5. Tréner má právo informovať sa na detaily z jednotlivých prvkov testu jeho pretekára až po 
skončení testov. V prípade záujmu môže požiadať o zaslanie záznamu o chybách svojho prete-
kára mailom. Komunikovať s testovacou komisiou počas priebehu hodnotenia je neprípustné.   

 
 

VI.  EVIDENCIA TESTOV VÝKONNOSTI 
 
Podpísané originály písomných materiálov z vyhodnotenia testov výkonnosti (Hodnotenie člena testo-
vacej komisie, Protokol predsedu testovacej komisie, Záverečná správa predsedu testovacej komisie) 
a videozáznam testov  sa archivujú na sekretariáte SKrZ. Zároveň sekretariát SKrZ archivuje tieto ma-
teriály aj v digitálnej podobe. 
 
Táto smernica je účinná a platná od dňa schválenia a nahrádza vnútorný predpis TMK č. 01/2021 
zo dňa 26.6.2021 a jeho úpravy. 
 

Schválené VV SKrZ dňa 8.9.2022 


