
 
 

Archív článkov o našom klube uverejnený v médiách v sezóne 
2012/2013 

 
3.4.2013 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene 
Ukončenie sezóny v ŠKK Zvolen karnevalom 
 
12.3.2013 - MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY č. 10 
Známe sú aj predbežné nominácie 
 
9.3.2013 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje 
6. ročník Veľkej ceny Ružomberka 
 
6.3.2013 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene 
6. ročník Veľkej ceny Ružomberka 
 
5.3.2013 - MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY č. 9 
Pokračujú vo svojom projekte 
 
1.3.2013 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene 
Zhrnutie sezóny základov korčuľovania pre ZŠ a MŠ 
 
26.2.2013 - MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY č. 8 
Krasokorčuľovanie 
 
21.2.2013 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje 
43. ročník VC Košíc a 20. ročník Košickej korčuľky 
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Rozprávkové bytosti na Valentínskom karnevale 
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11. kolo SP v krasokorčuľovaní - Žilinská Piruetka 
 
12.2.2013 - MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY č. 6 
Krasokorčuľovanie 
 
5.2.2013 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene 
Na Veľkej cene Trenčína mal zastúpenie aj ŠKK Zvolen 
 
5.2.2013 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje 
Zvolenské krasokorčuliarky na Veľkej cene Trenčína 
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Ku krasokorčuliarom prišiel Mikuláš 
 
21.11.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje 
Halloween na ľade 
 
20.11.2012 - MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY č. 46 
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16.11.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene 
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Ukončenie sezóny v ŠKK Zvolen karnevalom 
03/04/2013 

 

 

 

 

 

 

Emília Buchová: Foto: Ján Števonka. 

 

 

Ako ukončiť plodnú sezónu, počas ktorej bola vynikajúco odvedená práca? 

Najlepšie zábavou. A tak sa v sobotu 30.3.2013 zišli tí, ktorí si našli čas a prišli sa rozlúčiť s končiacou 
sezónou na ľade. Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK Zvolen) zorganizoval pre svojich 
členov karneval na ľade, ktorým zábavnou formou oficiálne ukončil sezónu. 

Počas karnevalu prebiehala aj tombola o hodnotné ceny a nikto neprišiel skrátka. Okrem toho bola 
ohodnotená a odmenená aj najlepšia krasokorčuliarka sezóny 2012/13 Emília Buchová za vynikajúce 
výsledky počas celej uplynulej sezóny. 

V závere ostal čas aj na zábavu v podobe hier. Keď hudba prestala hrať, museli ostať všetci stáť ako sochy a 
v ďalšej hre sa deti pochytali v bok a na skladbu Jede jede mašinka vytvorili jeden dlhý vláčik na ľadovej 
ploche. 

A je tu záver, ale už teraz sa všetci tešia na to, keď sa opäť v novej sezóne a v tomto klube rozprúdi život 
životaschopnou energiou.  

Fotografie     
 
 

Článok a foto: Ján Števonka. 
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6. ročník Veľkej ceny Ružomberka 
09.3.2013 | TS SKK Zvolen 

Cez víkend (23. – 24.2.2013) hostil Ružomberok na 6. ročníku Veľkej ceny v 
krasokorčuľovaní 128 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 1 klubu z Čiech 
(Praha). Krasokorčuliari súťažili v 8. vekových kategóriách Slovenského 
pohára a mimo SP pretekalo 20 hviezdičiek. Chlapcov aj v Ružomberku bolo 
veľmi málo – starších nádejí 5, mladších nádejí 6 a 1 starší žiak. 
Krasokorčuliarok súťažilo 96 – junioriek 6, starších žiačok 11, ml. žiačok 16, 
starších nádejí 30 a mladších nádejí 33. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) 
mal v Ružomberku zastúpenie hneď v dvoch 
kategóriách. V starších nádejach (8-10 r.) Barbora 
Čunderlíková sa umiestnila na 24. mieste a 
Dominika Chovancová na 29. mieste. V mladších 
nádejach (6-8 r.) mal ŠKK 3 krasokorčuliarky – 
Emíliu Buchovú, ktorá sa umiestnila na 19. mieste, 
Lauru Debnárovú na 20. mieste s Dorotu Markovú 
na 24. mieste z 33 pretekárok. Aj keď 
krasokorčuliarske súťaže pokračujú aj ďalšími 
kolami SP, preteky v Ružomberku boli posledné, v 
ktorých sa bojovalo o umiestnenie na Majstrovstvá 
SR juniorov, žiactva a nádejí, ktorých 
organizátorom bude ŠKP Bratislava 9.-10. marca. 
Chlapci vzhľadom k ich malému počtu po splnení 
nominačných kritérií (vek, počet absolvovaných 
pretekov SP, splnenie testu výkonnosti 
požadovanej triedy) majú účasť na M-SR istú – 

postupujú všetci. Dievčatá sa musia po splnení nominačných kritérií naviac umiestniť 
do 18. miesta v redukovanom rebríčku SP, čo znamená body z 3 najlepších 
umiestnení na pretekoch SP z celej sezóny. Dievčat v starších nádejach sa zatiaľ 
pretekov SP zúčastnilo 45 a v mladších nádejach až 60. 

Po vyhodnotení výsledkov Veľkej ceny Ružomberka sa pretekárka Športového 
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen – Emília Buchová (kat. mladšie nádeje) 
umiestnila v redukovanom rebríčku pre účasť na M-SR na 20 mieste, čím je o pár 
bodov unikla priama účasť na M-SR, avšak stala sa jednou z troch náhradníčok, ktoré 
v prípade odstúpenia ktorejkoľvek pretekárky v prvej 18-tke túto pretekárku 
nahradia. 

Ďalšie informácie nájdu čitatelia na internetovej stránke Slovenského 
Krasokorčuliarskeho Zväzu – www.kraso.sk. 
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6. ročník Veľkej ceny Ružomberka 
06/03/2013 
 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii: Dorota Marková, Emília Buchová a Laura Debnárová. Autor 
foto: Vladimír Vlček. 

TS – Cez víkend (23. – 24.2.2013) hostil Ružomberok na 6. ročníku Veľkej ceny v krasokorčuľovaní 128 
pretekárov z 22 klubov Slovenska a 1 klubu z Čiech (Praha). Krasokorčuliari súťažili v 8. vekových 
kategóriách Slovenského pohára a mimo SP pretekalo 20 hviezdičiek. Chlapcov aj v Ružomberku bolo veľmi 
málo – starších nádejí 5, mladších nádejí 6 a 1 starší žiak. Krasokorčuliarok súťažilo 96 – junioriek 6, starších 
žiačok 11, ml. žiačok 16, starších nádejí 30 a mladších nádejí 33. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) mal v Ružomberku zastúpenie hneď v dvoch 
kategóriách. V starších nádejach (8-10 r.) Barbora Čunderlíková sa umiestnila na 24. mieste a Dominika 
Chovancová na 29. mieste. V mladších nádejach (6-8 r.) mal ŠKK 3 krasokorčuliarky – Emíliu Buchovú, 
ktorá sa umiestnila na 19. mieste, Lauru Debnárovú na 20. mieste s Dorotu Markovú na 24. mieste z 33 
pretekárok. 

Aj keď krasokorčuliarske súťaže pokračujú aj ďalšími kolami SP, preteky v Ružomberku boli posledné, v 
ktorých sa bojovalo o umiestnenie na Majstrovstvá SR juniorov, žiactva a nádejí, ktorých organizátorom bude 
ŠKP Bratislava 9.-10. marca. Chlapci vzhľadom k ich malému počtu po splnení nominačných kritérií (vek, 
počet absolvovaných pretekov SP, splnenie testu výkonnosti požadovanej triedy) majú účasť na M-SR istú – 
postupujú všetci. Dievčatá sa musia po splnení nominačných kritérií naviac umiestniť do 18. miesta v 
redukovanom rebríčku SP, čo znamená body z 3 najlepších umiestnení na pretekoch SP z celej sezóny. Dievčat 
v starších nádejach sa zatiaľ pretekov SP zúčastnilo 45 a v mladších nádejach až 60. 

Po vyhodnotení výsledkov Veľkej ceny Ružomberka sa pretekárka Športového krasokorčuliarskeho klubu 
mesta Zvolen – Emília Buchová (kat. mladšie nádeje) umiestnila v redukovanom rebríčku pre účasť na M-SR 
na 20 mieste, čím je o pár bodov unikla priama účasť na M-SR, avšak stala sa jednou z troch náhradníčok, ktoré 
v prípade odstúpenia ktorejkoľvek pretekárky v prvej 18-tke túto pretekárku nahradia. 

Ďalšie informácie nájdu čitatelia na internetovej stránke Slovenského Krasokorčuliarskeho Zväzu – 
www.kraso.sk. 

http://wp.me/pNIgN-6UC�
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Zhrnutie sezóny základov korčuľovania pre ZŠ a 
MŠ v podaní ŠKK Zvolen 
01/03/2013 

 

 

 

 

Na foto: Deti ZŠ Lieskovec s trénerkou Janou Zrubecovou (v 
ľavo). 

TS – Už niekoľko sezón slúži korčuliarom vo Zvolene mobilná ľadová plocha. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) v spolupráci s magistrátom aj tento rok pokračuje vo 
svojom jedinečnom projekte, v rámci ktorého sa deti materských ale aj základných škôl môžu bezplatne učiť 
základom korčuľovania. 

Deti sa učia nielen správne ale aj bezpečne korčuľovať pod vedením našej profesionálnej trénerky Jany 
Zrubecovej. 

Do tohto projektu sa tento rok zatiaľ zapojili 2 základné školy a 1 materská škola, celkovo viac ako 90 detí. 

 

http://wp.me/pNIgN-6SY�
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43. ročník Veľkej ceny Košíc a 20. ročník Košickej korčuľky 
21.2.2013 | TS ŠKK Zvolen (foto: Juraj Chovanec a Vladimír Vlček)  

Vo vynovenej košickej CROW aréne sa v dňoch 16. – 17. februára konalo už 12. kolo 
pretekov Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní.  

Súťažilo celkom 111 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 1 
klubu z Čiech (Praha) v 11 kategóriách SP a v 2 mimo (17 
hviezdičiek a 7 začiatočníkov). Chlapcov pretekalo 15 – 3 v 
starších nádejach, 5 v mladších nádejach, 4 mladší a 1 
starší žiak, 2 juniori. 

Dievčat sa pretekov zúčastnilo 72 – starších nádejí 21, 
mladších nádejí 19, mladších žiačok 11, starších žiačok 12, 
junioriek 6 a seniorky boli 3. Športový krasokorčuliarsky 
klub mesta Zvolen (ŠKK) reprezentovali 2 krasokorčuliarky 
– Barborka Čunderlíková v starších nádejach sa umiestnila 
na 15. mieste a Dominika Chovancová na 21. mieste. 

 

V čase, kedy dve pretekárky ŠKK Zvolen reprezentovali 
svoj klub ale aj mesto Zvolen na pretekoch v Košiciach, 
ostatné pretekárky a deti z korčuliarskej prípravky sa 
zúčastnili ďalšej z rodinných akcií – Valentínskeho 
karnevalu na ľade, ktorú pre nich opäť zorganizovalo 
vedenie klubu na zimnom štadióne vo Zvolene. Už tradične 
to bola jedna z úspešných akcií, ktoré sa v klube tešia 
veľkej obľube. 

Budúci víkend všetky pretekárky ŠKK čaká ďalšie, v poradí 
už 13. kolo SP v krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutoční v 
Ružomberku. 

 

http://zvonline.sk/�
http://zvonline.sk/wp-content/uploads/2013/02/P2166367.jpg�
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43. ročník Veľkej ceny Košíc a 20. ročník Košickej 
korčuľky. 
20/02/2013 

 

 

 

 

 

Na fotografii: Dominika Chovancová a Barbora Čunderlíková. 
Autor foto: Juraj Chovanec. 

TS – Vo vynovenej košickej CROW aréne sa v dňoch 16. – 17. februára konalo už 12. kolo pretekov 
Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní. 

Súťažilo celkom 111 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 1 klubu z Čiech (Praha) v 11 kategóriách SP a v 2 mimo 
(17 hviezdičiek a 7 začiatočníkov). 

Chlapcov pretekalo 15 – 3 v starších nádejach, 5 v mladších nádejach, 4 mladší a 1 starší žiak, 2 juniori. 

Dievčat sa pretekov zúčastnilo 72 – starších nádejí 21, mladších nádejí 19, mladších žiačok 11, starších žiačok 12, 
junioriek 6 a seniorky boli 3. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) reprezentovali 2 krasokorčuliarky – Barborka 
Čunderlíková v starších nádejach sa umiestnila na 15. mieste a Dominika Chovancová na 21. mieste. 

V čase, kedy dve pretekárky ŠKK Zvolen reprezentovali svoj klub ale aj mesto Zvolen na pretekoch v Košiciach, 
ostatné pretekárky a deti z korčuliarskej prípravky sa zúčastnili ďalšej z rodinných akcií – Valentínskeho 
karnevalu na ľade, ktorú pre nich opäť zorganizovalo vedenie klubu na zimnom štadióne vo Zvolene. Už 
tradične to bola jedna z úspešných akcií, ktoré sa v klube tešia veľkej obľube. 

 

Budúci víkend všetky pretekárky ŠKK čaká ďalšie, v poradí už 13. kolo SP v krasokorčuľovaní, ktoré sa 
uskutoční v Ružomberku. 

http://zv-podujatia.com/2013/02/19/rozpravkove-bytosti-na-valentinskom-karnevale�
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Rozprávkové bytosti na Valentínskom karnevale 
19/02/2013  

 

 

 

 

Foto: Neznámy autor. 

 

Sobota sa dá prežiť mnohými spôsobmi, ale ak pri pátraní po kultúrnych podujatiach natrafíte na 
informáciu, že ŠKK Zvolen organizuje Valentínsky karneval na ľade, tak ani na minútu nezaváhate a 
máte v tom hneď jasno. 

Tak som prišiel a veru neľutujem. Všade naokolo vládla vynikajúca atmosféra, ozýval sa detský džavot a 
hlavná trénerka Janka Zrubecová opäť prekvapila – tentokrát plným košíkom perníkových srdiečok. 

Deťúrence, ba aj ich rodičia mali na sebe masky od výmyslu sveta a tak na jednej ľadovej ploche bolo 
vidieť víly, indiánov, rozprávkové bytosti, ba aj Wednesday Addamsovú a veľa, veľa ďalších zaujímavých 
masiek. 

Po absolvovaní niekoľkých kôl po ľadovej ploche sa všetkých ujali dve trénerky. Nielen už spomínaná 
Jana Zrubecová, ale aj Mgr. Daša Melicheríková a všetko toto fotoaparátom zaznamenával Vladimír 
Vlček. Po ukážke základných prvkov korčuľovania naprieč ľadovou plochou si zahrali dospelí s deťmi 
hru na Rybárov a Rybárikov. Nemohlo chýbať ani spoločné fotenie. 

Ako zvyčajne, tak aj teraz môžem skonštatovať, že to bola fantasticky strávená hodina, plná zábavy a 
skvelých ľudí. 
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11. kolo Slovenského pohára v krasokorčuľovaní 
– Žilinská Piruetka 
14/02/2013  

 

 

 

 

 

 

Na fotografii: Dorota Marková a Emília Buchová s trénerkou 
Janou Zrubecovou. Autor foto: Vladimír Vlček (vl) 

 

TS – Cez víkend 9. – 10. februára sa konal v Žiline 4. ročník “Žilinskej piruetky“, ktorý bol 
zároveň aj 11. kolom Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní. 

Pretekov sa zúčastnilo 133 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 2 klubov z Čiech (Praha, Liberec). 
Krasokorčuliarov súťažilo 84 v 5 vekových kategóriách. 

Chlapcov pretekalo v mladších nádejach 4 a v mladších žiakoch 2. 
Dievčat v mladších žiačkach 13, v mladších nádejach 35 a v starších nádejach 30. 
Mimo SP pretekalo aj 49 korčuliarov v 6 kategóriách – interpretačné korčuľovanie (IK) A, B, C, 
hviezdičky, začiatočníci a adults nad 25 r. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) v Žiline reprezentovali 4 krasokorčuliarky. V 
mladších nádejach už tradične nesklamala talentovaná Emília Buchová, ktorá s bodovým ziskom 
16,82 sa umiestnila na 13. mieste z 35 štartujúcich. Dorota Marková skončila na 26. mieste so 
ziskom 14,49 bodu.  

V starších nádejach Barborka Čunderlíková sa umiestnila na 21. mieste so ziskom 19,64 bodu a 
Dominika Chovancová na 28. mieste a 14,02 bodu. 

Ďalšie kolo SP čaká na naše krasokorčuliarky už budúci víkend v Košiciach. 
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11. kolo Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – 
Žilinská Piruetka 
14.2.2013 | TS ŠKK Zvolen (foto: Vladimír Vlček) 

Cez víkend 9. – 10. februára sa konal v Žiline 4. ročník “Žilinskej piruetky”, 
ktorý bol zároveň aj 11. kolom Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní. 
Pretekov sa zúčastnilo 133 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 2 klubov z 
Čiech (Praha, Liberec). Krasokorčuliarov súťažilo 84 v 5 vekových 
kategóriách. 

 

 

 

 

 

 

Dorota Marková a Emília Buchová s trénerkou 
Janou Zrubecovou. (foto: Vladimír Vlček) 

 

 

Chlapcov pretekalo v mladších nádejach 4 a v mladších žiakoch 2. 

Dievčat v mladších žiačkach 13, v mladších nádejach 35 a v starších nádejach 30. 
Mimo SP pretekalo aj 49 korčuliarov v 6 kategóriách – interpretačné korčuľovanie (IK) 
A, B, C, hviezdičky, začiatočníci a adults nad 25 r. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) v Žiline reprezentovali 4 
krasokorčuliarky. V mladších nádejach už tradične nesklamala talentovaná Emília 
Buchová, ktorá s bodovým ziskom 16,82 sa umiestnila na 13. mieste z 35 
štartujúcich. Dorota Marková skončila na 26. mieste so ziskom 14,49 bodu. 

V starších nádejach Barborka Čunderlíková sa umiestnila na 21. mieste so ziskom 
19,64 bodu a Dominika Chovancová na 28. mieste a 14,02 bodu. 

Ďalšie kolo SP čaká na naše krasokorčuliarky už budúci víkend v Košiciach. 

 

http://zvonline.sk/�
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Na Veľkej cene Trenčína mal zastúpenie aj ŠKK 
Zvolen 
05/02/2013 

 

 

 

 

 

Na foto: Dominika Chovancová, Barbora Čunderlíková a 
Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček. 

TS – Za účasti 124 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 2 klubov z Čiech sa v dňoch 2.-3. februára konalo v 
Trenčíne v poradí už 10. kolo pretekov Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní – Veľká cena 
Trenčína. 

Chlapcov súťažilo 7 – v mladších nádejach 4 a v starších nádejach 3. Dievčat – 9 junioriek, 14 mladších 
žiačok, 26 starších nádejí a 35 mladších nádejí. Mimo SP pretekalo aj 17 interpretačných korčuliarok C a 16 
hviezdičiek. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) reprezentovali 4 krasokorčuliarky. V kategórii 
starších nádejí Barborka Čunderlíková, ktorá obsadila 22. miesto a Dominika Chovancová, pre ktorú to 
boli jej prvé preteky v tejto sezóne 26.miesto. V mladších nádejach sa darilo hlavne Emílii Buchovej, ktorá 
sa umiestnila na peknom 13. mieste z 35 pretekárok ale aj Laure Debnárovej, ktorá peknou voľnou jazdou 
obsadila 24.miesto. 

Dievčatá sa pripravujú už na ďalšie víkendové kolo SP, ktorého organizátorom je FSC Žilina. 
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Zvolenské krasokorčuliarky na Veľkej cene Trenčína 
05.2.2013 | TS ŠKK Zvolen (foto: Vladimír Vlček) | 
 
Za účasti 124 pretekárov z 22 klubov Slovenska a 2 klubov z Čiech sa v 
dňoch 2.-3. februára konalo v Trenčíne v poradí už 10. kolo pretekov 
Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní – Veľká cena Trenčína. 
 

 

 

 

 

Dominika Chovancová, Barbora 
Čunderlíková, Laura Debnárová 
(foto: Vladimír Vlček) 

 

Chlapcov súťažilo 7 – v mladších nádejach 4 a v starších nádejach 3. 

Dievčat – 9 junioriek, 14 mladších žiačok, 26 starších nádejí a 35 mladších nádejí. 
Mimo SP pretekalo aj 17 interpretačných korčuliarok C a 16 hviezdičiek. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) reprezentovali 4 
krasokorčuliarky. V kategórii starších nádejí Barborka Čunderlíková, ktorá obsadila 
22. miesto a Dominika Chovancová, pre ktorú to boli jej prvé preteky v tejto sezóne 
26.miesto. V mladších nádejach sa darilo hlavne Emílii Buchovej, ktorá sa umiestnila 
na peknom 13. mieste z 35 pretekárok ale aj Laure Debnárovej, ktorá peknou voľnou 
jazdou obsadila 24.miesto. Dievčatá sa pripravujú už na ďalšie víkendové kolo SP, 
ktorého organizátorom je FSC Žilina. 
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Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní 
30.1.2013 | TS SKK Zvolen 

Uplynulý víkend sa v Liptovskom Mikuláši konalo v poradí už 9. kolo 
pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – Veľká cena Liptova. 
Spolu 104 pretekárov z 19 klubov Slovenska pretekalo v 8. kategóriách. Už 
tradične štartovalo veľmi málo chlapcov: mladších žiakov 4, mladších nádejí 
6 a starších nádeji 4. 

 

V dievčenských kategóriách súťažilo 25 starších nádejí, 36 mladších nádejí, 
hviezdičiek bolo 19 a začiatočníkov A+B 9. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK Zvolen) mal v Liptovskom 
Mikuláši pretekárky v 2 kategóriách. V starších nádejach (8-10 rokov) sa Barborka 
Čunderlíková umiestnila na 21. mieste s bodovým skóre 19,41 čo je jej tohto 
sezónny bodový rekord. Aj mladšie nádeje ( 6-8 rokov) dobre zvládnutými voľnými 
jazdami urobili radosť svojej trénerke Jane Zrubecovej. Talentovaná Emília Buchová 
v konkurencii 36 dievčat obsadila 8. miesto so ziskom 20,45 bodu, Laura Debnárová 
na 15. mieste získala 17,55 bodu a Dorota Marková so ziskom 15,96 bodu obsadila 
24.miesto. V sobotu 2. februára cestujú pretekárky ŠKK na Veľkú cenu Trenčína. 

 

http://zvonline.sk/�
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Aj na Veľkej cene Liptova sa darilo ŠKK Zvolen 
29/01/2013 

 

 

 

 

Na foto z ľava – vrchný rad: Dorota Marková, trénerka 
Jana Zrubecová, Barbora Čunderlíková, spodný rad: 
Laura Debnárová, Emília Buchová.  

Foto: Vladímír Vlček. 

TS – Uplynulý víkend sa v Liptovskom Mikuláši konalo v poradí už 9. kolo pretekov Slovenského 
pohára v krasokorčuľovaní – Veľká cena Liptova. 

Spolu 104 pretekárov z 19 klubov Slovenska pretekalo v 8. kategóriách. Už tradične štartovalo veľmi 
málo chlapcov: mladších žiakov 4, mladších nádejí 6 a starších nádeji 4. 
V dievčenských kategóriách súťažilo 25 starších nádejí, 36 mladších nádejí, hviezdičiek bolo 19 a 
začiatočníkov A+B 9. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK Zvolen) mal v Liptovskom Mikuláši pretekárky v 
2 kategóriách. V starších nádejach (8-10 rokov) sa Barborka Čunderlíková umiestnila na 21. mieste s 
bodovým skóre 19,41 čo je jej tohto sezónny bodový rekord. 

Aj mladšie nádeje ( 6-8 rokov) dobre zvládnutými voľnými jazdami urobili radosť svojej trénerke Jane 
Zrubecovej. Talentovaná Emília Buchová v konkurencii 36 dievčat obsadila 8. miesto so ziskom 20,45 
bodu, Laura Debnárová na 15. mieste získala 17,55 bodu a Dorota Marková so ziskom 15,96 bodu 
obsadila 24.miesto. 

V sobotu 2. februára cestujú pretekárky ŠKK na Veľkú cenu Trenčína. 
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Krasokorčuliarky majú za sebou náročný týždeň 
22.1.2013 | Vladimír Vlček, foto: autor  

Pretekárky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK 
Zvolen) majú za sebou náročný týždeň, v ktorom sa zúčastnili testov 
výkonnosti, ktoré sa konali 18.1. v Nitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Debnárová, Emília Buchová, Dorota Marková 

Barbora Čundelíková získala test číslo 6 a Emília Buchová test číslo 7, čim majú obe 
dievčatá splnenú jednu z podmienok účasti na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sú 
plánované na marec. Okrem testov výkonnosti sa cez víkend konali preteky zaradené 
do Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (8. kolo) pod názvom Novomestský pohár. 
Pretekov v Novom meste nad Váhom sa zúčastnilo celkovo 151 pretekárov z Čiech, 
Lotyšska a tiež z 20 klubov Slovenska. Súťažilo sa v 10. vekových kategóriách: 
Hviezdičiek bolo 18, mladších nádeji dievčat 33 a chlapcov 6, starších nádeji dievčat 
35 a chlapcov 3, mladších žiačok 16, starších žiačok 12 a žiakov 3, junioriek 7 a IK-C 
18. Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen mal zastúpenie v 2 kategóriách. V 
starších nádejach sa Barbora Čunderlíková umiestnila na 24. mieste. V mladších 
nádejach reprezentovali ŠKK Zvolen 3 dievčatá. Laura Debnárová obsadila 30. 
miesto, Emília Buchová 24. miesto a Dorota Marková 23. miesto. 

Už o týždeň čakajú na pretekárky ďalšie preteky SP – VC Liptova a začiatkom 
februára VC Trenčína. Výsledky všetkých kategórií nájdete na www.kraso.sk. 

 

http://zvonline.sk/�
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Ďalšie veľké úspechy krasokorčuliarok 
ŠKK Zvolen 
21/01/2013  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ľava: Laura Debnárová, Emília Buchová, Dorota Marková.  

 

TS - Pretekárky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK Zvolen) majú za 
sebou náročný týždeň v ktorom sa zúčastnili testov výkonnosti, ktoré sa konali 18.1. v Nitre. 

Barbora Čundelíková získala test číslo 6 a Emília Buchová test číslo 7, čim majú obe 
dievčatá splnenú jednu z podmienok účasti na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sú plánované 
na marec. 

Okrem testov výkonnosti sa cez víkend konali preteky zaradené do Slovenského pohára v 
krasokorčuľovaní (8. kolo) pod názvom Novomestský pohár. 

Pretekov v Novom meste nad Váhom sa zúčastnilo celkovo 151 pretekárov z Čiech, Lotyšska 
a tiež z 20 klubov Slovenska. Súťažilo sa v 10. vekových kategóriách: Hviezdičiek bolo 18, 
mladších nádeji dievčat 33 a chlapcov 6, starších nádeji dievčat 35 a chlapcov 3, mladších 
žiačok 16, starších žiačok 12 a žiakov 3, junioriek 7 a IK-C 18. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen mal zastúpenie v 2 kategóriách. V starších 
nádejach sa Barbora Čunderlíková umiestnila na 24. mieste. V mladších nádejach 
reprezentovali ŠKK Zvolen 3 dievčatá. Laura Debnárová obsadila 30. miesto, Emília 
Buchová 24. miesto a Dorota Marková 23. miesto. 

Už o týždeň čakajú na pretekárky ďalšie preteky SP – VC Liptova a začiatkom februára VC Trenčína. Výsledky 
všetkých kategórií nájdete na www.kraso.sk. 
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Krasokorčuliarky ŠKK Zvolen na pretekoch New 
Year’s Cup 2013 
11/01/2013  

 

 

 

 

 

 

 

Emília Buchová. Foto: Vladimír Vlček. 

 

TS – New Year’s Cup 2013 to bolo - 218 krasokorčuliarov, 30 štátov, 13 kategórii – to sú údaje z 
prestížnych medzinárodných pretekoch v krasokorčuľovaní – New Year´s cup 2013, ktoré sa konali v dňoch 
3.-6. januára v Bratislave. Jednotlivé súťažné kategórie mali bohaté zastúpenie pretekárov. 

Seniorov súťažilo 9, senioriek 21, juniorov 12, junioriek 25, starších žiakov 5, starších žiačok 27, mladších 
žiakov 5, mladších žiačok 24, starších nádejí chlapcov 8, starších nádejí dievčat 30, mladších nádejí 
chlapcov 7, mladších nádejí dievčat 35 a taktiež 5 tanečných párov. 

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) ale aj mesto Zvolen na nich reprezentovali 2 
pretekárky 2 kategóriách. 

Barborka Čunderlíková v starších nádejach sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 30 pretekárok zo 
Slovenska, Bieloruska, Srbska, Ukrajiny a Česka. V kategórii mladšie nádeje si Emília Buchová svojou 
peknou voľnou jazdou vybojovala 14. miesto spomedzi 35 súťažiacich zo Slovenska, Česka a Izraela. 
Bodové skóre 17,24 je zatiaľ jej najvyšším v tejto súťažnej sezóne. 

Výsledková listina všetkých kategórií sa nachádza na: www.newyearscup.sk – results. 
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Veľká cena Nitry v krasokorčuľovaní 
03.1.2013 | Vladimír Vlček (foto. Autor) 

Za účasti 108 pretekárov z 19 klubov SVK a BLR sa 
v dňoch 29.-30.12.2012 konalo ďalšie, v poradí už 
6. kolo preteku Slovenského pohára v 
krasokorčuľovaní – Veľká cena Nitry. Pretekalo sa v 
6. vekových kategóriách a svoje zastúpenie v Nitre 
mal aj Športový krasokorčuliarsky klub mesta 
Zvolen. V kategórii staršie nádeje (8-10 ročné 
dievčatá) sa Barborka Čunderlíková umiestnila na 
21.mieste z 30 štartujúcich. V kategórii mladšie 
nádeje (6-8 rokov) sa Laura Debnárová umiestnila 
na 28.mieste a Dorota Marková skončila na 
19.mieste. 

Už teraz sa všetky pretekárky ŠKK mesta Zvolen 
tešia na ďalšie kolo SP v krasokorčuľovaní, ktoré sa 
bude konať v Bratislave pod názvom New Year´s 
Cup 2013 – za účasti pretekárov z 34 krajín a 
pretekať sa bude v 13 kategóriách. 

 

http://zvonline.sk/�
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Zverenkyne ŠKK Zvolen na Veľkej cene Nitry 
30/12/2012  

 

 

 

 

 

 

 

Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček. 

 

TS – Za účasti 108 pretekárov z 19 klubov SVK a BLR sa v dňoch 29.-30.12.2012 konalo ďalšie, v poradí 
už 6. kolo preteku Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – Veľká cena Nitry. 

Pretekalo sa v 6. vekových kategóriách a svoje zastúpenie v Nitre mal aj Športový krasokorčuliarsky klub 
mesta Zvolen. 

V kategórii staršie nádeje (8-10 ročné dievčatá) sa Barborka Čunderlíková umiestnila na 21.mieste z 30 
štartujúcich. 

V kategórii mladšie nádeje (6-8 rokov) sa Laura Debnárová umiestnila na 28.mieste a Dorota Marková 
skončila na 19.mieste. 

Už teraz sa všetky pretekárky ŠKK mesta Zvolen tešia na ďalšie kolo SP v krasokorčuľovaní, ktoré sa bude 
konať v Bratislave pod názvom New Year´s Cup 2013 – za účasti pretekárov z 34 krajín a pretekať sa bude 
v 13 kategóriách. 
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Zvolenské krasokorčuliarky na Veľkej cene Žiliny 
17.12.2012 | TS ŠKK, Vladimír Vlček, foto: autor  
 
V dňoch 14. – 15. decembra 2012 sa konalo v Žiline 5. kolo pretekov 
Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – 32. Veľká Cena Žiliny za účasti 
149 pretekárov v 10 vekových kategóriách z 3 krajín – SVK, CZ a BLR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Marková a Emília Buchová na 32. Veľkej 
cene Žiliny 

V Žiline mal svoje zastúpenie aj Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen a to 
hneď v 2 kategóriách – staršie nádeje dievčatá, kde sa Barborka Čunderlíková 
umiestnila na 27.mieste s bodovým skóre 17,72 bodu. Umiestnenie v prvej 
dvadsiatke jej uniklo o 4,53 bodu a to si osobné bodové skóre polepšila oproti 
pretekom v B. Bystrici o 4,54 bodu. Niet pochýb o jej stúpajúcej výkonnosti. V 
kategórii mladšie nádeje dievčatá – pretekali z ŠKK Zvolen 2 pretekárky. Dorotka 
Marková s umiestnením na 26. mieste a Emília Buchová, ktorá v silnej konkurencii 
28 dievčat skončila na 11. mieste – jej umiestnenie v prvej 10 uniklo o 0,15 bodu. 
Všetky 3 dievčatká v tejto súťažnej sezóne štartujú o kategóriu vyššie ako vlani a 
budú v nej pretekať 2 súťažné sezóny. Už teraz vidieť, že sa v silnej konkurencii 
nestratia, veď za 3 roky existencie ŠKK sa toho prekvapivo veľa stihli naučiť. 
Poďakovanie patrí aj ich trénerke Jane Zrubecovej. Potvrdilo sa, že len tam sa dajú 
dosiahnuť solídne výsledky, kde je systematické vedenie a hlavne kde je 
profesionálny tréner a to v ŠKK mesta Zvolen máme. 

 

http://zvonline.sk/�
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Dorota Marková a Emília Buchová na Veľkej cene 
Žiliny 
16/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Z ľava – Dorota Marková a Emília Buchová. Foto: Vladimír Vlček 

 

TS – V dňoch 14. – 15. decembra 2012 sa konalo v Žiline 5. kolo pretekov Slovenského pohára v 
krasokorčuľovaní – 32. Veľká Cena Žiliny za účasti 149 pretekárov v 10 vekových kategóriách z 3 krajín – 
SVK, CZ a BLR. 

V Žiline mal svoje zastúpenie aj Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen a to hneď v 2 kategóriách – 
staršie nádeje dievčatá, kde sa Barborka Čunderlíková umiestnila na 27.mieste s bodovým skóre 17,72 
bodu. 

Umiestnenie v prvej dvadsiatke jej uniklo o 4,53 bodu a to si osobné bodové skóre polepšila oproti 
pretekom v B. Bystrici o 4,54 bodu. Niet pochýb o jej stúpajúcej výkonnosti. V kategórii mladšie nádeje 
dievčatá – pretekali z ŠKK Zvolen 2 pretekárky. Dorotka Marková s umiestnením na 26. mieste a Emília 
Buchová, ktorá v silnej konkurencii 28 dievčat skončila na 11. mieste – jej umiestnenie v prvej 10 uniklo o 
0,15 bodu. 

Všetky 3 dievčatká v tejto súťažnej sezóne štartujú o kategóriu vyššie ako vlani a budú v nej pretekať 2 
súťažné sezóny. Už teraz vidieť, že sa v silnej konkurencii nestratia, veď za 3 roky existencie ŠKK sa toho 
prekvapivo veľa stihli naučiť. 

Poďakovanie patrí aj ich trénerke Jane Zrubecovej. Potvrdilo sa, že len tam sa dajú dosiahnuť solídne 
výsledky, kde je systematické vedenie a hlavne kde je profesionálny tréner a to v ŠKK mesta Zvolen máme. 

http://wp.me/pNIgN-6mo�


Barbora Čunderlíková na Grand Prix SNP v B. 
Bystrici 
13/12/2012  

 

 

 

 

Trénerka ŠKK Zvolen Jana Zrubecová so svojou 
zverenkyňou Barborou Čunderlíkovou.  

 

TS – 22. až 24.11.2012 sa konali v Banskej Bystrici medzinárodné krasokorčuliarske preteky 50. Grand 
Prix SNP vo všetkých kategóriách. 

Na týchto medzinárodných pretekoch Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen zastupovala 
pretekárka Barbora Čunderlíková, ktorá pretekala v kat. staršie nádeje. Pre Barborku to boli jej prvé 
preteky v novej kategórii, ktorá oproti minulej sezóne pre ňu znamenala naučiť sa nové prvky, zdokonaliť 
sa v prevedení a zvládať prvky vo vyššej obtiažnosti. 

V silnej, aj medzinárodnej konkurencii dievčat, z ktorých väčšina bola v tejto kategórii už aj minulú 
sezónu sa Barborka umiestnila na veľmi peknom 22. mieste (redukovaný Slovenský rebríček – 20. miesto) 
a získala pre náš klub prvé body tejto sezóny do Pohára klubov. 



 
Novinky v ŠKK Zvolen 
12.12.2012 | TS ŠKK, Vladimír Vlček, foto: autor  

22. až 24.11.2012 sa konali v Banskej Bystrici medzinárodné krasokorčuliarske preteky 50. 
Grand Prix SNP vo všetkých kategóriách. Na týchto medzinárodných pretekoch Športový 
krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen zastupovala pretekárka Barbora Čunderlíková, ktorá 
pretekala v kat. staršie nádeje. Pre Barborku to boli jej prvé preteky v novej kategórii, ktorá 
oproti minulej sezóne pre ňu znamenala naučiť sa nové prvky, zdokonaliť sa v prevedení a 
zvládať prvky vo vyššej obtiažnosti. V silnej, aj medzinárodnej konkurencii dievčat, z ktorých 
väčšina bola v tejto kategórii už aj minulú sezónu sa Barborka umiestnila na veľmi peknom 22. 
mieste (redukovaný Slovenský rebríček – 20. miesto) a získala pre náš klub prvé body tejto 
sezóny do Pohára klubov. 

 

Trénerka Jana Zrubecová so svojou zverenkyňou Barborou Čunderlíkovou 

8.12.2012 sa na zimnom štadióne vo Zvolene uskutočnil pod taktovkou ŠKK Zvolen v poradí už 
tretí ročník obľúbenej akcie “Mikuláš na ľade”. Zišlo sa nás vyše 100 a preto môžeme s hrdosťou 
napísať, že sa zatiaľ jednalo o najúspešnejšiu akciu v histórii Športového krasokorčuliarskeho 
klubu mesta Zvolen! Mikuláš bol štedrý, odmenil všetky deti a všetci spolu s rodičmi sa pri 
rozbaľovaní darčekov a následom korčuľovaní výborne bavili. Mikuláš si so sebou doniesol aj 
anjela a čerta, ktorí spríjemnili celú akciu. Vedenie klubu už teraz pre všetkých svojich členov, 
ich rodičov a súrodencov pripravuje ďalšie zaujímavé akcie, takže sa je na čo tešiť. 
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Ku krasokorčuliarom prišiel Mikuláš 
11/12/2012  

 

Foto: Ján Števonka. 

Mikuláš ako dobrý ujo chodí spolu s anjelom a čertom po celom svete, rozdáva deťom darčeky a šíri 
všade naokolo dobrú náladu a radosť. 

S menším dvojdňovým zdržaním, predsa len má toho veľa, prišiel aj na zimný štadión vo Zvolene a spolu 
s ním čarokrásny anjel (Jana Zrubecová) a čertica rohatá. Tu s veľkým zvonom v ruke riadne zacengotal 
a dva veľké koše darčekov deťom doniesol. 

Bolo to veru už po tretíkrát čo prišiel za deťmi Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen 
(ŠKK). Čakalo ho tu viac ako 100 detí, ktoré ho srdečne privítali a spolu vytvorili vynikajúcu atmosféru. 

Nakoľko bol Mikuláš so svojimi pomocníkmi veľmi rád, že ho deti tak pekne privítali, prisľúbil, že na 
nich nezabudne ani na budúci rok a prinesie nielen darčeky ale i dobrú náladu pre všetkých. 

Video 

Fotografie 

    
 
 

Článok, foto, video: Ján Števonka a jedna fotka Vladimír Vlček 
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Halloween na ľade 
21.11.2012 | ŠKK ZV | 

 

Predminulý víkend sa konal na zvolenskom zimnom štadióne “Halloween na ľade”. Športový 
krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen /ŠKK Zvolen/ odštartoval touto úspešnou akciou ktorej sa zúčastnilo 
viac ako 70 korčuľujúcich svoju v poradí už tretiu súťažnú sezónu. V nej sa predstaví na domácich, ale 
plánujeme aj zahraničné štarty, 6 pretekárok v 2 kategóriách – staršie a mladšie nádeje. Ďalšie 4 
dievčatká sú zaradené do našej krasokorčuliarskej prípravky a je možné, že niektoré z nich sa koncom 
sezóny predstavia ako hviezdičky aj na pretekoch. 

Aj túto sezónu pretekárky povedie osvedčený tím tréneriek Jana Zrubecová, Kamila Peničková a Dušana 
Lehocká. Pri kurze základov korčuľovania im pomáhajú aj Katka Horňáková, Kristína Resslová a Dáša 
Melicheriková. 
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Karnevalové masky ožili na zimnom štadióne 
16/11/2012  

 

TS – Uplynulý víkend sa konal na zvolenskom zimnom štadióne “Halloween na ľade“. Športový 
krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen /ŠKK Zvolen/ odštartoval touto úspešnou akciou ktorej sa 
zúčastnilo viac ako 70 korčuľujúcich svoju v poradí už tretiu súťažnú sezónu. V nej sa predstaví na 
domácich, ale plánujeme aj zahraničné štarty, 6 pretekárok v 2 kategóriách – staršie a mladšie 
nádeje. Ďalšie 4 dievčatká sú zaradené do našej krasokorčuliarskej prípravky a je možné, že 
niektoré z nich sa koncom sezóny predstavia ako hviezdičky aj na pretekoch. 

Aj túto sezónu pretekárky povedie osvedčený tím tréneriek Jana Zrubecová, Kamila Peničková a 
Dušana Lehocká. Pri kurze základov korčuľovania im pomáhajú aj Katka Horňáková, Kristína 
Resslová a Dáša Melicheriková. 
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