Archív článkov o našom klube uverejnený v médiách v sezóne

2011/2012

17.5.2011 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 19

Poznáme trénera regiónu!
11.10.2011 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 40

Začali sa poctivo pripravovať
29.11.2011 - Internetový portál zvolen.sme.sk

Majú za sebou prvé preteky
29.11.2011 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 47

Pretekmi odštartovali novú súťažnú sezónu
01.12.2011 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Krasokorčuliarky začali druhú súťažnú sezónu
02.12.2011 - Zvolenské ECHO č. 48-49

Krasokorčuliari odštartovali novú sezónu
05.12.2011 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Mikuláš v nedeľu zavítal aj na zimný štadión
06.12.2011 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Aj na zimný štadión zavítal Mikuláš
09.12.2011 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Hračky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
11.12.2011 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Aj krasokorčuliari sa zapojili do zbierky hračiek
13.12.2011 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 49

Mikuláš s darčekmi si opäť obul aj korčule
14.12.2011 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Ďalšie úspechy našich krasokorčuliarok
14.12.2011 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

V Košiciach zažiarili zvolenské krasokorčuliarky
20.12.2011 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 50-51

Hviezdička získala bronz
06.01.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

B. Čunderlíková ukázala veľký talent na pretekoch
08.01.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Naša krasokorčuliarka na medzinárodných pretekoch v BA

10.01.2012 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 1

Barborka určite nesklamala
18.01.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Na pretekoch sa zúčastnila aj naša krasokorčuliarka
18.01.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Dorotka Marková obsadila vynikúce 5. miesto
24.01.2012 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 3

Zbierali body, ale aj skúsenosti
03.02.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Naše krasokorčuliarky na Veľkej Cene Ružomberka
04.02.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Naše krasokorčuliarky na Veľkej Cene Ružomberka
07.02.2012 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 5

Odkrútili si svoje premiéry
15.02.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Hviezdičky zažiarili v Žiline
15.02.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Naše krasokorčuliarky na VC Žiliny
21.02.2012 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 7

Ďalšie skúsenosti
03.03.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Druhý ročník úspešného projektu ŠKK Zvolen
04.03.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Druhý ročník výuky bezpečného korčuľovania dopadol úspešne
07.03.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Na Veľkej cene Liptova zvíťazila Emília Buchová
09.03.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

Veľká Cena Liptova v krasokorčuľovaní
13.03.2012 - MY, ZVOLENSKO - PODPOLIANSKE NOVINY č. 10

Suverénne víťazstvo Buchovej
05.04.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Víly, drak i Superman - no jednoducho karneval
27.04.2012 - ZV-podujatia.com - kultúrne a spoločenské podujatia vo Zvolene

Bilancovanie úspešnej sezóny v klube ŠKK Zvolen
30.04.2012 - ZVonline.sk - vieme čo sa v meste deje

ŠKK mesta Zvolen ukončil svoju sezónu

Sme.sk | Zvolen | Šport | Majú za sebou prvé preteky

Majú za sebou prvé preteky
Mladí zvolenskí krasokorčuliari vstúpili do novej súťažnej sezóny.

KK Zvolen

Pretekári Krasokorčuliarskeho klubu Zvolen odštartovali novú súťažnú sezónu už koncom októbra
na 4. ročníku medzinárodných pretekov Trnavia Ice Cup. V kategórii Staršie nádeje dievčatá sa v
medzinárodnej konkurencii 30 pretekárok predstavila Tamarka Iglárová, ktorá po veľmi dobrom
výkone obsadila krásne 6. miesto. Staršia žiačka Sandra Kosová sa umiestnila na 36. mieste.
Reprezentantky KK Zvolen sa následne predstavili aj na 35. ročníku Ceny mesta Prešov, v rámci
ktorej skončila Sandra Kosová v kategórii Staršie žiačky na 6. mieste, za čo získala 30 bodov do
najvyššej slovenskej súťaž v krasokorčuľovaní. Celkovo v tejto sezóne už získala 54 bodov.
V kategórii Mladšie nádeje chlapci sa pri svojom premiérovom vystúpení v pretekoch Slovenského
pohára umiestnil Patrik Sláva v konkurencii 7 pretekárov na peknom 4. mieste a získal aj prvých 34
bodov v Slovenskom pohári.

ŠKK Zvolen
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen začal svoju druhú súťažnú sezónu absolvovaním
testov výkonnosti, ktoré sa konali v Ružomberku. Predpísané testy (je ich 7), ktoré sú jednou z
nominačných podmienok pre účasť na Majstrovstvách Slovenska, splnili pretekárky ŠKK Dorota
Marková, ktorá v tejto sezóne bude súťažiť v kategórii hviezdičky a Barbora Čunderlíková, súťažiaca
ako mladšia nádej.
Následne sa mladé Zvolenčanky predstavili na Grand Prix SNP v Banskej Bystrici, kde Dorotke
Markovej unikli stupne víťazov o vlások, keď z pomedzi 12 súťažiacich hviezdičiek obsadila 4.
miesto. Krasokorčuliarske nádeje v polovici decembra čakajú ďalšie preteky v Košiciach a koncom
mesiaca VC Nitry.
utorok 29. 11. 2011 11:57 | Daniel Valach

ZVonline.sk » Šport, Správy » Krasokorčuliarky začali druhú súťažnú sezónu

Krasokorčuliarky začali druhú súťažnú sezónu
01.12.2011 | ŠKK ZV
Spolu so zimnými mesiacmi začala sezóna aj pre naše
krasokorčuliarky a vstup do nej sa im pomerne vydaril.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen začal svoju druhú
súťažnú sezónu absolvovaním testov výkonnosti, ktoré sa konali 19.
novembra v Ružomberku. Splnenie predpísaného testu (je ich 7) je
jednou z nominačných podmienok pre účasť na Majstrovstvách SR v
danej kategórií. Obe naše pretekárky Dorota Marková – v tejto sezóne
bude súťažiť v kategórii hviezdičky aj Barbora Čunderlíková, ktorá
bude súťažiť v kategórii mladšie nádeje, požadovaný test splnili. O
týždeň neskôr na Grand Prix SNP v B. Bystrici – Dorotke Markovej
unikli stupne víťazov o vlások, keď z pomedzi 12 súťažiacich
hviezdičiek obsadila 4. miesto. Obe pretekárky čakajú v polovici
decembra ďalšie preteky v Košiciach a koncom decembra VC Nitry.

ZVonline.sk » Správy » Mikuláš v nedeľu zavítal aj na zimný štadión

Mikuláš v nedeľu zavítal aj na zimný štadión
05.12.2011 | Jana Zrubecová (ŠKK Zvolen), Foto: V. Vlček
Športový krasokorčuliarsky klub mesta
Zvolen usporiadal v nedeľu 4.12.2011 v
poradí už druhú svoju mikulášsku akciu –
Mikuláš na ľade.
Akcie sa zúčastnilo viac ako 80 ľudí! Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu
HKM, že nám umožnili takúto skvelú akciu pre
deti zorganizovať, všetkým ktorí sa zúčastnili
za skvelú atmosféru a zároveň aj sponzorovi,
ktorý tiež prispel do mikulášskeho vreca a do
košíka s medovníkmi.

You are here: Domovská stránka / Kultúrne udalosti / Aj na zimný štadión zavítal Mikuláš

Aj na zimný štadión zavítal Mikuláš
06/12/2011
TS -Športový krasokorčuliarsky klub
mesta Zvolen usporiadal v nedeľu
4.12.2011 v poradí už druhú svoju
mikulášsku akciu – MIKULÁŠ NA ĽADE.

Foto: V. Vlček
Akcie sa zúčastnilo viac ako 80 ľudí! Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu
HKM, že nám umožnili takúto skvelú akciu pre deti zorganizovať, všetkým ktorí sa zúčastnili
za skvelú atmosféru a zároveň aj sponzorovi, ktorý tiež prispel do mikulášskeho vreca a do
košíka s medovníkmi.

Článok: Jana Zrubecová (ŠKK Zvolen)
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Hračky pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia
09/12/2011
Športový krasokorčuliarsky klub mesta
Zvolen (ŠKK Zvolen) na základe výzvy
odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny
mesta Zvolen sa tohto roku pripojil
k verejnej zbierke hračiek pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Rodičia
a deti navštevujúce ŠKK Zvolen vyzbierali
viac ako 200 hračiek, ktoré zástupcovia
klubu odovzdali organizátorom zbierky.

Foto: Jana Zrubecová (jz)
Záujem rodičov a detí pomôcť deťom, ktoré nemajú toľko šťastia ako oni bol veľký
a preto veria, že nimi darované hračky pomôžu v tomto predvianočnom období vyčariť
šťastný úsmev na tvárach obdarovaných detí.
Článok (ŠKK Zvolen)

ZVonline.sk » Správy » Aj krasokorčuliari sa zapojili do zbierky hračiek

Aj krasokorčuliari sa zapojili do zbierky hračiek
11.12.2011 | ZVonline, ŠKK ZV, foto: Jana Zrubecová

ŠKK Zvolen sa zapojil do verejnej
zbierky hračiek pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta
Zvolen (ŠKK Zvolen) na základe výzvy
odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny
mesta Zvolen sa tohto roku pripojil
k verejnej zbierke hračiek pre deti zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia.
Rodičia a deti navštevujúce ŠKK Zvolen
vyzbierali viac ako 200 hračiek, ktoré
zástupcovia klubu odovzdali organizátorom
zbierky. Záujem rodičov a detí pomôcť
deťom, ktoré nemajú toľko šťastia ako oni bol veľký a preto veria, že nimi darované
hračky pomôžu v tomto predvianočnom období vyčariť šťastný úsmev na tvárach
obdarovaných detí.

ZVonline.sk » Šport, Správy » Ďalšie úspechy našich krasokorčuliarok

Ďalšie úspechy našich krasokorčuliarok
14.12.2011 | ŠKK Zvolen (Foto: Miroslav Marko)

V sobotu 10. decembra 2011 sa dve pretekárky ŠKK mesta
Zvolen zúčastnili ďalších pretekov v krasokorčuľovaní – VC
Košíc – Košickej korčuľky.
Výborne sa darilo Dorotke MARKOVEJ, ktorá v kategórií hviezdičiek
v konkurencii 8 pretekárok obsadila medailové 3.miesto! Aj
Barborka Čunderlíková v kategórií mladších nádejí si počínala
dobre, keď s pomedzi 25 krasokorčuliarskych nádejí obsadila 14.
miesto. Obe pretekárky sa pripravujú na ďalšie preteky ktoré ich
čakajú už koncom decembra v Nitre – Veľká cena Nitry a hneď
začiatkom januára v Bratislave na Novoročnom pohári ŠKP.

You are here: Domovská stránka / Kultúrne udalosti / V Košiciach zažiarili zvolenské krasokorčuliarky.

V Košiciach zažiarili zvolenské krasokorčuliarky
14/12/2011
V sobotu 10. decembra 2011 sa dve pretekárky ŠKK
mesta Zvolen zúčastnili ďalších pretekov v
krasokorčuľovaní – VC Košíc – Košickej korčuľky.
Výborne sa darilo Dorotke Markovej, ktorá v kategórií
hviezdičiek v konkurencii 8 pretekárok obsadila
medailové 3.miesto! Aj Barborka Čunderlíková v
kategórií mladších nádejí si počínala dobre, keď s
pomedzi 25 krasokorčuliarskych nádejí obsadila 14.
miesto.
Obe pretekárky sa pripravujú na ďalšie preteky ktoré
ich čakajú už koncom decembra v Nitre – Veľká cena Nitry a hneď začiatkom januára v Bratislave na
Novoročnom
pohári ŠKP
Fotografie

Dorotka Marková a Barborka Čunderlíková (Barbora s diplomom)

Článok (ŠKK Zvolen)
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Barbora Čunderlíková ukázala veľký talent
na medzinárodných pretekoch
06/01/2012
TS – Hneď v úvode roku 2012, 4. a 5. januára sa
v Bratislave na zimnom štadióne Vlada Dzurillu konal 1.
ročník medzinárodných pretekov „Novoročný pohár
v krasokorčuľovaní“.
Pretekov sa zúčastnila aj pretekárka Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen – Barbora
Čunderlíková, ktorá v kategórii mladšie nádeje
v konkurencii 35 pretekárok zo Slovenska, Maďarska, ČR
a Bieloruska obsadila pekné 24. miesto.
Článok (ŠKK Zvolen)

Zľava: Barbora Čunderlíková a Jana Zrubecová.
Foto: Vladimír Vlček..

ZVonline.sk » Šport » Naša krasokorčuliarka na medzinárodných pretekoch v
Bratislave

Naša krasokorčuliarka na medzinárodných pretekoch v
Bratislave
08.1.2012 | ŠKK Zvolen (Foto: Vladimír Vlček)
Hneď v úvode roku 2012, 4. a 5. januára
sa v Bratislave na zimnom štadióne Vlada
Dzurillu konal 1. ročník medzinárodných
pretekov
„Novoročný
pohár
v krasokorčuľovaní“.
Pretekov
sa
zúčastnila aj pretekárka Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen
– Barbora Čunderlíková, ktorá v kategórii
mladšie
nádeje
v konkurencii
35
pretekárok zo Slovenska, Maďarska, ČR
a Bieloruska obsadila pekné 24. miesto.

ZVonline.sk » Správy » Na pretekoch – Novomestský pohár sa zúčastnila aj naša
krasokorčuliarka

Na pretekoch – Novomestský pohár sa zúčastnila aj naša
krasokorčuliarka
18.1.2012 | ŠKK ZV, foto: Miroslav Marko
V
kategórii
krasokorčuliarka
miesto.

hviezdičky
získala
naša
Dorotka Marková pekné 5.

V dňoch 14.- 15. januára 2012 sa za účasti 116
pretekárov v 12 kategóriách konali ďalšie preteky v
krasokorčuľovaní – Novomestský pohár v Novom
Meste nad Váhom. Za Športový krasokorčuliarsky klub
mesta Zvolen nastúpila v kategórii hviezdičky Dorotka
Marková, ktorá spomedzi 17 hviezdičiek obsadila
veľmi pekné 5. miesto. Po 4. kole v priebežnom
bodovaní hviezdičiek je na 4. mieste z celkovo 23
bodovaných pretekárok. Dorotku čakajú ďalšie preteky
koncom januára v Ružomberku, kde už ale nastúpi v
kategórii mladších nádejí spolu s Barborkou
Čunderlíkovou a Dominikou Chovancovou.
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Dorotka Marková obsadila vynikajúce 5. miesto
18/01/2012

V dňoch 14.- 15. januára 2012 sa za účasti 116 pretekárov v
12 kategóriách konali ďalšie preteky v krasokorčuľovaní –
Novomestský pohár v Novom Meste nad Váhom.
Za Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen nastúpila
v kategórii hviezdičky Dorotka MARKOVÁ, ktorá
spomedzi 17 hviezdičiek obsadila veľmi pekné 5. miesto.
Po 4. kole v priebežnom bodovaní hviezdičiek je na 4.
mieste z celkovo 23 bodovaných pretekárok. Dorotku
čakajú ďalšie preteky koncom januára v Ružomberku, kde
už ale nastúpi v kategórii mladších nádejí spolu s
Barborkou Čunderlíkovou a Dominikou Chovancovou.

Dorotka Marková s trénerku Renátou Chebeňovou. Foto: Miroslav Marko.
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Naše krasokorčuliarky na Veľkej cene Ružomberka
03/02/2012
Cez víkend 28. – 29. januára sa krasokorčuliarska mlaď zišla na ďalšom kole Slovenského pohára v
krasokorčuľovaní – na Veľkej cene Ružomberka 2012. V podmienkach, ktoré by sa mohli volať aj „Veľká
zima Ružomberka“, súťažilo celkom 139 pretekárov v 9 kategóriách.

Mladšie nádeje (z ľava): Dorota Marková, Dominika Chovancová, Barbora Čunderlíková. Foto: Jana
Zrubecová
Boli to posledné preteky, na ktorých sa bojovalo o nomináciu na našu najvyššiu národnú súťaž – na
Majstrovstvá Slovenska v kategóriách juniorov, žiactva a nádejí, ktoré budú 3. – 4. februára v Bratislave. Na
podujatí štartovali 4 juniorky, 9 starších žiačok, 26 mladších žiačok, 27 starších nádejí, 40 mladších nádejí, 20
hviezdičiek a spomedzi chlapcov sa našli aj 3 mladší žiaci, 3 staršie nádeje a 7 mladších nádejí.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen mal na podujatí päť pretekárok vo dvoch kategóriách. Pre naše
dve hviezdičky to bol krst ľadom, pretože súťažili prvý krát. Emília Buchová obsadila 5. miesto a Alexandra
Vaštíková 17. miesto.
V kategórii mladších nádejí sa na ľade „Ruže“ zišiel rekordný počet – 40 dievčat. Za ŠKK mesta Zvolen
nastúpili Barbora Čunderlíková, Dorota Marková a Dominika Chovancová. Barbora kvôli pádom
skončila 32., Dorota, ktorá doteraz pretekala medzi hviezdičkami 29. a Dominika, pre ktorú to boli prvé
preteky vôbec, uzatvorila poradie súťažiacich. O miesto v takej konkurencii treba dlho a vytrvalo trénovať,
a tak ďalšie preteky na dievčatá čakajú 11. – 12. 2. v Žiline a začiatkom marca v Liptovskom Mikuláši.

Hviezdičky (z ľava). Alexandra Vaštíková, Emília Buchová. Foto: Jana Zrubecová

ZVonline.sk » Šport, Správy » Naše krasokorčuliarky na Veľkej cene Ružomberka

Naše krasokorčuliarky na Veľkej cene Ružomberka
04.2.2012 | ŠKK Zvolen, foto: Jana Zrubecová

Na Veľkej cene Ružomberka sa zúčastnili aj krasokorčuliarky zo Športového krasokorčuliarskeho
klubu mesta Zvolen.

Mladšie nádeje: Dorota Marková, Dominika Chovancová, Barbora Čunderlíková
Cez víkend 28. – 29. januára sa krasokorčuliarska mlaď zišla na ďalšom kole Slovenského pohára v
krasokorčuľovaní na Veľkej cene Ružomberka 2012. V podmienkach, ktoré by sa mohli volať aj „Veľká zima
Ružomberka“, súťažilo celkom 139 pretekárov v 9 kategóriách. Boli to posledné preteky, na ktorých sa
bojovalo o nomináciu na našu najvyššiu národnú súťaž – na Majstrovstvá Slovenska v kategóriách juniorov,
žiactva a nádejí, ktoré budú 3. – 4. februára v Bratislave. Na podujatí štartovali 4 juniorky, 9 starších žiačok,
26 mladších žiačok, 27 starších nádejí, 40 mladších nádejí, 20 hviezdičiek a spomedzi chlapcov sa našli aj 3
mladší žiaci, 3 staršie nádeje a 7 mladších nádejí.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen mal na podujatí päť pretekárok vo dvoch kategóriách. Pre naše
dve hviezdičky to bol krst ľadom, pretože súťažili prvýkrát. Emília Buchová obsadila 5. miesto a Alexandra
Vaštíková 17. miesto.

Hviezdičky: Alexandra Vaštíková, Emília Buchová
V kategórii mladších nádejí sa na ľade „Ruže“ zišiel rekordný počet štyridsiatich dievčat. Za ŠKK mesta Zvolen
nastúpili Barbora Čunderlíková, Dorota Marková a Dominika Chovancová. Barbora kvôli pádom skončila 32.,
Dorota, ktorá doteraz pretekala medzi hviezdičkami 29. a Dominika, pre ktorú to boli prvé preteky vôbec,
uzatvorila poradie súťažiacich. O miesto v takej konkurencii treba dlho a vytrvalo trénovať, a tak ďalšie
preteky na dievčatá čakajú 11. – 12. 2. v Žiline a začiatkom marca v Liptovskom Mikuláši.
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Hviezdičky zažiarili v Žiline
15/02/2012

Hviezdičky (z ľava). Alexandra Vaštíková, Emília Buchová. Foto: Jana Zrubecová
V dňoch 11. – 12.2. sa konala v Žiline poradí už 31. VC Žiliny – XVII. Memoriál Jozefa
Lojkoviča, za účasti 142 pretekárov v 9 kategóriách z celého Slovenska. Na podujatí
štartovalo: 6 junioriek, 6 starších žiačok, 23 mladších žiačok, 28 starších nádejí – dievčat, 31
mladších nádejí – dievčat, 25 hviezdičiek, 9 mladších nádejí – chlapcov.
Kategória interpretačného korčuľovania mala 14 korčuliarok. Aj na týchto pretekoch
Slovenského pohára mal Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen svoje zastúpenie, a to
v dvoch kategóriách.
V sobotu sa v Žiline predstavili v najmladšej kategórii naše hviezdičky (25) – Emília
Buchová a Alexandra Vaštíková, pre ktoré to boli v poradí už 2. preteky. Emília Buchova si
vykorčuľovala 5. miesto a Alexandra Vaštíková 24. miesto.
V nedeľu ich na VC Žiliny vystriedali naše mladšie nádeje (31) – Barbora Čunderlíková a
Dorota Marková. Barbora Čunderlíková skončila po svojej voľnej jazde na 13. mieste a
Dorota Marková, pre ktorú to bol jej 2. štart v tejto kategórii si vyjazdila 22. miesto. Dievčatá
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen čaká počas jarných prázdnin ďalší štart v
Liptovskom Mikuláši na – Veľkej ceny Liptova v krasokorčuľovaní.
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Naše krasokorčuliarky na VC Žiliny
15.2.2012 | ŠKK Zvolen

Hviezdičky - Alexandra Vaštíková a Emília Buchová (Foto: Jana Zrubecová)

V dňoch 11. – 12.2. sa konala v Žiline poradí už 31. VC Žiliny – XVII. Memoriál
Jozefa Lojkoviča, za účasti 142 pretekárov v 9 kategóriách z celého Slovenska. Na
podujatí štartovalo: 6 junioriek, 6 starších žiačok, 23 mladších žiačok, 28 starších
nádejí – dievčat, 31 mladších nádejí – dievčat, 25 hviezdičiek, 9 mladších nádejí –
chlapcov. Kategória interpretačného korčuľovania mala 14 korčuliarok. Aj na týchto
pretekoch Slovenského pohára mal Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen
svoje zastúpenie, a to v dvoch kategóriách.
V sobotu sa v Žiline predstavili v najmladšej kategórii naše hviezdičky (25) – Emília
Buchová a Alexandra Vaštíková, pre ktoré to boli v poradí už 2. preteky. Emília
Buchova si vykorčuľovala 5. miesto a Alexandra Vaštíková 24. miesto.
V nedeľu ich na VC Žiliny vystriedali naše mladšie nádeje (31) – Barbora
Čunderlíková a Dorota Marková. Barbora Čunderlíková skončila po svojej voľnej
jazde na 13. mieste a Dorota Marková, pre ktorú to bol jej 2. štart v tejto kategórii si
vyjazdila 22. miesto. Dievčatá Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen
čaká počas jarných prázdnin ďalší štart v Liptovskom Mikuláši na – Veľkej ceny
Liptova v krasokorčuľovaní.
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Druhý ročník úspešného projektu ŠKK Zvolen
03/03/2012

Karnevalové ukončenie projektu ZŠ Lieskovec. Autor foto: Vladimír Vlček (vv)
TS – Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen pod záštitou Mesta Zvolen nadviazal na
minuloročný vlastný úspešný projekt zameraný na bezplatnú výuku bezpečného korčuľovania pre deti
materských a základných škôl. Druhý ročník bol opäť realizovaný na mobilnej ľadovej ploche za V. ZŠ
a zúčastnili sa ho Materská škola 1. mája Zvolen a Základná škola Lieskovec. Spolu viac ako 50 detí,
ktoré získali istotu na korčuliach a naučili sa bezpečne korčuľovať. Odozvy boli aj tento rok maximálne
pozitívne a preto veríme, že budúcu sezónu opäť zrealizujeme ďalší ročník tohto obľúbeného projektu.
I napriek tomu že sa pretekárky športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen pripravovali na
posledné preteky sezóny 2011/2012 v Liptovskom Mikuláši, prijali pozvanie a zúčastnili sa tentoraz
v Detve na exhibičnom vystúpení, kde sa predstavili škôlkarom a ich rodičom na akcii „Spidermani na
korčuliach“ organizovanom CVČ Trend z Detvy. Klub reprezentovali naše pretekárky Barbora
Čunderlíková a Emília Buchová, ktoré pred plnými tribúnami odjazdili svoje súťažné jazdy a zožali
obrovský potlesk. Svojim vystúpením určite motivovali mnohé deti k túžbe stať sa krasokorčuliarmi.
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Druhý ročník výuky bezpečného korčuľovania dopadol úspešne
04.3.2012 | TS ŠKK Zvolen (Vladimír Vlček)

Karnevalové ukončenie projektu ZŠ Lieskovec (foto: Vladimír Vlček)
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen pod záštitou Mesta Zvolen nadviazal na
minuloročný vlastný úspešný projekt zameraný na bezplatnú výuku bezpečného korčuľovania
pre deti materských a základných škôl. Druhý ročník bol opäť realizovaný na mobilnej ľadovej
ploche za V. ZŠ a zúčastnili sa ho Materská škola 1. mája Zvolen a Základná škola Lieskovec.
Spolu viac ako 50 detí, ktoré získali istotu na korčuliach a naučili sa bezpečne korčuľovať.
Odozvy boli aj tento rok maximálne pozitívne a preto veríme, že budúcu sezónu opäť
zrealizujeme ďalší ročník tohto obľúbeného projektu.

Na veľkej cene Liptova zvíťazila Emília Buchová
07/03/2012

Na foto: Hviezdičky ŠKK Zvolen: Emília Buchová, Alexandra Vaštíková, Laura Debnárová so svojou
trénerkou Janou Zrubecovou. Autor foto: Vladimír Vlček
TS – Minulý víkend, v nedeľu 4.3.2012 sa konalo posledné kolo Slovenského pohára
v krasokorčuľovaní pre sezónu 2011/2012 – Veľká Cena Liptova. Liptovský Mikuláš hostil na svojej
cene 77 pretekárov zo 17 klubov Slovenska.
Za Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen sa do súťaže zapojilo všetkých 6 pretekárok.
V kategórii „hviezdičky“ spomedzi 18 pretekárov suverénne zvíťazila naša pretekárka Emília Buchová,
ktorá si odniesla domov zatiaľ svoju prvú zlatú medailu! Premiéru v tejto kategórii mala aj ďalšia
hviezdička ŠKK Zvolen Laura Debnárová, pre ktorú to boli jej vôbec prvé preteky a ktorej len o
vlások ušla medailová pozícia a skončila na 4. mieste. Alexandra Vaštíková veľmi milo prekvapila
svojim 10. miestom.
V kategórii “mladšie nádeje” ktorých sa zišlo na pretekoch 30 mal ŠKK Zvolen trojnásobné zastúpenie.
Tradične nesklamala Barbora Čunderlíková, ktorá obsadila 13. miesto. Dorota Marková skončila na
29. mieste a ďalšia nádej ŠKK Zvolen Dominika Chovancová uzatvorila výsledkovú listinu, avšak na
týchto pretekoch potvrdila svoju stúpajúcu výkonnosť, keďže si od posledných pretekov (VC
Ružomberka) polepšila svoje bodové skóre o 3,81 bodu.
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Veľká Cena Liptova v krasokorčuľovaní
09.3.2012 | ŠKK ZV, foto: Vladimír Vlček
Minulý víkend, v nedeľu 4. marca 2012, sa konalo posledné kolo Slovenského pohára
v krasokorčuľovaní pre sezónu 2011/2012 – Veľká Cena Liptova. Liptovský Mikuláš
hostil na svojej cene 77 pretekárov zo 17 klubov Slovenska.

Foto: Hviezdičky ŠKK Zvolen: Emília Buchová, Alexandra Vaštíková, Laura Debnárová so
svojou trénerkou Janou Zrubecovou
Za Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen sa do súťaže zapojilo všetkých 6 pretekárok.
V kategórii „hviezdičky“ spomedzi 18 pretekárov suverénne zvíťazila naša pretekárka Emília
Buchová, ktorá si odniesla domov zatiaľ svoju prvú zlatú medailu! Premiéru v tejto kategórii
mala aj ďalšia hviezdička ŠKK Zvolen Laura Debnárová, pre ktorú to boli jej vôbec prvé
preteky a ktorej len o vlások ušla medailová pozícia a skončila na 4. mieste. Alexandra
Vaštíková veľmi milo prekvapila svojim 10. miestom. V kategórii “mladšie nádeje” ktorých sa
zišlo na pretekoch 30 mal ŠKK Zvolen trojnásobné zastúpenie. Tradične nesklamala Barbora
Čunderlíková, ktorá obsadila 13. miesto. Dorota Marková skončila na 29. mieste a ďalšia nádej
ŠKK Zvolen Dominika Chovancová uzatvorila výsledkovú listinu, avšak na týchto pretekoch
potvrdila svoju stúpajúcu výkonnosť, keďže si od posledných pretekov (VC Ružomberka)
polepšila svoje bodové skóre o 3,81 bodu.

Víly, drak i Superman – no jednoducho karneval
05/04/2012
Stretnutie s rozprávkovými bytosťami . Aj tak by sa dala
nazvať vynikajúca akcia pod názvom “Karneval na ľade”,
ktorá sa uskutočnila 1.4.2012 na druhej ľadovej ploche
zimného štadióna vo Zvolene.
Podujatie
vzniklo
pod
hlavičkou
Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen a jeho
hlavným cieľom bolo okrem príjemne stráveného
dopoludnia rozlúčenie sa s úspešnou sezónou 2011/2012.
Z hlavných členov tu popri viceprezidentovi Vladimírovi
Vlčekovi bolo možné zazrieť trénerky tohto
krasokorčuliarskeho klubu Janku Zrubecovú, Dušanu Lehockú ako aj Luciu Benedikovú, ktoré sa
počas tejto akcie venovali deťom.
Deťúrence tu bolo možné vidieť vo všakovakých kostýmoch, ale rozhodne prevládali víly, nemohol
chýbať Superman či lesné zvieratká, najväčšou atrakciou bol veľký drak.
Celá akcia trvala viac ako hodinu. Prítomní, ktorých bolo vyše šesťdesiat, odchádzali s dobrou náladou a s
pocitom šťastia. Organizátori už teraz na leto pripravujú ďalšiu fantastickú akciu, nechceli však o nej
prezradiť nič viac. Nechajme sa prekvapiť, čím nás potešia.
Pre vás, ktorí ste sa na tejto akcii zúčastnili, ale i pre vás, ktorí ste sa zúčastniť nemohli, prinášam pár
fotografií.
Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Bilancovanie úspešnej sezóny v klube ŠKK Zvolen
27/04/2012
TS – Záverečným karnevalom na ľade, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 korčuľujúcich v maskách, ukončil
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) svoju v poradí už druhú súťažnú sezónu. Práca
kvalifikovaného tímu tréneriek na čele s profesionálnou trénerkou Janou Zrubecovou spolu s húževnatosťou,
cieľavedomosťou a disciplínou pretekárok, nedala dlho čakať na prvé športové úspechy – hneď v druhej
sezóne bronzová a zlatá medaila, ale aj ďalšie úspešné štarty na pretekoch.
V klube máme len „vlastné“ deti – našich odchovancov, ktorých trénujú trénerky, bývalé úspešné zvolenské
krasokorčuliarky. Baletnú prípravu viedol aj túto sezónu Mgr. Tóth.
Za dve sezóny sa našim trénerkám podarilo naučiť v kurze základov korčuľovania viac ako 130 chlapcov a
dievčat, ale aj 6 pretekárok v dvoch vekových kategóriách.
V kategórii hviezdičky (5 – 6 ročné dievčatá) pretekali 3 pretekárky:
EMÍLIA BUCHOVÁ – absolventka minuloročného kurzu korčuľovania, najúspešnejšia pretekárka ŠKK,
držiteľka zlatej medaile za 1. miesto z Veľkej Ceny Liptova.
LAURA DEBNÁROVÁ – ďalšie prekvapenie z Veľkej Ceny Liptova, kde hneď na svojom premiérovom
štarte obsadila 4. miesto z 18 štartujúcich.
ALEXANDRA VAŠTÍKOVÁ – ktorá svoju stúpajúcu výkonnosť potvrdila na posledných pretekoch
Slovenského Pohára, kde skončila na 10. mieste.
V kategórii mladšie nádeje (7 – 8 rokov) – mal ŠKK tiež 3 pretekárky:
BARBORA ČUNDERLÍKOVÁ – talentovaná pretekárka. Štartovala na 5 pretekoch Slovenského Pohára
mladších nádejí a patrí jej 23. miesto zo 47 súťažiacich.
DOROTA MARKOVÁ – sezónu začala v kategórii hviezdičky, kde sa môže pochváliť bronzovou medailou
z Košickej Korčuľky. V priebehu sezóny prestúpila do kategórie mladších nádejí.
DOMINIKA CHOVANCOVÁ – minuloročná absolventka kurzu korčuľovania, ktorá aj napriek tomu, že
nemala skúsenosti zo súťaží v nižších kategóriách štartovala na 2 pretekoch a dokázala svoje osobné bodové
skóre zdvojnásobiť!
V priebehu sezóny vedenie klubu zorganizovalo aj niekoľko úspešných mimo súťažných akcií. Zúčastnili sme
sa verejnej zbierky hračiek pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá bola organizovaná pod
záštitou Mesta Zvolen. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 200 hračiek.
Už druhý rok sme pokračovali v spolupráci s Mestom Zvolen v projekte „Korčuliarska gramotnosť“, ktorý
prebiehal i tento rok na mobilnej ľadovej ploche za V. ZŠ. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 detí materských a
základných škôl zo Zvolena a Lieskovca.
Pre klubové deti, ich súrodencov a rodičov sme zorganizovali spoločný „výstup na Pustý Hrad“, „guláš na
ranči“, neskôr akciu „Mikuláš na ľade“ s rekordnou účasťou – vyše 80 detí a rodičov. Záver sezóny patril
„karnevalu na ľade“. Na pretekárky čakalo prekvapenie v podobe pozvánky na rozlúčkovú párty so sezónou
2011/2012 – občerstvenie, súťaže, kreslenie a slávnostná torta, všetko za vzornú reprezentáciu ŠKK ale aj
svojej školy a mesta Zvolen.

Pretekárky, dievčatá z krasokorčuliarskej prípravky, ale aj chlapci a dievčatá z minuloročného kurzu
korčuľovania, pokračujú v tréningoch „na suchu“ v telocvični SCVČ Sekier, ktoré vedie hlavná trénerka
klubu Jana Zrubecová. Piatky patria tancu, ktorý vedie víťazka miliónového tanca Dada Edlingerová.
Článok: Maria Zrubecová www.krasozvolen.sk. Foto: Vladimír Vlček.

Pretekárky ŠKK Zvolen ( z ľava): Laura Debnárová, Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Dorota
Marková, Dominika Chovancová, chýba Alexandra Vaštíková.
Autor foto: Vladimír Vlček.
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Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen ukončil
svoju sezónu
30.4.2012 | ZVonline.sk, Maria Zrubecová (ŠKK)
Záverečným karnevalom na ľade, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60
korčuľujúcich v maskách, ukončil Športový krasokorčuliarsky klub mesta
Zvolen (ŠKK) svoju v poradí už druhú súťažnú sezónu.
Práca kvalifikovaného tímu tréneriek na čele s profesionálnou trénerkou Janou
Zrubecovou spolu s húževnatosťou, cieľavedomosťou a disciplínou pretekárok, nedala
dlho čakať na prvé športové úspechy. Hneď v druhej sezóne získali bronzovú a zlatú
medailu, ale aj ďalšie úspešné štarty na pretekoch.

Foto: Pretekárky ŠKK Zvolen - Laura
Debnárová, Barbora Čunderlíková, Emília
Buchová, Dorota Marková, Dominika
Chovancová

V klube majú len „vlastné“ deti – odchovancov, ktorých trénujú trénerky, bývalé
úspešné zvolenské krasokorčuliarky. Baletnú prípravu viedol aj túto sezónu Mgr. Tóth.
Za dve sezóny sa trénerkám podarilo naučiť v kurze základov korčuľovania viac ako
130 chlapcov a dievčat, ale aj 6 pretekárok v dvoch vekových kategóriách.
V priebehu sezóny vedenie klubu zorganizovalo aj niekoľko úspešných mimo
súťažných akcií. Klub a Zúčastnil verejnej zbierky hračiek pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktorá bola organizovaná pod záštitou Mesta Zvolen.
Podarilo sa mu vyzbierať viac ako 200 hračiek. Už druhý rok klub pokračoval v
spolupráci s Mestom Zvolen v projekte „Korčuliarska gramotnosť“, ktorý prebiehal i
tento rok na mobilnej ľadovej ploche za V. ZŠ. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 detí
materských a základných škôl zo Zvolena a Lieskovca.
Pretekárky, dievčatá z krasokorčuliarskej prípravky, ale aj chlapci a dievčatá z
minuloročného kurzu korčuľovania, pokračujú v tréningoch „na suchu“ v telocvični
SCVČ Sekier, ktoré vedie hlavná trénerka klubu Jana Zrubecová. Piatky patria tancu,
ktorý vedie víťazka miliónového tanca Dada Edlingerová.

