
Projekt na fungovanie Klubu šermu Šamorín v rokoch 
2008-2016 

 
 

I. Funkcie: 
1. Predseda klubu 
2. Ekonóm klubu 
3. Tajomník (technický vedúci) 
4. Tréneri klubu 
5. Členovia klubu  a) pretekári 

   b) rodičia + nešermujúci členovia 
6. Propagačný pracovník 
7. Zástupca rodičov 
8. Zástupca pretekárov 

 
 

II. Presedníctvo klubu: 
     Skladá sa z  

1.   Predseda klubu 
2. Ekonóm klubu 
3. Tajomník (technický vedúci) 
4. Trénerov klubu 
5. Propagačný pracovník 
6. Zástupcu rodičov 
7. Zástupcu pretekárov 

 
 

III. Kategórie podľa veku pretekárov:  
      žiactvo 

       Kadeti 
       Juniori 
       Seniori 
 
 

IV. Kategórie podľa výkonnosti:  
Nášivky emblému klubu na rukáv šermiarskeho dresu neozbrojenej ruky v troch farbách: 
1. čierna  (skupina standard) 
2. modrá ( skupina top) 
3. červená (skupina elite) 
 
Žiactvo: 
Skupina standard (základná skupina na základe výkonnosti) 
Skupina top ( v predošlom roku skončil v prvej polovici Slovenského pohára, + 
minimálne 2 finálové umiestnenia z medzinárodných turnajov s počtom štátov minimálne 
4 a počtom pretekárov minimálne 40) 
Skupina elite ( v predošlom roku skončil na 1-4 mieste Slovenského pohára, + 
Minimálne 2 finálové umiestnenia z medzinárodných turnajov s počtom štátov minimálne 
6 a počtom pretekárov minimálne 60.) 
 



Kadeti: 
Skupina standard ( základná skupina na základe výkonnosti) 
Skupina top (pri prvoročných kadetoch sú to pretekári prestupujúci zo žiackej kategórie zo 
skupín top a elite) počas druhého a tretieho kadetského roku musí skončiť v prvej tretine 
kadetského Slovenského pohára + umiestnenie v prvej 40 európskeho pohára kadetov. 
Skupina elite ( v predošlom ročníku skončiť na 1 až 3 mieste Slovenského pohára kadetov 
+ umiestnenie v prvej 20 európskeho pohára kadetov. 
 
Juniori: 
Skupina standard (základná skupina na základe výkonnosti) 
Skupina top (pri prvoročných junioroch sú to pretekári prestupujúci z kadetskej kategórie 
zo skupín top a elite), počas druhého a tretieho juniorského roku musí skončiť v prvej 
tretine juniorského Slovenského pohára+umiestnenie v prvej 60 svetového pohára 
juniorov 
Skupina elite (v predošlom ročníku skončiť na 1 až 3 mieste Slovenského pohára juniorov 
+ umiestnenie v prvej 30 svetového pohára juniorov.) 
 
Seniori: 
Skupina standard (základná skupina na základe výkonnosti) 
Skupina top ( pri prvoročných senioroch sú to pretekári prestupujúci z juniorskej kategórie 
z kategórií Top a Elite), alebo končí v prvej tretine Slovenského pohára seniorov + 
umiestnenie v prvej 100 svetového pohára seniorov. 
Skupina Elite v predošlom ročníku skončit na 1 až 3 mieste Slovenského pohára seniorov 
+ umiestnenie v prvej 50 svetového pohára. 
 
Majster Slovenska vybojovaná nášivka so zlatými kontúrmi s rokom. 
U ml. žiakov nákupná poukážka do PBT Slovakia v hodnote 50 euro 
U st. žiakov nákupná poukážka do PBT Slovakia v hodnote   70 euro 
U kadetov nákupná poukážka do PBT Slovakia v hodnote   100 euro 
U juniorov finančná odmena 150,- Euro (ak štartuje menej ako 17 pretekárov len 
polovica) 
U seniorov finančná odmena 220,- Euro (ak štartuje menej ako 17 pretekárov len 
polovica) 
Podmienkou udelenia odmeny je účasť na minimálne 60 percentách tréningov ako 
pretekár/ka s najlepšou účasťou. 
 
 

V. Systém financovania turnajov, sústredení 
 
Pre kategóriu standard hradí KŠ Šamorín všetky turnaje započítavajúce sa do Slovenského 
pohára príslušnej kategórie (cestovné, ubytovanie, štartovné). 
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách (SVK, CZ, HUN, AUT, 
POL, GER) Klub šermu hradí len cestovné náklady. 
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách mimo (SVK, CZ, HUN, 
AUT, POL, GER ) hradí Klub šermu len štartovné. 
Sústredenia: Pretekári sa zúčastňujú na vlastné náklady, po dohode môže byť uhradená len 
preprava (HUN, CZE, AUT). 
Výzbroj a výstroj si pretekári zabezpečujú na vlastné náklady. 
Ak sa pretekár z kategórie standard prebojuje do finále turnaja na ktorom štartuje viac ako 
40 pretekárov zo 4 štátov uhradia sa mu náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie).  Ak je 



naturnaji menej ako 40 pretekárov alebo menej ako 4 štáty, tak sa pretekárovy uhradia 
náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie) len za zisk 1, 2 alebo 3 miesta. 
 
Pre kategóriu top hradí KŠ Šamorín všetky turnaje započítavajúce sa do Slovenského 
pohára príslušnej kategórie (cestovné, ubytovanie, štartovné). 
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách (SVK, CZ, HUN, AUT, 
POL, GER) Klub šermu hradí len cestovné náklady+ubytovanie. 
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách mimo (SVK, CZ, HUN, 
AUT, POL, GER ) hradí Klub šermu len cestovné. 
Sústredenia: Pre štáty (HUN, CZE, AUT, POL) hradí KŠ Šamorín cestovné+ ubytovanie. 
Výstroj a výzbroj: pretekár má počas sezóny nárok na 2 čepele 
Ak sa pretekár z kategórie top prebojuje do finále turnaja na ktorom štartuje viac ako 40 
pretekárov zo 4 štátov uhradia sa mu náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie), ak skončí 
v prvej trojke prináleží mu stravné na uvedený deň vo výške 15 euro, ak je turnaj 
dvojdňový tak vo výške 30 euro.  Ak je na turnaji menej ako 40 pretekárov alebo menej 
ako 4 štáty, tak sa pretekárovy uhradia náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie) len za 
zisk 1, 2 alebo 3 miesta. 
 
Pre kategóriu elite hradí KŠ Šamorín všetky turnaje započítavajúce sa do Slovenského 
pohára príslušnej kategórie (cestovné, ubytovanie, štartovné). 
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách (SVK, CZ, HUN, AUT, 
POL, GER) Klub šermu hradí len cestovné náklady, ubytovanie, štartovné)  
Turnaje nezapočítavajúce sa do Slovenského pohára v krajinách mimo (SVK, CZ, HUN, 
AUT, POL, GER ) hradí Klub šermu len Cestovné, ubytovanie. 
Sústredenia: Pretekári sa zúčastňujú na náklady klubu šermu Šamorín. 
Výstroj a výzbroj. Pretekár má za sezónu nárok na 4 čepele, šermiarsku obuv buď typ 
lacnejší, alebo sa prepláca polovica ceny drahej obuvy, 2 rukavice, elektrickú vestu, ak je 
v kategórii elite dva roky po sebe tak aj na 1 masku. 
Ak sa pretekár z kategórie elite prebojuje do finále turnaja na ktorom štartuje viac ako 40 
pretekárov zo 4 štátov uhradia sa mu náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie), ak skončí 
v prvej trojke prináleží mu stravné vo výške 20 euro, ak je turnaj dvojdňový tak vo výške 
40 euro.  Ak je na turnaji menej ako 40 pretekárov alebo menej ako 4 štáty, tak sa 
pretekárovy uhradia náklady (cestovné, štartovné, ubytovanie) len za zisk 1, 2 alebo 3 
miesta, pričom za zisk 1 miesta obdrží pretekár stravné 15 euro. 
 
 
Pre kategóriu seniorov platí, že pri postupe medzi prvých 60 pretekárov svetového pohára 
sa na konci sezóny vyplatí pretekárovi odmena (získané platné body do Svetového pohára 
x 30 Euro). 
 
 

VI. ME, MS príslušných vekových kategórií. 
Ak sa zverenec trénera prebojuje na ME, MS splnením A limitu a tréner nie je Slovenským 
Šermiarskym Zväzom nominovaný na uvedené podujatie v tom prípade uhradí   Klub šermu 
Šamorín trénerovi nasledovné výdavky: 

a) ME a MS konané v Európe  - cestovné náklady a ubytovanie, a v prípade umiestnenia 
pretekára v 16 člennej eliminácii a vyššie  aj diéty  

b) Na MS konaných mimo Európy – cestovné náklady, a v prípade umiestnenia pretekára 
v 32 ke (polovicu nákladov na ubytovanie) a v prípade umiestnenia pretekára v 16 ke 
plné ubytovanie a diéty.  



c) Pri finálových umiestneniach na ME a MS uhrádza KŠ Šamorín plné náklady na 
trénera (cestovné, ubytovanie, stravné, vreckové)  

 
Všetky uvedené možnosti financovania platia v prípade, že Klub šermu Šamorín má uvedené 
prostriedky na svojom účte. 

 
 

VII. Systém tvorby šermiarskeho kalendára KŠ Šamorín. 
Šermiarsky kalendár sa tvorí vždy v mesiacoch júl, august. V kalendári sa nachádzajú turnaje 
3 kategórií: 

d) turnaje Slovenského pohára príslušných vekových kategórií  Sl.P.– účasť povinná 
e) medzinárodné turnaje nezapočítavajúce sa do Slov. Pohára    D.Ú.- účasť odporúčaná 
f) medzinárodné turnaje nezapočítavajúce sa do Slov. Pohára   M.Ú. – účasť možná  

 
 

 
VIII. Projekt  OH 2012, 2016 

Klub si vytvorí nový účet na ktorý každoročne odvedie (20.000,- Sk cca 700 Euro) po 
ukončení MT Coupe de Samaria ak je na turnaji v pluse najmenej 20.000,- SK) + plus 
bude odvádzať 10% z každého sponzorského daru čo do klubu príde či už od rodičov 
alebo iných). Max polovica nahromadených financií na uvedenom účte sa využije na 
zabezpečenie prípravy v kvalifikačnej sezóne pre pretekárov, ktorý sa pred kvalifikačnou 
sezónou na OH 2012 budú nachádzať v prvej 100 svetového pohára. V prípade, že 
uvedených pretekárov v predolympijskom roku nebudeme mať ostávajú všetky financie 
na ďaľšiu olympiádu 2016 atď. 
 
 

IX. Tréningy:  
Tréningy vedú tréneri KŠ Šamorín, pričom sa Klub bude snažiť aby aspoň raz ročne na 
dlhšiu dobu cca 2 týdne, mesiac u nás pracoval aj niektorý špičkový tréner z RUS, POL, 
HUN. 
Presný harmonogram tréningov sa vytvára každoročne, pričom sa podľa potreby môže 1 x 
ročne meniť. 
Pri vopred neospravedlnenej účasti na tréningoch, alebo pri vynechaní viac ako 30 % 
tréningov pretekári vypadávajú z kategórií TOP, a ELITE. 
 
 

X. Turnaje: 
KŠ Šamorín organizuje počas sezóny viac turnajov pričom turnaj Coupe de Samária patrí 
medzi medzinárodne veľmi uznávané podujatia.  
V budúcich sezónach bude treba pozdvyhnúť úroveň aspoň jedného turnaja v kategórii 
žiakov a ml. žiakov na podobnú úroveň ako Coupe de Samária, a vytvoriť minimálne 2 
turnaje s finančnými odmenami pre kategórii seniorov/riek. V kategórii juniorov uvedenú 
silu predstavuje Martinengo v Bratislave. 
 
  

XI. Nábor. 
Každoročne zorganizovať cieľvedomý nábor nových členov v základných školách v meste 
v počte minimálne 16 členov. Ak bude možné tak robiť cieľavedomý nábor. 



 
 
 

XII. Propagácia: 
Nájsť dobrovoľníka, ktorý sa bude starať o lepšiu propagáciu klubu v oblastných médiách, 
televízii a akciách organizovaných mestom, respektíve SŠZ. Znažiť sa vytvoriť imidž 
klubu, v meste vytipovať miesto na propagačnú tabuľu, ktorú bude treba zakúpiť 
a neustále sa starať o výmenu informácií v tabuľi. Zlepšiť a zatraktívniť webovú stránku 
klubu (prenajať webpriestor a zaplaťiť licenciu na doménu). 
 
Jednotné teplákové súpravy: zabezpečujú sa každé dva roky z 50 percentnou spoluúčasťou 
rodičov od kategórie st. žiakov vyššie.. 

 
 

XIII. Členské: 
Od januára roku 2009 je Členské na rok 80 Euro, platí sa štvrťročne šekom v sume 20 
Euro v  mesiacoch Január, Apríl, Júl, Október.  
 
 

XIII. Odmeny pracovníkom 
Tréneri: 
trénerom prináleži 60 Euro ročne na pretekára a 20 Euro ostáva v Klube.  
Minimálna mzda na jednu skupinu vedenú jedným alebo dvoma trénermi je 100 Euro 
mesačne  vyzbiera sa pri počte 15 pretekárov v skupine / 6,66 Euro mesačne na pretekára. 
V prípade, že tréner má vo viacerých skupinách viac ako 20 pretekárov, tak dostáva plat 
pretekár x 5,00 euro na mesiac 
 
Ekonóm klubu: 
Ekonómovi klubu prináleží mesačne 70 Euro. 
 
Technický vedúci: 
Technickému vedúcemu klubu prináleží mesačne 50 Euro + 10% z každého získaného 
sponzorského daru, respektíve príspevku na reklamu ktorý zohnala. 
 
 

XIV. Sponzorské dary, príspevok na reklamu 
V prípade ak si rodič, alebo pretekár zoženie sponzorský dar, môže ho použiť na 
financovanie seba (v prípade športovca) alebo svojho dieťaťa (v prípade rodiča) vo výške 
85 % čistej sumy zo zohnanej sumy. (10% ide na účet projektu OH2012-2016 a 5% ostáva 
v klube na aministratíne účely). 
V prípade, že sponzorský dar, alebo príspevok z reklamy ktorý osoba zohnala nevenuje 
konkrétnemu pretekárovi má nárok na vyplatenie 15% z čistého obnosu, 25% ide na účet 
projektu OH2012,2016 a 60% ostáva na účte klubu.   
 
 
 
 
 
  


