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Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za 
opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to 
potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti 
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť 
jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale 
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa 
dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené 
štatutárnym orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť občianskeho 
združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných 
do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



 

 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej 
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Náš vyššie uvedený názor 
na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  
 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, 
ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne 
nesprávne. Výročnú správu sme ku dňu vydania tejto správy audítora z auditu 
účtovnej závierky mali k dispozícii. 
 
Posúdili sme, či výročná správa občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých 
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon o športe. 
 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

 informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s 
účtovnou závierkou za daný rok,  

 výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o športe. 
 
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  
sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili 
významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 
 
 
Bratislava, 5. máj 2020 
 
 
 
 
 
Audítorská spoločnosť: Kľúčový štatutárny audítor: 

SISA auditing spol. s r.o. Ing. Zita Porubská, CA 
Na paši 4, 821 02 Bratislava Licencia SKAU č.957 
Licencia SKAU č.18 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 0 8 0 6 4 3 7 /SID     
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednot-
ky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.  
Slovenský šermiarsky zväz je občianske združenie založené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
Dátum založenia: 15. 6. 1990 
 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a  
priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 
Štatutárny orgán - Prezidentka: Judr. Tatiana Drobná. 
Kontrolór: Dr.univ.,ICLic. Juraj Szalay PhD. 
Najvyšším orgánom je Konferencia SŠZ, 
Výkonný výbor, ktorý riadi SŠZ medzi konferenciami. 
Členovia Výkonného výboru: Judr. Tatiana Drobná (prezident SŠZ), Attila Érsek (viceprezident SŠZ), Ruth Kabil, Karo-
lína Belás, Gábor Asványi, Ľudovít Luby, Andrej Churý, Juraj SZALAY ml.  
Disciplinárna komisia – vytvára sa podľa potreby pre každý konkrétny prípad 
 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva.  
Slovenský šermiarsky zväz je športovou organizáciou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a na území Slo-
venskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
Poslaním SŠZ je predovšetkým: 
- rozvoj športového šermu na území SR predovšetkým v oblasti podpory mládeže, trénerov a rozhodcovských kádrov 
pre súťaže v šerme 
- organizovanie súťaží v šerme 
- podporovať organizovanie súťaží pre zdravotne znevýhodnených športovcov 

- zastupovanie, presadzovanie a chránenie záujmov členov SŠZ vo vzťahu k orgánom verejnej správy, k 
medzinárodným športovým organizáciám a iným medzinárodným organizáciám, ktorých je členom, ako aj iným PO a 
FO 

- zabezpečovanie účasti členov na medzinárodných šermiarskych podujatiach 
- zabezpečenie osvety a vzdelávania šermiarov pre dodržiavanie antidopingových pravidiel FIE a WADA 
- zabezpečenie vzdelávania trénerov a rozhodcov šermu, funkcionárov a ostatných členov SŠZ 
- zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach 
- plniť ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle ustanovení zákona o športe 

Ako zdaňovanú činnosť výnimočne vykonáva reklamnú a propagačnú činnosť. 
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo-
bie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 1 k čl. I  ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 3 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou 0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
účtovného obdobia 

50 47 

 
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. nemá 
 
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. áno 
 
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú 
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 
Od roku 2019  sa zmenila metóda zúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych alebo miestnych dotácií  na prerozdelenie urče-
ným právnickým osobám (§ 41 odsek 11 PU).  V dôsledku toho nie sú hodnoty za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v plnom rozsahu porovnateľné (str. 9 tabuľka 13). 
 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých  
položiek majetku a záväzkov v členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, nebol 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, nebol 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral vrátane 
nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok je ocenený reálnou 
hodnotou, pričom reálna hodnota je stanovená oceňovacím modelom založeným na výdavkovom prístupe, t.j. vychádzajúc zo 
sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie podobného majetku 
g) dlhodobý finančný majetok, nemá 
h) zásoby obstarané kúpou, nemá 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, nemá 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, nemá 
k) pohľadávky, 
ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávaciu cenou pri odplatnom nadobudnutí 
l) krátkodobý finančný majetok (peňažné prostriedky a ceniny), 
ocenený menovitou hodnotou 
m) časové rozlíšenie na strane aktív, 
náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávacou cenou pri ich prevzatí, rezervy sa oceňujú odhadom v sume potrebnej 
na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
o) časové rozlíšenie na strane pasív, 
výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím  
p) deriváty, nemá 
r) majetok a   záväzky zabezpečené derivátmi. nemá 
 
4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného ma-

jetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. 
Škoda Octavia nadobúdacia hodnota 11 370,-   zostatková hodnota 0,- 
Table Stand for SG31 10 ks nadobúdacia hodnota 25 890,-  nadobudnuté 9/2015, doba odpisovania 6 rokov, rovnomerný odpis, 
ročná odpisová sadzba 1/6 
Hliníkové planše 4 ks nadobúdacia hodnota 8 125,-  nadobudnuté 3/2016, doba odpisovania 6 rokov, rovnomerný odpis, ročná 
odpisová sadzba 1/6 
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 
Drobný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene do 1 700 EUR/ks sa účtuje pri odovzdaní do používania na účet 501 – Spotreba 
materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene do 2 400 EUR/ks sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – 
Ostatné služby. 
 
 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 
Zväz účtuje o rezervách na nevyčerpané dovolenky a na iné náklady, ktoré sa vzťahujú na dané účtovné obdobie. 

 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 



Strana 3 

 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého 
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa 
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdo-
bia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného 
obdobia 
Tabuľka 2 

 

P
o
z
e
m
k
y 

Ume-
lecké 
diela 
a zbi
erky 

S
t
a
v
b
y 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľ-
ské celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný maje-
tok 

Obstaranie 
dlhodobé-
ho hmot-

ného 
majetku 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na 
dlhodo-

bý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

 

 

 34 015 11 370      45 385 

prírastky   
 

 
         

úbytky 
 

 
         

presuny 
 

 
         

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   34 015 11 370      45 385 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

   18 222 11 370      29 592 

prírastky   
   5 670       5 670 

úbytky 
           

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   23 892 11 370      35 262 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

prírastky              

úbytky            

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

Zostatková 
hodnota - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

   15 793 0   0   15 793 

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   10 123 0   0   10 123 

 
2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. Nemá 
 
 
3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
Osobný automobil je poistený povinným zmluvným a havarijným poistením. Ročné poistné je 384,68 EUR. 
4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek 
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodo-
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bého  finančného  majetku. nemá 
5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis 
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. nemá 
6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného ma-
jetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocene-
nia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Nemá 
7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvor-
ba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného úč-
tovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. nemá 
8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňova-
nú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
Len nezdaňovaná činnosť: 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za cestovné poistenie: 500,00 Eur (r.2018: 500,00 Eur) 
9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. Neboli 
10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
Tabuľka 3 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho úč-
tovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 500,00 3 307,82 
Pohľadávky po lehote splatnosti   
Pohľadávky spolu 500,00 3 307,82 
 
11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období sú za rok 2019 v sume 2 502,78 Eur. Významnú sumu tvoria letenky na športové podujatie 
v roku 2020 v sume 1 028,28 Eur a 1 013,38 Eur. 

12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za 
bežné účtovné obdobie, a to 

   a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; 
za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok 
na konci bežného účtovného obdobia, 

Tabuľka 4 

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bež-
ného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia kapitálo-
vých účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      
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Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný vý-
sledok hospodárenia 
minulých rokov 

65 202,02 5 592,88 *  1 767,01 
 

72 561,91 

Výsledok hospodáre-
nia za účtovné obdo-
bie 

  1 767,01 -22 450,21  -1 767,01 -22 450,21 

Spolu 66 969,03 -16 857,33   50 111,70 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,   úbyt-
ky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
Zisk r. 2018 vo výške 1 767,01 Eur bol preúčtovaný do nevysporiadaného VH minulých rokov.  
 
V roku 2018 bola časť nákladov vo výške 5 592,88 Eur vykázaná na stredisku správa. Po podaní Účtovnej závierky za 
rok 2018  boli uvedené náklady vydokladované v rámci daru od firmy Transpetrol. Dar od Transpetrolu vo výške 
10 000,- Eur bol v roku 2018 na základe informácií od SŠZ zaúčtovaný na 384, keďže sa mal celý použiť až v roku 2019. 
Nakoľko po podaní účtovnej uzávierky došlo k zmene, v roku 2019 sme z uvedených dôvodov účtovali o oprave chýb 
minulého obdobia vo výške 5 592,88 Eur. 
 
14)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bež-
ného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

Tabuľka 5 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 
bežného účtov-
ného obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie ale-
bo zníženie 

rezerv 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného ob-

dobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv : 
Rezerva na nevyčerpanú dovo-
lenku (HM + odvody) 

 
 

1 890,85 

 
 

2 272,35 

 
 

1 890,85 

  
 

2 272,35 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 1 890,85 2 272,35 1 890,85  2 272,35 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv v tom : 
Rezerva na audit 
Rezerva na účtovnú závierku 

 
 

780,00 
348,00 

 
 

1 440,00 
348,00 

 
 

780,00 
348,00 

  
 

1 440,00 
348,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 1 128,00 1 788,00 1 128,00  1 788,00 

Rezervy spolu  
3 018,85 

 
4 060,35 

 
3 018,85 

  
4 060,35 

Predpokladaný rok použitia rezervy je 2020. 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, 
prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
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Tabuľka 6 

 
Stav na začiatku bež-

ného účt. obdobia 
 

Prírastky  (+) 
 

Úbytky (-) 

Stav na konci 
bežného účt. 

obdobia 

Účet 325 - Ostatné záväzky, z 
toho : 

0 64 174,95 64 174,95 0 

               záväzky z dodávateľských faktúr 0 24 989,90 24 989,90 0 

               záväzky z osobitných nákladov 0 531,00 531,00 0 

               záväzky - ostatné 0 6 700,99 6 700,99 0 

               príspevky zväzom na činnosť 0 31 953,06 31 953,06 0 

Účet 379 - Iné záväzky, z toho : 163,35 40 756,78 40 920,13 0 

              záväzky z akcií 0 30 322,48 30 322,48 0 

              iné záväzky 163,35 10 434,30 10 597,65 0 

 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, viď. tabuľka č. 7 

 

Tabuľka 7 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou do-
bou splatnosti do jedného  roka 1 812,61 4 613,87 

Krátkodobé záväzky spolu 1 812,61 4 613,87 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  733,96 1 343,61 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 733,96 1 343,61 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 2 546,57 5 957,48 

 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 

 

z obchodného styku 1 654,32  (r.2018: 1 190,67) 

daňové 158,29 (r.2018: 3 259,85) 

ostatné záväzky 0 (r2018 :163,35) 

záväzky zo sociálneho fondu 733,96  (r.2018 : 1 343,61) 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a   čerpanie sociálneho fondu počas účtovného 
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 
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Tabuľka 8 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 343,61 1 305,22 

Tvorba na ťarchu nákladov 159,06 117,14 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 768,71 78,75 

Stav k poslednému dňu účtovného ob-
dobia 733,96 1 343,61 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, 
druhu, hodnoty v   cudzej mene a   hodnoty v   eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splat-
nosti a formy zabezpečenia, účtovná jednotka nemá žiadne úvery a výpomoci 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

15)  Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého majetku: 2 442,49 Eur 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

zostatková hodnota majetku obstaraného dotáciou: 4 776,00 Eur 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, daru, 

nevyčerpaný účelový dar od FIE: 10 000 Eur 

nevyčerpaný účelový dar od Transpetrol: 10 000 Eur 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, nemá 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, nemá 

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“), 

nemá 

g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského. nemá 

Tabuľka 9 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

zostatková hodnota bezodplatne na-
dobudnutého majetku 

2 442,49 3 571,66 

majetok obstaraný dotáciou  4 776,00 7 643,00 
zostatok grantu / účelového daru 10 000,00 10 000,00 
zostatok grantu / účelového daru 10 000,00  
 
16)  Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 
nemá 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti nemá 

 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
     3. viac ako päť rokov. 
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Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných dru-
hov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.  

Tabuľka 10 

 
Výnosy 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Zdaňovaná činnosť 753,78  949,97 
Tržby z predaja služieb 753,78 949,97 
       Sprostredkovanie  753,78 949,97 
Nezdaňovaná činnosť 11 000,00 15 000,00 
Tržby z predaja služieb 11 000,00 15 000,00 
       Charitatívna reklama 11 000,00 15 000,00 
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 
 
Tabuľka 11 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

dary 1 129,17 715,17 
osobitné výnosy 12 087,00 14 787,00 
 V tom: príjem za štartovné  9 705,00 12 725,00 
            príjem za licencie 2 382,00 1 931,00 
            Iné  131,00 
členské príspevky 2 406,00 2 913,00 
iné ostatné výnosy 252,16 27,09 
 
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 12 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu 189 386,94 176 646,00 
Dotácia od BSK 4 000,00 16 500,00 
Dotácie – ostatné 2 867,00 0 
Prijaté príspevky od iných organizácií 15 872,12 3 263,40 
V tom: príspevok od EFC 8 000,00  
 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostat-
ných nákladov. 
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Tabuľka 13 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Spotreba materiálu 3 633,98 2 831,77 
Opravy a udržovanie  1 215,38 
Cestovné 1 679,11 3 345,60 
Náklady na reprezentáciu 12 901,09 1 212,36 
Ostatné služby 41 774,03 19 972,81 
       nájomné 3803,16 3 803,16 
       ekonomické služby 6540,00 10 956,00 
      ostatné náklady 25 272,35 2 656,46 
Mzdové náklady 30 594,66 30 690,10 
Sociálne a zdravotné poistenie 10 350,88 10 297,71 
Zákonné sociálne náklady 2 000,57 1 841,65 
Ostatné sociálne náklady 202,75 155,44 
Ostatné dane a poplatky 79,58 64,58 
Zmluvné pokuty a penále  4,99 
Ostatné pokuty a penále 30,00 30,00 
Odpis pohľadávky  938,78 
Úroky 0,01 2 950,00 
Osobitné náklady  150 148,59 122 048,55 
Významné položky osobitých nákladov:   
       náklady na trénera 9 400,00 9 600,00 
       špeciálny športový materiál 11 435,09  
       sústredenia a výjazdy   
       letenky 11 669,85  12 516,81 
       Štartovné 3 732,83 1 425,00 
       medzinárodné akcie 27 490,03 13 207,01 
       domáce akcie 46 488,08 43 051,17 
       CTM  6 611,35 
       dobrovoľníci 6 477,00 5 460,00 
       ocenenia 2 576,32 3 062,24 
       Športové oblečenie 12 227,80  
       Licencie 3 250,00 1 800,00 
       náklady na športovcov 15 395,39 3 154,73 
Ostatné náklady 1 158,38 1 199,91 
Odpisy 5 670,00 5 670,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 206,00 24 841,01 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 620,00 2 385,00 
 

 

(6) Prehľad o účele a   výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. nemá 
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(7) Opis a   suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Tabuľka 14 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdo-
bia 

bezprostredne predchádzajú-
ceho účtovného obdobia 

Kurzové straty 1,45 6,49 
 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za 
účtovné obdobie v členení na náklady za 

 

Tabuľka 15 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 1 440,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1 440,00   

 
Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. nemá 

 
Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov. nemá 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: nemá 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo nemá 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. nemá 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v 
súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a   iných finančných derivátov, nemá 

b) povinnosť z opčných obchodov, nemá 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 
alebo odberateľských zmlúv, 
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d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných 
zmlúv, 

SŠZ má v prenájme kanc. priestory a priestor na parkovanie, ročná výška nájomného je 3 803,16 EUR. 

e) iné povinnosti. nemá 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. nemá 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 
zostavenia. nemá 
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1.  Slovenský šermiarsky zväz – SŠZ 

 

Sídlo:              Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO: 30806437  

DIČ: 2021786591 

web:  www.slovakfencing.sk 

e-mail: slovakfencing@mail.t-com.sk 

 

Slovenský šermiarsky zväz je členom Slovenského olympijského 
a športového výboru (SOŠV). 

 

                                                             

 

Slovenský šermiarsky zväz je členom Medzinárodnej šermiarskej federácie 
Federation International d’Escrime (FIE), Európskej šermiarskej 
konfederácie  European Fencing Confederation (EFC) 
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Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz: 
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2.  Organizačná štruktúra Slovenského šermiarskeho zväzu 
 

Prezidentka  JUDr. Tatiana DROBNÁ 
Generálny sekretár Gabriela GERŠIOVÁ 
Viceprezident SŠZ  
pre medzinárodné vzťahy Attila ÉRSEK, MBA 
Komisia rozhodcov Mgr. Karolína BELÁS 
Komisia metodicko-vzdelávacia Ing. Ľudovít LUBY 
Organizačná komisia a ŠTK Andrej CHURÝ 
Komisia pre ekonomiku a marketing Mgr. Gábor ÁSVÁNYI, MBA 
Komisia mládeže Rúth KABIL 
Zástupca športovcov JUDr. Juraj SZALAY ml. 
 
Kontrolór Dr.univ., ICLic. Juraj SZALAY, PhD 

Trénerská rada  Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
Reprezentačný tréner - fleuret Jozef NAGY 
Reprezentačný tréner - kord Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
 
Tréneri mládeže Dalibor KAZÍK 
 Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
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3. Členská základňa 

Rok                                                                          2018                  2019 
Počet klubov     14                      14 
Počet členov   358                    383 
Počet aktívnych trénerov  k 31.12.     38                      38 
Počet aktívnych rozhodcov  k 31.12.     61                      63 
 

Kluby: 

1.   Klub šermu Šamorín 

2.   Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 

3.   Klub šermu Slávia STU Bratislava 

4.   Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava 

5.   Klub šermu Snina 

6.   Šermiarska spoločnosť WILLARD 

7.   Klub športového šermu  

8.   ŠK DUKLA Banská Bystrica 

9.   „Slovenský kord“   

10. Košický Šermiarsky Klub 1903 

11. Akadémia šermu 

12. BA – M.P.C.- SLOVAKIA 

13. Šermiarsky klub Dunaj Bratislava 

14. Klub šermu Nová Dubnica 
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4. Poslanie a ciele SŠZ 

 

Slovenský šermiarsky zväz je športovou organizáciou, ktorá má právnu 
formu občianskeho združenia a na území Slovenskej republiky plní úlohy 
národného športového zväzu. 

Poslaním SŠZ je predovšetkým: 

- rozvoj športového šermu na území SR predovšetkým v oblasti podpory 
mládeže, trénerov a rozhodcovských kádrov pre súťaže v šerme, 

- organizovanie súťaží v šerme, 

- podporovať organizovanie súťaží pre zdravotne znevýhodnených 
športovcov (od 19.5.2017), 

- zastupovanie, presadzovanie a chránenie záujmov členov SŠZ vo vzťahu k 
orgánom verejnej správy, k medzinárodným športovým organizáciám a iným 
medzinárodným organizáciám, ktorých je členom, ako aj iným PO a FO, 

- zabezpečovanie účasti členov na medzinárodných šermiarskych 
podujatiach, 

- zabezpečenie osvety a vzdelávania šermiarov pre dodržiavanie 
antidopingových pravidiel FIE a WADA, 

- zabezpečenie vzdelávania trénerov a rozhodcov šermu, funkcionárov a 
ostatných členov SŠZ, 

- zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a 
ich účasť na medzinárodných súťažiach, 

- plniť ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle 
ustanovení zákona o športe.  
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5. Reprezentácia 

 

Sezóna 2018-2019  ( od 1.9.2018 – 30.6.2019 ) 

REPREZENTÁCIA FLEURET 2018/19:  

KADETI: 

Zoltán SÁRMÁNY /Kristián FORGÁCH, Zoltán Sármány st./ - Klub šermu 
Šamorín 

Leopold KUCHTA /Jozef Nagy / - Klub šermu Šamorín 

Bendegúz GYÖRGY /Jozef Nagy/ - Klub šermu Šamorín 

Árpad FAZEKAS  /Jozef Nagy/ - Klub šermu Šamorín 

Ákos PIRK  /Jozef Nagy/ - Klub šermu Šamorín 

 

KADETKY: 

Barbara BODOVÁ /Jozef Nagy/ - Klub šermu Šamorín 

 

JUNIORKY:  

Gaia CANTUCCI /Marcela Lessová/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

Veronika KRÁLIKOVÁ /Dávid Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

 

SENIORKY:  

Michala CELLEROVÁ  /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

Kitti BITTEROVÁ   /Jozef Nagy/ - Klub šermu Šamorín 

 

SENIORI:  

Cédric SERRI  /Erik Serri/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

Andrej KRÁLIK  /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava 
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REPREZENTÁCIA KORD 2018/19:  

KADETI:  

Michal SOPOLIGA /Ľudovít Luby/ - KŠK 1903 

 
JUNIORI:  

Lukas Jakub JOHANIDES /Štefan Cipár/ - BŠK Martinengo Bratislava 

Matej ZENTKO /Ruth Kabil/ - Šermiarska spoločnosť Willard Košice 

Michal REČLO /Petr Franta/ - Akadémia šermu Bratislava 

Samuel ČOREJ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava 

 
JUNIORKY:  

Regina BURSOVÁ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava 

Sonja Mária ROŠKOVÁ /Andrea Sasváriova/ - Akadémia šermu Bratislava 

 
SENIORI: 

Alex DUDUC /Peter Drobný/ - BŠK Martinengo Bratislava 

 
SENIORKY: 

Sonja Mária ROŠKOVÁ /Andrea Sasváriova/ - Akadémia šermu Bratislava 

 
 
Sezóna 2019-2020  ( od 1.9.2019 – 30.6.2020 ) 
REPREZENTÁCIA FLEURET 2019/20:  

KADETI: 

GYÖRGY Bendegúz (Klub šermu Šamorín) 

FAZEKAS Árpád (Klub šermu Šamorín) 

PIRK Ákos (Klub šermu Šamorín) 

KUCHTA Marc Leopold (Klub šermu Šamorín) 
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KADETKY: 

BODA Barbara (Klub šermu Šamorín) 
 
 
JUNIORI: 

SÁRMÁNY  Zoltán (Klub šermu Šamorín) 

FAZEKAS Árpád (Klub šermu Šamorín) 

GYÖRGY Bendegúz (Klub šermu Šamorín) 

PIRK  Ákos  (Klub šermu Šamorín),  

KRÁLIK Roman (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 
 
 
JUNIORKY: 

KRÁLIKOVÁ Veronika (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 

CANTUCCI Gaia (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

BODA Barbara (Klub šermu Šamorín) 
 

 
SENIORI: 

SERRI Cedrik (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

BLANÁR Samuel (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

KRÁLIK Andrej (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 
 

SENIORKY: 

BITTEROVÁ Kitti (Klub šermu Šamorín) 

 

 

REPREZENTÁCIA KORD 2018/19:  

JUNIORI: 

SOPOLIGA Michal (Košický Šermiarsky Klub 1903) 

ZENTKO Matej Tadeáš (Šermiarska spoločnosť WILLARD Košice) 
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JUNIORKY: 

BURSOVÁ Regina (Akadémia šermu Bratislava) 

ROŠKOVÁ Sonja Mária (Akadémia šermu Bratislava) 

 

SENIORI: 

DUDUC Alex (Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga) 

STOLÁR Samuel (Akadémia šermu Bratislava) 

SZALAY Ján (BA - M.P.C. – Slovakia) 

CIPÁR  Ján (Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga) 

SZABO Karol ("SLOVENSKY KORD" Malinovo) 

 

SENIORKY: 

BURSOVÁ Regina (Akadémia šermu Bratislava) 

SASVÁRIOVÁ Laura (Akadémia šermu Bratislava) 
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6. Kalendár súťaží  - Fleuret: 

 Mn 
žiaci 

Ml 
žiaci 

St žiaci kadet
i 

Juni
ori 

Senio
ri 

Mn 
žiač
ky 

Ml 
žiač
ky 

St 
žiačky 

Kad
etky 

Juni
orky 

Seni
orky 

Január 

05./06.0
1.2019 

    SPJ 
Udin
e 

     SPJ 
Udin
e 

 

12./13.0
1.2019 

   EP 
Bratis
lava 

 SP 
Pariž 

   EP 
Satu 
Mare 

 SP 
Gdaň
sk 

19./20.0
1.2019 

Opava Opa
va 

  SPJ 
Aix 
en P 

 Opa
va 

Opa
va 

  SPJ 
Zagre
b 

 

26./27.0
1.2019 

Sl. 
Pohar 3 

 Most EP 
Roma 

Most 

 SP 
Toky
o 

Sl. 
Poha
r 3 

  EP 
Rom
a 

Most 

 SP 
St.M
aur 

Február 

02./03.0
2.2019 

Fulop
Mihaly 

   SPJ 
Lesz
no 

     SPJ 
Boch
um 

 

09./10.0
2.2019 

 Sl. 
Poha
r 3 

Sl. 
Pohar 3 

EP 
Varsa
wa 

 GP 
Torin
o 

 Sl. 
Poha
r 3 

Sl. 
Pohar 3 

EP 
Pozn
an 

 GP 
Torin
o 

16./17.0
2.2019 

  Praha/h
radec 

 SPJ 
Terra
ssa 

   Praha/H
radec 

 SPJ 
Modl
ing 

 

23./24.0
2.2019 

Zlín Zlín     Zlín Zlín     

Marec 

22.-
03.03.20
19 

MEKaJ 2019  Foggia MEKaJ 2019 Foggia 

02./03.0
3.2019 

     SP 
Kairo 

     SP 
Canc
un 

09./10.0
3.2019 

Ostrava    Ostra
va 

Ostra
va 

Ostr
ava 

   Ostra
va 

Ostra
va 

16./17.0
3.2019 

Fulop
Mihaly 

  Vršov
ice 

 GP 
Anah
eim 

   Vršo
vice 

 GP 
Anah
eim 

23./24.0
3.2019 

Wrocla
v 

Wro
clav 

Wrocla
v 

  U23 
Brno 

Wro
clav 

Wro
clav 

Wrocla
v 

  U23 
Brno 

 

Apríl 
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06.-
07.04.20
19 

Sl. 
Pohar 4 

     Sl. 
Poha
r 4 

     

06./14.0
4.2019 

MSKaJ 209 Torun MSKaJ 2019 Torun 

13./14.0
4.2019 

 Sl.po
har 4 

Sl.pohá
r 4 

 Prah
a 

Praha  Sl.po
har 4 

Sl.pohá
r 4 

 Praha Praha 

20./21.0
4.2019 

Velikonoce 

27./28.0
4.2019 

  Brno Brno Brno    Brno Brno Brno  

Máj 

04./05.0
5.2019 

     SP 
Petro
hrad 

     SP 
Taub
er 

11./12.0
5.2019 

Sl. 
Pohár 5 

  MT 
Buda
pest 

MT 
Buda
pest 

 Sl. 
Pohá
r 5 

  MT 
Buda
pest 

MT 
Buda
pest 

 

18./19.0
5.2019 

 Sl. 
Poha
r 5 

Sl. 
Pohar 5 

  GP 
Shan
ghai 

 Sl. 
Poha
r 5 

Sl. 
Pohar 5 

  GP 
Shan
ghai 

25./26.0
5.2019 

   MT 
Buda
pest 

MT 
Buda
pest 

    MT 
Buda
pest 

MT 
Buda
pest 

 

29./02.0
6.2019 

ME U23 Plovdiv ME U23 Plovdiv 

Jún 

01./02.0
6.2019 

Poznan Pozn
an 

Poznan   MT 
Buda
pest 

Pozn
an 

Pozn
an 

Poznan   MT 
Buda
pest 

06./09.0
6.2019 

M-SR M-SR 

15./20.0
6.2019 

ME 2019 Dusseldorf ME 2019 Dusseldorf 

29./30.0
6.2019 

Paríž Paríž Paríž    Paríž Paríž Paríž    

Júl 

04.-
09.07.20
19 

XXX LU Neapol XXX LU Neapol 

15.-
23.07.20
19 

MS 2019 Budapest MS 2019 Budapest 
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Kalendár súťaží - Kord:  

Dátum SENIORI SENIORKY Muži U23 Ženy U23 JUNIORI JUNIORKY 

5.-6.1.19 SPJ Udine 

11.-13.1. SP Heidenheim 

26.-27.1. Pošta Cup Pošta Cup Pošta Cup Pošta Cup 

2.-3.2. SPJ Belehrad SPJ Bratislava 

9.-10.2. SP Barcelona 

16.-17.2. SPJ Basel SPJ Dijon 

28.2.2019 ME Foggia ME Foggia 

8.-10.3. GP Budapešť GP Budapešť 

11.-12.3. USK Praha 

16.-17.3. U23 Gliwice 

31.3.2019 Cena Patrónky Cena Patrónky 

12.4.2019 MS Torun  MS Torun 

20.-21.4. Cena Patrónky Cena Patrónky 

27.-28.4. Budapešť Budapešť 

? SC Praha SC Praha 

Olomouc 

17.-19.5. SP Paríž SP Dubai 

30.5.19 ME Plovdiv ME Plovdiv

6.-9.6.19 M-SR 2019 M-SR 2019 M-SR 2019 M-SR 2019 

1.9.2019 SAT Belehrad SAT Belehrad 

7.-8.9. Balogh  mem Balogh mem Balogh mem Balog mem 

14.-19.9 SAT Bratislava 

21.9.2019 MT Budapešť MT Budapešť 

5.-6.10. SAT Geneva SAT Geneva 

12.-13.10. SAT Split SAT Split MT SC Praha MT SC Praha 

19.-20.10 MT Linz MT Linz 

26.-27.10 SAT Dublin 

2.-3.11. SP Tallin MT Rybnik MT Rybnik 

9.-10.11. Pošta Cup Pošta Cup SPJ Riga 

16.-17.11 Willard Willard 

23.-24.11 SP Bern SPJ Laupheim 

30.11. Modling Modling MT Olomouc 

7.-8.12 MT USK Praha MT USK Praha 

14.-15.12 MT Janda SPJ Heraklion SPJ Burgos 

 

Dátum KADETI KADETKY U14 U12 U10 
12.-13.1.2019 ECC Bratislava ECC Bratislava 

9.-10.2.2019 ECC Krakov ECC Krakov 

24.2.2019 ME Foggia ITA ME Foggia ITA 

3.3.2019 Olimpici Buk 

8.3.2019 HŠT Bratislava HŠT Bratislava HŠT Bratislava

16.-17.3.2019 Snina Snina Snina 

30.3.2019 Krzesowice Krzesowice Krzesowice 

13.-14.4.2019 Willard 
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Dátum KADETI KADETKY U14 U12 U10 
13.4.2019 MS Torun POL MS Torun POL 

26.4.2019 HŠT Bratislava HŠT Bratislava HŠT Bratislava 

27.4.2019 MT Liberec MT Liberec 

4.-5.5.2019 MT Klagenfurt MT Klagenfurt 

18.-19.5. Bokesov mem. Bokesov mem. Bokesov mem. Bokesov mem. 

26.5.2019 HŠT Košice HŠT Košice HŠT Košice 

6.-9.6. M-SR 2019 M-SR 2019 M-SR 2019 M-SR 2019 
21.6.2019 

 
HŠT Bratislava HŠT Bratislava HŠT Bratislava 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 
Dátum 
 

KADETI 
 

KADETKY 
 

U15 
 

U13 
 

U11 
 

20.9.2019 MT Budapešť MT Budapešť 

28.-29.9. Wirtschafter m. Wirtschafter m. Wirtschafter m. Wirtschafter m. 

5.-6.10.2019 ECC Budapešť ECC Budapešť 

12.-13.10. MT Gliwice MT Gliwice 

19.-20.10. ECC Belehrad ECC Belehrad 

26.-27.10. ECC Klagenfurt ECC Klagenfurt HŠT Bratislava HŠT Bratislava HŠT Bratislava 

16.-17.11. Willard Willard Willard Willard 

22.-24.11. Olimpici GP Olimpici GP 

30.11.-1.12.    HŠT Bratislava  HŠT Bratislava  HŠT Bratislava 

13.-15.12.    Olimpici  Olimpici   
7.-8.12.2019 
 

ECC Bonn 
 

 ECC Bonn 
       

 

7. Dosiahnuté výsledky 

Správy reprezentačných trénerov: 

Zhodnotenie roka 2019  vo fleuretových disciplínach. 

KADETI 

V kategórii kadetov sme už v prvej polovici roka 2019 disponovali síce 
mladým, ale ambicióznym družstvom pretekárov z KŠ Šamorín, ktorí spolu 
zo Zoltánom Sármányom dokazovali svoje kvality na turnajoch Európskeho 
pohára kadetov družstiev.  Je žiaľ na škodu, že hoci výkonnostné ciele na 
MEK a MSK Leopold Kuchta splnil, kvôli zraneniu účasť na MEK odriekol. 
Ani na Majstrovstvá sveta nenastupoval z plného tréningu, napriek tomu 
jeho 51. miesto zo 121 členného štartového poľa  nie je sklamaním.  
Sklamaním však je nesplnenie minimálnej požiadavky trénera Zoltánom 
Sármányom, ktorý bol v sezóne 2018/19 poslednoročným kadetom. Žiaľ  
Zolimu chýbal lepší prehľad v zápasoch, často bol príliš zbrklý, čo 
spôsobilo, že nedokázal okrem EPK Rím, ktorý nebol bodovanou súťažou, 
umiestňovať sa v najlepšej tridsaťdvojke. Škoda bola aj Bendegúza, ktorý 
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dobre odštartoval sezónu 2018-19, ale počas sezóny sa umiestnenie už 
adekvátne nezlepšovali.  K uvedeným pretekárom sa v roku 2019 pridali 
Arpád Fazekas a Ákos Pirk, ktorí už počas roka miestami ukazovali, že s 
nimi do budúcna treba počítať. V jesennej časti novej sezóny sa začalo 
veľmi dariť Arpádovi, ktorí sa 9. miestom na EPK v Manchestri (GBR) 
a 7.miestom na EPK v Halle (GER), stal novým lídrom tejto talentovanej 
skupiny, do ktorej sme sa počas roka 2019 pokúšali zabudovať aj množstvo 
ešte mladších pretekárov , ktorí budú tvoriť jadro nového družstva kadetov 
po roku 2021. Z nich sa celkom dobre javia Branislav Lančarič, Dávid Balog 
a Adam Brezovský.  Za uvedenými pretekármi už vyrastá mladá generácia 
pretekárov v žiackych kategóriách, ktorá sa zatiaľ bez problémov dokáže 
presadzovať na medzinárodných planšoch (J. Rozmuš, G. Bukor, B. 
Ambrus, A. Koprda, S. Gyén). 

Najlepšími kadetskými výsledkami z Európskych pohárov je výsledok 
Bendegúza Györgya z Manchestru, kde spomedzi 171 pretekárov z 21. 
krajín skončil na 5. mieste. Podobný výsledok dosiahol Arpád Fazekas, 
ktorý v Halle  skončil na výbornom 7. mieste spomedzi 191 pretekárov z 24. 
krajín a pekný výsledok dosiahol aj Leopold Kuchta v Thessalonikách, kde 
podobne ako Fazekas, skončil na 7. mieste spomedzi 130 pretekárov z 22. 
krajín. Arpád Fazekas  už v polovici sezóny splnil A limit a kvalifikoval sa 
na Majstrovstvá Európy kadetov a Majstrovstvá sveta kadetov 2020. V roku 
2018 sme začali cieľavedome pracovať s uvedenými pretekármi aj v súťaži 
družstiev. Síce jeseň roku 2019 nevyšla podľa predstáv, ale  družstvo má 
stále na to, aby na MEK dokázalo prekvapiť a dopracovať sa medzi 
najlepších osem družstiev, aj keď vrcholom by mali byť Majstrovstvá 
Európy 2021.  

 
Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch kadetov 
v roku 2019. 
 

Č. Meno Bratisl Roma Warsz. Manch Thesall Budap Modlin Halle ročník 
202/26 166/22 171/23 171/21 130/22 285/29 238/29 191/24  

1. Leopold 
KUCHTA 

164   29 7 32 49 49 2003 

2. Zoltán 
SÁRMÁNY  

45 14 67      2004 

3. Bendegúz 
GYÖRGY 

121 92 38 5  143 37 74 2002 

4. Ákos PIRK 109   39 87 155 142 60 2004 
5. Arpád 

FAZEKAS 
185  83 9 24 37 54 7 2004 

6. Dominik 
BIELČÍK 

        2001 

7. Adam 
BREZOVSKÝ 

189     253 206  2005 

8. David BALOG 193     246 180 186 2005 
9. Branislav 

LANČARIČ 
   163  191  150 2006 
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10  Áron 
KENDERESSY 

201      227   

11 Adam 
BARBORÁK 

      238   

 
 

KADETKY 

 V kategórii kadetiek sme v tomto roku nedisponovali silným týmom. Aj 
keď dvojica pretekárok Barbara Boda a Rebeka Cséfalvayová sú veľmi 
skúsené pretekárky, ktoré sa na Európskych pohároch kadetiek pohybujú už 
niekoľko rokov, nepatria medzi technicky a takticky silné pretekárky. 
Napriek uvedeným skutočnostiam spomenutá dvojica pretekárok dokázala 
zabojovať a hravo zvládli naše interné, značne prísne kritériá oprávňujúce 
k nominácii na MEK a MSK a to tak, že Barbare Boda chýbal len jediný bod 
k splneniu A limitu. Dievčatá si nomináciu zaistili výbornými výsledkami na 
Coupe de Samária, ale treba povedať, že ani na ostatných pretekoch 
Európskeho pohára kadetiek nekončili vyslovene zle. Žiaľ, ostatné 
pretekárky, aj keď sú oveľa mladšie, značne za touto dvojicou zaostávajú, 
takže na turnajoch EPK štartovali len sporadicky. Oživenie tejto vekovej 
kategórie by mohli priniesť veľmi mladé pretekárky na čele s Rebekou 
Forgách, Annou Valacsay, Ninou Forgách a Martinou Pošvancovou, ktorých 
výkonnostný rast v súčasnosti napreduje celkom pekne, ale zabojovať 
o lepšie výsledky na EPK by niektoré z nich mohli možno o dve- tri sezóny.   

Najlepším výsledkom kadetiek v roku 2019 bolo jednoznačne 20. miesto 
Barbary Bodovej a 24. miesto Rebeky Cséfalvayovej na EPK v Šamoríne. 

 
 

Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch kadetiek 
v roku 2019. 
 

Č. Meno Poznaň Roma SatuM. Manch Šamor. Budap Modlin Tauber ročník 
189/20 159/20 89/13 144/24 166/24 257/31 209/29 172/25  

1. Boglárka 
BUDAY 

44  15      2002 

2. Barbara BODA 86  20 62 20 70 72 55 2003 
3. Rebeka 

CSÉFALVAY 
107  40 75 24 126 56 88 2003 

4. Júlia 
LETKOVIČOVÁ 

  77  161  195  2004 

5. Rebeka 
FORGÁCH 

    153 236   2007 

6. Katarína 
ZÁVODSKÁ 

    164  205   

7. Laura 
KROMMELOVÁ 

    165     

8. Sabina 
ŠTEISOVÁ 

      161   
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JUNIORI 

V kategórii juniorov sme v roku 2019 disponovali len dvojicou Zoltán 
Sármány a Roman Králik. Zoltán Sármány  prešiel z kategórie kadetov len 
na jeseň roku 2019 a do tej doby na základe plánu osobných trénerov  ani 
neštartoval na juniorských svetových pohároch, takže do kategórie juniorov 
prestupoval s nulovými skúsenosťami.  Roman Králik v tejto kategórii už 
absolvoval niekoľko turnajov v prechádzajúcich sezónach. Žiaľ, ani jednému 
z nich sa nedarilo zatiaľ presadiť. Osobne si myslím, že výsledky sa budú 
zlepšovať a dvojica doplnená mladými kadetmi, bude v budúcich sezónach 
schopná plniť kvalifikačné kritériá na MEJ a MSJ, ako aj obstojne obstáť na 
turnajoch svetového pohára družstiev.  

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch juniorov 
v roku 2019. 
 

Č. Meno Udine Leszno Londýn      ročník 
168/36 182/24 188/35       

1. Roman KRÁLIK 151 177 156      2001 
2. Leopold KUCHTA 129  143      2003 
3. Zoltán 

SÁRMÁNY 
  144      2002 

4. Bendegúz 
GYÖRGY 

  155      2004 

 

JUNIORKY 

V tejto vekovej kategórii sme mali mať najsilnejšie a najskúsenejšie 
družstvo v nastávajúcich dvoch sezónach. Jadro mala tvoriť trojica Gaia 
Cantucci, Veronika Králiková a Jázmin Udvardi, ktoré mali dopĺňať 
dievčatá zo Šamorína  (Vivien Bartalová, Boglárka Buday, Barbara Boda, 
Rebeka Cséfalvay). Žiaľ, táto predstava, na ktorej sa roky pracovalo 
a menežovalo, sa počas roku 2019 rozpadla, keď trojica pretekárok, 
Udvardy, Buday a Bartalová sa kvôli študijným povinnostiam, alebo iným 
skutočnostiam vzdala cti reprezentovať SR. Takže v hre ostala len dvojica: 
Králiková a Cantucci, ktorá na sebe celý rok tvrdo pracovala. Obe splnili A 
limit na MEJ a MSJ, pričom Gaia na Majstrovstvách sveta skončila na 
výbornom 48. mieste spomedzi vyše 140 pretekárok. Jázmin Udvardi splnila 
len minimálnu požiadavku trénera. Zúčastnila sa Majstrovstiev Európy 
junioriek 2019, Majstrovstvá sveta junioriek už vynechala.  V druhej 
polovici roka 2019 sa darilo Gaii Cantucci a aj Veronike Králikovej, ktoré 
dokázala bodovať na každom turnaji svetového pohára junioriek, na ktorých 
sa zúčastnili. Šermiarsky prejav Králikovej javil značný pokrok, aj keď ešte 
treba zapracovať na psychickej stránke. Gaia šermovala veľmi rozkolísane: 
po výborných zápasoch, akciách dokáže veľmi ľahko predať zásahy. 
Napriek tomu majú za sebou úspešný úvod sezóny. Je skoro isté, že po 
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uvedených pretekárkach nastane v tejto vekovej kategórii obrovský prepad 
a bude potrebných 6-7 rokov, kým dokážeme vytrénovať adekvátne náhrady.  

Najlepším výsledkom roka 2019 v kategórii junioriek je 31. miesto Gaii 
Cantucci na Svetovom pohári junioriek v Záhrebe.  Sľubný výsledok 
dosiahla aj Veronika Králiková na Svetovom pohári junioriek v Londýne 
(47.miesto).  

Počas sezóny sa síce Buday, (ktorá stále trénuje) pokúsila vrátiť, ale 
dosiahnuté slabé výsledky reálne poukázali na neabsolvovanie úvodnej 
prípravy na novú sezónu 2019-20, ako aj na slabšiu taktickú stránku jej 
šermiarskeho prejavu.    

 

Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch junioriek 
v sezóne 2019. 

Č. Meno Udine Zagreb Bochum Modling Londýn Bucare   
140/30 159/32 131/28 131/25 136/30 149/28   

1. Gaia CANTUCCI 105 31 64 89 83 50   
2. Veronika 

KRÁLIKOVÁ 
53 132  79 47 66   

3. Jázmin UDVARDI 93 109 62      
4. Boglárka BUDAY      117   
5. Vivien 

BARTALOVÁ 
128 121 127 103     

6. Barbora 
MEDELSKÁ 

133    132    

          
          
 

MUŽI U23 

V tejto kategórii sme v roku 2019 nedisponovali žiadnym pretekárom. 
Turnajov U23 sa sporadicky zúčastňovali mladší pretekári (juniori, kadeti) 
v rámci vlastnej prípravy. 

Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch U23 mužov 
v roku 2019. 
 

Č. Meno    Brno Bratisla    Lond. Mődling     
75/13 86/18 178/27 75/11     

1. Roman KRÁLIK 54 50 93 47     
2. Zoltán SÁRMÁNY  58 36 24     
3. Bendegúz GYÖRGY  48       
4. Arpád FAZEKAS  53       
5. Leopold KUCHTA  54       
6. Ákos PIRK  63       
 

 

 



19	
	

ŽENY U23 

V kategórii U23 žien je však situácia diametrálne odlišná ako u mužov. 
V tejto kategórii sme v roku 2019 disponovali pretekárkou schopnou na 
Európskych pohároch do 23 rokov robiť finálové umiestnenia – Kitti 
Bitterovou, za ktorou sa v roku 2019 už ťahali naše juniorky - Veronika 
Králiková, Gaia Cantucci a Jázmin Udvardi. V tomto roku Kitti kvôli 
priorite kvalifikácie na OH 2020 túto kategóriu zanedbala a na niektorých 
turnajoch štartovala len v rámci prípravy a nie ako na nosných turnajoch, 
napriek tomu v sezóne 2018-19 skončila na 11. mieste Európskeho pohára 
do 23 rokov vo fleurete. Slabší výsledok dosiahla na ME U23, kde sa jej 
nepodaril plánovaný postup medzi 16 najlepších, skončila v tridsťdvojke. Na 
ME U23 v Plovdive dievčatá štartovali aj v družstvách, kde sa im podarilo 
skončiť na peknom 8. mieste. 

Mladé pretekárky Cantucci a Králiková na turnajoch U23 neskončili zle, 
predviedli často celkom pekný a oku lahodiaci šerm, ale potrebujú ešte 
vyzrieť, aby sa ich šermiarsky prejav odzrkadlil  aj vo výsledkoch. Žiaľ je na 
škodu, že sa nám nepodarilo udržať mladú skupinu pretekárok zo Šamorína, 
ktoré by spolu s Gaiou Cantucci a Veronikou Králikovou mohli v tejto 
vekovej kategórii očakávať zopár úspešných rokov (táto kategória 
Európskych pohárov U23 je v súčasnosti ešte trošku slabšia ako kategória 
juniorských svetových pohárov a preto mohla byť pre naše dievčatá 
vhodným odrazovým mostíkom). 
  

Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch U23 žien 
v roku 2019. 
 
 

Č. Meno Brno Bratisl Kodaň Barcel Lond. Modl.     
43/11 65/22 58/19 54/15 116/23 43/12     

1. Kitti 
BITTEROVÁ 

6 7 18 20  13     

2. Veronika 
KRÁLIKOVÁ 

23 35   85 25     

3. Jázmin 
UDVARDI 

27          

4. Gaia 
CANTUCCI 

 43 48        

5. Vivien 
BARTALOVÁ 

42          

6. Karolína 
CSÉFALVAY 

          

7. Barbara 
MEDELSKÁ 

43 65   111      

8. Boglárka 
BUDAY 

     21     
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SENIORI 

V kategórii seniorov oživenie nástupom Cédrika SERRIHO z Francúzska, 
ktorý v roku 2017 začal šermovať za Slovensko pretrvalo aj v roku 2019. 
Cédrik sa pravidelne zúčastňoval v slovenských farbách Svetových pohárov 
a Satelitných turnajov FIE, ako aj Majstrovstiev sveta v šerme fleuretom  
seniorov v roku 2019 v Budapešti. Na turnajoch započítavajúcich sa do 
Svetového pohára dokázal pravidelne bodovať, pričom okrem neho sa 
turnajov pravidelne zúčastňoval aj Andrej Králik  a sporadicky Samuel 
Blanár.  Cédrik v roku 2019 všetko podriadil príprave na kvalifikáciu na 
OH2020 a začal trénovať systémom čiastočne v Paríži v domovskom klube 
a mesačne týždeň dva v Taliansku, v klube Frascatti, ktorý je jedným 
z elitných talianskych klubov. Dúfam, že jeho entuziazmus prinesie ovocie 
v podobe vybojovania kvalifikačnej kvóty na OH 2020.  

Najlepším výsledkom Cédrika v roku 2019 je 8. miesto na Satelite 
v Barcelone a postup do elitnej 64 člennej eliminácie na Svetovom pohári na 
konci roka 2019 v Bone.  

 
 

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch seniorov v roku 
2019. 
 
 

Č
. 

Meno SP 
Paris 

SP 
Tokio 

GP 
Torin 

SP 
Cairo 

GP 
Anah 

SP 
Petro 

GP  
Shan 

St 
Brat. 

Sat 
Buca 

Sat 
Barce 

SP 
Bonn 

SP 
Toky 

253/ 
46 

195/ 
32 

219/ 
49 

175/ 
34 

187/ 
42 

231/ 
49 

203/ 
41 

65/ 
22 

56/ 
24 

126/ 
29 

261/ 
53 

211/ 
36 

1. Cedrik 
SERRI 

158 128 96 100 165 169 173 11  8 64 124 

2. Andrej 
KRÁLIK 

224  208   206  28 22 24 231  

3. Samuel 
BLANÁR 

237       52   184  

4. R. 
SIMEUNOVIČ 

            

5. Roman 
KRÁLIK 

       50     

6 Bendeg. 
GYÖRGY 

       48     

 Arpád 
FAZEKAS 

       53     

 Leo KUCHTA        54     

 Zoltán 
SÁRMÁNY 

       58     

 Ákos PIRK        65     
 

 

SENIORKY 

V kategórii senioriek sa počas roka 2019 zúčastňovala pravidelne turnajov 
Kitti Bitterová, ktorá  od sezóny 2018-19 (druhý polrok 2018) trénuje 
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v Budapešti pod vedením trénera Marca GONCALVESA. Kitti sa 
v Budapešti spolu s maďarskou reprezentáciou pripravuje na kvalifikačnú 
sezónu (1.4.2019-31.03.2020) na OH 2020. Počas roka 2019 dokázala 
bodovať na ôsmych podujatiach započítavajúcich sa do Svetového pohára 
senioriek, pričom štartovala na 12. podujatiach.  Pekný výsledok dosiahla na 
Majstrovstvách sveta 2019 v Budapešti, kde sa jej podarilo postúpiť do 
hlavnej súťaže a skončila na 61. mieste zo 143 pretekárok.  Na Letnej 
univerziáde v Neapole jej chýbal len krôčik k vysnívanému  osemčlennému 
finále. Nakoniec skončila na 14. mieste spomedzi 54 šermiarok.  

Michala Cellerová, ktorá v tandeme s Bitterovou, mohla zabojovať o účasť 
na kvalifikačnom turnaji na OH 2020, žiaľ aj túto sezónu vypustila a keďže 
mladé pretekárky štartujú v tejto kategórii len sporadicky a ani ich 
výkonnosť nedosahuje kvality Bitterovej, je už teraz jasné, že Kitti nás bude 
zastupovať na olympijskej kvalifikácii v Madride, kde sa pokúsi vybojovať 
miestenku na OH2020 v Tokiu. 
 

 

Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch senioriek v roku 
2019. 
 
 

Č. Meno SP  
Kat 

SP  
SM 

GP 
Tori 

SP 
Cair 

SP 
Tau 

GP 
Sha 

St. 
Bra 

St. 
Buc 

St.Kod St 
Barc 

194/36 195/38 169/34 141/22 203/42 182/39 65/22 60/17 58/19 80/23 

1. Kitti 
BITTEROVÁ 

83 101 100 90 130 115 7 15 18 19 

2. Michala 
CELLEROVÁ 

      42    

3. Gaia 
CANTUCCI 

      43  48  

4. Jázmin 
UDVARDI 

          

5. Vivien 
BARTALOVÁ 

          

6. Karolina 
CSÉFALVAY 

          

7. Veron.  
KRÁLIKOVÁ 

      35    

8. Barbora 
MEDELSKÁ 

      65    

Č. Meno SP Cair SP 
SM 

        

  170/38 205/42         
1. Kitti 

BITTEROVÁ 
141 135         

2. Michala 
CELLEROVÁ 

          

3. Gaia 
CANTUCCI 

          

4. Jázmin 
UDVARDI 

          

5. Vivien 
BARTALOVÁ 
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6. Karolina 
CSÉFALVAY 

          

7. Veron.  
KRÁLIKOVÁ 

 195         

8. Barbora 
MEDELSKÁ 

          

 

Nižšie uvádzam výsledky, ktoré sa v roku 2019 javili ako 
vysoko nadštadartné: 

1. Európsky pohár kadetov v Ríme (ITA) 14. miesto Zoltán Sármány 

2. Európsky pohár kadetiek Satu Mare (ROU) 15. miesto Boglárka Buday 

3. Medzinárodný turnaj U15 Wroclav  (POL) 3. miesto Bendegúz György 
 7. miesto Arpád Fazekas 

4. Európsky pohár U23 Brno (CZE) 6. miesto Kitti Bitterová 

5. Medzinárodný turnaj U13 Poznaň (POL) 6. miesto Branislav Lančarič 

6. Letná svetová Univerziáda Neapol (ITA) 14. miesto Kitti Bitterová 

7. Majstrovsvá sveta Budapešť (HUN) 61. miesto Kitti Bitterová 

8. Európsky pohár ženy U23 Bratislava (SVK)  7. miesto Kitti Bitterová 

9. Európsky pohár kadetov Manchester (GBR)  5. miesto Bendegúz György  

 9. miesto Arpád Fazekas                       

10. Európsky pohár U14 Liberec (CZE)  6. miesto Dániel Botló 

11. Svetový pohár seniorov Bonn (GER)  64. miesto Cedrik Serri 

12. ME U23 družstvá Plovdiv (BUL)  
 8.miesto (K.Bitterová, V. Králiková, J. Udvardi, V. Bartalová) 
 

13. Európsky pohár kadetov Halle (GER)  7.miesto Arpád Fazekas 
 
 

     

Zhodnotenie výkonnostných cieľov plánovaných v sezóne 2019 
pre Fleuret 
 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým a neskúseným družstvom, cieľom je postup 2.-3. 
pretekárov na MEK a MSK (splnenie minimálnej požiadavky trénera)  
a zber skúseností do budúcich sezón + 1x umiestnenie do 32. miesta.  
Nesplnené, na MEK a MSK postúpil len Leopold KUCHTA s A limitom, 
kvôli zraneniu však na MEK neštartoval, na MSK skončil na 51. mieste. 
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Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, 
preto v junioroch je cieľom postup jedného pretekára na MEJ, MSJ (splnenie 
minimálnej požiadavky trénera). - Nesplnené, výkonnosť veľmi zaostala aj 
za minimálnou požiadavkou trénera. 

Fleuret U23 muži: 

V tejto vekovej kategórii nedisponujeme pretekármi, ktorí sa pravidelne 
zapájajú do tréningového procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepší 
junior splnil kvalifikačné kritériá na ME U23. Splnené, R. KRÁLIK sa 
kvalifikoval na ME U23 v Plovdive s minimálnou požiadavkou trénera 
(skončil na 57.mieste). 

Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch, Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. 
Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú do kvalifikačných 
kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu. Splnené, Cédrik SERRI bodoval na 7. 
turnajoch Svetového pohára (SAT, SP, GP) z 11. štartov. 

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (2-3 pretekárky) a minimálne jedno 
umiestnenie v prvej polovici štartového poľa. Splnenie nominačných kritérií 
na MSK (2-3 pretekárky) a jedno umiestnenie v prvej polovici štartovného 
poľa. Čiastočne splnené, Boglárka BUDAY sa nominovala na MEK aj MSK 
s A limitom, Barbara BODA s minimálnou požiadavkou trénera (do splnenia 
A limitu jej chýbali 2 body).  Ani jedna z nich však na MEK a ani na MSK 
nedokázala skončiť v prvej polovici štartového poľa. 

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (2-3 pretekárky) a postup do prvej 
polovice štartovného poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (2-3 
pretekárky) a postup do prvej polovice štartovného poľa.  Čiastočne splnené, 
Veronika KRÁLIKOVÁ a Gaia CANTUCCI sa nominovali na MEJ aj MSJ 
s A limitom, Jázmin UDVARDI s minimálnou požiadavkou trénera.  Ani 
jedna z nich však na MEJ nedokázala skončiť v prvej polovici štartového 
poľa (Veronike chýbal  postup iba o päť umiestnení, skončila 38. - polovica 
bola 33. miesto). Na MSJ výkonnostný cieľ splnený – Gaia CANTUCCI - 
48. miesto, štartovalo 144 pretekárok. 
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Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 10. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 
rokov a postup do najlepšej 16-ky na ME U23. Čiastočne splnené, Kitti 
BITTEROVÁ  skončila v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 
rokov na 11.mieste, ale na ME U23 skončila na 27.mieste a nepostúpila 
medzi najlepších 16 pretekárok.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch , Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. 
Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú do kvalifikačných 
kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu. Splnené, Kitti BITTEROVá bodoval na 
8. turnajoch Svetového pohára (SAT, SP, GP) z  12. štartov. 
 

V Šamoríne 20.2.2020        

Jozef  Nagy                

reprezentačný tréner - fleuret 

                                                   

Výkonnostné ciele plánované na rok 2020 - Fleuret 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým družstvom, cieľom je jedno umiestnenie do 16. miesta 
v EPK, postup 3.-4. pretekárov na MEK, 3. pretekárov  na MSK (splnenie 
minimálnej požiadavky trénera)  a  1x umiestnenie do 32. miesta. 

Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov by sa v tejto sezóne mohla priblížiť 
medzinárodnej úrovni, preto v junioroch je cieľom postup jedného pretekára 
na MEJ, MSJ (splnenie minimálnej požiadavky trénera). Umiestnenie do 50. 
miesta v SPK,  1x do 32. miesta na MEJ a 1x do 64. miesta na MSJ. 

Fleuret U23 muži: 

V tejto vekovej kategórii nedisponujeme pretekármi, ktorí sa pravidelne 
zapájajú do tréningového procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepší 
junior splnil kvalifikačné kritériá na ME U23.  
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Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch, Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy. Postup do 80. miesta 
v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 2020.  

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (1-2 pretekárky) a jedno umiestnenie 
v prvej polovici štartového poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSK (1-
2 pretekárky) a jedno umiestnenie v prvej polovici štartového poľa.  

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (2-3 pretekárky) a postup do 32 
člennej eliminácie. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (2-3 pretekárky) 
a postup do 64 člennej eliminácie.  

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 10. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 
rokov a postup do najlepšej 16-ky na ME U23.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch, Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy. Postup do 80. miesta 
v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 2020.  

 

   Vyhodnotenie kordu v roku 2019 

 

Dovoľujem si predložiť vyhodnotenie jednotlivých kategórii kordovej sekcie 
za rok 2019. 

Jediným kadetom, ktorý splnil kvalifikačné kritériá pre účasť na MEK 2019 
a MSK 2019 bol Michal Sopoliga, ktorý získal na kvalifikačných turnajoch 
11bodov. Kadeti sa zúčastnili štyroch spoločných domácich sústredení  / 
január, apríl, september  a november / v rámci spoločnej prípravy  

 

84. Michal SOPOLIGA 24.02.2019 Foggia MEK 

134.  Michal SOPOLIGA 13.04.2019 Toruň  MSK 
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13. Jakub ŠVÁBY  04.05.2019 Klagenfurt Alpe Adria 
Fechtturnier 

Kadetky boli veľmi málo početnou kategóriou a žiaľ na vrcholné podujatia 
sa nepodarilo v roku 2019 kvalifikovať ani jednej.  Kadetky sa zúčastnili 
štyroch spoločných domácich sústredení  / január, apríl, september  a 
november / v rámci spoločnej prípravy. 

  

9. Želmíra GROSSRUBATSCHER 27.04.2019 Liberecký kordík 

26. Vieroslava GROSSRUBATSCHER 19.10.2019 Belehrad EPK 

 

V kategórii juniorov nesplnil minimálny limit pre účast na MEJ  a MSJ 2019 
žiadny pretekár. Výsledkovo to bolo slabšie a pretekárom sa darilo presadiť 
sa len na regionálnych medzinárodných súťažiach. Juniori sa zúčastnili 
štyroch spoločných domácich sústredení  / január, apríl, september  a 
november / v rámci spoločnej prípravy.  

 

11. Michal SOPOLIGA 20.10.2019 Linz Viktor Artemchuk 
memorial 

8. Michal SOPOLIGA 01.12.2019 Olomouc Veľká Cena Dukly 
Olomouc 

 

V juniorkách si účasť na oboch vrcholoch sezóny vybojovala Regina 
Bursová, ktorá získala 6,5 bodu z nominačných turnajov. Na Majstrovstvá 
sveta sa k nej pridala Laura Sasváriová, ktorá splnila minimálnu požiadavku 
trénera pre účasť. Juniorky sa zúčastnili štyroch spoločných domácich 
sústredení  / január, apríl, september  a november / v rámci spoločnej 
prípravy. 

 

57. Regina BURSOVÁ 28.02.2019 Foggia MEJ 

92. Laura SASVÁRIOVÁ 12.04.2019 Toruň  MSJ 

115. Regina BURSOVÁ 12.04.2019 Toruň  MSJ 

23. Regina BURSOVÁ 21.09.2019 Budapest Magyar kupa I 
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1. Regina BURSOVÁ 20.10.2019 Linz Viktor Artemchuk 
memorial 

8. Sonja ROŠKOVÁ  20.10.2019 Linz Viktor Artemchuk 
memorial 

 

Účasť na ME U23 si vybojovali  Alex Duduc, Samuel Stolár, Ján Cipár a 
Karol Szabo. Prví dvaja menovaní sa nominovali A-limitom, kedy Alex 
Duduc získal 12 bodov a Samuel Stolár 10 bodov z nominačných turnajov. 
Pretekári sa zúčastnili štyroch spoločných domácich sústredení  / január, 
apríl, september  a november / v rámci spoločnej prípravy. 

 

13. Alex DUDUC   27.04.2019 Gliwice EP U23 

70. Alex DUDUC   30.05.2019 Plovdiv ME U23 

71. Samuel STOLÁR   30.05.2019 Plovdiv ME U23 

71. Ján CIPÁR    30.05.2019 Plovdiv ME U23 

71. Karol SZABO   30.05.2019 Plovdiv ME U23 

18. Lukas Jakub JOHANIDES 30.11.2019 Modling EP U23  

 

Účasť na ME U23 si medzi dievčatami vybojovali Regina Bursová a Laura 
Sasváriová, ktoré sa Majstrovstiev nezúčastnili zo študijných dôvodov. 
Keďže ide o mladé pretekárky, som presvedčená, že svoju nomináciu budú 
vedieť potvrdiť aj v budúcnosti. Pretekárky sa zúčastnili štyroch spoločných 
domácich sústredení  / január, apríl, september  a november / v rámci 
spoločnej prípravy. 

 

19. Regina BURSOVÁ 28.04.2019 Budapest EP U23 

29. Laura SASVÁRIOVÁ 01.12.2019 Modling EP U23 

 

V kategórii seniorov sa podarilo bodovať v roku 2019 Jánovi Szalayovi a 
Lukasovi Johanidesovi. Seniori sa zúčastnili štyroch spoločných domácich 
sústredení  / január, apríl, september  a november / v rámci spoločnej 
prípravy. 
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3. Samuel STOLÁR  05.05.2019 Klagenfurt Alpe Adria   
 Fechtturnier 

15. Alex DUDUC   04.07.2019 Neapol LSU 

79. Lukas Jakub JOHANIDES 17.07.2019 Budapest MS 

181. Alex DUDUC   17.07.2019 Budapest MS 

7. Ján SZALAY   01.09.2019 Belehrad SAT 

24. Lukas Jakub JOHANIDES 01.09.2019 Belehrad SAT 

3. Ján SZALAY 14.12.2019 Praha  Memoriál V. 
a F.Jandy  

 

V kategórii senioriek sa podarilo získať prvý bodový zápis v podobe 0,25 b  
Laure Sasváriovej na SP Tallin. Seniorky sa zúčastnili štyroch spoločných 
domácich sústredení  / január, apríl, september  a november / v rámci 
spoločnej prípravy. 

 

35. Laura SASVÁRIOVÁ  03.07.2019 Neapol LSU 

20. Laura SASVÁRIOVÁ  01.09.2019 Belehrad SAT 

32. Katarína HUNČÁROVÁ  01.09.2019 Belehrad SAT 

32. Regina BURSOVÁ  15.09.2019 Bratislava SAT 

16. Regina BURSOVÁ  12.10.2019 Praha  Pohár ČEZ 

 

Andrea Sasváriová 

reprezentačný tréner-kord 

 

Bratislava  20.2.2020 
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8. Starostlivosť o mládež 

V roku 2019 vyvíjali svoju činnosť dve centrá talentovanej mládeže (CTM) 
v Bratislave a Šamoríne. Do týchto útvarov boli zaradení športovci na 
základe dosahovaných výsledkov a boli im v rámci možností vytvorené 
ekonomické, materiálne a priestorové podmienky na ďalší rast športovej 
výkonnosti. 

V sekcii fleuret bolo do CTM v roku 2019 zaradených osem pretekárov, 
v sekcii kord trinásť pretekárov. Obom sekciám boli poskytnuté finančné 
prostriedky zo štátnej dotácie vo výške 7000,- € pre každú sekciu. 

V rámci CTM bol vytvorený projekt pre 12 detí v kategóriach mini, mladší 
a starší žiaci a žiačky v oboch zbraniach. Ocenení šermiari si čerpali 
finančný príspevok vo výške 300,- € na nákup materiálu, nákladov na 
prípravné turnaje / cestovné a pobytové náklady, štartovné /, sústredenia a 
regeneráciu. 

Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu bol 
poukázaný príspevok na kluby pre aktívnych športovcov do 23 rokov vo 
výške 31 953,06 €. 
 

9. Medzinárodné turnaje organizované na Slovensku 

Na Slovensku sa v roku 2019 organizovali tieto významné medzinárodné 
turnaje: 

Január  2019   - EPK  Dunajský pohár v Bratislave – 856  šermiarov   - 
fleuret kadeti , fleuret kadeti družstvá, kord kadetky, kord kadetky družstvá, 
kord kadeti, kord kadeti družstvá.        

Február  2019  - SPJ Grand Prix Bratislava , 205 šermiarok – kord juniorky, 
družstvá juniorky. 

Jún 2019 - Future Master´s Challenge v Šamoríne, 120 šermiarov 
v kategóriach U11, U13 a U15 – fleuret chlapci aj dievčatá. 

September 2019 – SAT FIE, U23 Memoriál Ferdinanda de Martinengo 
v Bratislave, 254 šermiarov, fleuret muži, fleuret ženy, kord ženy.     

Október  2019 -  EPK  Coupe de Samaria v Šamoríne 166 šermiarok  –
fleuret kadetky, fleuret kadetky družstvá 
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10. Činnosť Výkonného výboru (VV) a jednotlivých komisií 

Rokovania VV SŠZ v roku 2019 prebiehali bez väčších rozporov, 
rozhodnutia prijaté VV SŠZ  smerovali k podpore šermiarskeho hnutia na 
Slovensku. Všetci členovia VV SŠZ ako členovia komisií pracovali 
dobrovoľne bez nároku na odmenu. Zasadnutia a rokovania boli zvolávané 
v pravidelných intervaloch. 

 

Správa rozhodcovskej komisie za rok 2019 

 Rozhodcovská komisia sa skladá z dvoch členov:  

 Karolína Belás – predseda 

 Pavol Celler – člen 

Rozhodcovská komisia v roku 2019 pracovala per rollem na projektoch 
pridelených v roku 2018. 

Nakoľko boli v roku 2019 uvedené do platnosti nové pravidlá, prvá úloha 
komisie v roku 2019 bola aktualizácia pravidiel. 

Najdôležitejšie boli nové Technické pravidlá. Pristúpilo sa k ich kompletnej 
úprave, prestavbe a rozšíreniu. Najdominantnejšou novinkou týchto 
pravidiel bola úprava pravidla o non-combativite/ nebojovnosti. 

 Nevôľa šermovať (pasivita) – úplná zmena pravidla (t.124) – na SR 
platné od 1.5.2019 

 Dvojitý bezpečnostný systém upevnenia masky (čl. m.25.7.) 
 Nové hrudné chrániče vo fleurete (čl. m.25.4.c) 
 Upresnenie postavenia družstiev na zápas (t.22) 
 Úprava povinnosti nosiť meno a kód krajiny na chrbte (t.74) 
 Upresnenie uznania zásahu (t.33) 
 Nemožnosť opakovania už ukončeného boja (t.37) 
 Zmena pravidiel pre max počet zásahov v súťaži družstiev (t.41 1, 

o.103 4) 
 Upresnenie pravidla o zásahu mimo šermiara vo fleurete (t.55, t.78) 
 a ďalšie. 

Rozhodcovská komisia, za účelom oboznámenia s týmito zmenami, 
usporiadala preškolenie svojich rozhodcov v auguste 2019. Bohužiaľ 
predmetného školenia sa nezúčastnili všetci národný rozhodcovia tak ako 
bolo plánované.  

RK počas roku 2019 zorganizovala aj školenie pre nových rozhodcov – máj 
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2019. Úspešní absolventi tohto teoretického školenia absolvovali následne 
praktickú skúšku na turnaji HŠT (prečo skratka) a následne ich RK 
nominovala aj na rozhodovanie MSR v júni 2019 kde si osvedčili svoje 
nadobudnuté vedomosti. 

RK prijala rozhodnutie, že v budúcnosti bude vyhlásený jeden konkrétny, 
ustálený termín ročne na školenie nových rozhodcov, ako aj zároveň na 
preškolenie už skúsených rozhodcov, a to v termíne v druhej polovici 
augusta daného kalendárneho roka tak, aby Slovenský Šermiarsky Zväz mal 
k dispozícií pre nomináciu do novej sezóny už preškolených rozhodcov. 

Jedným z hlavných dlhodobých cieľov RK je mať kvalitných rozhodcov vo 
všetkých kluboch SR. S potešením hodnotíme, že toto sa podarilo dosiahnuť. 

Ďalším dôležitým cieľom RK za uplynulý rok bolo, aby naši národný 
rozhodcovia, ktorí stabilne prejavujú kvality sústredeného, pozitívneho, 
objektívneho rozhodcu, začali rozhodovať viac na medzinárodnej 
(európskej) úrovni a mali šancu rásť. Toto sa nám aj v tomto roku podarilo. 
Cieľom bolo posielať systematicky 2 kordových a 2 fleuretových rozhodcov 
na preteky ECC a získanie EFC C licencie. V tejto súvislosti boli naši 
rozhodcovia veľmi úspešní a RK konštatuje, že sa dosiahnuť EFC C licenciu 
sa podarilo až trom fleuretovým rozhodcom – Karolína Cséfalvayová, 
Boglárka Buday, Zoltán Sarmány a dvom kordovým rozhodcom – Adam 
Drenčák a Katarína Hunčárová. Títo rozhodcovia potrebovali získať na 
pretekoch ECC pozitívne hodnotenie od observerov turnaju (3x známka 
5/najlepšia alebo 5x známka 4).  

Do nasledujúcich období bude snahou RK aj naďalej týchto rozhodcov 
podporovať a posielať na medzinárodné podujatia tak, aby pri ich 
pretrvávajúcej snahe aj veríme, že aj dobrom externom hodnotení boli 
pripravení na prípadné FIE skúšky v Septembri resp. Októbri 2020.  Zároveň 
RK plánuje podporiť aj nových kandidátov v sezóne 2020 rovnakým 
modelom (2xkord + 2xfleuret na ECC a iné medzinárodné podujatia). 

RK považuje rok 2019 za veľmi úspešný. 

V roku 2020 plánuje RK: 

 Pokračovať v informovaní rozhodcov a klubov o aktualizáciách 
v pravidlách šermu (napr. materiálové pravidlá a zmena koncovky 
šermiarskej šnúry) 

 Materiálne zabezpečiť každého národného rozhodcu kartami 
so symbolom SŠZ ako aj perom a tlačovou verziou aktuálnych 
pravidiel šermu 2020. 

 Podporovať rozhodcov na národnej úrovni – opätovné pripomenutie 
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organizátorov slovenského pohára o možnosti finančnej podpory pre 
mzdu rozhodcov (rozhodcovia musia mať podpísanú dobrovoľnícku 
zmluvu na daný kalendárny rok).  

 Podporovať rozhodcov vysielaním národných rozhodcov na 
medzinárodné preteky za účelom získania relevantných skúseností 

 Zabezpečiť dostatočnú pripravenosť národných rozhodcov na vrchol 
SR sezóny – MSR 2020. V súčasnej dobe veríme, že SR má dostatok 
kvalitných rozhodcov pre zastrešenie každej kategórie. 

 Aktívne sledovať potreby slovenskej šermiarskej obce a ad hoc 
aktivitami efektívne podporovať jej rozvoj. 

 

Správu pripravila: Karolína Belás 

 

Správa trénersko-metodickej komisie za rok 2019 

V rokoch 2017-2018 sa urobili prvé kroky k obnoveniu (omladeniu) 
trénerskej základne. Po zriadení centrálnej evidencie na SŠZ (Ing. Drobný, 
Ing. Luby) a vydaní preukazov podľa novej metodiky boli rozbehnuté 
školenia pre jednotlivé kategórie. Postupne získalo kvalifikáciu 8 trénerov v 
Bratislave a Košiciach. Od roku 2017 školí túto zbraň pre SŠZ pán Herey 
(kurzy špecializovanej časti). Školenie všeobecnej časti zabezpečuje FTVŠ v 
Bratislave a UPJŠ v Prešove. Nedostatok kvalitných trénerov je citeľný 
najmä v korde. Pre rok 2019 naplánované školenie trénerov II. triedy malo 
umožniť trénerom I. triedy (Cipár, Karkalík, Bokes, Kraus, Mlynarčík) si 
zvýšiť kvalifikáciu. Školenie sa však neuskutočnilo, traja menovaní odriekli 
v poslednej chvíli účasť. Školenie malo byť začiatkom roka pod patronátom 
našej prezidentky p. Drobnej (pred turnajom SP v Bratislave), vzhľadom na 
vzniknutú situáciu však bolo zrušené. Po dohode s menovanými plánujeme 
školenie realizovať v I. kv. 2020 v Bratislave. Ďalšie školenie bolo 
naplánované pre adeptov na trénera I. triedy, záujem o kvalifikáciu prejavil 
Klub športového šermu Zvolen a šermiarska spoločnosť Willard. Z dôvodu 
zaneprázdnenosti p. Hereya bolo po dohode s p. Korčokom toto školenie tiež 
presunuté na I. kv. 2020. Šermiari zo Zvolena požadovali školenie v 
Bratislave, pán Herey však už nemohol vycestovať. Vzhľadom na 
zaneprázdnenosť p. Hereya (môže školiť už len v Košiciach), p. Drobná 
ponúkla možnosť angažovať pre školenia v Bratislave p. Földesa (školenie 
pre I. a II. triedu). 
 
Správu vypracoval: Ľudovít LUBY, TMK SŠZ 
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Správa komisie mládeže: 

V roku 2019 pracovala komisia pod vedením Ruth Kabil a členmi sú Dalibor 
Kazík,  Ing. Flóra Ondová a MUDr. Michal Karásek.   

Komisia mládeže opätovne aj v tomto roku pokračuje v spolupráci 
s reprezentačnou trénerkou  zaujímavý projekt“ Hľadáme šermiarske 
talenty“. Jedná sa o sériu súťaží nižších vekových kategórií a to mini, 
mladších a starších žiakov a žiačok, ktorí majú chuť šermovať a napriek 
tomu, nemusia byť registrovaní v SŠZ. Vyvrcholením sérii súťaži je GP, 
ktoré sa bude konať v máji v Bratislave. Je dôležité podotknúť, že účasť na 
jednotlivých turnajoch je bohatá. Tieto súťaže prebiehajú na západe aj na 
východe Slovenska. Záverom chcem dodať, že aj v budúcnosti budem za to, 
aby sa pokračovalo v ďalších sériách tejto súťaže. 

Ďalším projektom, ktorý som rozbehla sú neoficiálne  „Mini M SR“. Keďže 
v šerme sa dosť výrazne posunula veková kategória smerom nadol 
a v jednotlivých kluboch som zaznamenala vzrast nižších vekových 
kategórií stáva sa už tradíciou usporiadanie  Neoficiálne Majstrovstvá mini 
a super mini žiakov a žiačok, ktoré sa každoročne konajú koncom sezóny 
v Košiciach. V budúcnosti chcem určite pokračovať v ďalších ročníkoch. 
Mojim cieľom je, aby sa táto súťaž, ako aj kategória mini a super žiakov a 
žiačok stala oficiálnou. 

Posledným projektom, ktorý som rozbehla na začiatku sezóny, je práca 
v Centrách voľného času v Košiciach ,kde pracujeme s tými najmenšími. 
Učia sa hravou formou zvládať základy športového šermu a odmenou je 
potom reálne si zašermovať vo výstroji a výzbroji .Verím, že aj tento zatiaľ 
veľmi úspešný projekt pomôže k propagácii športového šermu na Slovensku. 

Záverom chcem podotknúť  a mojou víziou do budúcnosti je propagácia 
šermu na Slovensku, hlavne u nižších vekových kategórií, aby sme mali  v 
budúcnosti   na čom stavať a zvyšovať úroveň šermu. 

 

Vypracovala : Ruth Kabil, komisia mládeže SŠZ 
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Správa komisie ŠTK za rok 2019: 

 

V roku 2019 pracovala komisia  pod vedením Andreja Churého. 

 

Základným cieľom pre rok 2019 bolo naplánované:  

 vytvorenie zmien v roku 2018 v Slovenskom pohári a následne 
sledovanie a doladenie v roku 2019 sme ostali v režime funkčnosti a z 
pohľadu Výkonného výboru máme vydiskutované a doladené všetky 
zmeny. 
 
-     v roku 2019 sme mali opäť možnosť organizovať viacej nových 
domácich turnajov a tak skvalitnenie a možnosť sparingu na prípravu 
na medzinárodné preteky. 

 
 opätovne sa zorganizovala naša vrcholná súťaž - MSR v jedno 

podujatie, ktoré sa konalo tentoraz v meste Šamorín a potvrdilo sa 
nám, že je to vynikajúca cesta, ako dať dohromady celú šermiarskú 
obec a aj ušetriť prostriedky zväzu na rozkúskované organizovanie 
samostatných majstrovstiev rôznych kategórii. 
 

 tradičné zorganizovanie Svetového pohára junioriek v šerme kordom 
Grand prix 2019 a získali sme jedno z najlepších hodnotení 
organizácie na svete.  

 
 

 
Rozpracované a splnené ciele za rok 2019 

 
Väčšina naplánovaných zmien a cieľov sa nám v roku 2019 podarilo 
predpripraviť a aj splniť. 

 
 ako jeden zo základných cieľov ŠTK je zabezpečovanie a vytváranie 

možností k usporiadávať slovenské a aj medzinárodné turnaju, ktoré 
sú jedným zo základov rozvoja šermu na Slovensku a aj podľa nových 
smerníc MŠVVaŠ prepojených na získavanie potrebných finančných 
prostriedkov pre funkčnosť SŠZ. 
v roku 2019 sme zvýšili počet domácich turnajov a zároveň sme už 
po tretí krát úspešne organizovali ďalší medzinárodný turnaj Grand 
prix 2018, 2019, 2020 
 
 
 

 



35	
	

Základné ciele na rok 2020: 
 

 udržanie nastavenej latky pri organizovaní domácich turnajov a 
zabezpečenie väčšej technickej podpory zo strany zväzu, 

 zabezpečiť technickú kontrolu na domácich turnajoch zo strany zväzu, 
 zabezpečenie a uchádzanie sa o ďalší ročník Grand prix 2021, 
 opätovne zabezpečiť a snahu vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu 

možnosti vybudovania národného šermiarskeho centra, čo sa nám v 
roku 2019 nepodarilo. 
 

  
Vypracoval: Andrej Churý, predseda ŠTK 

 

 
Správa o činnosti komisie pre medzinárodné vzťahy v roku 2019: 
 
Komisia mala v roku 2019 za úlohu komunikáciu s medzinárodnými 
organizáciami ako EFC a FIE, ktorých je SŠZ členom. Práca spočívala 
hlavne v príprave materiálov pre žiadosti o finančné príspevky z grantov, 
žiadostí a iných dokumentov a v reprezentácii záujmov SŠZ na kongresoch 
uvedených zastrešujúcich organizácií. Predseda komisie sa aktívne zapájal aj 
do činnosti etickej komisie FIE, ktorej je členom.  
Súhrn záverov z medzinárodných kongresov:  
- EFC, dátum konania 16-17. Jún, miesto: Düsseldorf, Nemecko  
- FIE, dátum konania 30. Nov., miesto: Lausanne, Švajčiarsko  
Hlavné závery z uznesení kongresu boli zaslané SŠZ ako súhrnný dokument 
a sú verejne dostupné na stránke SŠZ.  
Komisia sa v roku 2019 taktiež zúčastňovala na príprave organizácie Turnaja 
"Grand Prix Bratislava" ktorý sa konal 1-2 Februára 2019 v Bratislave.  
Významnou udalosťou v roku 2019 bol gala večer pri krste knihy Ing. Petra 
Drobného, Šerm 1969 – 2019 kde sa za účasti predstaviteľa z FIE, a 
významných osobností zaspomínalo na posledných 50 rokov Slovenského 
šermu.  
 

Vypracoval: Attila Érsek, predseda komisie 
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Správa ekonomicko-marketingová komisie: 

V roku 2019 pracovala komisia pod vedením Gábora Ásvanyiho. 

Komisia dohliadala nad transparentným financovaním chodu Slovenského 
šermiarskeho zväzu, rozhodnutia boli konzultované s kontrolórom zväzu. 

V roku 2019 pokračovala spolupráca s Transpetrolom a s PB Partners. 

Pomocou finančných prostriedkov od PB Partners sa pretekári zúčastňovali 
tréningových sústredení v kordovej i fleuretovej sekcii. 

Partner Transpetrol prispel na organizáciu M SR, ako aj pri Grand PRIX 
Bratislava 2019 – svetový pohár v korde junioriek  jednotlivkýň a družstiev. 
Tieto podujatia boli zviditeľnené cez média – RTVS, Rádio Jemné a rádio 
Vlna. 

V roku 2019 sme sa podieľali na vypracovaní projektu od FIE- materiálna 
pomoc pre zväzy. Od FIE sa podarilo zdarma získať šermiarsky materiál – 
výzbroj a výstroj, ktorý bol rozdelený do klubov podľa počtu pretekárov. 

Koncom roka 2018 sme riešili i projekt pre šermiarov z Bratislavy – 
vyzývateľom je BSK – v roku 2019 sa nám podarilo z tohto zdroja získať 
finančné prostriedky pre bratislavské kluby. 

V roku 2019 usporiadal SŠZ slávnostný galavečer pri príležitosti 50.výročia 
založenia SŠZ, ktorého sa zúčastnilo 150 ľudí činných v šermiarskom hnutí. 
Na podujatí bola slávnostne pokrstená kniha ŠERM 1969-2019.  

Koncom roka sa rokovalo s partnermi a pripravovali sa nové zmluvy. 

 

Vypracoval : Gábor Ásvanyi, predseda komisie 

 

Správa komisie športovcov: 

V roku 2018 pracovala komisia pod vedením JUDr. Juraja Szalaya  
mladšieho: 

1. Od mojej poslednej správy, spred roka, sa situácia bohužiaľ výrazne 
nezmenila – viazne aktívna komunikácia medzi športovcami a ich zvoleným 
zástupcom. Až na svetlú výnimku niektorých jednotlivcov, ktorí svoje 
dotazy aktívne komunikujú smerom k ich zástupcovi, je badateľný nezáujem 
športovcov o dianí vo zväze, minimálne cez osobu zástupcu športovcov. 
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2. Ako problém stále vidím skutočnosť, že trenice, nedorozumenia 
medzi dospelými členmi zväzu sa zbytočne prenáša aj do vzťahu 
športovcov. Ako pozitívne vnímam pravidelné sústredenia, zakončené 
pretekmi, kde sa kordisti okrem sparingu môžu aj porozprávať a zároveň 
budovať medziľudské vzťahy.  
 

3. Smutne konštatujem, že moja snaha a výzva predstaviteľom klubov, 
aby ustanovili / zvolili interného zástupcu športovcov, s ktorým by som 
mohol komunikovať na pravidelnej báze sa taktiež nestretla s veľkým 
ohlasom a až na 3 kluby, interný zástupcovia športovcov v kluboch zvolení / 
ustanovení neboli. Tento bod platí od minulého roka, pričom komunikujú 
práve zvolení zástupcovia z jednotlivých klubov. 

 
4. Komunikácia medzi športovcami a zástupcom športovca je podľa mňa 

nedostačujúca, a to najmä z dôvodu, že niektorí predstavitelia klubov svojim 
zverencom komunikáciu so zástupcom neodporúčajú, resp. o ňom šíria 
klamstvá. Aj z uvedeného dôvodu, ktorí trval aj v roku 2019, nedošlo 
k osobnej návšteve všetkých klubov zástupcom športovcov v roku 2019. 
 

Na záver si dovolím vysloviť presvedčenie, že rok 2020 bude nie len 
Olympijským, ale aj prelomovým čo sa týka komunikácie športovcov a ich 
zástupcu. 

 
          Správu vypracoval: JUDr. Juraj Szalay, zástupca športovcov 

 

Kontrolór 

Funkciu Kontrolóra SŠZ v súlade s novým zákonom o športe vykonával 
v roku 2019  Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD. 
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11. Rozpočet 2019 

 
V roku 2019 boli SŠZ pridelené finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR 
nasledovne: príspevok uznanému športu  vo výške 200 840,00 EUR 
a dotácia vo výške 20 500,00 €. 
 
Zväz má troch stálych zamestnancov, rozpočet bol vyrovnaný a dotácie boli 
určené na zabezpečenie činnosti sekretariátu, medzinárodných podujatí, 
zabezpečenie športovej prípravy pre reprezentantov a mládež, financovanie 
podujatí ME a MS. Minulý rok zväz zafinancoval účasť všetkým 
pretekárom, ktorí splnili kvalifikačné A-limity. 

 
11.1 . Finančná správa:  
 
Slovenský šermiarsky zväz účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo 
rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto 
správe.  
 
Zásadné zmeny aktív a pasív Slovenského šermiarskeho zväzu v roku 
2019 netto po odpisoch: 
 
    31.12.2018  31.12.2019 
Dlhodobý hmotný majetok 15 793,- 10 123,00 
 
Krátkodobé pohľadávky 3 307,82 500,00 
Bankové účty  75 306,14 70 335,63 
Pokladnica  852,33 475,70  
 
Náklady budúcich období 1 900,73 2 502,78 
Majetok spolu:  97 160,02 83 937,11 
 
Nevysporiadaný VH min. rokov 65 202,02 72 561,91 
 
Výsledok hospodárenia 1 767,01 -22 450,21 
 
Rezervy   3 018,85 4 060,35 
Záväzky zo soc. fondu 1 343,61 733,96 
Krátkodobé záväzky 4 613,87 1 812,61 
Výnosy budúcich období 21 214,66 27 218,49 
 
Vlastné a cudzie zdroje spolu 97 160,02 83 937,11  
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Spolu výnosy v roku 2019:    239 759,16 Eur 
 
Nezdaňované výnosy v roku 2019:    239 005,38 Eur 
Nezdaňované výnosy v roku 2018:   232 718,66 Eur 

Výnos r. 2018 suma v € r.2019 suma v € 
Služby - charitatívna reklama 15 000,00 11 000,00 
Osobitné výnosy 14 787,00 12 087,00 
Ostatné výnosy (dary, iné ostatné výnosy) 742,26 1 386,32 
Prijaté príspevky od iných organizácii 3 263,40 15 872,12 
Prijaté členské príspevky 2 913,00 2 406,00 
Dotácie 196 013,00 196 253,94 
 
Zdaňované výnosy v roku 2019:            753,78 Eur 
Zdaňované výnosy v roku 2018:    949,97 Eur 

Výnos r. 2018 suma v € r. 2019 suma v €
Služby  949,97 753,78 
 
 
 
Spolu náklady v roku 2019:    262 051,08 Eur 
 
Nezdaňované náklady v roku 2019:    262 051,08 Eur 
Nezdaňované náklady v roku 2018:   231 702,13 Eur 

Náklad r. 2018 suma v € r. 2019 suma v 
€ 

Spotreba materiálu  2 831,77 3 633,98 
Opravy a udržiavania 1 215,38  
Cestovné 3 345,60    1 679,11 
Náklady na reprezentáciu 1 212,36 12 901,09 
Ostatné služby 19 972,81 41 774,03 
Osobné náklady (mzdy + poistenie, sociálne 
náklady) 

42 984,90 43 148,86 

Dary 2 950,00  0 
Osobitné náklady 122 048,55 150 148,59 

Iné náklady (pokuty,  penále a iné) 2 244,75 1 269,42 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 

5 670,00 5 670,00 

Príspevky iným účtovným jednotkám * 24 841,01 1 206,00 
Príspevky fyzickým osobám 2 385,00 620,00 
*V roku 2018 bol súčasťou nákladov aj príspevok  zo štátneho rozpočtu pre športové 
kluby, podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.  Od roku 2019  sa zmenila metóda 
účtovania týchto príspevkov a neúčtujú sa do nákladov zväzu. V dôsledku toho nie sú 
hodnoty za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v plnom rozsahu 
porovnateľné.   
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 2018 2019 

REPREZENTÁCIA 73 821,14 75 901,57

Domáce súťaže 29 129,68 12 657,34

Zahraničné súťaže  27 714,07 44 209,50

Kongres FIE, EFC  1 153,65 1 309,96

Odmena k jubileu 500,00 500,00

Reprezentačný tréner 9 600,00 9 400,00

Členské poplatky  3 056,00 4 456,00

Konferencia a  zasadnutia orgánov SŠZ  2 667,74 3 368,77

MLÁDEŽ 58 752,07 40 913,48

Súťaže a sústredenia 4 878,00 8 301,90

Materiálno-technické zabezpečenie 6 017,73 9 838,56

Tréneri mládeže  21 321,33 22 773,02

Podpora mládeže U23 * 26 535,01 0

Projekty 2 309,11 

Hľadáme šermiarske talenty a Olympici 2 309,11 3 378,17

Podpora reprezentácie-sponzorské materiálno 
technické vybavenie a sústredenia  

0,00 20 565,62

50.výročie SŠZ  0,00 36 886,10

Vrcholové súťaže 47 128,57 37 549,49

Materiálno technické zabezpečenie súťaží 22 188,69 7 503,55

Grand prix Bratislava 2019 a 2018 24 939,88 30 045,94

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY   49691,24 46 856,65

Mzdy administratívnych pracovníkov 17 892,73 
 

20 375,84

Kancelárske potreby, poštovné, telefón, drobný 
nákup 

1 775,43 1 516,80

Služby: účtovníctvo, webhosting, ostatné služby 13 857,60 12 308,40

Administratívne priestory: prenájom priestorov a 
parkovanie 

3 803,16 3 803,16

Odpisy  5 670,00 5 670,00

Poistenie, lekárske prehliadky,  a iné poplatky 6 692,32 
 

3 182,45

SPOLU  231 702,13 262 051,08

*V roku 2018 bola položka „Podpora mládeže U23“ súčasťou nákladov, od 1.1.2019 sa 
zmenila metóda účtovania príspevkov pre kluby a neúčtujú sa do nákladov zväzu. 
V dôsledku toho nie sú hodnoty za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v plnom rozsahu porovnateľné. 
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Strata bežného účtovného obdobia vo výške 22 450,21 Eur bude prevedená 
na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 

 

11.2. Prehľad prostriedkov  
ktoré poskytol SŠZ zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 5000,- € 
a účel na ktorý boli použité: 

Suma/náklad Prijímateľ Účel 

11 642,44  
Akadémia šermu 
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 
IČO: 42272246 

Letenky, doprava 
 
 

22 118,89 
 

Allstar Slovakia s.r.o. 
Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava 
IČO: 46493255 

Šermiarsky materiál, oblečenie 

 
10 900,00 

 

Jozef Nagy - Sprostredkovacia a 
reklamná agentúra Dracco 
Hviezdna 4, 931 01 Šamorín 
IČO: 33465321 

 
Správa webu a trénerská činnosť 

5 220,58 
 

Klub šermu Snina 
Palárikova 1634/33 
069 01 Snina 

Doprava na zahraničné športové 
akcie 

13 567,34 
 

Klub šermu Šamorín 
Veterná 18, 931 01 Šamorín 
IČO: 30998085 

Príspevok 15% zo ŠP, 
refakturácia nákladov 

53 535,19 
 

LP Promotion, s.r.o. 
Uránová 2, 821 02 Bratislava 2 
IČO: 36658197 

Reklamné služby 

5 100,00 
 

Pauková Ľudmila, spol. s r.o. 
941 08 Rastislavice 66 
IČO: 36564907 

Účtovníctvo, mzdy  

8 360,58 
 

PBT Hungary 
Teve u. 9/d 
Budapest 

Planše, športové oblečenie, 
materiál 

16 803,16  

Športová hala Mladosť s.r.o. 
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 
3 
IČO: 35723025 

Prenájom priestorov 

9 324,12 Osoba 1  Cena práce 
13 448,90 Osoba 2 Cena práce 
1 567,25 Osoba 3 Cena práce 

16 764,33 Osoba 4 Cena práce 
 

12.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE 
A INÝCH PREDPISOCH 

Zmeny neboli žiadne. 
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13. ĎALŠIE ÚDAJE PODĽA PREDPISOV ŠPORTOVEJ 
ORGANIZÁCIE 

Ďalšie údaje sa nezverejňujú 

14. PRÍLOHY: ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA A SPRÁVA NEZÁVISLEHO 
AUDÍTORA 
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