
 FEDERATION SLOVAQUE D’ESCRIME 
 

 Junácka č.6 
 832 80 BRATISLAVA 
 tel.: +42Strana 1 z 6- 1 -1 2 49249 147 
 fax: +421 2 49249 540 
 email: fencing@company.sk 
 
 
Vážený pretekár, pretekárka, tréner 
 

Predsedníctvo Slovenského šermiarskeho zväzu schválilo nomináciu na Majstrovstvá 
Európy kadetov a kadetiek, juniorov a junioriek 2013, ktoré sa uskutočnia 25. februára  - 7. marca 
2013 v Budapesti  (HUN). 

 
I. Zloženie  výpravy  
Vedúci výpravy:  Jozef  NAGY/ Katarína RÁCZOVÁ-LOKŠOVÁ  
Tréner: Jozef  NAGY – reprezentačný tréner fleuret, 
 Ing. Peter DROBNÝ – reprezentačný tréner kord 
 Tamás HORONY – osobný tréner fleuret 
 Mgr. Andrea  SASVÁRIOVÁ – trénerka kord kadetky 
 Ing. Pavol  BOTTAN – tréner kord kadeti  
 Dalibor KAZÍK – osobný tréner kord 
 
  
Fleuret kadeti: Dominik SOÓKY                        KŠ Šamorín     /splnený B limit/                 
 Henrik EGYENES PÖRSÖK      KŠ Šamorín         
 Ondrej UNGER              KŠ Šamorín        
 Adam ZEMAN             STU Bratislava    
 
Fleuret kadetky: Kitti  BITTEROVÁ            KŠ Šamorín        /splnený A limit/ 
 Viktória KRÁLIKOVÁ               STU Bratislava     /splnený B limit/ 
 Rita PIRK              KŠ Šamorín           /splnený B limit/ 
 Karolína CSÉFALVAYOVÁ      KŠ Šamorín            
    
Fleuret juniori: Dávid  VÉGH                               KŠ Šamorín         /splnený B limit/                 
 Samuel BLANÁR                        STU Bratislava        
 David POKORNÝ                       KŠ Šamorín       
 Ján GALAN                                 STU Bratislava             
 
Fleuret juniorky: Michala  CELLEROVÁ               STU Bratislava     /splnený A limit/ 
 Anikó  HERBERGER             KŠ Šamorín          /splnený B limit/
   
 
Kord kadeti: Ján CIPÁR                                    BŠK Bratislava    /splnený A limit/ 
 Adrián ANDRÁSI                        KŠK 1903 Košice   /splnený B limit/                   
 Samuel MICHALÍK                     UK Batislava          /splnený B limit/ 
 Peter KULKA                               BŠK Bratislava                  
 
Kord kadetky: Mária Lujza GABAŠOVÁ           UK Bratislava  /splnený A limit/ 
 Jana NEMCOVÁ                          BŠK Bratislava /splený B limit/
     
Kord juniori: Lukáš  ŠTEIS                                BŠK Bratislava     /splnený A limit/ 
 Ondrej ILLE                                  UK Bratislava /splnený B limit/ 

 Pavel VENCOVSKÝ              UK Bratislava        
 Martin KAPRÁĽ               KŠ Snina  

                          



Kord juniorky: Eva  GABAŠOVÁ                         UK Bratislava  
 Katarína  HUNČÁROVÁ    KŠ Snina        
 
Rodičia:                    Vladimír CIPÁR 
                                  Boris ŠTEIS 
                                  Rudolf NEMEC Zuzana NEMCOVÁ  
                                  Gabriel PIRK 
                                  Ervin CSÉFALVAY 
 
Július KRÁLIK cestuje ako člen realizačného tímu MEK 2013 z poverenia EFC.  

 
II. Časový harmonogram dopravy:  
Odchody: kadeti/ky 
Fleuret kadeti – odchod dňa 25.2.2013 ráno o 7,30 spred šermiarne KŠ Šamorín 
Fleuret kadetky - odchod dňa 26.2.2013 ráno o 7,30 spred šermiarne KŠ Šamorín 

      Kord kadeti – odchod dňa 26.2.2013 ráno, stretnutie kordistov o 12.00 na kontrole zbraní. 
      1.auto, šofér Vladimír Cipár + Ján Cipár + Samuel Michalík 
      2.auto, šofér Pavol Bottan + Adrián Andráši + Peter Kulka 

Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní /Ing. Pavol BOTTAN/ 
      Kord kadetky – odchod 27.2.2013 ráno 
     1.auto, šofér Rudlof Nemec  /Zuzana Nemcová , Janka Nemcová , Lujza Gabašová , Andrea   
      Sasváriová/ 

Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní / Mgr. Andrea 
SASVÁRIOVÁ/ 

 
Odchody: juniori/juniorky 
Fleuret juniori  – odchod dňa   2.3.2013 o 7,30 spred šermiarne KŠ Šamorín   
Fleuret juniorky  – odchod dňa  3.3.2013 o 7,30 spred šermiarne KŠ Šamorín 
Fleuret juniori družstvá – odchod dňa 5.3.2013 o 10,00 hodine spred šermiarne KŠ Šamorín  

      Kord juniori - odchod dňa 3.3.2013  
      Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní /Ing. Peter DROBNÝ/ 
      Kord juniorky  – odchod dňa 4.3.2013 

Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní /Ing. Peter DROBNÝ/ 
 
Návraty:   
Fleuret - návrat pretekárov a pretekárok je vždy v deň konania ich súťaže v nočných hodinách 
k šermiarni KŠ Šamorín (Veterná 18) 
Kord kadeti – odchod 27.2.2013 po súťaži jednotlivcov 
Kord kadetky – odchod 28.2.2013 po súťaži jednotlivcov  
Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní / Ing. Pavol BOTTAN, 
Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ/ 
Kord juniori: 6.3.2013, po súťaži družstiev 
Kord juniorky: 5.3.2013, po súťaži jednotlivcov 
Presné časy odchodov upresnia jednotliví zodpovední tréneri zbraní / Ing. Peter DROBNÝ/  
 
Dopravu na MEK 2013 rieši každá zbraň samostatne, za upresnenie sú zodpovední tréneri 
zbraní /fleuret: Jozef NAGY, kord Ing. Peter DROBNÝ/ 
 
III. Ďalšie informácie. 
-   Na stránke MEK http://fencingbud13.hu/ je presný popis ako sa dostať do hotela.  
-   Ubytovanie je zaistené v oficiálnom hoteli Premium Apartment House  ***, 

Adresa: 1139 Budapest, Országbíró utca 44-46 Budapest, Hungaria 
GPS Súradnice: N 47°31�51.54� E 19°04�59.53� 



Ceny izieb: 
 

Izba typ Cena izby s raňajkami   Meal (dinner/lunch) priece 
Single 55 euro 13 euro/ 3 course meal/ person 
Double/Twin 70 euro 
Triple 81 euro 

15 euro/ buffet dinner/ person 

 
 

       Ubytovanie, štartovné a príspevok na rozhodcu pre všetkých účastníkov výpravy 
uhradil Slovenský šermiarsky zväz na základe usporiadateľom zaslaných pro forma 
faktúr, resp v hotovosti v mieste pretekov.  Účastníkom, ktorí cestujú na vlastné náklady, 
bude ubytovanie refakturované cez oddiel do dvoch týždňov po skončení akcie. 

 
- SŠZ hradí náklady  

1. Reprezentačným trénerom zbraní: J.Nagymu a P.Drobnému 
2. Pretekárom a pretekárkam, ktorí splnili nominačné kritériá (A limit). 
3. Pretekári/ky, ktorí nesplnili nominačné kritériá: všetky náklady spojené s účasťou na 
MEK 2013 hradia sami alebo prostredníctvom materského oddielu.  
4. Doprava:  platia tie isté podmienky ako na ubytovanie. Reprezentační tréneri  pretekári 
s A limitom ju majú hradenú, ostaní si všetko platia sami.  
5. Výnimka: Tak ako aj po iné roky, pretekár, ktorý sa umiestni do 8.miesta má 
automaticky uhradený celý pobyt, aj v prípade, že nemal splnený A limit, v prípade 
dostupnosti finančných prostriedkov na SŠZ. 
6. Poistenie: Všetci pretekári musia byť na tomto podujatí povinne, úrazovo a nemocensky 
poistení. Poistenie zabezpečí SŠZ, ktorý má uzavretú zmluvu s poisťovňou Chartis. 
Poistenie na deň je 2,4 EUR (poistné podmienky sú na stránke SŠZ www.slovak-
fencing.sk). V prípade úrazu alebo nemoci a potreby vyhľadania lekárskeho ošetrenia, ktoré 
hlásite vedúcemu výpravy alebo príslušnému trénerovi zbrane, zavoláte na telefónne číslo 
do Prahy (komunikácia v českom jazyku) 00420 225 341 157, poviete číslo zmluvy 
5565075010 a Vaše meno, poviete aký máte problém a oni Vám ho pomôžu riešiť. Tí 
účastníci výpravy, ktorí majú vlastné poistenie a nepotrebujú toto poistenie, nech to do 
23.2.2013 písomne oznámia na mail mbaranik@stonline.sk. Kartičky s touto informáciou sú 
v každom oddieli, prípadne na zväze.  

 
 
ŠTARTOVNÉ: 

Na základe rozhodnutia Kongresu EFC 2009 v Plovdive došlo k zásadnej zmene zabezpečovania rozhodcov 
pre všetky druhy majstrovstiev Európy. V ďalšom nebudú voziť delegácie rozhodcov na základe kvóty podľa 
počtu šermiarov, ale Rozhodcovská komisia EFC prípadne v spolupráci s FIE ( ak ide o súťaž započítavanú do 
rebríčkov FIE) menuje potrebný počet rozhodcov s ohľadom na ich špecializáciu a súčasne delegácie budú 
platiť dodatočné štartovné podľa počtu šermiarov v súťaži jednotlivcov.  

Štartovné v súťaži jednotlivcov:  40 EUR 

Štartovné v súťaži družstiev:      110 EUR 

Doplatok na rozhodcov:               70 EUR /účastník v súťaži jednotlivcov 

- Štartovné  za celú výpravu uhradí p. Králik z prostriedkov SŠZ. Pretekárom, ktorí cestujú na 
vlastné náklady, budú náklady na štartovné poplatky a poplatky na rozhodcov 
refakturované. 



- Pred odchodom každý pretekár a pretekárka odovzdá trénerovi vyplnený a rodičom 
podpísaný „Informovaný súhlas rodiča“, je prílohou  organizačných pokynov. Uvedené 
doklady budú po návrate odovzdané sekretariátu SŠZ trénermi jednotlivých zbraní.  

 
- Tréneri jednotlivých zbraní zabezpečia kontrolu výzbroja a výstroja pretekárov a pretekárok 

pred odjazdom. Výstroj a výzbroj pretekárov musí spĺňať platné predpisy FIE (na 
posledných MSKaJ kontrolovali aj rukavice - nesmú byť deravé, čiašky nesmú byť 
pokrivené, na šnúrach alebo na kontakte musí byť pútko, ktoré zabráni náhodnému 
rozpojeniu šnúry a zbrane, na oblečení musí byť štátny symbol Slovenska /môžete ho 
obdržať na SŠZ/. Vo fleurete aj korde platí zákaz používania masiek s priezorom !!! 
Maska nesmie byť preliačená alebo inak poškodená na pletive a ani vnútro veľmi 
opotrebované, podkolienky v súťaži družstiev musia byť pre celé družstvo rovnaké).  

 
- Organizátori sa rozhodli, že šermiarske tašky /bágle/ bude musieť pretekár odložiť na 

vopred určené miesto a do haly kde sa bude šermovať si môže priniesť len menšiu tašku na 
zbrane. (Takúto tašku má v ponuke aj firma Allstar aj firma PBT.)  

 
- Akékoľvek problémy, spojené s tvojou účasťou, oznám okamžite na sekretariát Slovenského 

šermiarskeho zväzu (tel. 02 49249147), alebo na 0903 446 157 (Jozef NAGY). 
 
 
 

- Harmonogram Majstrovstiev Európy kadetov a kadetiek 2013 
-  

Utorok, 26.2.2013: 
Fleuret kadeti (D. Sóoky, H. Egyenes Porsok, O. Unger, A. Zeman) 
Šabľa kadetky 
 
Streda, 27.2.2013: 
Kord kadeti ( J. Cipár, A. Andráši, S. Michalík, P. Kulka) 
Fleuret kadetky (K. Bitterová, V. Králiková , R. Pirk, K. Csefalvayová,) 
 
Štvrtok, 28.2.2013: 
Kord kadetky (L. Gabašová, J. Nemcová) 
Šabľa kadeti 
 
Piatok, 1.3.2013: 
Kord kadeti družstvá  
Fleuret kadeti družstvá 
Šabľa kadetky družstvá 
 
Sobota, 2.3.2013: 
Kord kadetky družstvá 
Fleuret kadetky družstvá 
Šabľa kadeti družstvá 
 
Nedeľa, 3.3.2013: 
Fleuret juniori ( D. Végh, S. Blanár, J. Galán, D. Pokorný) 
Šabľa juniorky 
 
Pondelok, 4.3.2013: 
Kord juniori (L. Šteis, O. Ille, P. Vencovský, M. Kapráľ) 
Fleuret juniorky ( M. Cellerová, A. Herberger) 



Utorok, 5.3.2013: 
Kord juniorky (K.Hunčárová, E.Gabašová) 
Šabľa kadeti 
 
Streda,6.3.2013: 
Kord juniori družstvá (L. Šteis, O. Ille, P. Vencovský, ?. ?????) 
Fleuret juniori družstvá ( D. Végh, D. Pokorný, S. Blanár, J. Galán) 
Šabľa juniorky družstvá 
 
Štvrtok, 7.3.2012: 
Kord juniorky družstvá 
Fleuret juniorky družstvá 
Šabľa juniori družstvá 

 
Link na stránku organizátorov, kde sú ďalšie informácie k dispozícii je nasledovný: 
http://fencingbud13.hu/ 

Informácie o prihlásených pretekároch nájdete na stránke EFC 
http://www.eurofencing.info/  

 
Ďalšie informácie nájdete na stránke SŠZ 
http://www.slovak-fencing.sk/ 

 
 

Záverom ti chceme menom Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu popriať veľa úspechov 
na tomto významnom medzinárodnom podujatí – Majstrovstvách Európy kadetov/iek 
a juniorov/riek 2013 v Budapesti. 
 
                    So športovým pozdravom 
 
 
 
 
 

                                                                         Jozef NAGY 
                                                                           Vedúci výpravy      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informovaný súhlas rodiča /zákonného zástupcu/ 
 
 
Meno a priezvisko dieťaťa:  _______________________________________________________ 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________________ 
 

Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________________ 
 

Telefónny kontakt na zákonného zástupcu: ___________________________________________ 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou svojho syna / dcéry na športovom podujatí, 
kde bude pretekať na vlastné nebezpečenstvo. Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný 
o organizačnom zabezpečení účasti svojho syna / dcéry na športovom podujatí. 
 
 
 
V.....................................        dňa ...................................       Podpis rodiča...................................... 
 

• neoddelitelnou súčasťou informovaného súhlasu sú informácie o organizačnom zabezpečení účasti na 
športovom podujatí 

• Informovaný súhlas rodiča je súčasťou organizačných pokynov športového podujatia, ktoré obdrží každý 
účastník 

 
 
 
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ÚČASTI NA ŠPORTOVOM PODUJATÍ 
 
 
Názov podujatia: Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov 
 

Dátum a miesto uskutočnenia: 25.02.-7 .03.2013  Budapesť /HUN/ 
 

Odchod – čas a miesto: ......................................  príchod – čas a miesto: ........................................ 
 

Tréneri a vedúci výpravy: Jozef Nagy – vedúci výpravy, Ing. Peter Drobný – rep. tréner kord  
 

Program:            Viď organizačné pokyny pre nominovaných 
 

Spôsob prepravy: podľa dohovoru so zodpovedným trénerom zbrane /Peter Drobný, Jozef Nagy/ 
 

Stravovanie:raňajky v cene hotela 
 

Ubytovanie: podla informácie v organizačných pokynoch pre nominovaných  
 
Počas účasti na športovom podujatí vykonávajú dozor nad neplnoletým športovcom reprezentační 
alebo osobní tréneri, alebo vedúci výpravy. Športovec je povinný dodržiavať naplánovaný 
program, riadiť sa pokynmi trénerov alebo vedúceho výpravy, dodržiavať zásady bezpečného 
správania. 
 
 
 
 

.................................................... 
Za Slovenský šermiarsky zväz 

 /Peter Drobný, Jozef Nagy/  
 


