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Z á p i s    č.  1 

zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 
27. januára 2010 v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. M. Baránik,  J. Králik,  A. Gejmovský, K. Letenayová, p. Nagy, p. Kazík, 

p. Ersek, T. Šebestová 
 
Ospravedl.:    D. Horská,  
 
Za KRK: p. I. Boledovič 
 
 
Program: 

1.       Kontrola zápisu č. 7 

2.       Nominácie, letenky, ubytovanie na MEK a MSKaJ 

3.     Kúpa vozidla 

4.       Šermiar roka 

5.       Poistenie šermiarov 

6.       Akademické MSR 

7.       Rôzne  

K bodu č. 1 
37/6/08   
Úloha trvá. 
1.  koncepcia práce s  mládežou 
p. M.  Kazík  materiál, ktorý vypracoval, zaslal na KŠ-ŠO, členom predsedníctva, p.  
Bottanovi, p. Sasváriovej, p. Nagyovi a p. Aujeskej  na spripomienkovanie. Koncepciu po 
dopracovaní treba predložiť i na rokovanie trénerskej rady k spripomienkovaniu. 
        T:  do konca marca 
2.  
a/ Návrh na aktívneho športovca, ktorý bude pracovať v komisii športovcov  
 p. Letenayová oslovila členov komisie športovcov, aby si vybrali svojho zástupcu, 

ktorý ich bude zastupovať na rokovaniach P-SŠZ 
 
 

b/ P-SŠZ  opätovne  vyzýva oddiely a kluby , aby navrhli  svojich členov do komisií, 
v ktorých by chceli pracovať a spolupracovať s členom predsedníctva, zodpovedným 
za danú oblasť.  

 
         
41/6/08 
Úloha trvá -  Inventarizácie majetku 
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Sú spracované zoznamy majetku SŠZ podľa oddielov. P. Baránik zabezpečí rozposlanie 
zoznamov na oddiely a kluby a následne osadenie štítkov prostredníctvom KŠ a ŠO. 
 
Zodpovedný: p. Baránik               T: 
 
 
27/5/09 
Štatút reprezentanta 
Dokument bol zaslaný na jednotlivé oddiely a kluby s tým, aby tréneri reprezentácie dali 
štatút podpísať reprezentantom, v prípade neplnoletých reprezentantov aj ich rodičom. 
 
Zodpovední:  tréneri reprezentácie     T:  15.2.2010 
 
Dokument Informovaný súhlas rodiča, ktorý predložila p. Letenayová, dať na web stránku 
SŠZ.  Uvedený dokument budú odovzdávať reprezentanti pred výjazdom na jednotlivé 
podujatia ved. výpravy resp. trénerovi reprezentácie. 
 
38/6/09 
Nakoľko kordová sekcia nepredložila vyhodnotenie CTM za sezónu 2008-2009 , P-SŠZ 
rozhodlo, že do zaslania uvedeného vyhodnotenia nebude môcť čerpať prostriedky zo na 
akcie mládeže. 
 
Zodpovední:  p. Sasváriová a p. Bottan – kord 
                        
 
 
39/6/09  
Akreditácia rozhodcov a trénerov 
Žiadosť o akreditáciu trénerov bola predložená na MŠ SR. 
 
Úloha trvá pre akreditáciu rozhodcov.  
 
47/7/09 
p. Nagy – návrh kritérií Šermiara mesiaca. P-SŠZ schvaľuje   použitie kritérií uplatnených KŠ 
Šamorín pri hlasovaní o šermiarovi roka 2009. 
 
 
 
K bodu 2: 
Uznesenie č. 1 
P-SŠZ  
1.    schvaľuje  
 a/ nomináciu na MEK – Atény: 
 
Ved. výpravy  p. Jozef Nagy 
Tréneri:  p. J. Nagy a p. A. Érsek 
Kord kadeti:  O. Ille (splnený A. limit) 

A. Farmer (splnený B limit) 
M. Kapraľ (čiastočne splnené kritériá) 

Kord kadetky:  E. Gabašová (splnený B limit) 
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Fleuret kadeti:  N. Szikela (splnený A limit) 
   D. Végh (splnený B limit) 
Fleuret kadetky: M. Cellerová (splnený A limit) 
   K. Bokorová (splnený A limit) 
   K. Husvéthová (splnený B limit) 
   N. Bitterová  (splnený B limit) 
Členov výpravy : P. Bottan,  L. Farmer a p. Farmerová (cestujú na vlastné náklady). 
 
b/ nomináciu na MSJaK Baku  
 
ved. výpravy :  p. J. Nagy 
tréneri:   p. A. Érsek, p. J. Nagy 
 
kord kadeti:  O. Ille (splnený A limit) 

A. Farmer(splnený B limit) 
kord kadetky:  E. Gabašová  (splnený B limit – kontinuita) 
fleuret kadetky: M. Cellerová (splnený A limit) 
   K. Bokorová (splnený A limit) 
   N. Bitterová (splnený B limit) – na vlastné náklady 
Fleuret juniori: N. Szikela (splnený A limit) 
Kord juniori:  O. Ille (splnený B limit) – na vlastné náklady 

A. Farmer (splnený B limit) – na vlastné náklady 
Kord juniorky: E. Gabašová (splnený B limit – kontinuita) 
Fleuret juniori: J. Joniak (splnený A limit) 
Fleuret juniorky: M. Cellerová (splnený A limit) 
   K. Pokorná (splnený A limit) 
   K. Bokorová (ako súčasť družstva) 
   N. Bitterová (čiastočne splnené kritériá) – na vlastné náklady 
Člen výpravy:  p. L. Farmer (na vlastné náklady) 
 
 
2. Ukladá  p. Šebestovej zabezpečiť letenky pre reprezentantov a trénerov a ubytovanie 

podľa pokynov usporiadateľa na MEK v Aténach i MSJaK v Baku. Členom výpravy, 
ktorí cestujú na vlastné náklady, im tieto budú refaktúrované po ukončení podujatia. 

 
 
 
K bodu č. 3 
Uznesenie č. 2 
P-SŠZ schvaľuje  nákup vozidla Škoda OCTAVIA Tour 1 pre reprezentáciu SR. 
Pravidlá pre využívanie vozidla budú vypracované do 28.2.2010 
 
 
 
K bodu č.4 
Uznesenie č. 3 
P-SŠZ na základe vyhlásenej ankety  výsledkov hlasovania jednotlivých KŠ a ŠO vyhlasuje 
za Šermiara  roka 2009 – Dagmar Barániková 
Hlasovalo 9 oddielov/klubov s výsledkom 6:3. 
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K bodu č.5 
Uznesenie č. 4 
P-SŠZ  schvaľuje  uzatvorenie  poistenia pre šermiarov a členov šermiarskeho hnutia pri 
reprezentačných výjazdoch s firmou ProCover. s.r.o.  
 
K bodu č. 6 
Uznesenie č. 5 
 
P-SŠZ berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom  rokovaní so zástupcom ČR pre 
organizovanie Akademických majstrovstiev ČR pre rok 2010. Podľa jeho výsledkov sa 
rozhodne prípadné organizovanie majstrovstiev spoločne s ČR alebo samostatne iba v SR 
napriek relatívne malému počtu vysokoškolákov-šermiarov. 
 
K bodu 7. 

a) Riešiť podmienky hosťovania 
b) Skúšky medzinárodných rozhodcov FIE. 

Budeme sa nimi zaoberať na budúcich zasadnutiach P-SŠZ. 
                          
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Július Králik   
Schválili: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 
                        Kristína Letenayová 


