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Z á p i s    č.  2 

Zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

23. februára 2010 v Bratislave 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. M. Baránik,  J. Králik,  A. Gejmovský, K. Letenayová,  
 
Ospravedl.:    D. Horská, p. Nagy, p. Kazík, p. Ersek 
 
Za KRK: p. I. Boledovič 
 
 
Program: 

1.       Nominácie na MEK a MSKaJ 

2.       Akademické M SR 2010 

3.       Rôzne  

 
                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu 1. – P-SŠZ schválilo udelenie výnimky voči pravidlám o kritériách pre účasť na 
MSKaJ v Baku s ohľadom na to, že niektorí pretekári splnili A kritérium v kadetskej 
kategórii, z čoho vyplýva, že budú v mieste súťaže a naviac náklady  budú spojené iba s ich 
pobytom, pričom tieto náklady budú hradené mimo prostriedkov SŠZ. Na základe uvedeného 
budú štartovať okrem súťaže kadetov aj v súťaži juniorov kordisti: Ondrej ILLE (UK 
Bratislava) a Alexander FARMER (BŠK Bratislava). Je na zváženie Trénerskej rady prípadné 
prehodnotenie kritérií pre budúce obdobie. 
                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu 2. Július Králik informoval o predbežnej komunikácii s Českou republikou 
o možnosti spoločných AM v roku 2010. Akademické majstrovstvá Česka v šerme sa 
uskutočnia v Brne, 26.4.2010. Podmienkou štartu disciplíny pre ČR je štart 6 pretekárov 
z troch rôznych vysokých škôl, ktoré v minulosti vždy splnili. Bolo prijaté rozhodnutie 
o otvorení AM pre zahraničných pretekárov, takže v prípade záujmu je možné organizovať 
AM SR v Brne s českými kolegami. Konečné rozhodnutie bude prijaté na základe konzultácie 
so SAUŠ v nadchádzajúcich dňoch. 
                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu 3.  

– P-SŠZ vyzýva Trénerskú radu aby prehodnotila kritériá účasti na ME23 s ohľadom 
na to, že sa zmenilo miesto konania tejto súťaže a je na mieste zváženie širšej účasti 
SR na tomto podujatí. 

– Definovanie mimoriadneho výsledku z vrcholných podujatí. Boli prijaté 
nasledujúce kritériá: 

Pre súťaž jednotlivcov platia nasledovné kritéria :  
- kat. seniori na MS,ME do 16 m. 
- kat. juniori na MS,ME  do 8 m. 
- kat. kadet na MS,ME    do 8 m. 
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      Nezávisle od počtu účastníkov v súťaži. Mimoriadny výsledok oprávňuje ku štartu 
pretekára na MS,ME v nasledujúcej sezóne tým že ho doporučí  reprezentačný tréner 
príslušnej zbrane. Nezávisle na tom, keď pretekár prestupuje z vekovej kategórie. /napr. 
pretekár v kat. kadetov kde je posledný rok a získa umiestnenie do 3 miesta má právo 
štartu v nasledujúcej sezóne v kat. juniorov. Pri dosiahnutí mimoriadneho výsledku 
pretekárom, ktorý sa zúčastnil podujatia na vlastné náklady, má pretekár nárok na 
dodatočnú úhradu nákladov SŠZ podľa možností SŠZ.  

 
V súťaži družstiev : 
-    Umiestnenie do 7. miesta (ale minimálne 2 vyhraté stretnutia? Návrh K. Letenayová) 

V prípade družstva platí právo účasti v nasledujúcej sezóne iba v prípade, že ide 
o rovnako zložené družstvo v rovnakej vekovej kategórii. Hodnotiace kritérium pre 
družstvá bude ešte definitívne uzavreté prípadne doplnené v nadchádzajúcom období. 

 
– Kritériá pre zaradenie do ZCM. Kritériá budú zhodné s kritériami o mimoriadnom 

výsledku pre jednotlivcov. Na základe tohto rozhodnutia môže Trénerská rada pripraviť 
návrh na zaradenie šermiarov do ZCM. 

 
  
 
 
 
Zapísal:  Július Králik   
Schválili: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 
                        Kristína Letenayová 


