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Z á p i s    č.  2 
zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

28. apríla 2015 v Bratislave 
 

 
Prítomní:  pp. M. Baránik, J. Králik, T. Šebestová, K. Ráczová, , P. Bottan, A. Sasváriová, I. Boledovič, 

M. Linder, J. Nagy, B. Rozmuš, P. Drobný 
 
Ospravedlnení: D. Kazík, K. Letenayová 
 
Program: 
1.       Kontrola Zápisu č. 4/2014 
          Dve úlohy zostali otvorené: školenie rozhodcov a riešenie akreditácie na školenia trénerov SŠZ. 

Obe oblasti budú predmetom budúcich zasadnutí P-SŠZ. 
 
2.       Správy o účasti reprezentácie na MEJaK v Maribore 
 

- ved.výpravy:  p. Nagy 
- tréneri: RT fleuretu  p. Nagy, p. Bottan, p. Sasváriová 

Tréneri predniesli skrátené správy ústne – písomná verzia bude doručená na Sekretariát SŠZ 
následne. 

 
 
3.    Správy o účasti reprezentácie na MSJaK v Taškente 
                - ved. výpravy: p. Králik – krátko komentoval zaslanú správu 
                - RT fleuretu: p. Nagy 
                - poverený vedením RD kordu: p. Drobný 
 Tréneri stručne vyhodnotili dosiahnuté výsledky ústne. Písomné  správy budú  v krátkom čase 

zaslané na Sekretariát SŠZ. 
  
4.     Nominácia na ME 23 Vicenza (ITA) 
        Už neaktuálne, keďže ME23 prebehli pred zasadnutím P-SŠZ. Výsledky stručne komentovali 

prítomní tréneri. 
  
5.     Nominácia na ME Montreux (SUI) 4.-11.6.2015 
               FŽ: Cellerová, Bitterová 
    KŽ: D. Cipárová 
               KM: J. Cipár 
    Vedúci delegácie: M. Baránik 
 
6.     EH Baku 2015 – informácia o príprave reprezentantov 
 M. Baranik preveri podmienky tykajúce sa oblečenia z hľadiska reklamy. Príprava bude 

prebiehať podľa zbraní pod vedením osobných trénerov. 
     
7.     Nominácia na MS Moskva (RUS) 13.-19.7.2015 
    FŽ: Cellerová, Bitterová 
    KŽ: Cipárová 
               KM: J. Cipár 
    Vedúci delegácie: M. Baránik 
     Tréner fleuret:  J. Králik 
               J. Králik požiada rusku federáciu o zaslanie pozvania kvôli vízam 
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 8.     Prerozdelenie dotácie na rok 2015 
 MŠVVaŠ SR zaslalo dodatok k pôvodnej zmluve k termínu zasadnutia, preto bude nový návrh 

prerozdelenia dotácie schvaľovaný dodatočne cestou mailov. 
 
 9.     Rôzne 
         a)  Kandidáti SŠZ na rozhodcovských skúškach FIE neboli hodnotení veľmi pozitívne, hlavne M. 

Karkalík bol hodnotený so značnými nedostatkami v znalosti Pravidiel FIE. P-SŠZ odporúča 
rozšíriť Komisiu rozhodcov o ďalších členov komisie z radov súčasných držiteľov licencií 
rozhodcov FIE a zabezpečiť prípravu kandidátov na skúšky tak, aby sa tlmočené pripomienky 
v budúcnosti nevyskytli. 

      
  
         b) M SR 2015 
        P-SŠZ schvaľuje výnimku pre rozhodovanie pretekármi v súťažiach dospelých v prípade 

nedostatku rozhodcov. Hlasovanie: za 5/ zdržal sa: 1 
  Všetky kluby v Bratislave, Snina a Šamorín skontaktujú a následne zašlú na Sekretariát SŠZ 

a K. Letenayovej zoznam rozhodcov, ktorí prisľúbia účasť na M SR. 
  Vzhľadom na to, že pre študentov a žiakov je cesta vlakom bezplatná, P-SŠZ nebude 

preplácať cestovné náklady v prípade použitia osobného auta. 
 
         c) J. Králik informoval, že podľa vyjadrenia GS FIE, F. Pietruszku, nie je v súčasnosti reálne, 

aby FIE pridelilo SŠZ právo na organizovanie Satelitných súťaží. 
 
              
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zapísal: Július Králik                                               Schválil: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 


