Zápis č.13 zo zasadania VV SŠZ konaného dňa 21.6.2018 v Bratislave

Prítomní: Tatiana Drobná, Attila Érsek, Karolína Belás, Ruth Kabil, Gabriela Geršiová, Juraj Szalay st.,
Andrea Sasváriová. Ospravedlnení: Andrej Churý, Ľudovít Luby, Gábor Asványi, Juraj Szalay ml.
Program:
1/Kontrola uznesení
2/Majstrovstvá Slovenska 2018 - vyhodnotenie
3/Príprava vyhlásenia víťazov Slovenského pohára
4/Prednesenie materiálov ŠTK a RK
5/Rôzne

- Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala prítomných a konštatovala, že VV SŠZ nie je
uznášaniaschopný v počte členov Výkonného výboru - 4
- Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia.

1/ Kontrola uznesení
1.1. - zápis č.8 – bod 4.2.2/ a 4.2.3/ - Ing.Luby predložil návrh ohodnocovania trénerov – úloha
splnená

2/Majstrovstvá Slovenska 2018 - vyhodnotenie
2.1 Predsedníčka trénerskej rady pani Sasváriová informovala o výsledkoch diskusie na TR ohľadom
vyhodnotenia Majstrovstiev Slovenska 2018:
Reakcie prítomných trénerov TR:
- p. Bottan pripomienkoval, že na M-SR bol zvolený príliš prísny koeficient vypadávania
- p. Bottan, p. Linder: model M-SR v 4-dňovom formáte je náročný pre zamestnaných rodičov
šermujúcich detí a rozhodcov, ktorí rozhodovali na majstrovstvách
- p. Kazík sa dotazuje na sumárne vyúčtovanie majstrovstiev , čo stáli- aké boli náklady
2.2 Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná vyhodnotila M-SR 2018 veľmi pozitívne. Turnaja sa
zúčastnilo 290 šermiarov zo Slovenska, prebiehal bez časového sklzu a zádrhelov, spolupráca
s fotografom pánom Súkupom a agentúrou fungovala vynikajúco. Ako negatívum hodnotila veľký

počet pretekárov bez zdravotnej prehliadky, ktorí štartovali na vlastnú zodpovednosť. Na budúci rok
navrhla nepripustiť pretekárov bez zdravotnej prehliadky na štart M-SR 2019.
2.3. Viceprezident SŠZ pán Attila Érsek navrhol upraviť rozpis budúcoročných M-SR – počas súťaže
urobiť prestávku a vyhodnotiť už ukončené kategórie.

3/Príprava vyhlásenia víťazov Slovenského pohára
3.1 Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná oznámila, že vyhodnotenie je naplánované na 19.septembra
2018 od 15.00 do 17.00 hod v hotely Gate One.

4/ Prednesenie materiálov ŠTK a RK
4.1 Predsedníčka komisie rozhodcov Karolína Belás predniesla koncept nového modelu
ohodnocovania rozhodcov. Do 15.7.2018 návrh pošle na schválenie VV SŠZ.
4.2. Predseda komisie ŠTK Andrej Churý zaslal mailom návrh nových pravidiel organizovania súťaží
v novej sezóne – návrh bol pripomienkovaný zo strany reprezentačných trénerov. Návrh sa bude po
doplnení o bodovanie Slovenského pohára odsúhlasovať per rollam.

5/Rôzne
5.1 Predseda trénerskej komisie Ľudovít Luby zaslal návrh nového oceňovania trénerov. Návrh sa
bude odsúhlasovať per rollam.
5.2. Kontrolór SŠZ pán Juraj Szalay navrhol Trénerskú radu nahradiť Trénerskou komisiou v zložení
reprezentační tréneri zbrane + predseda trénerskej komisie Ľudovít Luby.
5.3. Predsedkyňa trénerskej rady Andrea Sasváriová informovala o výsledkoch rokovania Trénerskej
rady:
5.3.1 o novom dvojdňovom modele projektu HŠT – tréning + turnaj s finančnou podporou SŠZ.
5.3.2 Návrh na zloženie CTM na druhý polrok .
5.3.3 Návrh na zloženie reprezentačných družstiev.
5.3.4 TR predložila 3 modely Slovenského pohára - návrh pána Bottana, Kazíka a spoločný Drobný +
Sasváriová.
5.3.5 Nakoľko TR SŠZ nebola uznášaniaschopná, o všetkých návrhoch bude VV SŠZ hlasovať per
rollam.
5.4. Výkonný výbor odporučil reprezentačnej trénerke pre kord Andrei Sasváriovej vypracovať pre
kordovú sekciu Štatút reprezentanta platný od 1.9.2018.

Zapísala:

Predsedajúca:

Gabriela Geršiová, GS SŠZ

Tatiana Drobná, prezidentka SŠZ

