




Zápis č.10 zo zasadania VV SŠZ konaného dňa 21.6.2017 v Bratislave 

 

Prítomní:  viď prezenčná listina 

Program:   

1/Kontrola uznesení 

2/Vyhodnotenie ME a MS juniorov a kadetov Plovdiv, U-23 Minsk, ME seniorov Tbilisi 

3/Vyhodnotenie M-SR 2017 

4/Prejednanie záverov Trénerskej rady zo dňa 21.6.2017 

5/Slovenský pohár 

6/Čerpanie štátnej dotácie 1-5/2017 

7/Rôzne 

- Prezidentka SŠZ konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte členov 5 

- Na úvod bola predstavená prítomným členom nová generálna sekretárka SŠZ pani Gabriela 

Geršiová. 

- VV SŠZ zablahoželal pani Sasváriovej k jej životnému jubileu. 

- JUDr. Andrej Králik predložil VV SŠZ  písomne oznámenie o vzdaní sa funkcie zástupcu športovcov  – 

ako dôvod uviedol dve kontroverzné udalosti z M-SR 2017, ktorých sa zúčastnil ako aktívny šermiar. 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná pánovi Králikovi poďakovala za jeho doterajšiu prácu.  

VV prijal uznesenie o  voľbe zástupcu športovcov, ktorá sa uskutoční do 31.10.2017. 

 - 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/ 

VV SŠZ ukladá Ing.Lubymu aby predložil požadované materiály- obratom! 

1.2. – zápis č.8 – bod 4.3. úloha predsedu komisie ŠTK A.Churý – úloha trvá 

1.3. – zápis č.8 – bod 4.5. úloha predsedníčky komisie mládeže R.Kabil – úloha trvá 

2/ Vyhodnotenie ME a MS juniorov a kadetov Plovdiv, U-23 Minsk, ME seniorov Tbilisi 

Fleuret – pán Nagy zhodnotil vystúpenie našich reprezentantov ako úspešné. Síce nedosiahli 

výraznejší úspech, ale potvrdili svoje umiestnenia na medzinárodnej úrovni. 



Kord – pani Sasvariová zhodnotila pretekárov v správe. 

Výkonný výbor schválil správy reprezentačných trénerov zo spomínaných akcií. 

3/ Vyhodnotenie M-SR 2017 

M-SR 2017 sa prvý krát organizovali v novom formáte. Členovia VV hodnotili turnaj veľmi pozitívne. 

Prvý krát v rámci M-SR štartovala kategória veteránov Česko – Slovenska. Odovzdávali sa ceny Fair 

play, turnaj bol podporený aj novými sponzormi – občerstvenie, ceny pre víťazov... . Bola prítomná 

Západoslovenská televízia a RTVS. Vysoko hodnotená bola účasť uznávaného fotografa pána Jana 

Súkupa. Pri tomto bode odovzdala prezidentka SŠZ pani Drobná zástupcom klubov DVD 

s fotografiami. 

Doporučenie: 

 Medailisti by mali preberať ocenenia v klubových teplákoch, resp. šermiarskom oblečení – 

nie v civile! 

Postrehy: 

 Pán Luby zvlášť ocenil prácu pani Belás ako predsedkyne rozhodcovskej komisie. 

 Pán Nagy ocenil formát, ale zároveň požiadal o dôkladnejšie vyberanie termínu súťaže, 

nakoľko v rovnakom termíne prebiehal významný turnaj v Poznani (fleuret). 

 Porozmýšľať nad zmenou šermovacieho dňa pre deti (nie štvrtok, piatok) kvôli diváckej kulise 

– rodičia. 

 Zároveň navrhol odovzdávanie finančnej odmeny v seniorskych kategóriach. Mládež by 

mohla byť oceňovaná vo forme poukážok. 

 Pán Szalay: vynikajúcu úroveň organizácie zo strany SŠZ, prezidenta, rozhodcov. Ocenil 

pomoc Klubu šermu Šamorín. Zároveň upozornil na veľmi nevhodné správanie člena SŠZ voči 

dáme a správanie mladej pretekárky voči renomovanému fotografovi. 

 Pani Belás žiadala o určenie šéfa dňa, ktorý by dohliadal na plynulý chod súťaže, nezabudnúť 

na spoločné nástupy finalistov. 

Vyúčtovanie z akcie bude vypracované až po spracovaní všetkých cestovných príkazov 

a dobrovoľníckych zmlúv. 

4/ Prejednanie záverov Trénerskej rady zo dňa 21.6.2017 

Zasadnutie Trénerskej rady bolo časovo veľmi náročné. Členovia TR na svojom zasadnutí schválili: 

1. CTM – sekcia kord v druhom polroku 2017 

2. Reprezentačné zložky, zaradenie pretekárov – kord. Vytvorenie novej terminológie 

„reprezentácia“ namiesto „A team“ a „rezerva“ namiesto „B team“.                                   

Fleuret bude spresnený až po stretnutí repr. trénera Jozefa Nagya s kandidátmi 17.8.2017 

3. Kord-Slovenský pohár 2017/2018. Fleuret bude spresnený až koncom augusta. 

4. Nominačné kritéria ostávajú v duchu pôvodných pravidiel. 

5. Pokračovanie HŠT v budúcej sezóne. 

6. Lekárske prehliadky – každý reprezentant a aktívny pretekár musí absolvovať lekársku 

prehliadku na akreditovanom pracovisku Telovýchovného lekárstva. 



7. Financie pre reprezentáciu fleuret, kord. 

Uznesenie: VV SŠZ schvaľuje pretekárov zaradených do CTM na druhý polrok 2017– kord , 

reprezentačné družstvá – kord (viď príloha).  

VV berie na vedomie správu predsedkyne TR A.Sasváriovej o zmenách v pravidlách Slovenského 

pohára pre sezónu 2017/2018 – sekcia kord (viď príloha). 

5/ Slovenský pohár 

Predbežný dátum vyhodnotenia Slovenského pohára 2016/2017 bude 19.9.2017 od 15.00 do 17.00 

hod v hoteli Gate One v Bratislave.  

6/ Čerpanie štátnej dotácie 1-5/2017: 

Čerpaním štátneho príspevku boli oboznámení členovia VV mailom v utorok 20.6.2017. 

Pripomienky: 

 Pán Nagy: poukázal na nízku sumu vyčlenenú pre seniorské kategórie 

 

VV vzal na vedomie čerpanie rozpočtu. 

 

7/ Rôzne: 

7.1 – Zvolením nového vedenia VV 14.9.2016 sa pán Baránik vzdal funkcie reprezentačného trénera. 

Ako dočasný  tréner bola poverená pani Sasváriová, v rozbehnutej sezóne sa pokračovalo v plánoch 

na dané obdobie. Pani prezidentka Drobná na zasadnutí VV 21.6.2017 navrhla menovať pani 

Sasváriovú ako riadneho trénera reprezentácie pre kord. Pani Sasváriová funkciu prijala. Návrh bol 

členmi VV jednoznačne prijatý (5-0). 

7.2 – Lekárske prehliadky - každý reprezentant a aktívny pretekár musí absolvovať lekársku 

prehliadku na akreditovanom pracovisku Telovýchovného lekárstva. Pán Szalay navrhol vypracovať 

prehľad pracovísk s cenovými ponukami v rámci celého Slovenska. Pán Kazík poukázal na veľkú 

vzdialenosť najbližšieho akreditovaného pracoviska.  

VV jednohlasne schválil preplatenie do 30,- Eur za lekársku prehliadku pre reprezentantov. 

7.3 – Pani prezidentka Drobná oboznámila účastníkov so sponzorským darom od TIPOS vo výške 

15 000,- Eur od TIPOS. Prostriedky sú určené na zakúpenie športovej výstroje pre mládež do 31.12. 

2017. Komisia mládeže (Ruth Kabil) do dvoch týždňov predloží návrhy na ich použitie. 

7.4 – Finančné prostriedky z projektu Ministerstva školstva  boli použité na projekt HŠT. Projekt sa 

stretol s veľkým úspechom. Peniaze boli použité okrem iného na zakúpenie cien (fleuretové 

a kordové šnúry, poháre, medaile, sladkosti). Z dotácie 2400,- Eur ostalo 870,- Eur. VV jednohlasne 

schválil pokračovanie projektu. 



7.5 – Návrh poplatku za registráciu v SŠZ pre sezónu 2017/2018: Pretekár 5,-€, rozhodca, tréner, 

funkcionár – 1,-€, klub – 20,- €. Návrh bol jednohlasne prijatý (5-0). 

7.6 – SŠZ bol 11.4.2017 vyzvaný SOV na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Fair Play (KFP SOV 

za rok 2016) v kategóriách: celoživotné pôsobenie v duchu Fair Play, za aktívne šírenie a propagáciu 

myšlienok Fair Play, za príkladný čin v duchu Fair Play. Poprosím zasielať Vaše návrhy obratom na 

sekretariát SŠZ. 

7.7 – Viceprezident SŠZ pán Érsek informoval výsledkoch volebného kongresu EFC v Tbilisi (viď 

príloha).  

7.8 – Suma 705,-€ od EFC za účasť ME seniorov v Tbilisi bola jednohlasne odsúhlasená VV ako 

podpora pre Michalu Cellerovú. 

7.9 – Budapest Fencing  Akademy - trénerský kurz organizovaný FIE v dňoch 3.9.-2.12.2017 

v Budapešti - zistiť záujem (pán Luby – predseda Trénersko-metodickej komisie).  

7.10 – Pán Nagy podrobne informoval všetkých prítomných o projekte: Šerm do škôl. VV jednohlasne 

schválil pilotný projekt.   

                                                  

 

 

Zapísala:                                                                                                   Predsedajúca: 

Gabriela Geršiová, GS SŠZ                                                                     Tatiana Drobná, prezidentka SŠZ                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


