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Z á p i s    č.  5 
zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

27. novembra 2012 v Bratislave 
 

 
Prítomní:  pp. M. Baránik, J. Králik, , T. Šebestová, M. Linder, K. Letenayová, K. Ráczová, B. Rozmuš, 

P. Bottan, I. Boledovič 

Program: 

1.       Kontrola Zápisu  č.3 z posledného rokovania P-SSZ 

2.       Voľby prezidenta, VV a komisii FIE 

3.       Žiadosti o pridelenie dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2012 a 2013  

4.       Rôzne 
 
Ad 1). Bez pripomienok. K bodu Rôzne, c) sa inventarizáciou zistilo, že 5 ks nerezových planšov SŠZ sa 
nachádza v priestoroch športovej haly Elán.  
   
Ad 2) P-SŠZ poveruje p. Králika hlasovaním na Kongrese FIE vyjadriť deklarovanú podporu kandidatúre 
prezidenta FIE p. Usmanova a v hlasovaniach na ostatné pozície vo vedení FIE preferovať kandidatúry 
z Európskych šermiarskych federácií. 
 
Ad 3) Žiadosti o pridelenie dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2012 a 2013 vypracuje p. Baránik 
s generálnym sekretárom p. Šebestovou. 
 
Ad 4) Rôzne 

a) P. Letenayová pripraví návrh doplnenia Disciplinárneho poriadku SŠZ o sankcie pri používaní 
vulgarizmov a pri nešportovom správaní počas súťaží.  P-SŠZ následne schváli definitívny text 
cestou mailovej pošty. 

b) Trénerská rada v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou SŠZ vypracuje plán aktivít do 
konca sezóny 2012-2013. 

c) P. Linder informoval o uskutočnení hodnotenia prác trénerov-kandidátov na 2. tr. trénerov šermu. 
Skúšobná komisia odporúča P-SŠZ na základe splnenia kvalifikačných podmienok udelenie 
kvalifikácie Tréner II. triedy p. Ing. P. Bottanovi a p. M. Kazíkovi. Rovnako navrhuje udelenie 
kvalifikácie Tréner I. triedy p. Mgr. Andree Sasváriovej na základe splnenia požiadaviek pre 
uvedenú kvalifikáciu.  

d) P-SŠZ schvaľuje dodatočné vyplatenie per diems členom Technického riaditeľstva na ME23 a Q-
OH 2012. 

e) Kontrolná komisia SŠZ na svojom zasadnutí dňa 18.11.2012 zvolila za predsedu kontrolnej 
komisie p. Ivana Boledoviča. 

f) P-SŠZ poverilo Ing. Lindera v spolupráci s generálnym sekretárom p. Šebestovou pripraviť 
pretransformovanie trénerských stupňov v súlade s aktuálnou metodikou do budúceho zasadnutia 
P-SŠZ.            

g) P-SŠZ poverilo Skúšobnú metodickú komisiu pripraviť návrh obsahu metodiky teoretického 
vzdelávania trénerov šermu do konca I. Q 2013. 

 

Zapísal: Július Králik                                               Schválil: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 


