Z á p i s č. 6
zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa
16. novembra 2010 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Prítomní:

pp. M. Baránik, J. Králik, M. Kazík, D. Horská, T. Šebestová, A. Ersek, Z.
Farkaš

Ospravedl.:

K. Letenayová, p. Gejmovský,

Za KRK:

p. I. Boledovič

Program:
1.

Kontrola Zápisnice č. 5

2.

Správa o účasti na MEJ Lobnya – predkladajú p. Nagy a p. Farkas

3.

Správa o účasti na MS Paríž – p. Baránik

4.

Vyhodnotenie činnosti ŠŠS

5.

Vyhodnotenie činnosti CTM

6.

Schválenie smernice SŠZ pre oceňovanie a návrh na ocenenie jubilantov v r. 2010

7.

Príprava SPJ Memoriál Martinengo

8.

Rôzne

K bodu č.1 - Kontrola Zápisnice č. 5
__________________________________________________________
K bodu č.2 - Správa o účasti na MEJ Lobnya
Písomnú správu vopred rozoslal p. Nagy, ktorú čiastočne doplnil ústnym komentárom.
P. Farkas z časových dôvodov informoval iba ústne.
p. Ersek sa oficiálne vzdal funkcie reprezentačného trénera pre kordové disciplíny.
P. Farkas doručí písomnú správu dodatočne.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 3 - Správa o účasti na MS Paríž
P. Baránik informoval o štarte kordistov na MS. Celkové hodnotenie je pozitívne, keď D.
Barániková sa prebojovala do hlavnej súťaže a umiestnila sa v prvej 64-ke. Na výdavky
čiastočne prispela aj FIE.
Písomnú správu doručí p. Baránik dodatočne.
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K bodu č.4 - Vyhodnotenie činnosti ŠŠS Dubová, Bratislava
Predložené správy musí najskôr prerokovať Trénerská rada.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu č.5 - Vyhodnotenie činnosti CTM
Správy musí najskôr schváliť Trénerská rada.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––K bodu č.6 - Schválenie smernice SŠZ pre oceňovanie a návrh na ocenenie jubilantov v r.
2010
P-SŠZ schvaľuje predloženú smernicu, ktorá bude doplnená o pripomienky členov P-SŠZ.

K bodu č.7 - Priprava SPJ Memoriál Martinengo
Konanie SPJ v Bratislave je plne zabezpečené na úrovni požadovanej Pravidlami FIE.
K bodu č.8 - R ô z n e

P. Baránik navrhuje organizovať pravidelne, 3-krát ročne, semináre pre trénerov.
V najbližšom možnom termíne by sa malo uskutočniť odborné školenie v šerme pre
umožnenie získania základnej trénerskej kvalifikácie.
Podobne je potrebné zorganizovať aj doškolenia pre rozhodcov.
Snina – žiadosť o preplatenie časti nákladov na prepravu planší a aparátov na turnaj O cenu
primátora mesta Zvolen.
P-SŠZ schvaľuje preplatenie čiastky vo výške 210,- €.
Zaradenie pretekárov do NŠC:
Na základe návrhu p. Érseka P-SŠZ odporúča zaslať žiadosť o zaradenie do NŠC na
reprezentantov : D. Barániková, O. Ille, A. Farmer, E. Gabašová
Šermiar/šermiarka roka 2010
p. Baránik v spolupráci s p. Nagyom pripraví podklady, ktoré budú zaslané jednotlivým
šermiarskym oddielom a klubom šermu.
VZ SOV
Valného zhromaždenia SOV dňa 4. decembra 2010 sa zúčastní p. M. Linder.
M- SR seniorov 11.-12.12.2010
Usporiadateľom M-SR seniorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 12. decembra 2010 v ŠH
Mladosť je BŠK FM Bratislava
Doplnenie Smernice VNÚTORNÉ SMERNICE PRE EKONOMICKÚ ČINNOSŤ. Smernica
č.3 Domáce podujatia a školenia, kapitola A Domáce podujatia, bod 2 Dotáciu na technické
zabezpečenie je možné použiť a vyúčtovať na SŠZ na:
- Prenájom telocvične, haly
- zakúpenie cien
- lekársku službu
- prevoz materiálu
- zabezpečenie reklamy a propagácie podujatia
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-

ostatné náklady (občerstvenie, zakúpenie pások, kancelárskych potrieb....)
uhradenie používania vlastnej výpočtovej techniky na riadenie súťaží (§ 145 Zákonníka
práce)

Zapísal:

Július Králik

Schválil:

Miroslav Baránik, prezident SŠZ
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