Prezenčná

listina

zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného
dňa 1.októbra 2020 v B r a t i s l a v e
č.

Meno

Podpis

1.

Tatiana DROBNÁ

v.r.

2.

Attila ÉRSEK

v.r.

3.

Pavol CELLER

v.r.

4.

Ruth KABIL

5.

Peter KORČOK

v.r.

6.

Boris ROZMUŠ

v.r.

7.

Andrea SASVÁRIOVÁ

v.r.

8.

Gabriela GERŠIOVÁ

v.r.

ospravedlnená

Kontrolór:
Juraj SZALAY

v.r.

Tréneri:
1.

Andrea SASVÁRIOVÁ

v.r.

2.

Dalibor KAZÍK

ospravedlnený

3.

Jozef NAGY

ospravedlnený

Ďalší prítomní:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
v.r. – originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na sekretariáte SŠZ

Zápis č.17 zo zasadnutia VV SŠZ konaného dňa 1.10.2020 v Bratislave
Prítomní: Tatiana Drobná, Attila Érsek, Pavol Celler, Peter Korčok, Boris Rozmuš, Andrea Sasváriová,
Juraj Szalay st., Gabriela Geršiová.
Ospravedlnení: Ruth Kabil, Juraj Szalay ml., Jozef Nagy, Dalibor Kazík.

Program:
1/Zloženie komisií VV SŠZ
2/CTM
3/Slovenský pohár
4/Financie na rok 2020
5/Rôzne

- Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých členov VV SŠZ a popriala im veľa úspechov
na funkčné obdobie 2020 – 2024. Konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte členov
Výkonného výboru – 6.
- Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia bez
pripomienok.

1/ Zloženie komisií VV SŠZ:
Zvolení členovia VV SŠZ si rozdelili komisie nasledovne:
Attila Érsek - Viceprezident SŠZ, predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy – v tejto funkcii pracoval
úspešne aj v predchádzajúcom období, jeho cieľom je pokračovať v komunikácii s FIE a EFC,
kandidovať za stáleho člena FIE (momentálne figuruje vo FIE v etickej komisii). Do Komisie pre
medzinárodné vzťahy sú otvorené dvere všetkým záujemcom, ktorí chcú pracovať v športovej
diplomacii.
Peter Korčok - Organizačná komisia a ŠTK – v komisii bude pracovať spolu s Katarínou Hunčárovou.
Plánuje úzko spolupracovať s rozhodcovskou komisiou a reprezentačnými trénermi. Na VV SŠZ
vypracoval súbor opatrení pre organizovanie súťaží v športovom šerme, ktorý bol prekonzultovaný
s prezidentkou a všetkými členmi VV SŠZ, následne zverejnený na webovej stránke SŠZ a rozposlaný
do všetkých klubov.
Pavol Celler - Komisia rozhodcov – v komisii bude pracovať s Karolínou Belás. Prítomných informoval
o plánovaných školeniach nových aj už existujúcich rozhodcov. Prvé školenie prebehne cez online

Zoom už v sobotu 3.10.2020. Zároveň v spolupráci so sekretariátom sa aktualizuje databáza
rozhodcov.
Andrea Sasváriová – Trénersko–metodická komisia –
Plán činnosti Trénersko-metodickej komisie na obdobie 2020-2024
1/ Aktualizácia trénerských tried trénerov v šermiarskom hnutí
-kontrola a prípadná aktualizácia trénerských tried u jednotlivých trénerov.
-sumár aktuálne aktívnych trénerov v hnutí
2/ Nastavenie systému vzdelávania trénerov v rámci zväzových kompetencií
- organizácia dvoch školení v sezóne, ideálne 1x školenie trénerov pre I.stupeň / jar-leto / a 1x
školenie trénerov pre II.stupeň / jeseň / pre fleuret a kord v závislosti od záujmu. V prípade kolízií s
turnajmi bude stanovený čo najvýhodnejší termín pre frekventantov.
- vytvorenie systému doškolovania v rámci získanej trénerskej triedy
- sledovanie a pomoc pri vedení tréningového procesu
- ponuka dostupných prednášok, seminárov, workshop-ov pre trénerov v slovenských kluboch
3/ Motivácia pri získavaní, angažovaní trénerov, hlavne z vlastných radov a ocenenie ich práce
- vytváranie príležitostí pre skúsených pretekárov pri vedení tréningového procesu v materských
kluboch v rámci dobrovoľníckej činnosti.
- sledovanie a podpora mladých začínajúcich trénerov a aktívnych trénerov v hnutí formou ocenenia
v rámci Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára, súťaže Hľadáme šermiarske talenty
Návrh členov komisie
Predseda: Andrea Sasvariova
Členovia: Jozef Nagy, Julius Králik, Ľudovít Luby, Pavol Bottan

Boris Rozmuš - Ekonomicko-marketingová komisia – zabezpečovanie a organizácia oficiálnych aj
neoficiálnych súťaží, plánované školenie na prácu s počítačom pri vedení turnajov podľa pravidiel FIE.
Ruth Kabil – Komisia mládeže – Na VV SŠZ ospravedlnila svoju neúčasť, prácu v komisii preto
predstavila písomne:
Vážená prezidentka, členovia výkonného výboru,
dovoľte mi, aby som Vám predstavila moju víziu do budúcnosti v rámci práce komisie mládeže. Tak
ako po ostatné roky, by som chcela pokračovať v spolupráci spolu s pani reprezentačnou trénerkou
Andreou Sasváriovou na projekte „Hľadáme šermiarske talenty“, samozrejme v rámci možností
,keďže sa stále mení epidemiologická situácia. Tento projekt má veľmi pozitívny dopad a možnosť

zmysluplných šermiarskych turnajov pre deti. Ďalším mojim cieľom je uviesť kategóriu mini žiakov
k oficiálnym. V súčasnosti úzko spolupracujem s Centrami voľného času, kde práve tí najmenší majú
možnosť hravou formou „privoňať“ k šermu. Záverom sezóny, by som chcela štatisticky zhodnotiť
stav mini žiactva na Slovensku. Mojim záujmom je opäť v závere sezóny usporiadať Mini majstrovstvá
SR /neoficiálne/ pod hlavičkou Slovenského šermiarskeho zväzu, ktoré usporiadam už štvrtú sezónu.
Môžem skonštatovať, že som sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom tejto detskej súťaže u rodičov ako
aj širokej verejnosti. Som si vedomá, že všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie na
Slovensku, myslím však pozitívne a verím, že v rámci možnosti bude aj táto sezóna úspešná.

Moja komisia bude počas štyroch rokov pracovať v zložení:
predseda: Ruth Kabil
členovia: Ing. Flóra Ondová Reiter, Dalibor Kazík, Boris Stojka

Na záver rozdeľovania Komisií SŠZ, kontrolór SŠZ Ing. Juraj Szalay informoval prítomných, že o rok
končí jeho funkčné obdobie a v ďalšom už nebude kandidovať na funkciu kontrolóra.

2/CTM:
Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala prítomných členov VV SŠZ o čerpaní pre CTM kord
a fleuret. Obe sekcie majú k dispozícii 4 000,00 €. Zároveň sa pokračuje v projekte „Naše nádeje“ – na
tento projekt pre obe zbrane je vyčlenených 3 000,00 €. Vyúčtovania je potrebné predložiť na
sekretariát SŠZ do polovice novembra, použitie špecifikuje zmluva s MŠVVaŠ.

3/Slovenský pohár:
Andrea Sasváriová predstavila I.časť súťažného kalendára /október – december 2020/ Slovenského
pohára v sezóne 2020-2021. Tento kalendár bude odsúhlasovať a pripomienkovať Trénerská rada na
jej zasadnutí 8.10.2020.
Pri tejto príležitosti Boris Rozmuš opäť otvoril diskusiu na tému usporiadania Majstrovstiev Slovenska
na rok 2020 do konca kalendárneho roka. Po diskusii, v ktorej členovia VV SŠZ prezentovali dôvody za
aj proti usporiadaniu M-SR, prezidentka SŠZ navrhla vyjadriť názor jednotlivým šermiarskym klubom.
Na základe ich vyjadrení bude VV SŠZ hlasovať Per rollam o usporiadaní, respektíve neusporiadaní
turnaja.

4/Financie na rok 2020:

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala zúčastnených, že príspevok uznanému
športu od MŠVVaŠ je nižší ako minulý rok. Oboznámila členov VV SŠZ o aktuálnom stave
financií. Z dôvodu pandémie Covid-19 nie je potrebné dodržiavať percentuálne rozdelenie
financií na rok 2020. Navrhla dodatočne uhradiť náklady na letenky trénerovi a pretekárom,

ktorí splnili A-limit na MSKaJ v USA a ktoré sa nakoniec kvôli pandémii nekonali Klubu šermu
Šamorín, rovnako ako náklady za zrušený turnaj GP Anaheim vo fleurete žien, na ktorý
vycestovali Jozef Nagy a Kitti Bitterová. Všetci prítomní s návrhom jednohlasne súhlasili.
Zároveň navrhla navýšenie financií pre kluby pre aktívnych pretekárov do 23 rokov.
Z ušetrených peňazí SŠZ zakúpi dva kvalitné gumové planše, ktoré budú k dispozícii na
zapožičanie klubom v prípade organizácie turnajov Slovenského pohára. Všetci prítomní
s návrhom jednohlasne súhlasili.

5/Rôzne:
5/1 - Organizácia Grand Prix Bratislava – SPJ 2021
Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku a vo svete sa všetci prítomní členovia VV
SŠZ jednohlasne zhodli, že svetový pohár junioriek Grand Prix Bratislava 2021 SŠZ nebude
organizovať. Attila Érsek bude obratom informovať o tomto rozhodnutí FIE (Natalia Bodrova).

5/2 – Zdravotné prehliadky reprezentantov
Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná zdôraznila, že na základe Zákona o športe je nevyhnutné
absolvovať lekárske preventívne prehliadky pre reprezentantov na akreditovaných pracoviskách
telovýchovného lekárstva, ktoré sú uvedené na stránke MŠVVaŠ. Lekárska prehliadka absolvovaná na
inom pracovisku nebude akceptovaná a tým pádom ani preplácaná SŠZ. Všetci prítomní s návrhom

jednohlasne súhlasili.
5/3 – Antidopingová agentúra SR
Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná prítomných informovala, že agendu ohľadom Antidopingovej
agentúry Slovenskej republiky má v kompetencii Karolína Belás.

V Bratislave 5.10.2020

Zapísala:

Predsedajúca:

Gabriela Geršiová, v.r.

Tatiana Drobná, v.r.

Generálna sekretárka SŠZ

Prezidentka SŠZ

v.r. – originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na sekretariáte SŠZ

