
 

 

 

Dňa 25.apríla 2019 sa v hoteli Gate One konal slávnostný galavečer pri 

príležitosti 50. výročia založenia Slovenského šermiarskeho zväzu - 50 rokov od 

doby, kedy v marci 1969 bol  v  Bratislave založený SŠZ na čele s Jozefom 

Kolárom starším.  

 

Na galavečere za zúčastnilo vyše 150 hostí vrátane pani Velichky Hristevy , členky 

exekutívy svetovej šermiarskej federácie FIE, pána Antona Siekela,- prezidenta 

Slovenského  olympijského a športového výboru, pána  Árpáda  Érseka, ministra 

dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja SR, pána  Jozefa Gönciho, štátneho 

tajomníka pre šport na MŠVVaŠ, pani  Alici Fisterovej, hlavnej  kontrolórky športu,  

pani Tatiany Drobnej, - prezidentky  SŠZ, členov  Výkonného výboru SŠZ, 

predsedov  šermiarskych oddielov a slovenskí šermiarskí pamätníci.Vzácnymi 

hosťami boli i šermiarské legendy  z Čiech. 

 

Prezidentka šermiarského zväzu  Tatiana Drobná vo svojom príhovore vykreslila 

históriu športového šermu na Slovensku,oboznámila o dosiahnutých výsledkov 

slovenského šermu .vzdvihla dve mená Katarínu Ráczovú –Lokšovú a Júliusa 

Kralika,  ktorí sa dostali do Siene slávy FIE . 

 

 

 

 



 

 

Za celoživotný prínos pre slovenské šermiarske hnutie IN MEMORIAM: 

Jozef Kollár  starší ( prvý prezident  SŠZ z roku 1969, funkcionár a predseda Žižky 

Bratislava),  

Peter Kurhajec (hlavný organizátor a otec myšlienky medzinárodného turnaja   

Memoriál Ferdinanda Martinenga)        
        

Za vynikajúcu trénerskú prácu  IN MEMORIAM: 

Ján Veselý (pôsobil v klube Willard  Košice),  

Attila Ziegelhoffer (dlhoročný funkcionár a tréner STU Bratislava),  

František Bokes (bývalý reprezentačný trener v korde, BŠK Bratislava),  

Ivan Gomory (dlhoročný tréner a funkcionár, STU Bratislava),  

Róbert Vrbjar (dlhoročný tréner a funkcionár, STU Bratislava),  

Andrej Frankl (reprezentant a tréner, Slovan Malá Fatra Žilina)  
 

Za celoživotný prínos pre slovenské šermiarske hnutie a vynikajúcu                                            

trénerskú prácu IN MEMORIAM: 

Oszkár Forgacs (druhý prezident  SŠZ , zakladateľ šamorínskej šermiarskej liahne, 

dlhoročný tréner a vynikajúci reprezentant) 
 

Za vzornú reprezentáciu IN MEMORIAM: 

Ladislav  Safarit (šermiarsky klub Slávia SZM Šamorín, vynikajúci šermiar, 

reprezentant ČSSR) ,  

Juraj Wirtschafter (tréner a šermiarsky fanatik) 

 

Za celoživotný prínos pre slovenské šermiarske hnutie: 

Júlia  Hrušovská (vynikajúca reprezentantka , klub Žižka Bratislava),  

Milan Malátek (bývalý  prezident SŠZ v rokoch 1974-1984,1985-1986),  

Gabriel Farkaš (bývalý prezident SŠZ v rokoch 1984-1985), 
 

 

 

 



 

 

Miroslav  Baránik  (prezident SŠZ v rokoch 2008-2016 a predseda klubu BŠK 

Martinengo),  

Marián Linder (prezident SŠZ, v rokoch 1986-1994.ešte aktívny tréner,  

Marta Žilkayová  (reprezentantka z  klubu Žižka Bratislava),  

Pavol Swiec (prezident SŠZ v rokoch 2002-2008),  

Ladislav Ásványi (prezident SŠZ v rokoch 1997-2002),  

Dušan Hnidiak (reprezentant, pretekar Žižky Bratislava, dlhoročný funkcionár), 

Gabriel Kollár (prezident SŠZ v rokoch 1994-1996, aktívny pretekár a veterán), 

Zuzana Gejmovská (prvá generálna sekretárka SŠZ),  

Tatiana Šebestová (dlhoročná generálna sekretárka) 

 

Za vynikajúcu trénerskú prácu: 

Tibor Šafarik (KŠK Košice),  

Imrich Chilo (KŠK Košice),  

Dalibor Kazík (Klub šermu Snina ),  

Pavol Bottan (BŠK Bratislava),  

Krisztián Forgách (Klub šermu Šamorín),  

Jozef Nagy (Klub šermu Šamorín, reprezentačný tréner fleuret),  

Vojtech  Fehér (Klub šermu Šamorín),  

Árpád Érsek (Slávia UK Bratislava, bývalý reprezentačný tréner kord),  

Peter Drobný (AŠ Bratislava, bývalý  reprezentačný tréner kord,   

Andrea Sasváriová (AŠ Bratislava, reprezentačná trénerka kord) 

 

Za vynikajúcu trénerskú prácu a vzornú reprezentáciu: 

Fridrich Földes ( pôsobil v Anglicku ako reprezentačný tréner, kde šíril dobré 

meno Slovenského šermu,  

Ladislav Kovács (Klub šermu Šamorín) 
 

 

 



 

 

Za celoživotný prínos pre slovenské šermiarske hnutie a vynikajúcu trénerskú  

prácu: 

Július Králik ( STU Bratislava, prvý slovenský šermiarsky funkcionár vo FIE 

dlhoročný tréner a funkcionár),  

Ivan Hrušovský  (vynikajúci šermiar, neskôr tréner – trénoval Katarínu Ráczovú, 

pôsobil v klube Žižka Bratislava),   

Aladár Kogler (funkcionár, reprezentačný tréner, osobný tréner p. Ráczovej,  

Jaroslava Jurku a Jirku Doubu, od roku 1981 žije v Amerike, kde pokračuje 

v trénerskej praxi. Vychoval 20 olympionikov z USA) 

 

Za vynikajúci športový výkon a vzornú reprezentáciu: 

Tamás  Horony (KŠ Šamorín, 7.miesto na  Majstrovstvách sveta kadetov vo 

fleurete, Antalya 2002),  

Pavol  Širola (pôsobil v Košiciach, ako prvý Slovák sa stal Majstrom Českoslo-

venska ,čo zopakoval ešte niekoľko krát  a získal titul Majstra Československa vo 

fleurete),  

Dávid Králik ( 6.miesto na  Majstrovstvách Európy  juniorov vo fleurete, Estoril 

1993),   

Jakub Joniak (Majster sveta v kadetoch vo fleurete, Linz 2005),  Michala Cellerová 

(5. Miesto na   Majstrovstvách Európy v kadetkách vo fleurete Klagenfurt 2011, 

víťazka  Európskeho pohára kadetiek vo fleurete ročník 2010-2011., víťazka 

Európskeho pohára v kategórii U-23 ročník 2010-2011,2012-2013),  

Tibor Domsitz mladší (víťaz svetového pohára juniorov vo fleurete rok 2007), 

Dagmar Cipárová  (3.miesto na Majstrovstvách Európy v kategórii U -23 ženy kord 

Kazaň 2011),  

Bálint Botló (8.miesto na  Majstrovstvách sveta kadetov vo fleurete v roku 2002 

v Antalyi, viťaz  svetového pohára juniorov vo fleurete ročník 2004-2005),  

Kitti Bitterová (víťazka Európskeho pohára v kategórii U-23 ženy fleuret  ročník 

2014-2015, 3. miesto v Európskom pohári kadetiek ročník 2013-2014),  
 

 



 

 

Gyongi Gorosito Hanzelová ( 5.miesto na  Majstrovstvách sveta kadetiek vo 

fleurete Plovdiv 2004, víťazka svetového pohára junioriek vo fleurete ročník 2005-

2006),  

Attila Érsek (Majster Európy v korde juniorov Poreč 2003, 3.miesto v korde 

juniorov družstvá Kesthely 2001),  

Jana Tóthová (6.miesto na Majstrovstvách sveta v kadetkách kord Denver 1993),  

Leo  Kaša (6.miesto na Majstrovstvách Európy v korde juniorov Gdansk),  

Katarína  Rozsívalová (5.miesto na Majstrovstvách Európy ženy kord Viedeň 

1991),  

Gábor Ásványi  (3.miesto na  Majstrovstvách Európy juniorov v korde družstiev 

Kesthely 2001),  

Viktor Jurčacko  (3.miesto na  Majstrovstvách Európy juniorov v korde družstiev 

Keszthely 2001),  

Martin Spusta (3.miesto na  Majstrovstvách Európy juniorov v korde družstiev 

Keszthely 2001 ) 

 

Za celoživotný prínos pre slovenské šermiarske hnutie a vynikajúci športový 

výkon a vzornú reprezentáciu: 

Katarína Lokšová-Ráczová  (Žižka Bratislava, trojnásobná účastníčka Letných 

olympijských hier - Mníchov, Montreal, Moskva, vicemajsterka sveta z Hamburku 

ženy fleuret, víťazska Svetovej univerziády, mnohonásobná finalistka svetových 

pohárov, 12- násobná Majsterka Československa, aktívna funkcionárka Slov. 

Olympijského a športového výboru, národná ambasádorka pre šport, toleranciu 

a fair play Rady Európy) 

 

Slávnostný galavečer, ktorý moderovala pani Erika Forgách, bol festivalom 

emócií zo stretnutí veľkej šermiarskej rodiny po dlhých rokoch. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


