
TRÉNERSKÁ  RADA 
23.9.2008 

 
 
Prítomní: M.Baránik,A.Érsek,T.Šebestová,J.Králik,J.Nagy,I.Boledovič,D.Kazík, 
I.Boledovič,M.Linder,B.Horváth,A.Gejmovský,P.Bottan,A.Sasváriová 
 
 
 
Body programu : 
 
1.  Reprezentant –  na základe čoho sa stáva pretekár reprezentantom   
2.  Nominačné kritériá 

 3.   Reprezentční tréneri 
 4.   Kategorizácia / zjednotenie s okolitými krajinami / 
 5.   Rôzne 
 
 
K bodu 1 / 
 
Kategórie reprezentantov : kadeti,kadetky,juniori,juniorky,seniori,seniorky 
 
- TR navrhuje zaraďovať do reprezentačných družstiev pretekárov spôsobom: 
každý je reprezentantom vo svojej vekovej kategórii-nepreskakovať kategórie. 
Aj mladší pretekár sa môže nominovať na základe výkonnosti na vrcholy –ME, 
MS v staršej kategórii. 
 
p.Nagy navrhuje urobiť širší káder 4 + 4  / A + B / team,ktorý sa musí 
zúčastňovať reprezentačných povinností / tréningy,sústredenia / 
 
p.Érsek : RT osloví aj ďalších pretekárov – právo nominácie na vrcholné 
podujatia má aj pretekár,ktorý v danej chvíli nie je členom RD,ale reprezentanta 
predbehne.Nominácia sa robí výhradne na základe aktuálneho nominačného 
rebríčka. 
 
p.Králik navrhuje širší káder 4 + 2 ,čím sa zabezpečí motivácia u pretekárov 
 
p.Érsek : na základe postavenia v rebríčku : 3-podľa rebríčka + 1pretekára určí 
RT,ktorý je za toto rozhodnutie zodpovedný,má právo menovať širší káder 
reprezentácie 
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K bodu 2 / 
 
-TR plne podporila myšlienku zabezpečenia adekvátnej prípravy pre plnenie 
nominačných kritérií. 
 
-TR hlasovala o pôvodnom návrhu nominácie na ME J v Amsterdame : 
ZA ponechanie pôvodných kritérií : Nagy,Kazík,Baránik,Érsek,Sasváriová /5/ 
PROTI pôvodným kritériám : Králik,Bottan,Linder,Gejmovský /4/, 
Pričom koncom zasadnutia došlo k spochybneniu interpretácie návrhu 
nominačných kritérií,ktoré boli v zápise májového zasadnutia Predsedníctva 
SŠZ zachytené nejednoznačne / nie chybou zapisovateľa zápisnice / 
 
-TR dospela k záveru ponechať možnosť vycestovania na ME J v Amsterdame 
kompletných družstiev v korde aj fleurete aj v prípade nesplnenia vytýčených 
nominačných kritérií a to na vlastné náklady klubov bez finančnej spoluúčasti 
SŠZ 
 
-Nominačné kritériá pre nasledujúce obdobie 
TR sa zhodla,že je potrebné stanoviť nominačné kritériá zhodné pre kordovú aj 
fleuretovú reprezentáciu. 
Pre účasť na vrcolných podujatiach MSK,MSJ,ME a MS boli navrhnuté 
nasledovné limity : 
 
A limit  14 bodov zo súťaží Svetového pohára /EP kadetov/ 
B limit    8 bodov zo súťaží Svetového pohára /EP kadetov/ 
 
z vybraných turnajov Svetového pohára v súťaži juniorov,ktoré určí RT 
príslušnej zbrane .Pre seniorov  sa TR prikláňa k možnosti otvoreného 
získavania bodov,výhradne však zo súťaží Svetového pohára.Z týchto súťaží sa 
budú rátať body do nominačného rebríčka pre jednotlivé zbrane a kategórie. 
 
-upresnenie výberu turnajov pre juniorov prebehne v najbližšom období,kord 
navrhuje pre juniorov :Martinengo,Luxembourg,Laupheim,Lignano 
Sabbiadoro,Budapest,Basel / upresní sa 5 turnajov /.Pre juniorky sú navrhnuté 
nasledovné turnaje:Varsava,Martinengo,Tauberbishofsheim,Lignano 
Sabbiadoro,Budapest,Modling / upresní sa 5 turnajov / 
 
-účasť na MS v zámorí zváži TR 
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-v súťaži kadetov brať do úvahy turnaje EP kadetov,ktorý je bodovo hodnotený 
podobne ako turnaje SP 
 
 
-TR sa zhodla že kategória kadetov je špecifická v zmysle motivácie 
mládežníckej kategórie a podporuje myšlienku štartu kompletného družstva aj 
v prípade nesplnenia nominačných kritérií na vlastné náklady, na návrh RT 
jednotlivých zbraní.V prípade ,ak jednotlivec alebo družstvo vybojuje výborný 
výsledok / navrhnutý TR pred odchodom na podujetie /,Predsedníctvo SŠZ 
môže prehodnotiť uhradenie nákladov pre úspešných pretekárov. 
 
-TR navrhuje nominovať na súťaže SP nasledovným spôsobom: 
Prví štyria z priebežného poradia Slovenského pohára / z vytipovaných 
turnajov,ktoré určí RT / majú nárok na účasť na SP. 5.,6.,...v poradí sa budú 
podieľať na nákladoch rozhodcu.Pokiaľ RT usúdi oprávnenosť štartu 
/vyrovnanosť vo výkonnosti medzi jednotlivými pretekármi / 
5 a viac pretekárov ,rozhodca bude zabezpečený z finančných zdrojov SŠZ. 
 
 
K bodu 3 / 
 
TR navrhuje určiť podmienky pre získanie štatútu reprezentačného 
trénera.Predsedníctvo by malo určiť jedného ústredného trénera 
a reprezentačných trénerov jednotlivých zbraní./ vzdelanie, náplň práce,koho 
majú trénovať,akým spôsobom zabezpečia prípravu reprezentantov, a pod./ 
 
 
K bodu 4 / 
 
Kategorizáciu presúva TR na nasledujúce zasadnutie. 
 
 
K bodu 5 / 
 
-reprezentačné tréningy pre kord  
Štvrtok 16:30 – 19:00 
 
-na stáž do Francúzska navrhuje TR Horonya +tr. 
 
-termín M-SR pre kord bol stanovený na 13.-14.12.2008 
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-Míčková – trénuje v USK Praha s určitými výhodami popri doktorantsko štúdiu 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovy 
 
-Svetová univerziáda-pravdepodobne 3 miesta 
 
 
-limity – pretekári,ktorí získajú najviac bodov do SP z vytipovaných súťaží SP 
-pri rovnosti bodov zo SP rozhone postavenie v rebríčku Slovenského pohára 
-pri rovnosti fleuret-kord individuále posúdenie RT 
 
-kategória 23 
Bude mať podobný systém súťaží ako EP kadetov.Do budúce TR treba 
premyslieť systém súťaží pre túto kategóriu 
                                                                     úloha pre RT jednotlivých zbraní 
 
-výkonnostné triedy – malo by sa tým zaoberať ŠTK.Išlo by o pravidelné 
vyhodnocovanie na konci sezóny s mennými zoznamami dosiahnutých 
výkonnostných tried 

 
-pre účasť na M-SR nie je nutné absolvovať žiadnu kvalifikačnú súťaž.M-SR sú 
prístupné pre všetkých zaregistrovaných členov SŠZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Andrea Sasváriová 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 22.10.2008                                   
 
 

 
 


