
Trénerská rada 1/2020-2021  5.11.2020 – ZOOM konferencia  

 

Prítomní: Jozef Nagy, Július Králik, Ludovít Luby, Andrea Sasváriová, Dalibor Kazík, 
Pavol Bottan, Ruth Kabil, Boris Stojka 

Ospravedlnení:  

 

PROGRAM 
 
1.  Aktualizácia členov Trénerskej rady s hlasom rozhodujucim v sezóne 2020-

2021 
2.  HŠT-termínovnik súťaží v sezóne 2020-2021  / fleuret,kord /  
3.  Kalendár súťaží Slovenského pohára v sezóne 2020-2021   /I.čast október-december 
2020/ 
4.  CTM - čerpenie financií v roku 2020 - fleuret, kord  
5.  Nominačné limity v neštandardnej sezóne 2020-2021 
6.  Rôzne 

  
  
ad1/   
 
Členovia s hlasom rozhodujúcim 
 

Andrea Sasváriová /Laura Sasváriová, Regina Bursová, Ján Szalay, David 
Balog/ 

Ľudovít Luby  /Michal Sopoliga, Alex Kostovčík/ 
Dalibor Kazík  /Mária Riedl, Vieroslava Grossrubatcher/  
Jozef Nagy /Kitty Bitterová, Arpád Fazekas, Gyorgy Bendegúz, Ákos 

Pirk,Leopold Kuchta, Rebeka Forgách/ 
Juliu Králik  /Roman Králik, Samuel Blanár, Cedrik Serri, Gaya Cantucci/ 
Béla Fehér       /Branislav Lančarič/ 
 
 
Členovia s hlasom poradným 
 
Pavol Bottan  /Matej Knepp/ 
Štefan Cipár  /Lukas Johanides/ 
Boris Stojka   /Matej Zentko, Daniel Ondo/ 
 
ad2/ 
 
HŠT - termínovník súťaží v sezóne 2020-2021  /fleuret, kord/ 
 
-kordové termíny boli stanovené, no vzhľadom k momentálnej pandemickej situácii 
sa podarilo usporiadať len jediny turnaj v Košiciach za účasti pretekárov 
východoslovenských klubov-KŠ Snina, Willard a KŠK 1903 10.10.2020. Ostatné 
turnaje momentále nie je možné usporiadať. V prípade zlepšenia situácie sa 



naplánujú súťaže pre obe zbrane od marca 2021. Súťaž sa nebude deliť na HŠT 
Výchd a HŠT Západ. 
 
ad3/ 
 
Kalendár súťaží Slovenského pohára v sezóne 2020-2021   /I.čast október-december 2020/ 
 
-termíny súťaží pre obe zbrane boli naplánované, no vzhľadom k aktuálej 
pandemickej situácii ich nebude možné zrealizovať  pravdepodobne do konca roku 
2020. V prípade, že bude situácia priaznivá, súťaže budú operatívne naplánované 
a zorganizované. Pani Kabil navrhuje organizovať súťaže za podmienky testovania 
účastníkov antigénovými testami. Preverí možnosti o testovaní a možnosti 
organizácie turnajov za splnenia potrebných podmienok. 
 
 
ad4/ 
 
CTM - čerpenie financií v roku 2020 - fleuret, kord 
 
Do klubov boli poslané tabuľky ohľadom čerpania financii CTM 2020 pre fleuret a 
kord. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 15.11.2020  
 
 
ad5/ 
 
Nominačné limity v neštandardnej sezóne 2020-2021 
 
Nakoľko je v aktuálnej sezóne prakticky nemožné zúčastňovať sa priebežne 
nominačných turnajov a zbierať tým potrebné body, návrh nominácie možnosti 
štartu na MEJaK, MSJaK, MEU23 a turnaja Olympijskej kvalifikácie bude plne v 
kompetencii reprezentačných trénerov jednotlivých zbraní, ktorí predložia návrh 
Trénerskej rade.   
 
 

 
ad6/ 
 
Rôzne 
 
- zaradenie športovcov do Národného registra pre testovanie  
Trénerská rada navrhuje zaradiť do Národného registra pre testovanie 
nasledovných pretekárov: 
 
KORD: 
Ján SZALAY, Alex DUDUC, Lukas JOHANIDES, Laura SASVÁRIOVÁ, Regina 
BURSOVÁ 
 
FLEURET: 
doplní reprezentačný tréner p. Nagy 
 



 
- pre pretekárov zaradených do reprezentácie a systému CTM bude povinné 
vypĺňať listy tréningových denníkov a týždenný sumár budú posielať 
reprezentačným trénerom najneskôr v pondelok nasledujúceho týždňa. Keďže vo 
fleurete je táto povinnosť už zavedená, pre kord je záväzná od 1.12.2020. V 
prípade nesplnenia si tejto povinnosti, môže byť pretekár vyradený z reprezentácie 
i CTM. 

 
- reprezentačné zrazy sa do konca roka 2020 vzhľadom na aktuálnu situáciu konať 
nebudú. Kluby zabezpečia tréningový proces v rámci svojich možností v 
domovských telocvičniach. 
 
-p. Kabil navrhuje sledovať kategóriu MINI a koncom sezóny prehodnotiť jej 
zoficiánenie pre obe zbrane 
 

-TR sa dohodla na príprave projektu Mapovanie šermiarskych klubov 

 

 

 
 
 
 
 
 
zapísala:   Andrea Sasváriová 
Bratislava, 15.11.2020  
 

 


