
Trénerská rada 2/2020-2021   14.12.2020 – ZOOM konferencia 

Prítomní: Július Králik, Jozef Nagy, Ľudovít Luby, Andrea Sasváriová, Dalibor Kazík, Ruth 
Kabil, Dárius Seko 

Ospravedlnení: Pavol Bottan, Peter Korčok 

 

PROGRAM 

1. Tréningový proces v kluboch 

2. CTM-návrh na rok 2021 

3. Rôzne 

 

ad1/ Tréningový proces v kluboch v momentálnej situácii prebieha v obmedzenom režime, 
častkrát v provizórnych priestoroch, nakoľko niektoré kluby trénujú v školských 
telocvičniach.  

Akadémia šermu trénuje v obmedzenom režime 5+1, každej tréningovej skupine sa 
zredukovali tréningy na 1-2 týždenne. Reprezentantom sa vytvoril priestor na 2-3 
šermiarske tréningy týždenne. Kondičná príprava prebieha mimo šermiarskych tréningov.  

KŠ Šamorín trénuje v rozdelenej hale na dve časti. Organizujú si v rámci možností 
tréningové turnaje. Každý deň sa trénuje, je cítiť úbytok detí, chýba konfrontácia šermiarov 
na turnajovej úrovni. 

STU trénujú v Malinove v priestoroch Športovej haly 2xdo týždňa, šermujú aj na aparát. 

KŠ Snina trénuje v skupinách 5+1 5dní týždni. Tréningy sú rozdelené na vekové kategórie. 
Obmedzenie v tréningu spôsobuje dištančné štúdium, časovo veľmi náročné pre deti. Deti 
dostávajú úlohy a cvičenia aj na doma. V prípade, že sa do telocvične nedá dostať/úprava 
povrchu v telocvični/ deti trénujú doma. 

WILLARD trénujú v obmedzenom počte 5+1, šermujú na Jedlíkovej, v rámci tréningu 
majú súťaž Klubová liga. Zaviedli kondičné tréningy s gymnastickým trénerom. 

KŠK 1903 trénujú 4+2 / 4deti+2tréneri /, každý má 3tréningy týždenne, raz v týždni je 
voľný šerm.  

BŠK Martinengo využíva možnosť tréningu v rámci priestorov AŠ, túto možnosť 
využívajú hlavne šermiari zaradení do reprezentácie a rezervy. Klub nemá možnosť 
momentálne trénovať viac, nakoľko priestory školskej telocvične, v ktorých zvykli trénovať  
sú momentálne uzavreté 

Nová Dubnica netrénuje sa, nešermuje sa. 

KŠŠ Zvolen trénujú 2x v týždni. 

BA MPC pretekár BA MPC Ján Szalay trénuje  naplno v rámci tréningovej skupiny 
v priestoroch AŠ  



ad2/   Návrh na zaradenie do CTM 2021 

 

TR navrhuje urobiť návrh vo februári až marci. V prípade výzvy MŠ pripraví návrh 
prípadne skôr. 

 

ad3/ Rôzne 

- do kategórie D NŠC boli zaradení: 

FAZEKAS Árpád, BENDEGÚZ György, PIRK Ákos, LANČARIČ Branislav 

- V rámci tvoriaceho sa projektu TR – Zmapovanie situácie v kluboch  prebehla návšteva 
p.Júliusa Králika 26.11.2020 v KŠ Snina. Správa je prílohou zápisu z TR 2/2020-2021 

-  dnes prebehne FIE – EFC videokonferencia, p.Králik bude informovať o jej výsledkoch. 

- p.Jozef Nagy – bude organizovať celodenný work shop Kondičná prípravy v šerme. Je 
určený pre trénerov, pretekárov a záujemcov z jednotlivých klubov, termin včas oznámi. 

- Ruth Kabil informovala ohladom zabezpečenia prípadného organizovania turnaja. 
Mobilná odberna jednotka je pre turnaj velmi nákladná záležitosť. Jediná možnosť 
antigénový test realizovaný 12 hodín pred turnajom na štandardnom odberovom mieste. 

 

 

zapísala   Andrea Sasváriová 

 

Bratislava  14.12.2020 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Projekt kluby športového šermu v SR. 

Na základe rámcovej dohody o zmapovaní situácie v šermiarskych kluboch (ŠK v ďalšom) pri rokovaní 
na virtuálnom zasadnutí TR 5.11.2020 som uskutočnil dňa 26.11.2020 pilotnú účasť do ŠK Snina. 
Predkladám správu z tejto cesty na využitie. 

Cestu som uskutočnil po dohovore termínu s hlavným trénerom v Snine, Daliborom Kazíkom. Získané 
informácie mi výrazne pomohli k príprave presnejšej špecifikácie tohto projektu a verím, že po 
prerokovaní v TR, prípadne v Trénersko-metodickej komisii (TMK) SŠZ bude sa môcť dobre rozbehnúť 
a poskytnúť očakávané výsledky a splnenie cieľov. 

1) Návštevu som uskutočnil v jednom dni, kde v danom termíne prebiehal tréning časti 
najvyspelejších pretekárov Klubu 

2) S ohľadom na pandemické opatrenia zo strany vlády SR sa Klub prispôsobil tak, že každý deň 
v týždni sa organizuje tréning s 5 pretekármi + tréner 

3) Veľkou výhodou Klubu je dobrá spolupráca so školou, reflektovaná vo voľnom prístupe do 
telocvične každý deň v týždni, keďže vstup do telocvične je zabezpečený mimo priestorov 
školy. 

4) Rozhodol som sa pre postup, kde som v krátkom rozhovore pred tréningom (cca 15 min), 
ktorý bol naplánovaný od 17 do 19 hod, najskôr priblížil moju predstavu projektu hlavnému 
trénerovi ŠK s dôrazom na to, aby bol tréning 100% reálny, bez akéhokoľvek zásahu „kvôli 
návšteve“. Informoval som, že budem so súhlasom Klubu, robiť video-záznam (súhlas som 
dostal). Počas tréningu som nijako nezasahoval, ale mimoriadne vhodné bolo, že vo voľných 
momentoch Dalibor prišiel ku mne a poskytol mi komentár k prebiehajúcim činnostiam, 
o metodike, ktorú v Klube používajú a o prostriedkoch, ktoré používajú pre špeciálny tréning 
zameraný na obratnosť, presnosť bodov pri práci na terčoch, tréning na nestabilnej podložke, 
gumové posilňovače atď. 

5) Celý tréning v dĺžke 1h40 je zaznamenaný a so súhlasom Dalibora bude k dispozícii trénersko-
metodickej komisii a prípadne ďalším trénerom. Zdôrazňujem, že si nemyslím, že sa má 
použiť na akékoľvek hodnotenie či kontrolu tréningového procesu v Snine (viď vstup 
kontrolóra p.Szalaya na Konferencii), ale môj návrh, ako jedného z cieľov projektu, je  
a) ponúknuť v prípade  záujmu trénerov v Snine názory trénerov z iných klubov 
b) zvážiť možnosť zblíženia sa metodiky tréningov v rôznych kluboch v SR v smere, ako sa 
pracuje podľa mojich informácií predovšetkým vo veľkých šermiarskych federáciách – GER, 
ITA, FRA – kde príchod trénera z iného klubu nerobí žiadne metodické problémy, keďže sa 
používa temer jednotná metodika v celej krajine, ktorá umožňuje začať prácu nového trénera 
tam, kde skončil jeho predchodca. V tejto oblasti by mali mať hlavné slovo, podľa mojej 
mienky, p. Jozef Nagy (absolvent Akadémi šermu pre vzdelávania trénerov v Budapešti) a p. 
Andrea Sasváriová (predsedkyňa Trénerskej komisie SŠZ) bez prílišného zdôrazňovania ich 
súčasného zamerania na kord či fleuret... 

6) Moje osobné návrhy: 
a) Každá návšteva klubu bude prebiehať rovnakou metodikou po prípadnom doplnení či 

zmenách postupu použitého mnou pilotne v Snine 
b) Pred tréningom sa uskutoční stretnutie s trénerom(mi), ktorý organizuje daný tréning, za 

účelom oboznámenia sa o pripravenom pláne tréningu (výkonnosť šermiarov, činnosti, 
ktorí budú prebiehať, prípadný časový plán jednotlivých činností, atď.), ako aj bližšom 
oboznámení trénerov o účele a cieľoch projektu 

c) Počas tréningu sa urobí video záznam taký podrobný, ako je to v danej situácii možné 
d) Člen TMK do tréningu nijakým spôsobom nezasahuje (pokiaľ nejde o nejaké vážne 

ohrozenie zdravia účastníkov tréningu), ale snaží sa o zaznamenanie čo najúplnejšieho 
obrazu o tréningovej činnosti 



e) Hlavné body budú zrejme:  
e1) rozcvička (všetky fázy vrátane všeobecnej i špeciálnej rozcvičky a cviční šermiarskych 
pohybov nôh),  
e2) šermiarska škola s trénerom,  
e3) iné cvičenia (v Snine to boli napr rôzne cvičenia pri práci so  zbraňou na terči – 
statické aj pohyblivé),  
e4) stretching a  
e5) prípadne posilňovanie či iné, tu nešpecifikované činnosti 

f) Pozorovateľ tréningu môže ku koncu tréningu ponúknuť prípadné dojmy a návrhy, spýtať 
sa na detaily, ktoré neboli zrejmé alebo vyžadujúce nejaké vysvetlenie, interpretáciu  či 
logické zdôvodnenie niektorej činnosti. Nesmie zabudnúť požiadať o súhlas o zverejnenie 
záznamu medzi trénermi iných klubov resp. v TMK 

7) Moje závery z pozorovaní získaných v Snine: 
a) Tréning veľmi dobre organizovaný s určením činnosti, vrátane časov ich vykonávania, tak, 

aby boli všetci zamestnaní tréningom bez zbytočných hluchých časov 
b) Keď bol jeden tréner (Martin Kazík) zamestnaný dávaním školy, druhý tréner dohliadal na 

prácu tých, ktorí pracovali pri zápasoch voľného šermu alebo na terčoch. Tu sa mi javila 
potreba väčšieho dohľadu nad šermiarmi, ktorí to nie vždy dokázali bez odozvy od 
trénera robiť tak, aby nerobili chyby v technike, koordinácii 

c) Odporučil som trénerom, aby zvážili povinnosť šermovať v plnom oblečení (vrátane 
šermiarských nohavíc, teda úplne rovnako ako na súťažiach) voľné zápasy jednak 
z dôvodu bezpečnosti predpísanej pravidlami FIE, ako aj z metodického hľadiska, aby 
šermiari neboli rušení na súťaži tým, že v iných podmienkach šermujú na tréningu 
a v iných na súťažiach 

d) Zdá sa, že môže dobre poslúžiť video záznam zo „školy“, kde tréner vidí šermiara iba 
z pohľadu pred sebou, ale vďaka videu uvidí, ako to vyzerá zo strany, kde môže zistiť, že 
treba niečo v práci šermiara zmeniť, upraviť... 

Veľmi pekne ďakujem, úprimne, za spoluprácu Daliborovi aj Martinovi pri projekte a budem rád, ak 
niečo z toho prispeje aj k ich práci v Snine, ktorú si mimoriadne vážim a cením. 

 

 

 

 

Julius Králik 

Bratislava, december 2020 


