
 
Vážené šermiarske hnutie, dovoľujem si Vám predložiť v krátkosti rozpracovaný 
materiál, ktorým chcem naznačiť môj zámer, v prípade zvolenia za prezidenta SŠZ. 
 
   Aby bol zabezpečený chod predsedníctva, jeho uznášania schopnosť, rôznorodosť 
názorov, tak navrhujem 9 členné predsedníctvo s nasledujúcimi komisiami : 
    1, komisia pre medzinárodné vzťahy 
    2, komisia rozhodcovská 
    3, komisia metodicko -  vzdelávacia 
    4, komisia odborná – trénerská / lekár, psychológ atď./ 
    5, komisia mládeže 
    6, komisia ekonomicko – marketingová 
    7, komisia organizačná / org. turnajov, STK, disciplinárna, inventár SŠZ / 
    8, komisia zastupujúca športovcov. 
 
V krátkosti uvediem návrhy spojené s činnosťami uvedených komisií. 
 
Všetci zvolení predsedovia komisií, by boli členmi predsedníctva SŠZ,  zároveň 
s možnosťou si vytvoriť pracovnú skupinu . 
 
Predseda medzinárodnej komisie by mal/a/ spolupracovať hlavne s gen. sekretárom pri 
zabezpečovaní agendy smerom k FIE, EFF, všetkých ostatných medzinárodných 
podujatiach doma a v zahraničí. Predpokladám aj honorovanie tejto činnosti v rámci 
pracovného úväzku. 
 
Rozhodcovská komisia má za úlohu :  
a, zabezpečiť a nominovať rozhodcov na podujatia organizované SŠZ. 
b, nominovať rozhodcov na medzinárodné podujatia, kde to vyžaduje predpis FIE. 
c, vypracovať zoznam rozhodcov a objednať licencie / FIE/. 
d, organizovať školenia rozhodcov  ročne min.1x. a zabezpečiť ich doškolovanie. 
e, minimálne ročne pripraviť jedného rozhodcu na medzinárodné skúšky FIE. 
 
Komisia metodicko – vzdelávacia má za úlohu : 
a, zabezpečiť min. 1 x do roka školenie trénerov podľa potreby a kvalifikácie SŠZ. 
b, spolupracovať s FTVŠ UK ,s možnosťou otvorenia skupiny poslucháčov – študentov 
so zameraním na špecializáciu šerm. 
 
Komisia odborná – trénerská : 
a, zabezpečiť a koordinovať plány príprav reprezentačných družstiev doma a v zahraničí, 
b, spolupracovať  na zostrojovaní kalendára podujatí doma a v zahraničí, 
c, stanovovať nominačné kritéria na podujatia hradené SŠZ, 
d, navrhovať reprezentačné družstvá. 
e, zabezpečovať spoluprácu s ostatnými odborníkmi podľa potreby / lekár, masér, 
psychológ atď ./ 
 
 



Komisia mládeže : 
a, organizovať spoločné podujatia talentovanej mládeže  
b, vypracovávať kalendár súťaží mládeže, 
c, zabezpečovať činnosť CTM a športových tried, 
 
Komisia ekonomicko – marketingová : 
a, byť nápomocný pri riešení ekonomických záležitostiach SŠZ / dane, odpisy atď./ 
b, vypracovať možnosti spolupráce a osloviť potencionálnych sponzorov pre SŠZ ,  
 
Komisia organizačná : 
a, vytvoriť skupinu pre zabezpečenie a usporiadanie domácich a medzinárodných 
turnajov pod záštitou SŠZ, 
b, vydávať rozpisy podujatí – turnajov, športovo technickú činnosť, evidenciu majetku 
SŠZ, podľa potreby disciplinárku, 
 
Zástupca športovcov :  
a, bude zastupovať a športovcov v predsedníctve SŠZ, informovať o problémoch, 
návrhoch , sťažnostiach športovcov. 
 
Organizačné návrhy – pre zlepšenie chodu sekretariátu : 
 
a, posilniť prácu sekretariátu , hlavne medzinárodnú agendu v rozsahu úväzku podľa 
potreby 
b, zvýšiť právomoci gen. sekretára hlavne pri zabezpečení a zúčtovaní finančných záloh, 
pre rýchlejšie vybavovanie 
c, naplánovať zasadnutia predsedníctva vopred predpokladom 4 x ročne. 
 
Členská základňa – poznatky a návrhy , 
 
Hlavný cieľom rozvoja slovenského šermu je nutný rozvoj členskej základne. Rozvoj 
mládeže,  je priamo úmerná technickým zázemím / telocvične, šermiarne / a trénerským 
obsadením. Je nutné, aby sa vytvoril priestor pre trénerov mládeže, ktorých je potrebné 
zamestnať formou živnosti z prostriedkov CTM. Tento trend potvrdili aj doteraz 
zamestnaní tréneri mládeže / p.Sasváriová, Kazík/, keď sa v poslednom období zvýšila 
členská základňa mládežníckeho šermu v korde. Preto navrhujem , aby aj vo fleurete bol 
tréner mládeže financovaný priamo cez SŠZ. 
Navrhujem vytvoriť z uvedených dôvodov funkčné centrá pod vedením už spomínaného 
trénerského modelu.  
Rozdelenie centier by bolo nasledovné : na východe Slovenska /Snina ,Prešov,  Košice/ - 
pod vedením p. Kazík, Bratislava, Zvolen – p.Sasváryová, Šamorín -/je potrebný tréner/.   
Tréneri CTM by mali za úlohu koordinovať a zabezpečovať spoločnú prípravu hlavne 
voľné soboty a nedele podľa vopred dohodnutého plánu. V tomto smere je potrebné 
pokračovať spoluprácu s oddielmi MP, tak na úrovni mládeže, ako aj v ostatných 
kategóriach. V posledných rokoch bola táto spolupráca úspešná a obojstranne výhodná. 
 
 



Reprezentácia , 
 
na základe dosiahnutých výsledkov v posledných obdobiach je treba konštatovať, že naši 
pretekári nedosahujú očakávané výsledky. Preto je potrebné sa pokúsiť tento stav 
postupne zmeniť. Navrhujem opatrenia : 
 
a, pri menovaní reprezentačných družstiev, zaradovať pretekárov do jednej kategórie, tam 
kde práve od nich čakáme najlepšie umiestnenie, 
b, zaviesť povinné spoločné tréningy pre reprezentantov v rozsahu 2 – 3 krát do týždňa, 
pripraviť krátkodobé sústredenia  podľa harmonogramu /soboty – nedele, prázdniny/, 
c, využiť možnosti spoločných tréningov v blízkom zahraničí / ČR, Maď, Pol./  
 
Aby bolo možné plniť tieto ciele, je si treba zvážiť, či pre slovenskú reprezentáciu nestačí 
jeden kvalifikovaný reprezentačný tréner na plný úväzok hradený priamo zo SŠZ 
s možnosťou živnosti. 
Úlohou RT by bolo :  
a, navrhovať reprezentačné družstvá  
b, vypracovať harmonogram a viesť spoločné tréningy reprez. družstiev, 
c, navrhovať kalendár domácich kontrolných turnajov 
d, navrhovať nominačné kritéria na vrcholné podujatia. 
 
Ostatné návrhy :  
na základe skúseností, vieme povedať, že vrcholné podujatia, ako ME, MS,  nie sú 
vhodnou súťažou pre zbieranie skúseností tých pretekárov, ktorí vypadnú v prvom kole.  
Navrhujem, aby boli stanovené silnejšie nominačné kritéria rozdelené A – B limit. 
A – limit by slúžil pre pretekárov, ktorí splnia požadovaný limit RT 
B –  možnosť účasti na vlastné náklady, ale nie veľmi odlišný od /A/. 
Finančné prostriedky, ktoré na základe tohto modelu sa neminú, treba využiť na prípravu. 
Mali by sme sa vyvarovať takým prvkom v činnosti SŠZ, aké zabezpečujú cestovné 
kancelárie.  
Navrhujem, aby každé tri roky bolo zabezpečené rovnaké športové oblečenie pre RD. 
Budem preferovať nákup  automobilu, ktorý by slúžil v prvom rade pre RD, s tým že ho 
môžu využiť aj kluby atď. za prísnych dopredu stanovených kritérií. 
Mojim cieľom bude dostať do hnutia mladých ľudí, vytvoriť im podmienky pre prácu, 
aby postupom času sa mohli realizovať v našom šermiarskom hnutí , ako aj 
v zahraničných štruktúrach . 
 Domáce vrcholné podujatia, ako M- SR vo všetkých disciplínach a kategóriach, by sa 
mali konať v rovnakom termíne  / spoločné termíny pre : kadetov – juniorov – seniorov/.  
V rámci činnosti SŠZ navrhujem sa  zaoberať s myšlienkou možnosti zavedenia šermu 
seniorov / nad 40 r./ a v budúcnosti šermom telesne postihnutých. 
 
Na záver sa chcem poďakovať, všetkým tým, ktorí sa podieľali a doteraz podieľajú 
na práci v našej šermiarskej rodine. 
 
S pozdravom PaedDr.Érsek Árpád  


