
                                           PLÁN  ČINNOSTI NA ROK  2021 

 

V  roku 2021 pandémia CORONA vírusu pokračuje ďalej. Akcie planované na tento rok musime  

operatívne prispôsobovať aktuálnym epidemiologickým opatreniam  a COVID automatu, ktorý platí 

pre celé Slovensko. 

Najdôležitejšou športovou udalosťou tohoto roku by mali byť v lete  Olympijske hry v Tokiu. Keďže 

žiaden náš reprezentant nemá šance postúpiť priamo na OH, musíme sa zamerať na Európsku 

kvalifikáciu, ktorá by sa mala uskutočniť v apríli v Madride. Cieľom je zabezpečiť najlepšiu prípravu na 

tento turnaj. 

V  oblasti ekonomiky a managmentu je hlavná úloha na rok 2021 hľadanie partnerov pre SŠZ. Rok 

2020 bol celosvetovo poznačený COVIDOM a ekonomickým poklesom a partneri sa preto hľadajú 

veľmi ťažko. Propagácia a medializácia šermu je jednou z ciest na získanie nových partnerov. 

Úlohou a cielom ŠTK bude v tomto roku sledovať aktuálnu situáciu, epidemiologické opatrenia, 

zákazy a povolenia športovej činnosti. Ak to situácia dovolí,  pripraviť spolu s trénermi  kalendár 

súťaží pre jednotlivé kategorie tak, aby sa každý športovec vo svojej kategórii mohol zúčastniť 

minimálne troch pretekov, aby bol charakterizovaný ako aktívny športovec. Vytvoriť podmienky pre 

uchádzanie sa ďalšieho ročníka SPJ Grand Prix. 

V oblasti mládeže - projekt  HŠT sa osvedčil, VV prepláca náklady spojené s ubytovaním a cestovným, 

aby sa súťaží mohlo zúčastniť čo najviac detí. V roku 2021 plánujeme  pokračovať v tomto trende, 

pokiaľ to situácia dovolí.. 

Ďalším projektom v komisii mládeže je projekt neoficiálnych MS-SR kategóriii MINI pre kord. 

Komisia rozhodcov plánuje urobiť  školenia a následne aj skúšky pre nových mladých rozhodcov a 

aktualizovať pravidlá šermu.. 

Komisia trénersko – metodická - do konca roka by mali  prebehnúť skúšky nových trénerov na 1. 

stupeň/ kvôli pandemii sa všetko posunulo na rok 2021/.Ak situácia dovolí, bude sa pokračovať 

v školeniach a vzdelávaniach trénerov.  

  

Ciele na rok 2021 reprezentácia fleuret + kord: 

- účasť na olympijskej kvalifikácii  v Madride s cielom vybojovať si miestenku na OH Tokio 2021 

-kvalifikovať sa na MEK,MSK,MEJ,ME-23. ME a MS seniorov 

 

Výkonnostné ciele plánované na rok 2021 - fleuret 

Fleuret kadeti:  



Disponujeme mladým družstvom, cieľom je jedno umiestnenie do 8. miesta na MEK družstiev a  1x 

umiestnenie do 16. miesta na MEK a 1 x do 32. miesta na MSK.  

Fleuret juniori: 

Vzhľadom k tomu, že FIE sezónu 2020-21 anulovalo, 2-3 umiestnenia do 64. miesta na svetových 

pohároch juniorov do konca roka 2020. V prípade, že sa MSJ 2021  budú konať 1 x do 64. miesta. 

Fleuret U23 muži: 

V tejto vekovej kategórii nedisponujeme pretekármi, ktorí sa pravidelne zapájajú do tréningového 

procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepší junior splnil kvalifikačné kritériá na ME U23.  

Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch FIE, 

Majstrovstvách Európy. Postup do 90. miesta v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 2020.  

Fleuret kadetky:  

Vzhľadom k tomu, že FIE a EFC sezónu 2020-21 anulovalo, 2-3 umiestnenia do 64. miesta na 

Európskych pohároch juniorov do konca roku 2021.   

Fleuret juniorky: 

Vzhľadom k tomu, že FIE sezónu 2020-21 anulovalo, 2-3 umiestnenia do 64. miesta na svetových 

pohároch juniorov do konca roku 2021. V prípade, že sa MSJ 2021  budú konať 1 x do 64. miesta.  

Fleuret U23 ženy: 

V tejto vekovej kategórii nedisponujeme pretekármi, ktorí sa pravidelne zapájajú do tréningového 

procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepšia juniorka splnila kvalifikačné kritériá na ME U23.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch FIE, 

Majstrovstvách Európy. Postup do 90. miesta v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 2020.  

Jozef Nagy, reprezentačný tréner fleuret 

 

 

 

Výkonnostné ciele plánované na rok 2021 - kord 

Kord kadeti: 

Momentálna výkonnosť kadetov nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, takže s ich účasťou sa na MEJaK  

a MSJaK sa nepočíta.  



Kord juniori: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že  FIE zrušilo všetky turnaje SPJ v sezóne 2020-2021 a pôvodný nominačný cieľ - 

splnenie nominačných kritérií na MEJ Poreč  a MSJ Salt Lake City  1-2 pretekárov / Michal Sopoliga, Matej 

Zentko /  sa splniť nepodarilo, nepočíta sa s účasťou ani na preložených MSJaK v Káhire 2021.  

Kord U23 muži: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že EFC v sezóne 2020-2021 zrušilo všetky turnaje U23 a v sezóne 2019-2020 

splnili nominačné kritériá na ME U23 Liberec  3 pretekári  /Alex Duduc, Lukas Jakub Johanides, Samuel 

Stolár/, budú nominovani na U23 Udine. Výkonnostný cieľ pretekárov: umiestnenie  2x 64-ka a 1x 32-ka 

Kord seniori: 

Cieľom je zisk bodového umiestnenia zo Satelitného turnaja, resp. Svetového pohára a štart najlepšieho 

seniora v nominačnom rebríčku na Olympijskej kvalifikácii 2021 v Madride. /Ján Szalay/. Ůčasť na ME 

Plovdiv 2021 v súťaži jednotlivcov aj družstiev /Ján Szalay, Lukas Jakub Johanides, Alex Duduc/. 

Výkonnostný cieľ pretekárov: umiestnenie 3x64-ka /postup z do eliminácie zo základného kola/ v súťaži 

jednotlivcov a 16-ka v súťaži družstiev.  

Kord kadetky: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že  EFC zrušilo všetky turnaje EPK v sezóne 2020-2021 a pôvodný nominačný cieľ - 

splnenie nominačných kritérií na MEK Poreč  a MSK Salt Lake City  1-2 pretekárok / Vieroslava 

Grossrubatscher, Želmíra Grossrubatscher /  sa splniť nepodarilo, nepočíta sa s účasťou ani na preložených 

MSK v Káhire 2021. Žiaľ Želmíra je medzitým juniorka. 

Kord juniorky: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že  FIE zrušilo všetky turnaje SPJ v sezóne 2020-2021 a pôvodný nominačný cieľ - 

splnenie nominačných kritérií na MEJ Poreč  a MSJ Salt Lake City  1pretekárkou  /Regina Bursová/  sa splniť 

nepodarilo, nepočíta sa s účasťou ani na preložených MSJaK v Káhire 2021.  

Kord U23 ženy: 

Vzhľadom ku skutočnosti, že EFC v sezóne 2020-2021 zrušilo všetky turnaje U23 a v sezóne 2019-2020 

splnili nominačné kritériá na ME U23 Liberec  2 pretekárky  /Regina Bursová, Laura Sasváriová/, budú 

nominované na U23 Udine 2021. Výkonnostný cieľ pretekárok: umiestnenie  2x 64-ka. 

Kord seniorky: 

Cieľom je zisk bodového umiestnenia zo Satelitného turnaja, resp. Svetového pohára a štart najlepšej 

seniorky v nominačnom rebríčku na Olympijskej kvalifikácii 2021  v Madride  /Laura Sasváriová/  Ůčasť na 

ME Plovdiv 2021 v súťaži jednotlivkýň /Laura Sasváriová/. Výkonnostný cieľ: umiestnenie v 64-ke. 

 

Andrea Sasváriová, reprezentačná trénerka – kord                                     

 



ROZPOČET: 

 

Na rok 2021 Ministersto školstva  pridelilo SŠZ  sumu  185.424 EUR. Tieto prostriedky majú presne 

určený účel plnenia: 

1. 27.814 EUR pre mladež- pomerne do klubov podla počtu aktívnych športovcov do 23 rokov 

2. 37.085 EUR - rozvoj talentovanej mladeže 

3. 46.356 EUR –športová reprezentácia 

4. 27.814 EUR - administratíva 

Zvyšok  46.356 EUR je určený na projetky, modernizáciu športovej infraštruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


