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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
 

prezidentke občianskeho združenia Slovenský šermiarsky zväz 
 
 
 

Správa z auditu účtovnej závierky 
 

Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenský šermiarsky 
zväz (ďalej aj „občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 
 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie občianskeho združenia Slovenský šermiarsky zväz k 31. decembru 
2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve).  
 
Základ pre názor  
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od občianskeho združenia 
sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu 
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné 
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské 
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné 
kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  



Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za 
opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to 
potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti 
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť 
jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale 
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa 
dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené 
štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť občianskeho 
združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných 
do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej 
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Náš vyššie uvedený názor 
na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  
 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, 
ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne 
nesprávne.  
 
Posúdili sme, či výročná správa občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých 
uvedenie vyžaduje zákon o športe. 
 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s 
účtovnou závierkou za daný rok,  

• výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o športe. 
 
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  
sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili 
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom 
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali 
uviesť.  
 
 
Bratislava, 6. máj 2019 
 
 
 
 
 
Audítorská spoločnosť: Kľúčový štatutárny audítor: 

SISA auditing spol. s r.o. Ing. Zita Porubská, CA 
Na paši 4, 821 02 Bratislava Licencia SKAU č.957 
Licencia SKAU č.18 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 0 8 0 6 4 3 7 /SID     
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednot-
ky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.  
Slovenský šermiarsky zväz je občianske združenie založené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
Dátum založenia: 15. 6. 1990 
 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a  
priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 
Štatutárny orgán - Prezidentka: Judr. Tatiana Drobná. 
Kontrolór: Dr.univ.,ICLic. Juraj Szalay PhD. 
Najvyšším orgánom je Konferencia SŠZ, 
Výkonný výbor, ktorý riadi SŠZ medzi konferenciami. 
Členovia Výkonného výboru: Judr. Tatiana Drobná (prezident SŠZ), Attila Érsek (viceprezident SŠZ), Ruth Kabil, Karo-
lína Belás, Gábor Asványi, Ľudovít Luby, Andrej Churý, Juraj SZALAY ml.  
Disciplinárna komisia – vytvára sa podľa potreby pre každý konkrétny prípad 
 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva.  
Slovenský šermiarsky zväz je športovou organizáciou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a na území Slo-
venskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
Poslaním SŠZ je predovšetkým: 
- rozvoj športového šermu na území SR predovšetkým v oblasti podpory mládeže, trénerov a rozhodcovských kádrov 
pre súťaže v šerme 
- organizovanie súťaží v šerme 
- podporovať organizovanie súťaží pre zdravotne znevýhodnených športovcov 
- zastupovanie, presadzovanie a chránenie záujmov členov SŠZ vo vzťahu k orgánom verejnej správy, k 
medzinárodným športovým organizáciám a iným medzinárodným organizáciám, ktorých je členom, ako aj iným PO a 
FO 
- zabezpečovanie účasti členov na medzinárodných šermiarskych podujatiach 
- zabezpečenie osvety a vzdelávania šermiarov pre dodržiavanie antidopingových pravidiel FIE a WADA 
- zabezpečenie vzdelávania trénerov a rozhodcov šermu, funkcionárov a ostatných členov SŠZ 
- zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach 
- plniť ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle ustanovení zákona o športe 
Ako zdaňovanú činnosť výnimočne vykonáva reklamnú a propagačnú činnosť. 
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo-
bie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 1 k čl. I  ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 3 
z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou 0 0 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
účtovného obdobia 

47 34 

 
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. nemá 
 
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. áno 
 
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú 
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 
Od roku 2018 sa zmenilo analytické členenie (skupiny výdavkov/príjmov) v rámci syntetických účtov nákladov a výnosov.  
V dôsledku toho nie sú hodnoty za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v článku IV. v plnom rozsahu po-
rovnateľné. Tieto zmeny nemajú vplyv na finančnú hodnotu  majetku, záväzku, základného imania a na výsledok hospodárenia 
účtovnej jednotky. 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, nebol 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, nebol 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok 
obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok je ocenený 
reálnou hodnotou, pričom reálna hodnota je stanovená oceňovacím modelom založeným na výdavkovom prístupe, t.j. 
vychádzajúc zo sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie podobného majetku 
g) dlhodobý finančný majetok, nemá 
h) zásoby obstarané kúpou, nemá 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, nemá 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, nemá 
k) pohľadávky, 
ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávaciu cenou pri odplatnom nadobudnutí 
l) krátkodobý finančný majetok (peňažné prostriedky a ceniny), 
ocenený menovitou hodnotou 
m) časové rozlíšenie na strane aktív, 
náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej sú-
vislosti s účtovným obdobím 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávacou cenou pri ich prevzatí, rezervy sa oceňujú odhadom 
v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
o) časové rozlíšenie na strane pasív, 
výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej sú-
vislosti s účtovným obdobím  
p) deriváty, nemá 
r) majetok a   záväzky zabezpečené derivátmi. nemá 
 
4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného ma-

jetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. 
Škoda Octavia nadobúdacia hodnota 11 370,-   zostatková hodnota 0,- 
Table Stand for SG31 10 ks nadobúdacia hodnota 25 890,-  nadobudnuté 9/2015, doba odpisovania 6 rokov, rovnomer-
ný odpis, ročná odpisová sadzba 1/6 
Hliníkové planše 4 ks nadobúdacia hodnota 8 125,-  nadobudnuté 3/2016, doba odpisovania 6 rokov, rovnomerný od-
pis, ročná odpisová sadzba 1/6 
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 
Drobný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene do 1 700 EUR/ks sa účtuje pri odovzdaní do používania na účet 501 – 
Spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene do 2 400 EUR/ks sa účtuje pri obstaraní do ná-
kladov na účet 518 – Ostatné služby. 
 
 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 
Zväz účtuje o rezervách na nevyčerpané dovolenky a na iné náklady, ktoré sa vzťahujú na dané účtovné obdobie. 
 



Strana 3 
 

 
Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého 
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa 
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdo-
bia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného 
obdobia 
Tabuľka 2 

 

P
o
z
e
m
k
y 

Ume-
lecké 
diela 
a zbi
erky 

S
t
a
v
b
y 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľ-
ské celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný maje-
tok 

Obstaranie 
dlhodobé-
ho hmot-

ného 
majetku 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na 
dlhodo-

bý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

 
 

 34 015 11 370      45 385 

prírastky           2 950   

úbytky 
 

 
      2 950   

presuny 
 

 
         

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   34 015 11 370      45 385 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

   12 552 11 370      23 922 

prírastky   
   5 670       5 670 

úbytky 
           

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   18 222 11 370      29 592 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

prírastky              

úbytky            

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

Zostatková 
hodnota - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

   21 463 0   0   21 463 

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   15 793 0   0   15 793 

 
2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. Nemá 
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3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
Osobný automobil je poistený povinným a havarijným poistením. Ročné poistné je 373,31 EUR. 
4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek 
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodo-
bého  finančného  majetku. nemá 
5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis 
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. nemá 
6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného ma-
jetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocene-
nia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Nemá 
7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvor-
ba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného úč-
tovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. nemá 
8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňova-
nú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
Len nezdaňovaná činnosť: 
r. 043 Súvahy - Pohľadávka za neuhradenú FO Klub šermu Snina: 58,32 Eur  
r. 043 Súvahy - Pohľadávka za neuhradenú FO Klub šermu Slávia STU Bratislava: 102,24 Eur  
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za cestovné poistenie: 500,00 Eur (r. 2017 : 500) 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za navijaky: 2 647,26 Eur 
9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. Neboli 
10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
Tabuľka 3 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho úč-
tovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 3 307,82 500,00 
Pohľadávky po lehote splatnosti  1 238,78 
Pohľadávky spolu 3 307,82 1 738,78 
 
11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období sú za rok 2018 v sume 1 900,73 Eur. Významnú sumu tvoria letenky na športové podujatie 
v roku 2019 v sume 1 220 Eur a 419 Eur. 
12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za 
bežné účtovné obdobie, a to 

   a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; 
za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok 
na konci bežného účtovného obdobia, 
Tabuľka 4 

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bež-
ného účtovného 

obdobia 
Imanie a fondy 

Základné imanie      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia majetku a 
záväzkov 
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Oceňovacie rozdiely z 
precenenia kapitálo-
vých účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný vý-
sledok hospodárenia 
minulých rokov 

55 167,34   10 034,68 65 202,02 

Výsledok hospodáre-
nia za účtovné obdo-
bie 

10 034,68 1 767,01  -10 034,68   1 767,01 

Spolu 65 202,02 1 767,01 
 

  66 969,03 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,   úbyt-
ky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
Zisk r. 2017 vo výške 10 034,68 Eur bol preúčtovaný do nevysporiadaného VH minulých rokov 
 
14)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bež-
ného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

Tabuľka 5 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 
bežného účtov-
ného obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie ale-
bo zníženie 

rezerv 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného ob-

dobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv : 
Rezerva na nevyčerpanú dovo-
lenku (HM + odvody) 

  
 

1 890,85 

 
 
 

  
 

1 890,85 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu  1 890,85   1 890,85 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv v tom : 
Rezerva na audit 
Rezerva na účtovnú závierku 

  
 

780,00 
348,00 

   
 

780,00 
348,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu  1 128,00   1 128,00 
Rezervy spolu   

3 018,85 
   

3 018,85 

Predpokladaný rok použitia rezervy je 2019. 
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, 

prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
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Tabuľka 6 
 

Stav na začiatku bež-
ného účt. obdobia 

 
Prírastky  (+) 

 
Úbytky (-) 

Stav na konci 
bežného účt. 

obdobia 

Účet 325 - Ostatné záväzky, z 
toho : 

0 7 191,00 7 191,00 0 

               príspevky zväzom na činnosť 0 6 660,00 6 660,00 0 

               záväzky z osobitných nákladov 0 531,00 531,00 0 

Účet 379 - Iné záväzky, z toho : 0 27 744,92 27 581,57 163,35 

              záväzky z akcií 0 18 840,20 18 840,20 0 

              iné záväzky 0 8 904,72 8 741,37 163,35 

 
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, viď. tabuľka č. 7 

 
Tabuľka 7 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou do-
bou splatnosti do jedného  roka 4 613,87 1 300,42 

Krátkodobé záväzky spolu 4 613,87 1 300,42 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  1 343,61 1 305,22 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 1 343,61 1 305,22 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 5 957,48 2 605,64 

 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 
 
z obchodného styku 1 190,67  (r.2017: 1 241,46) 
voči zamestnancom 0 (r.2017: 58,96) 
daňové 3 259,85 (r.2017: 0) 
ostatné záväzky 163,35 (r2017 :0) 
 
záväzky zo sociálneho fondu 1 343,61 (r.2017 : 1 305,22) 
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a   čerpanie sociálneho fondu počas účtovného 

obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 
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Tabuľka 8 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 305,22 0,00 

Tvorba na ťarchu nákladov 117,14 1 305,22 
Tvorba zo zisku   
Čerpanie 78,75  
Stav k poslednému dňu účtovného ob-
dobia 1 343,61 1 305,22 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, 
druhu, hodnoty v   cudzej mene a   hodnoty v   eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splat-
nosti a formy zabezpečenia, účtovná jednotka nemá žiadne úvery a výpomoci 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 
15)  Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého majetku: 3 571,66 Eur 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
zostatková hodnota majetku obstaraného dotáciou: 7 643,00 Eur 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, daru, 
nevyčerpaný účelový dar od f. Transpetrol: 10 000 Eur 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, nemá 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, nemá 

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“), 
nemá 
g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského. nemá 

Tabuľka 9 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

zostatková hodnota bezodplatne na-
dobudnutého majetku 3 571,66 4 286,83 

majetok obstaraný dotáciou  7 643,00 10 510,00 
zostatok grantu / účelového daru 10 000,00 0 
 
16)  Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 
nemá 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti nemá 

 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
     3. viac ako päť rokov. 
 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných dru-
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hov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.  
Tabuľka 10 

 
Výnosy 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Zdaňovaná činnosť  949,97 0,00 
Tržby z predaja služieb 949,97  
       Sprostredkovanie  949,97  
Nezdaňovaná činnosť 15 000,00 0,00 
Tržby z predaja služieb 15 000,00  
       Charitatívna reklama 15 000,00  
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 
 
Tabuľka 11 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

dary 715,17 1 355,00 
príspevky od iných organizácií 3 263,40 31 990,00 
príspevky od fyzických osôb   
osobitné výnosy 14 787,00 3 547,00 
       príjem za štartovné  12 725,00 1 375,00 
       príjem za licencie 1 931,00 2 172,00 
       Iné 131,00 0 
členské príspevky 2 913,00 2 759,00 
iné ostatné výnosy 27,09 755,81 
 
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 12 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu 176 646,00 159 517 
Dotácia pre oblasť športu - Národné športové projekty 16 500,00 500,00 
Príspevok – Šport pre všetkých 0 2 400,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 3 263,40 31 990,00 
 
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostat-
ných nákladov. 
Tabuľka 13 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Spotreba materiálu 2 831,77 1 667,48 
Opravy a udržovanie 1 215,38 0,00 
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Cestovné 3 345,60 4 354,45 
Náklady na reprezentáciu 1 212,36 0,00 
Ostatné služby 19 972,81 19 249,64 
       nájomné 3 803,16 3 956,46 
       ekonomické služby 10 956,00 8 400,00 
       reklamné náklady 2 656,46 0,00 
Mzdové náklady 30 690,10 23 994,58 
Sociálne a zdravotné poistenie 10 297,71 8 314,96 
Zákonné sociálne náklady 1 841,65 3 226,12 
Ostatné sociálne náklady 155,44 0,00 
Ostatné dane a poplatky 64,58 75,33 
Zmluvné pokuty a penále 4,99 0,00 
Ostatné pokuty a penále 30,00 0,00 
Odpis pohľadávky 938,78 0,00 
Dary 2 950,00  
Osobitné náklady  122 048,55 104 720,13 
Významné položky osobitých nákladov:   
       náklady na trénera 9 600,00 7 203,43 
       špeciálny športový materiál  34 235,63 
       sústredenia a výjazdy  2 839,73 
       MS, ME, OH  11 881,16 
       letenky 12 516,81  
       Štartovné 1 425,00  
       medzinárodné akcie 13 207,01 12 045,21 
       domáce akcie 43 051,17 12 811,65 
       CTM 6 611,35 11 941,36 
       dobrovoľníci 5 460,00  
       ocenenia 3 062,24  
       finančné ocenenia 1 000,00  
       Licencie 1 800,00  
       náklady na športovcov 3 154,73 2 851,72 
Ostatné náklady 1 199,91 1 009,22 
Odpisy 5 670,00 5670 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 24 841,01 27 771,18 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 2 385,00 0,00 
 
Porovnateľné údaje 
V dôsledku zmien uvedených na strane 2 v článku II. odsek 2 nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v tabuľke 13 úplne porovnateľné s hodnotami za bežné účtovné obdobie. 
 
(6) Prehľad o účele a   výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. nemá 
(7) Opis a   suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Tabuľka 14 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdo-
bia 

bezprostredne predchádzajú-
ceho účtovného obdobia 

Kurzové straty 6,49 0,00 
 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za 
účtovné obdobie v členení na náklady za 
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Tabuľka 15 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 2 100,00  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  
súvisiace audítorské služby  
daňové poradenstvo  
ostatné neaudítorské služby  
Spolu 2 100,00   
 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. nemá 
 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov. nemá 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: nemá 
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo nemá 
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. nemá 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v 
súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a   iných finančných derivátov, nemá 
b) povinnosť z opčných obchodov, nemá 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 
alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných 
zmlúv, 
SŠZ má v prenájme kanc. priestory a priestor na parkovanie, ročná výška nájomného je 3 803,16 EUR. 
e) iné povinnosti. nemá 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. nemá 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 
zostavenia. nemá 
 
 
 
 



1 
 

SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ 
Výročná správa za rok 2018 

 
 
 

 
 
 
 

06.05.2019 



2 
 

1.  Slovenský šermiarsky zväz – SŠZ 

 

Sídlo:              Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO: 30806437  

DIČ: 2021786591 

web:  www.slovakfencing.sk 

e-mail: slovakfencing@mail.t-com.sk 

 

Slovenský šermiarsky zväz je členom Slovenského olympijského výboru 
(SOV) a Konfederácie športových zväzov (KŠZ). 

 

                         
 

Slovenský šermiarsky zväz je členom Medzinárodnej šermiarskej federácie 
Federation International d’Escrime (FIE), Európskej šermiarskej 
konfederácie  European Fencing Confederation (EFC) 

 

 

 

                       

http://www.slovakfencing.sk/
mailto:slovakfencing@mail.t-com.sk
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Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz: 
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2.  Organizačná štruktúra Slovenského šermiarskeho zväzu 
 

Prezidentka  JUDr. Tatiana DROBNÁ 
Generálny sekretár Gabriela GERŠIOVÁ 
Viceprezident SŠZ  
pre medzinárodné vzťahy Attila ÉRSEK, MBA 
Komisia rozhodcov Mgr. Karolína BELÁS 
Komisia metodicko-vzdelávacia Ing. Ľudovít LUBY 
Organizačná komisia a ŠTK Andrej CHURÝ 
Komisia pre ekonomiku a marketing Mgr. Gábor ÁSVÁNYI, MBA 
Komisia mládeže Rúth KABIL 
Zástupca športovcov JUDr. Juraj SZALAY ml. 
 
Kontrolór  Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD 
Trénerská rada  Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
Reprezentačný tréner - fleuret Jozef NAGY 
Reprezentačný tréner - kord Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
 
Tréneri mládeže Dalibor KAZÍK 
 Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 
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3. Členská základňa 

Rok                                                                          2018                  2017 
Počet klubov     14                      13 
Počet členov   358                    397 
Počet aktívnych trénerov  k 31.12.     38                      42 
Počet aktívnych rozhodcov  k 31.12.     61                      59 
 

Kluby: 

1.   Klub šermu Šamorín 

2.   Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 

3.   Klub šermu Slávia STU Bratislava 

4.   Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava 

5.   Klub šermu Snina 

6.   Šermiarska spoločnosť WILLARD 

7.   Klub športového šermu  

8.   ŠK DUKLA Banská Bystrica 

9.   „Slovenský kord“   

10. Košický Šermiarsky Klub 1903 

11. Akadémia šermu 

12. BA – M.P.C.- SLOVAKIA 

13. Šermiarsky klub Dunaj Bratislava 

14. Klub šermu Nová Dubnica 
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4. Poslanie a ciele SŠZ 

 
Slovenský šermiarsky zväz je športovou organizáciou, ktorá má právnu 
formu občianskeho združenia a na území Slovenskej republiky plní úlohy 
národného športového zväzu. 

Poslaním SŠZ je predovšetkým: 

- rozvoj športového šermu na území SR predovšetkým v oblasti podpory 
mládeže, trénerov a rozhodcovských kádrov pre súťaže v šerme, 

- organizovanie súťaží v šerme, 

- podporovať organizovanie súťaží pre zdravotne znevýhodnených 
športovcov (od 19.5.2017), 

- zastupovanie, presadzovanie a chránenie záujmov členov SŠZ vo vzťahu 
k orgánom verejnej správy, k medzinárodným športovým organizáciám a 
iným medzinárodným organizáciám, ktorých je členom, ako aj iným PO 
a FO, 

- zabezpečovanie účasti členov na medzinárodných šermiarskych 
podujatiach, 

- zabezpečenie osvety a vzdelávania šermiarov pre dodržiavanie 
antidopingových pravidiel FIE a WADA, 

- zabezpečenie vzdelávania trénerov a rozhodcov šermu, funkcionárov a 
ostatných členov SŠZ, 

- zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a 
ich účasť na medzinárodných súťažiach, 

- plniť ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle 
ustanovení zákona o športe.  
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5. Reprezentácia 
 

Sezóna 2017-2018  ( od 1.9.2017 – 30.6.2018 ) 

REPREZENTÁCIA FLEURET 2017/18:  

KADETI:  

Zoltán SÁRMÁNY /Kristián FORGÁCH, Zoltán Sármány st./ - KŠ 
Šamorín  

Leopold KUCHTA /Jozef Nagy / - KŠ Šamorín  

Bendegúz GYÖRGY /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

KADETKY:  

Jázmin UDVARDI /Kristián Forgách/ - KŠ Šamorín 

Veronika KRÁLIKOVÁ /Dávid Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Gaia CANTUCCI /Marcela Lessová/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Vivien BARTALOVÁ /Kristián Forgách/ - KŠ Šamorín 

Eszter GYÖRGY /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín 

Boglárka BUDAY /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín 

Barbara BODOVÁ /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

JUNIORI: 

Martin GVOTH  /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

Adam ZEMAN  /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava 

JUNIORKY:  

Jázmin UDVARDI /Kristián Forgách/ - KŠ Šamorín 

Veronika KRÁLIKOVÁ /Dávid Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Viktória  KRÁLIKOVÁ /Dávid Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

SENIORKY:  

Michala CELLEROVÁ /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Kitti BITTEROVÁ /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  
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SENIORI:  

Cédric SERRI /Erik Serri/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

 

REPREZENTÁCIA KORD 2017/18:  

KADETI:  

Michal REČLO /Petr Franta/ - Akadémia šermu Bratislava 

Matej Tadeáš ZENTKO /Ruth Kabil/ - Šermiarska spoločnosť Willard 
Košice  

Matej ADAMKA /Marián LINDER/ - BŠK Martinengo Bratislava 

Michal SOPOLIGA /Ľudovít Luby/ - KŠK 1903  

KADETKY: 

Regina BURSOVÁ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava  

JUNIORI:  

Lukas Jakub JOHANIDES /Štefan Cipár/ - BŠK Martinengo Bratislava  

Adam DRENČÁK /Ľudovít Luby/ - KŠK 1903  

Michal REČLO /Petr Franta/ - Akadémia šermu Bratislava  

Samuel STOLÁR /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava  

JUNIORKY:  

Regina BURSOVÁ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava  

Sonja Mária ROŠKOVÁ /Andrea Sasváriova/ - Akadémia šermu Bratislava  

Laura SASVÁRIOVÁ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava 
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Sezóna 2018-2019  ( od 1.9.2018 – 30.6.2019 ) 

REPREZENTÁCIA FLEURET 2018/19:  

KADETI:  

Zoltán SÁRMÁNY /Kristián FORGÁCH, Zoltán Sármány st./ - KŠ 
Šamorín  

Leopold KUCHTA /Jozef Nagy / - KŠ Šamorín  

Bendegúz GYÖRGY /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

Árpad FAZEKAS /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

Ákos PIRK /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

KADETKY:  

Barbara BODOVÁ /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

JUNIORKY:  

Gaia CANTUCCI /Marcela Lessová/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Veronika KRÁLIKOVÁ /Dávid Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

SENIORKY:  

Michala CELLEROVÁ /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Kitti BITTEROVÁ /Jozef Nagy/ - KŠ Šamorín  

SENIORI:  

Cédric SERRI /Erik Serri/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

Andrej KRÁLIK /Július Králik/ - KŠ Slávia STU Bratislava  

REPREZENTÁCIA KORD 2018/19:  

KADETI:  

Michal SOPOLIGA /Ľudovít Luby/ - KŠK 1903  

JUNIORI:  

Lukas Jakub JOHANIDES /Štefan Cipár/ - BŠK Martinengo Bratislava  

Matej ZENTKO /Ruth Kabil/ - Šermiarska spoločnosť Willard Košice  

Michal REČLO /Petr Franta/ - Akadémia šermu Bratislava  
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Samuel ČOREJ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava  

JUNIORKY:  

Regina BURSOVÁ /Andrea Sasváriová/ - Akadémia šermu Bratislava  

Sonja Mária ROŠKOVÁ /Andrea Sasváriova/ - Akadémia šermu Bratislava  

SENIORI:  

Alex DUDUC /Peter Drobný/ - BŠK Martinengo Bratislava  

SENIORKY:  

Sonja Mária ROŠKOVÁ /Andrea Sasváriova/ - Akadémia šermu Bratislava 
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6. Kalendár súťaží 

Fleuret: 
 Mn 

žiaci 
Ml 
žiaci 

St 
žiaci 

kadet
i 

Juni
ori 

Seni
ori 

Mn 
žiačk
y 

Ml 
žiačk
y 

St 
žiačk
y 

Kadet
ky 

Junio
rky 

Senior
ky 

Január 

03./04.0
1.2018 

   Tréni
ng. 
Tábor 

Samor
ín 

Trén
ing. 
Tábo
r 

Sam
orín 

 

Tréni
ng. 
Tábo
r 

Samo
rín 

   Tréni
ng. 
Tábor 

Samor
ín 

Tréni
ng. 
Tábor 

Samo
rín 

 

Trénin
g. 
Tábor 

Samorí
n 

06./07.0
1.2018 

    SPJ 
Udin
e 

     SPJ 
Udine 

 

13./14.0
1.2018 

MT 
Opava 

MT 
Opav
a 

 EP 
Bratisl
ava 

  MT 
Opav
a 

MT 
Opav
a 

 EP 
Pozna
ň 

 SP 
Gdaňs
k 

20./21.0
1.2018 

Šamorí
n 08 

Samo
rín 06 

 EP 
Roma 

 SP 
Paríž 

Samo
rín 
08 

Samo
rín 06 

 EP 
Roma 

  

27./28.0
1.2018 

 Törek
vés 
06 

MT 
Most 

Törek
vés 
04 

MT 
Most 

SPJ 
Aix 
en 
Pr. 

  Törek
vés 
06 

Törek
vés 
04 

MT 
Most 

MT 
Most 

SPJ 
Zagre
b 

 

Február 

03./04.0
2.2018 

 Eszte
rgom 
06 

Eszter
gom 
04 

Tréni
ng. 
Tábor 

Samor
ín 

Trén
ing. 
Tábo
r 

Sam
orín 

MT 
HUN 

Tréni
ng. 
Tábo
r 

Samo
rín 

 Eszte
rgom 
06 

Eszter
gom 
04 

Tréni
ng. 
Tábor 

Samor
ín 

Tréni
ng. 
Tábor 

Samo
rín 

SP 
Alger 

10./11.0
2.2018 

   EP 
Warsa
va 

 SP 
Bonn 

U23 
Rím 

   EP 
Satu 
Mare 

 U23 
Rím 

17./18.0
2.2018 

    SPJ 
Terr
assa 

U23 
Brno 

    SPJ 
Mődli
ng 

U23 
Brno 

24./25.0
2.2018 

     Sat 
Barce
lona 

     Sat 
Barcel
ona 

Marec 

02.-
11.03.20

   MEK 
Sochi 

MEJ 
Sochi 

    MEK 
Sochi 

MEJ 
Sochi 
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 Mn 
žiaci 

Ml 
žiaci 

St 
žiaci 

kadet
i 

Juni
ori 

Seni
ori 

Mn 
žiačk
y 

Ml 
žiačk
y 

St 
žiačk
y 

Kadet
ky 

Junio
rky 

Senior
ky 

18 

03./04.0
3.2018 

            

10./11.0
3.2018 

            

17./18.0
3.2018 

MT 
Weinh
eim 

MT 
Wein
heim 

MT 
Wein
heim 

MT 
Praha 

 GP 
Long 
Be. 

MT 
Wein
heim 

MT 
Wein
heim 

MT 
Wein
heim 

MT 
Praha 

 GP 
Long 
Be. 

24./25.0
3.2018 

MT 
Wrocl
av 

MT 
Wrocl
av 

MT 
Wrocl
av 

  Sat. 
Canc
un 

U-23 
Buda
p 

MT 
Wroc
lav 

MT 
Wrocl
av 

MT 
Wrocl
av 

  Sat. 
Cancu
n 

U-23 
Budap 

Apríl 

31./01.0
4.2017 

            

01.-
10.04.20
18 

   MSK-
Veron
a 

MSJ 
Vero
na 

    MSK-
Veron
a 

MSJ 
Veron
a 

 

07./08.0
4.2018 

 UTE 
07 

UTE 
03 

  MT  
Prah
a 

 UTE 
07 

UTE 
03 

  MT  
Praha 

14./15.0
4.2018 

           U23 
Göppin
g. 

15./19.0
4.2018 

     ME-
23 
Yerev
an 

     ME-23 
Yereva
n 

21./22.0
4.2018 

            

28./29.0
4.2018 

Samorí
n 08 

 Samo
rín 04 

   Samo
rín 
08 

 Samo
rín 04 

  SP 
Tauber 

Máj 

01.-
04.05.20
16 

            

05./06.0
5.2018 

     SP 
Petro
hrad 

      

12./13.0
5.2018 

   MT 
HUN 

MT 
HUN 

Sat 
Bucu
rest 

   MT 
HUN 

MT 
HUN 

Sat 
Bucure
st 

19./20.0
5.2018 

 Bratis
lava 
06 

Bratis
lava 
04 

  GP 
Shan
ghai 

 Bratis
lava 
06 

Bratis
lava 
04 

  GP 
Shang
hai 
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 Mn 
žiaci 

Ml 
žiaci 

St 
žiaci 

kadet
i 

Juni
ori 

Seni
ori 

Mn 
žiačk
y 

Ml 
žiačk
y 

St 
žiačk
y 

Kadet
ky 

Junio
rky 

Senior
ky 

26./27.0
5.2018 

     SAT 
Koda
ň 

U23 
Koda
ň 

MT 
HUN 

     SAT 
Kodaň 

U23 
Kodaň 

MT 
HUN 

Jún 

02./03.0
6.2018 

MT 
Pozna
n 

MT 
Pozna
n 

MT 
Pozna
n 

MT 
HUN 

MT 
HUN 

 MT 
Pozn
an 

MT 
Pozna
n 

MT 
Pozna
n 

MT 
HUN 

MT 
HUN 

 

09./10.0
6.2018 

            

16./21.0
6.2018 

     ME 
Novi 
Sad 

     ME 
Novi 
Sad 

23.-
24.06.20
18 

            

30./01.0
6.2018 

            

Júl 

15.-
22.07.20
18 

     MS 
Wuxi 

     MS 
Wuxi 

Sept 

01./02.0
9.2018 

            

08./09.0
9.2018 

     Sat 
Amst
erd. 

     Sat.Am
sterd. 

15./16.0
9.2018 

     Sat. 
Brati
slava 

     Sat 
Bratisl
ava 

22./23.0
9.2018 

   MT 
Budap
est 

Ostrav
a 

MT 
Buda
pest 

Ostr
ava 

Graz 

Sat. 
Buca
rest 

Graz 

   MT 
Budap
est 

Ostrav
a 

MT 
Buda
pest 

Ostra
va 

Graz 

Sat 
Bucare
st 

Graz 

29./30.0
9.2018 

   EP 
Manch
ester 

 Sat 
Canc
un/ 

MT 
Buda
pest 

   EP 
Manch
ester 

 Sat 
Cancu
n 
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 Mn 
žiaci 

Ml 
žiaci 

St 
žiaci 

kadet
i 

Juni
ori 

Seni
ori 

Mn 
žiačk
y 

Ml 
žiačk
y 

St 
žiačk
y 

Kadet
ky 

Junio
rky 

Senior
ky 

Okt 

06./07.1
0.2018 

Fulop 
Mihaly 

 U14 
Liber
ec 

  Sat 
Koda
ň 

  U14 
Liber
ec 

  Sat 
Kodaň 

13./14.1
0.2018 

Vršovi
ce 

Vršov
ice 

 EP 
Thesal
oni. 

 Sat 
Lond
ýn 

Vršov
ice 

Vršov
ice 

 EP 
Samor
in 

  

20./21.1
0.2018 

Sl. 
Pohar 
1 

Sl.Po
hár 1 

Opava Opava 

Linz 

Linz  Sl. 
Poha
r 1 

Sl.Po
hár 1 

Opava Opava 

Linz 

Linz Sat 
Antaly
a 

27./28.1
0.2018 

    Vršo
vice 

Sat 
Barce
lona 

Vršov
ice 

    Vršov
ice 

Sat 
Barcel
ona 

MT 
Budap
est 

November 

03.-
04.11.20
18 

Brno + 
Fulop 
M 

Brno   SPJ 
Lond
ýn 

 Brno Brno   SPJ 
Lond
ýn 

 

10./11.1
1.2018 

  Sl, 
pohár 
1 

EP 
Budap
est 

 SP 
Bonn 

  Sl, 
pohár 
1 

EP 
Budap
est 

  

17./18.1
1.2018 

  Bohe
mians 

  U23 
Buda
pest 

  Bohe
mians 

 SPJ 
Guate
mala 

U23 
Budap
est 

24.-
25.11.20
18 

Libere
c 

Liber
ec 

 EP 
Modli
ng 

  Liber
ec 

Liber
ec 

 EP 
Modli
ng 

 SP 
Alger 

December 

01./02.1
2.2018 

Sl.poh
ar 2 

Sl.po
har 2 

 EP 
Cabrie
s 

MT 
Budap
est 

SPJ 
Bang
kok 

MT 
Buda
pest 

 Sl.po
har 2 

Sl.po
har 2 

 EP 
Cabrie
s 

MT 
Budap
est 

MT 
Buda
pest 

 

08./09.1
2.2018 

Fulop
Mihaly 

    MT 
Buda
pest 

    SPJ 
Sofia 

 

15./16.1
2.2018 

  Sl. 
Pohár 
2 

EP 
Halle 

SPJ 
Hava
na 

   Sl. 
Pohár 
2 

EP 
Taube
r 

SPJ 
Hava
na 

 

22./23.1
2.2018 
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Kord:  

Dátum SENIORI SENIORKY 
SENIORI 

23 
SENIORK

Y 23 JUNIORI JUNIORKY 
6.-
7.1.2018 

M.Jandy 
Pha       SPJ Udine 6 SPJ Udine 7 

13.-14.1.     Berlin Mannheim     

20.-21.1. 
Pošta 
Cup/sústred 

Pošta 
Cup/sústred     Pošta Cup/sústred 

Pošta 
Cup/sústred 

27.-28.1. 
SP HDH 25-
26-27           

3.-4.2.   
SAT 
Bratislava     

SPJ Belehrad+Dr  
SPJ Bratislava 

SPJ 
Bratislava 
Dr 

10.-11.2.   
SP 
Barcelona         

17.-18.2.         SPJ Basel + Dr 
SPJ Dijon 
Dr 

24.-25.2.             
27.2.-
11.3.         ME Sochi ME Sochi 
10.-11.3. U23 Gliwice   Gliwice Warszawa     

17.-18.3.           
Olomouc 
J+S 

24.-25.3. 
GP 
Budapest 

GP 
Budapest Barcelona Barcelona Praha SC   

31.3-2.4. Veľká noc   Veľká noc   MS Verona MS Verona 
7.-8.4.         MS MS 

14.-15.4.     
ME 
jerevan 

ME 
Jerevan     

21.-22.4. 
Patrónka/sú
stred. 

Patrónka/sú
stred.     Patrónka/sústred 

Patrónka/sú
stred. 

28.-29.4. SAT Split SAT Split Gliwice       
5.-6.5.             
12.-13.5.             

18.-19.5.             

26.-27.5.             

2-3.6             

7.-10.6. MSR MSR     MSR MSR 

16.-17.6. ME ME         

23.-24.6.             
30.6-
1.7.2018             

7.-8.7.             

14.-15.7.             

21.-22.7.             

28.-29.7 MS MS         
1.-
2.9.2019 

SAT 
Belehrad 

SAT 
Belehrad         

8.-
9.9.2018 

Baloghov 
mem. 

Baloghov 
mem. 

Baloghov 
mem. 

Baloghov 
mem. Baloghov mem. 

Baloghov 
mem. 

15.-16.9.   
SAT 
Bratislava         

21.-22.9.         Budapešť Budapešť 

23.9.             

29.-30.9. SAT Geneva SAT Geneva         
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Dátum SENIORI SENIORKY 
SENIORI 

23 
SENIORK

Y 23 JUNIORI JUNIORKY 
6.-
7.10.201
9   USK Praha   

USK 
Praha USK Praha USK Praha 

13.-
14.10. SAT Split SAT Split         
20.-
21.10. 

Lázeňský 
pohár       Linz Linz 

27.-
28.10. SAT Dublin           
3.-
4.11.201
9         Ribnik, POL Ribnik, POL 

9.-10.11.   SP Tallin         
10.-
11.11.             
17.-
18.11.         SP Riga   
24.-
25.11. SP Bern           
1.-
2.12.201
9     

U23 
Mödling 

U23 
Mödling SPJ Luxembourg 

SPJ 
Luxembour
g 

8.-9.12. Pošta Cup I. Pošta Cup I.     Pošta Cup I. Pošta Cup I. 
14.-
16.12.             
15.-
16.12.         SPJ Heraklion SPJ Burgos 
22.-
23.12. SC Praha           

 

Dátum KADETI KADETKY U14 U12 U10 
6.-7.1.2018           
13.-14.1. CC Bratislava CC Bratislava       
20.-21.1. CC Kodaň CC Kodaň       

27.-28.1. CC Krakow CC Krakow 
OLIMPICI-
Vassas 

OLIMPICI-
Vassas   

3.-4.2.           
10.-11.2. Cena Vihorlatu Cena Vihorlatu Cena Vihorlatu     
17.-18.2.           
24.-25.2.           
27.2.-11.3. ME Sochi ME Sochi       
10.-11.3.           
17.-18.3.     HŠT-IV HŠT-IV  HŠT-V 
24.-25.3. Praha SC Praha SC K+Ž       
31.3-2.4. MS Verona MS Verona Veľká noc     
7.-8.4. MS MS       
14.-15.4. Pačenovský m. Pačenovský m.   Pačenovský m.   

21.-22.4. 
sústredenie/Lib
erec sústredenie       

28.-29.4.     HŠT-V HŠT-V   
5.-6.5. Klagenfurt Klagenfurt       
12.-13.5.           

18.-19.5. Bokes m. Bokes m. Bokes m. Bokes m.   

26.-27.5.           
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Dátum KADETI KADETKY U14 U12 U10 

2-3.6     
HŠT-VI 
spoločné 

HŠT-VI 
spoločné 

HŠT VI-
spoločné 

7.-10.6. MSR MSR MSR MSR   

16.-17.6.           

23.-24.6.           
30.6-
1.7.2018           

7.-8.7.           

14.-15.7.           

21.-22.7.           

28.-29.7           

1.-2.9.2019           

8.-9.9.2018           

15.-16.9.           

21.-22.9.           

23.9. Budapešť Budapešť       

29.-30.9. 
Wistchafterov 
mem. 

Wistchafterov 
mem. 

Wistchafterov 
mem. 

Wistchafterov 
mem.   

    ECC Pisa       
6.-
7.10.2019 Gliwice USK Praha Snina Snina   

13.-14.10.           

20.-21.10. ECC Zrenjanin ECC Zrenjanin       

27.-28.10. ECC Klagenfurt ECC Klagenfurt       
3.-
4.11.2019           

9.-10.11.     HŠT Bratislava HŠT Bratislava 
HŠT 
Bratislava 

10.-11.11. ECC Budapešť         

17.-18.11. Willard  Willard Willard Willard Willard 

24.-25.11. ECC Bonn 
ECC 
Heidenheim       

1.-
2.12.2019   Gliwice       

8.-9.12. SC Praha         

14.-16.12.     HŠT Košice HŠT Košice HŠT Košice 

15.-16.12.           

22.-23.12.           
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7. Dosiahnuté výsledky 

Správy reprezentačných trénerov: 

Zhodnotenie roka 2018  vo fleuretových disciplínach. 
KADETI 

V kategórii kadetov sme v prvom polroku 2018 (sezóna 2017-18) ešte 
nedisponovali pretekármi, ktorí by sa vedeli presadiť na Európskych 
pohároch, respektíve Majstrovstvách Európy a sveta kadetov. Z kategórie 
kadetov vystarol Roman KRÁLIK (STU Bratislava), ktorý však ako 
poslednoročný kadet nemal patričnú výkonnosť oprávňujúcu k štartu na 
MEK MSK 2018. Ako jediný z mladej nastupujúcej generácie (Kuchta, 
Sarmány, György) vedel splniť minimálnu požiadavku trénera Leopold 
Kuchta, ktorý sa Majstrovstiev Európy a sveta kadetov aj zúčastnil. Ako 
prvoročný kadet zašermoval na Majstrovstvách Európy, kde jeho cieľom 
bolo zbieranie skúseností prijateľne, obsadil 51. miesto (štartovalo 70 
pretekárov/25 krajín). Na Majstrovstvách sveta kadetov 2018 skončil na 
110. mieste (štartovalo 140 pretekárov/60 krajín).  Skúsenosti z MEK 
a MSK Leopold Kuchta zúročil už v druhej polovici roka 2018 (sezóna 
2018-19), keď  sa na kvalitne obsadených Európskych pohároch 
v Manchestri a Budapešti prebojoval do 64 člennej eliminácie a na slabšie 
obsadenom Európskom pohári v Thessalonikách dokonca skončil na 3. 
mieste. Najskúsenejší pretekár Zoltán Sármány, od ktorého som v roku 
2018 očakával jednoznačne najväčší pokrok, sa na MEK a MSK 
nekvalifikoval a ani na jednom z turnajov Európskeho pohára kadetov, 
výnimkou EP v Thessalonikách, nepostúpil ani do 64 člennej eliminácie. 
V roku 2018 sú jeho výsledky v tejto kategórii jednoznačne sklamaním. Za 
uvedenými dvomi pretekármi sa v druhej polovici roka 2018 do kategórie 
kadetov zaradili aj prvoroční kadeti Ákos Pirk a Arpád Fazekas. Kým Ákos 
absolvoval všetky bodujúce Európske poháre (bodoval hneď na svojom 
prvom a v Halle dokonca postúpil do 64 člennej eliminácie), zatiaľ Arpád 
Fazekas kvôli dopravnej nehode na začiatku sezóny vynechal vyše mesiac. 
Do tréningového procesu sa vracal postupne a štartoval len v Halle, kde 
skončil na bodovanom 83. mieste (štartovalo 187 pretekárov/24 kajín).  
Okrem uvedených pretekárov sa Európskych pohárov kadetov zúčastňoval 
aj Dominik Bielčík (KŠ Šamorín), ktorý však nedosahoval dostatočnú 
výkonnosť. Medzi hodnotné výsledky môžeme považovať výsledok 
Bendegúza Györgya (7.miesto) a Arpáda Fazekasa (16. miesto) na 
medzinárodnom turnaji kategórie U14 v Talianskom Livorne, kde 
štartovalo 66 pretekárov z 9. krajín. Za uvedenými pretekármi už vyrastá 
mladá generácia pretekárov v žiackych kategóriách, ktorá sa zatiaľ bez 
problémov dokáže presadzovať na medzinárodných planšoch (B.Lančarič,         
J. Rozmuš, G. Bukor, B. Ambrus, A. Koprda, S. Gyén). 
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Najlepšími kadetskými výsledkami z Európskych pohárov je výsledok 
Leopolda KUCHTU z Thessaloník, kde spomedzi 105 pretekárov z 19. 
krajín skončil na 3. mieste a Bendegúz na 5. mieste. Leopold Kuchta už 
v polovici sezóny splnil A limit a kvalifikoval sa na Majstrovstvá Európy 
kadetov a Majstrovstvá sveta kadetov 2019.  Na konci roka 2018 sa zdá 
reálnym, že v prebiehajúcej sezóne splní limit aj Zoltán Sármány 
a Bendegúz György. Ak sa predpoveď naplní, úlohou Zoltána ako 
poslednoročného kadeta a Lea bude skončiť v 1/3 štartového poľa a úlohou 
Bendegúza zbierať skúsenosti do nasledujúcich sezón v tejto kategórii. 
V roku 2018 sme začali aj cieľavedome pracovať s uvedenými pretekármi 
na súťaži družstiev.  

Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch kadetov 
v roku 2018. 
 

Č. Meno Bratisl Roma Warsz. Manch Thesal
l 

Budap Modli
n 

Halle ročník 

169/23 193/28 128/21 164/22 105/19 259/32 199/24 187/24  
1. Leopold KUCHTA 116  61 13 3 16 58 55 2003 
2. Bendegúz GYÖRGY 147   68 5 83 88 97 2004 
3. Zoltán SÁRMÁNY 98 87 93 67 14 90 92 83 2002 
4. Ákos PIRK    124  176 150 50 2004 
5. Arpád FAZEKAS        83 2004 
6. Roman KRÁLIK 121 111       2001 
7. Dominik BIELČÍK 131     193 140  2003 

 
 

KADETKY 

 V kategórii kadetiek sme v prvej polovici v roka 2018 (sezóna 2017-18) 
disponovali najsilnejším a najskúsenejším reprezentačným družstvom. 
Líderkami družstva bola trojica pretekárok: Gaia Cantucci, Veronika 
Králiková (STU Bratislava) a Jázmin Udvardi (KŠ Šamorín), všetky tri 
poslednoročné kadetky.  Počas sezóny im asistovali o rok-dva mladšie 
šermiarky:  Barbara Bodová, Boglárka Buday, Eszter György,  Vivien 
Bartalová a Rebeka Cséfalvayová, ktoré však ani tréningovou morálkou a 
ani výsledkami v sezóne 2017-18 nepresvedčili. Po odchode medzi 
juniorky  troch líderiek (Cantucci, Králiková, Udvardi) a odchode Eszter 
György študovať do zahraničia, v druhej polovici roka 2018 (sezóna 2018-
19) ostala len trojica pretekárok Boglárka Buday, Barbara Bodová a 
Rebeka Cséfalvay, ktorých prístup k tréningom je veľmi odlišný od 
prístupu, ktorým by sa dali dosahovať medzinárodné výsledky. 

Kým Jázmin, Veronika a Gaia počas sezóny 2017-18 dosahovali výsledky 
na EPK  na úrovni 16-32 člennej eliminácie, mladšie pretekárky sa k tomu 
nevedeli ani priblížiť. Vzhľadom k tomu, že v posledných dvoch-troch 
rokoch sme aj tak disponovali 7.-8. pretekárkami a vedeli sme cieľavedome 
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pracovať až s dvoma družstvami, sa nám na Majstrovstvách Európy 
družstiev vo fleurete kadetiek 2018 v Sochi podarilo skončiť na výbornom 
6. mieste. Dosiahnuté umiestnenie je o to cennejšie, že šermiarske veľmoci 
ako GER, HUN, UKR skončili za nami, pričom družstvá UKR a GER sme 
aj v priamom boji porazili.  V súťaži jednotlivkýň sa najďalej prebojovala 
Gaia Cantucci, ktorá skončila na 22. mieste, Jázmin Udvardi na 40.mieste 
a Veronika Králiková na 41. mieste (štartovalo 71. pretekárok z 24 krajín).  
Veronika a Gaia odšermovali vyšší štandard aj na Majstrovstvách sveta 
kadetiek 2018, kde skončili v prvej polovici štartového poľa (Veronika 43. 
miesto a Gaia 56. miesto), tu však úplne zlyhala Jázmin, ktorá skončila na 
92. mieste (štartovalo 114 pretekárok z 53 krajín). 

 V druhej polovici roka 2018 (sezóna 2018-19) mladšie pretekárky Buday, 
Bodová a Cséfalvay, už nevedeli napodobniť výsledky predošlej generácie. 
Aj keď sporadicky Buday aj Bodová dosiahli aj dobré výsledky -Budayovej 
18. miesto zo Šamorína (142 pretekárok/18 krajín) a Bodovej 29. miesto 
z Tauberbishofsheimu zo záveru roka (176 pretekárok/23 krajín), patria 
uvedené pretekárky skôr do stredu štartového poľa ako do lepšej polovice. 
Aj v súťaži družstiev, kde ani jedna nevedela prevziať úlohu líderky sa 
spolu s Rebekou Cséfalvayovou len trápili. Žiaľ po uvedených 
pretekárkach v tejto kategórii nastáva značná priepasť a oživenie a lepšie 
výsledky môžeme očakávať len o niekoľko rokov.   

Najlepším výsledkom kadetiek v roku 2018 bolo jednoznačne 6. miesto na 
Majstrovstvách Európy kadetiek 2018. 

Reálny sa zdá postup a kvalifikácia vyššie uvedených dvoch pretekárok 
(Buday, Bodová) na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta kadetiek 
2019, ale pravdepodobne len s nutnou požiadavkou trénera a nie 
A limitom. 

Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch kadetiek 
v roku 2018. 
 

Č. Meno Pozna
ň 

Roma SatuM. Manch Šamor. Budap Modli
n 

Taube
r 

ročník 

179/17 163/23 79/12 144/24 142/18 256/31 144/27 176/23  
1. Jázmin UDVARDI 97  11      2001 
2. Gaia CANTUCCI  143 25      2001 
3. Veronika KRÁLIKOVÁ 91 106 12      2001 
4. Vivien BARTALOVÁ 124  32      2001 
5. Boglárka BUDAY 110  31 80 18 70 90  2002 
6. Barbara BODOVÁ 127  66 66 77 113 78 29 2003 
7. Rebeka CSÉFALVAY 149  46 81 117 163 111  2003 
8. Eszter GYÖRGY 61        2002 

 

 



21 
 

JUNIORI 

Po odstúpení z reprezentácie Henrika Egyenesa Pörsöka na konci sezóny 
2016-17 kvôli študijným povinnostiam, sme v roku 2018 disponovali len 
dvomi pretekármi juniorského veku (Martinom Gvothom a Romanom 
Králikom).  Skúsenejší a starší Martin sa v polovici roka 2018 (sezóna 
2018-19) vzdal reprezentácie kvôli študijným povinnostiam v zahraničí 
a Roman, ktorý je prvým rokom junior, nedosahuje dostatočnú výkonnosť. 
Preto aj účasť na Svetových pohároch juniorov je skôr sporadická ako 
pravidelná. Okrem uvedenej dvojice pracuje v STU Bratislava aj Adam 
Zeman, ktorý sa však tréningov i turnajov zúčastňuje len minimálne. 

 

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch juniorov 
v roku 2018. 
 

Č. Meno Udine Londý
n 

      ročník 

167/31 158/34        
1. Martin GVOTH 91        2001 
2. Roman KRÁLIK 157 146       2001 

 

JUNIORKY 

Vo fleurete junioriek stratégia zo začiatku sezóny 2017-18 počítala s dvomi 
juniorkami - veľmi skúsenou pretekárkou Viktóriou Králikovou, ktorá 
v predchádzajúcich rokoch dosiahla v kategórii kadetiek niekoľko pekných 
výsledkov a s podobne skúsenou Karolínou Cséfalvayovou, ktorá však 
zatiaľ výraznejší výsledok nedosiahla. Uvedené juniorky som chcel doplniť 
najlepšími kadetkami, ktoré v strede roka 2018 aj tak prechádzajú do 
juniorskej kategórie (Gaia Cantucci, Veronika Králiková, Jázmin Udvardi), 
popri nich  som počítal s tým, že na Svetové poháre budem tiež posielať aj 
Vivien Bartalovú, Barboru Medelskú a Boglárku Buday, ktoré sú od vyššie 
uvedených pretekárok slabšie, ale časom sa na ne môžu dotiahnuť. Žiaľ už 
v úvode nového roka 2018 bolo všetko inak. Viktória Králiková sa 
v januári 2018 vzdala reprezentácie kvôli študijným povinnostiam, 
Karolína tiež kvôli študijným povinnostiam sa od polovice roka 2018 
zúčastňovala turnajov už len sporadicky, takže kompletné juniorské 
družstvo sme od augusta 2018 začali nanovo stavať z prvoročných 
junioriek, ktoré v kategórii kadetiek v marci získali na ME v družstvách 6. 
miesto. K uvedenej trojici (Cantucci, Králiková, Udvardy), som priradil 
Vivien Bartalovú a chcel som, aby aj Boglárka Buday sa zúčastňovala 
Svetových pohárov junioriek, ale záujem od tejto kadetky nebol (až na 
turnaj v Havane ). Od septembra v sezóne 2018-19 sme sa pravidelne 
zúčastňovali aj súťaží družstiev, s víziou do budúcna (v budúcich sezónach 
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2019-20 a 2020-21) nadviazať na výborný výsledok kadetského družstva. 
Táto vízia však na konci roka 2018 už začína byť nereálna vzhľadom 
k vyjadreniam Jázmin Udvardy, že od budúcej sezóny sa bude venovať 
štúdiu a príprave na VŠ, pričom sa vzdá možnosti reprezentovať SR. 

Najlepším výsledkom roka 2018 v kategórii junioriek sa zdá 16. miesto 
Veroniky Králikovej na Svetovom pohári junioriek v Havane, tu však treba 
otvorene konštatovať, že uvedený turnaj počtom štartujúcich a aj silou 
nepatril medzi štandartné Svetové poháre. Napriek tomu si myslím, že 
účasť našich pretekárok bola opodstatnená (vylepšili si postavenie 
vo Svetovom pohári a tým aj nasadenie do prvého kola na turnajoch 
Svetového pohára a niektoré aj získali väčšiu sebadôveru v tejto vyššej a 
silnejšej kategórii). 
 

Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch junioriek 
v sezóne 2018. 
Č. Meno Udine Zagreb Modling Londýn Sofia Havana   

133/23 152/24 133/24 133/26 143/21 35/16   
1. Jázmin UDVARDI 106 129 45 78 102 20   
2. Veroni. 

KRÁLIKOVÁ 
97 46 89 88 73 16   

3. Viktória 
KRÁLIKOVÁ 

102        

4. Gaia CANTUCCI 107 131 108 43 111 22   
5. Karolína 

CSÉFALVAY 
120 141       

6. Vivien 
BARTALOVÁ 

121 143 121 130 110    

7. Boglárka BUDAY      26   
8. Barbora 

MEDELSKÁ 
   133     

 

 

MUŽI U23 

V kategórii U23 u mužov sa turnajov v prvej polovici roka 2018 (sezóna 
2017-18) pravidelne zúčastňovali  Rastislav Simeunovič a Adam Zeman, 
ktorí nás zastupovali aj na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Jerevane, 
kde žiaľ skončili na chvoste štartového poľa - Rasťo 38. miesto a Adam 41. 
miesto. Okrem nich sa Európskych pohárov pravidelne zúčastňoval po celý 
rok aj Roman Králik, ktorého výkonnosť však nedosahovala medzinárodnú 
úroveň. V druhej polovici roka 2018 Rastislav Simeunovič prešiel 
z uvedenej kategórie medzi seniorov a Martin Gvoth išiel študovať do 
zahraničia, pričom Adam Zeman sa ani turnajov, ani tréningového procesu 
(informácia od J.Králika, osobného trénera) nezúčastňoval pravidelne, 
takže turnaje Európskeho pohára šermoval už iba Roman Králik, u ktorého 
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je ochota pracovať, výsledky však zatiaľ zaostávajú za očakávaním. V tejto 
vekovej kategórii sa nám dosiahnuť v roku 2018 výraznejší úspech 
nepodarilo, nemáme dostatočný počet pretekárov uvedenej vekovej 
kategórie, tak aj na tréningoch chýba kvalitný a dostatočný sparing. Žiaľ je 
to aj preto, lebo fleuretom sa na Slovensku zaoberajú len dva kluby, pričom 
kvantitatívne - kvalitatívnu (počet pretekárov) prácu odvádza len KŠ 
Šamorín, kde sú tiež generačné problémy. 

 

Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch U23 mužov v roku 
2018. 
 

Č. Meno    
Brno 

Budap. Bratisla. Kodaň    
Lond. 

   
Buda. 

Mődling  

59/12 101/16 87/20 74/21 121/23 74/10 87/17  
1. Rastisl. 

SIMEUNOVIČ 
40 75       

2. Adam ZEMAN 34 71 65   69   
3. Martin GVOTH  66       
4. Roman KRÁLIK 45 84 84 65 115 45 78  
 

 

ŽENY U23 

V kategórii U23 žien však bola situácia diametrálne odlišná ako u mužov. 
V tejto kategórii sme v roku 2018 disponovali pretekárkou schopnou na 
Európskych pohároch do 23 rokov robiť finálové umiestnenia – Kitti 
Bitterovú, za ktorou sa v druhej polovici roka 2018 už ťahali naše juniorky 
- Veronika Králiková, Gaia Cantucci, Jázmin Udvardi, Vivien Bartalová 
a Barbora Medelská. Škoda, že v úvode roka 2018 sa kvôli študijným 
povinnostiam vzdala reprezentácie Viktória Králiková a od polovice roka 
2018 aj Karolína Cséfalvayová. Situácia v tejto zbrani mohla byť ešte 
lepšia.  Kitti Bitterová po celý rok dokazovala, že táto veková kategória jej 
vyhovuje. Pódium v úvode roka v Barcelone a šieste miesto v Bratislave, 
boli výsledkami, ktoré sú hodné spomenutia, ale aj na ostatných turnajoch 
v prevažnej miere bojovala o postup do osem-členného finále (Kodaň, 
Barcelona, Budapešť, Mödling). V strede roka 2018, po sezóne 2017-18 
skončila na veľmi peknom 6. mieste Európskeho rebríčka do 23 rokov. 
Mohla byť aj vyššie, žiaľ, keby na ME U23 v Jerevane potvrdila svoju 
výkonnosť. Tento turnaj jej však nevyšiel. Nešermovala zle, ale chýbala tá 
maličká iskra k dosiahnutiu lepšieho výsledku (23. miesto). Mladé 
pretekárky na turnajoch U23 neskončili zle, predviedli často celkom pekný 
a oku lahodiaci šerm, ale potrebujú ešte vyzrieť, aby sa ich šermiarsky 
prejav odzrkadlil  aj vo výsledkoch. 
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Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch U23 žien 
v roku 2018. 
 
 

Č. Meno   Rím Brno Barcel
. 

Buda
p 

Bratis
l 

Koda
ň 

Barcel
. 

Lond. Buda
p. 

Modl. 

110/14 38/13 57/19 55/12 61/15 63/19 43/16 70/14 56/9 56/13 
1. Kitti BITTEROVÁ 39 17 3 31 6 15 17  12 14 
2. Veronika 

KRÁLIKOVÁ 
   48 55 23 21 40 38 33 

3. Jázmin UDVARDI     45   51 30 45 
4. Gaia CANTUCCI     44 35     
5. Vivien BARTALOVÁ     46   52 54 42 
6. Barbara MEDELSKÁ    55 58   67 56 56 
7. Karolína 

CSÉFALVAY 
   47 51     47 

 

SENIORI 

V kategórii seniorov v roku 2018 prišlo oživenie s nástupom Cédrika 
SERRIHO z Francúzska, ktorý v roku 2017 začal šermovať za Slovensko. 
Cédrik sa pravidelne zúčastňoval v slovenských farbách Svetových 
pohárov a Satelitných turnajov FIE ako aj Majstrovstiev sveta v šerme 
fleuretom  seniorov za rok 2018 vo Wuxi, kde predviedol veľmi pekný 
a úspešný šerm a prebojoval sa až do 64-člennej eliminácie. Vo Wuxi 
skončil Cédrik Serri na 39. mieste, čo je zatiaľ najlepší výsledok 
slovenského šermiara na Majstrovstvách sveta seniorov (podarilo sa mu 
vymazať už historický výsledok J. Nagya z MS 1990 v Lyone – 49. 
miesto).  Cédrik predstavuje šermiarsky vysoký štandard, ktorý môže 
priniesť  ovocie aj v podobe vybojovania kvalifikačnej kvóty na OH 2020. 
Okolo Cédrika sa v roku 2018 vyformovala partia starších, už len z hobby 
šermujúcich pretekárov, ktorých jeho príchod zaujal  a znova sa začali 
zúčastňovať tréningov a aj turnajov.  Z nich vyčnieva Andrej Králik, ktorý 
sa turnajov zúčastňuje spolu s Cédrikom a dúfam, že ním odvedená práca 
sa prejaví v roku 2019 a 2020 aj vo výsledkoch.  

 

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch seniorov 
v roku 2018. 
 
 

Č. Meno SP 
Paris 

SP 
Bonn 

St 
Barc 

GP 
Anah 

SP 
Ptro 

ST 
Buka 

Sat   
Brat 

St 
Buc. 

Sat 
Kod. 

Sat 
Lond 

Sat  
Barc 

SP 
Bonn 

253/4
8 

247/ 75/21 164/4
1 

190/4
0 

61/23 87/20 35/ 74/21 105/3
1 

97/24 238/4
5 

1. Cedrik SERRI 82 93 9 97 75  3 3 21  33 176 
2. Andrej KRÁLIK   60  176 27 75  25 30 61 169 
3. Samuel BLANÁR      19 43      
4. R. SIMEUNOVIČ      55 54  56  79  
5. Roman KRÁLIK       84  65    
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SENIORKY 

V kategórii senioriek sa počas roka 2018 zúčastňovala pravidelne turnajov 
Kitti Bitterová, ktorá  od novej sezóny 2018-19 (druhý polrok 2018) trénuje 
v Budapešti pod vedením trénera Marca GONCALVESA. Kitti sa 
v Budapešti spolu s maďarskou reprezentáciou pripravuje na kvalifikačnú 
sezónu (1.4.2019-31.03.2020) na OH 2020. Počas roka 2018 dosiahla ešte 
pod vedením reprezentačného trénera Jozefa Nagya niekoľko veľmi 
pekných umiestnení (bodovala na SP v Katoviciach a v Anaheime, získala 
6. miesto na Satelitnom turnaji v Bratislave a tesne po odchode do 
Budapešti získala 3.miesto na Satelitnom turnaji v Barcelone).  A to tak, že 
doma posledné roky mohla trénovať len s kadetkami, kadetmi a sporadicky 
s juniorom Egyenesom, ktorý sa už od druhej polovici roka 2017 
zúčastňoval tréningov len sporadicky. Napriek tomu vhodnou voľbou 
prípravy vedela dosiahnuť uvedené výsledky. Tréningom s pretekárkami, 
ktoré svetovo patria medzi 8-10 svetových veľmocí v tejto disciplíne, by sa 
mali výsledky časom (v roku 2019) výrazne posunúť vpred. Michala 
Cellerová, ktorá v tandeme s Bitterovou mohli zabojovať o účasť na 
kvalifikačnom turnaji, žiaľ aj túto sezónu vypustila, takže pravdepodobne 
už môžeme rátať len s Bitterovou. Okrem nej sa niektorých finančne nie 
veľmi náročných turnajov zúčastnili aj juniorky, ktoré sa však v tejto 
vekovej kategórii ešte nedokážu presadiť. 

Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch senioriek 
v roku 2018. 
 
 

Č. Meno SP Kat St.Bar GPAn
a 

SP 
Tau 

St Buk St.Am
s 

St.Bra St.Kod St.Bar SP Alg 

182/34 75/25 140/28 190/35 53/23 28/11 61/15 63/19 58/21 156/36 
2. Kitti BITTEROVÁ 96 27 88 155  15 6 15 3 143 
 Michala 

CELLEROVÁ 
    18  5 27   

 Veron.  KRÁLIKOVÁ     28  55 23 35  
4. Karolina 

CSÉFALVAY 
174      51    

5. Gaia CANTUCCI       44 35   
 Jázmin UDVARDI       45    
 Vivien BARTALOVÁ       46    
 Barbora MEDELSKÁ       58    

 
 

Nižšie uvádzam výsledky, ktoré v roku 2018  pôsobia ako vysoko 
nadštadartné: 
1. Európsky pohár do 14 rokov v Livorne (ITA):  7. miesto Bendegúz 
György 

2. Európsky pohár kadetov Manchester (GBR):  16. miesto Leopold 
Kuchta 
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3. Európsky pohár kadetov Thessaloniky (GRE) : 3. miesto Leopold 
Kuchta, 5. miesto Bendegúz György 

4. Európsky pohár kadetov Budapest (HUN): 13. miesto Leopold Kuchta 

5. Majstrovstvá Európy kadetky Sochi (RUS):  6.miesto družstvo 
(Cantucci, Králiková Ve, Udvardi) 

6. Svetový pohár junioriek Havana (CUB):        16. miesto Veronika 
Králiková 

7. Európsky pohár ženy U23 Barcelona (ESP): 3. miesto Kitti Bitterová 

8. Európsky pohár ženy U23 Bratislava (SVK): 6. miesto Kitti Bitterová 

9. Majstrovstvá sveta seniori Wuxi (CHN) :    39. miesto Cedrik Serri 

10. Satelit FIE seniori Bratislava (SVK): 3.miesto Cedrik Serri 

11. Satelit FIE seniori Bucarest (ROU):     3.miesto Cedrik Serri 

12. Satelit FIE seniorky Bratislava(SVK):  5.miesto Michala Cellerová,  

6.miesto Kitti Bitterová 

13. Satelit FIE seniorky Barcelona (ESP): 3.miesto Kitti Bitterová 

 

Výkonnostné ciele plánované v sezóne 2018 pre fleuret 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým neskúseným družstvom, cieľom je postup 1.-2. 
pretekárov na MEK a MSK (splnenie minimálnej požiadavky trénera)  
a zber skúseností do budúcich sezón. – Splnené, L.KUCHTA sa 
kvalifikoval s A limitom 

Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, 
preto v junioroch je cieľom postup jedného pretekára na MEJ, MSJ 
(splnenie minimálnej požiadavky trénera). – Nesplnené, výkonnosť veľmi 
zaostala aj za minimálnou požiadavkou trénera 

Fleuret U23 muži: 

Splnenie Kvalifikačných kritérií na ME U23 a zisk bodovaných umiestnení 
na ME U23  (2.-3. pretekári). – Čiastočne splnené, (pretekári Simeunovič a 
Zeman splnili kvalifikačné kritéria na ME U23,  Na ME U23 zabodoval len 
Rastislav Simeunovič). 
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Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch, Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta – 
ako odrazového mostíka do budúcich sezón pred OH2020. Splnené - 
Cedrik SERRI v roku 2018 bodoval na 5. podujatiach započítavajúcich sa 
do Svetového pohára seniorov. 

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (3-4 pretekárky) a minimálne jedno 
umiestnenie do 32. miesta. Splnenie nominačných kritérií na MSK (3 
pretekárky) a jedno umiestnenie v prvej polovici štartovného poľa. 
Splnené, na MEK a MSK sa kvalifikovali 4 pretekárky, cestovali  3 
pretekárky. Na MEK 2018 v Sochi 22. miesto Gaia Cantucci, družstvo 6. 
Miesto, na MSK vo Verone - Králiková 43. miesto, Gaia 56. miesto 
(štartovalo 114 pretekárok). 

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (1-2 pretekárky) a postup do prvej 
polovice štartovného poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (1-2 
pretekárky) a postup do prvej polovice štartovného poľa. Nesplnené na 
MEJ,  čiastočne splnené na MSJ - minimálnu požiadavku trénera splnili 
Jázmin Udvardy a Veronika Králiková, na MSJ však nedokázali postúpiť 
do prvej polovice štartového poľa. 

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 12. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 
23 rokov a postup do najlepšej 32.-ky na ME U23. Splnené – Kitti 
BITTEROVÁ - 6. miesto v konečnom hodnotení EP U23,  23. miesto na 
ME U23 v Jerevane. 

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch , Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta – 
ako odrazového mostíka do budúcich sezón pred OH2020. – Čiastočne 
splnené  - Kitti Bitterová dokázala bodovať na 4. podujatiach  
započítavajúcich sa do Svetového pohára, na Majstrovstvách Európy, ale 
nie na Majstrovstvách sveta vo Wuxi. 

Jozef  Nagy  

reprezentačný tréner 

V Šamoríne 15.1.2019  
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Výkonnostné ciele plánované v sezóne 2019 pre Fleuret 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým neskúseným družstvom, cieľom je postup 2.-3. 
pretekárov na MEK a MSK (splnenie minimálnej požiadavky trénera)  
a zber skúseností do budúcich sezón + 1x umiestnenie do 32. miesta.   

Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, 
preto v junioroch je cieľom postup jedného pretekára na MEJ, MSJ 
(splnenie minimálnej požiadavky trénera). 

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 a Majstrovstvách sveta. 
Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú do kvalifikačných 
kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu.  

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (2-3 pretekárky) a minimálne jedno 
umiestnenie v prvej polovici štartového poľa. Splnenie nominačných 
kritérií na MSK (2-3 pretekárky) a jedno umiestnenie v prvej polovici 
štartovného poľa.  

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (2-3 pretekárky) a postup do prvej 
polovice štartovného poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (2-3 
pretekárky) a postup do prvej polovice štartovného poľa.  

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 10. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 
23 rokov a postup do najlepšej 16-ky na ME U23.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových 
pohároch , Satelitoch FIE, Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. 



29 
 

Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú do kvalifikačných 
kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu.  

    

Zhodnotenie roka 2018  v kordových disciplínach. 

 
Začiatkom roka 2018 dosiahol Michal Sopoliga na EP v Krakove umiestnenie v 16-ke, 
čím sa kvalifikoval spolu s Michalom Rečlom, ktorému bola pre jeho štart schválená 
výnimka na MEK 2018 a MSK 2018.  Kadetom sa žiaľ na vrcholných podujatiach 
nepodarilo presadiť výraznejšie. Veľmi dobrý výsledok dosiahol Michal Sopoliga na 
jeseň na EPK v Zrenjanine. Jeho umiestnenie v 16-ke bolo prísľubom do novej sezóny. 
Kadeti sa zúčastnili štyroch spoločných domácich sústredení  / január, apríl, september  
a december / v rámci spoločnej prípravy  

 

61.  Michal SOPOLIGA 13.01.2018 Bratislava EPK Coupe du Danube 

15.  Michal SOPOLIGA 27.01.2018 Krakow EPK Wawel Dragon Trophy 

72.  Michal REČLO  03.03.2018 Sochi  MEK 

83.  Michal SOPOLIGA 03.03.2018 Sochi  MEK 

36.  Michal REČLO  02.04.2018 Verona MSK 

105.Michal SOPOLIGA 02.04.2018 Verona MSK  

15.  Michal SOPOLIGA 20.10.2018 Zrenjanin EPK  

 

Kadetky boli v roku 2018 veľmi málo početnou kategóriou. Medzinárodne sa dokázala 
presadiť len Regina Bursová, ktorá dosiahla v závere kvalifikácie na MEK 2018 a MSK 
2018 vynikajúce 6.miesto na EPK v Krakowe. Svoju veľmi dobrú formu potvrdila na 
MEK 2018, kde bodovala v 32-ke. Kadetky sa zúčastnili štyroch spoločných domácich 
sústredení  / január, apríl, september  a december / v rámci spoločnej prípravy. 

 

6. Regina BURSOVÁ 28.01.2018 Krakow EPK Wawel Dragon Trophy 

28. Regina BURSOVÁ 02.03.2018 Sochi  MEK 

57. Regina BURSOVÁ 02.04.2019 Verona MSK 

8. Mária RIEDL  02.12.2018 Olomouc Veľká cena Dukly Olomouc 
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V kategórii juniorov splnil minimálny limit pre účast na MEJ 2018 a MSJ 2018 jediný 
pretekár a tak na vrcholné podujatia vycestoval jedine Martin Rečlo. Žiaľ v roku 2018 
sme výraznejšie výsledky v kategórii juniorov nemali.  

 

71.  Martin REČLO  08.03.2018 Sochi  MEJ 

153. Martin REČLO  01.04.2018 Verona MSJ 

11.  Michal REČLO  06.10.2018 Praha  Cena USK podzim 

 

V juniorkách sa dievčatám nepodarilo splniť ani jednej minimálny limit pre účasť na 
MEKaJ 2018 a MSKaJ 2018 .  V závere roka dosiahla výborný výsledok na SPJ Burgos 
Regina Bursová, ktorej umiestnenie v 32-ke je výborným výsledkom a prísľubom do 
budúcna. Juniorky sa zúčastnili štyroch spoločných domácich sústredení  / január, apríl, 
september  a deceember / v rámci spoločnej prípravy. 

 

2. Laura SASVÁRIOVÁ 21.10.2018 Linz  V.Artemtschuk Memorial 

3. Sonja Mária ROŠKOVÁ 21.10.2018 Linz  V.Artemtschuk Memorial 

25. Regina BURSOVÁ 15.12.2018 Burgos SPJ 

 

Účasť na ME U23 si vybojoval  A-limitom  Alex Duduc a B-limitom  Ján Cipár.          
U23 priniesla v roku 2018 dva solídne  výsledky  v podobe 32-ky Jána Cipára v 
Lausane a výborné umiestnenie Samuela Stolára v 16-ke.   

 

29. Ján CIPÁR   03.03.2018 Lausanne EP U23 

54. Alex DUDUC  16.04.2018 Jerevan ME U23 

56. Ján CIPÁR   16.04.2018 Jerevan ME U23 

13. Samuel STOLÁR  01.12.2018 Modling EP U23 

 

Účasť na ME U23 si medzi dievčatami vybojovala Katarína Hunčárová 

 

9. Katarína HUNČÁROVÁ 25.032018 Barcelona U23 
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40. Katarína HUNČÁROVÁ 15.04.2018 Jerevan ME U23 

V kategórii seniorov sa podarilo bodovať v roku 2018 len Alexovi Duducovi na SP 
Bern, kde získal 0,25 bodu za postup zo skupiny. Seniori sa zúčastnili štyroch 
spoločných domácich sústredení  / január, apríl, september  a december / v rámci 
spoločnej prípravy. 

7. Alex DUDUC   06.01.2018 Praha  Memoriál V.a F.Jandy 

3. Martin REČLO   17.03.2018 Olomouc Veľká cena Dukly 
Olomouc 

7. Alex DUDUC   17.3.2018 Olomouc Veľká cena Dukly 
Olomouc 

19. Alex DUDUC   28.04.2018 Split  Satelit 

29. Lukas Jakub JOHANIDES 28.04.2018 Split  Satelit 

14. Ján CIPÁR    01.09.2018 Belehrad Satelit Belgrade Trophy 

27. Ján CIPÁR    14.10.2018 Split  Satelit 

10. Ján SZALAY   20.10.2018 K. Vary Lázeňský pohár 

13. Samuel STOLÁR   20.10.2018 K.Vary Lázeňský pohár  

 

V kategórii senioriek sa nepodarilo získať ani jeden bod do SP. Seniorky sa zúčastnili 
štyroch spoločných domácich sústredení  / január, apríl, september  a december / v 
rámci spoločnej prípravy. 

 

24. Katarína HUNČÁROVÁ  04.02.2018 Bratislava Satelit Grand Prix Bratislava 

20. Ida KAMENIŠČÁKOVÁ 01.09.2018 Belehrad Belgrade Trophy 

24. Laura SASVÁRIOVÁ  01.09.2018 Belehrad Belgrade Trophy 

2. Regina BURSOVÁ  07.10.2018 Praha  Cena USK 

 

Andrea Sasváriová 

reprezentačný tréner-kord 
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8. Starostlivosť o mládež 
V roku 2018 vyvíjali svoju činnosť dve centrá talentovanej mládeže (CTM) 
v Bratislave a Šamoríne. Do týchto útvarov boli zaradení športovci na 
základe dosahovaných výsledkov a boli im v rámci možností vytvorené 
ekonomické, materiálne a priestorové podmienky na ďalší rast športovej 
výkonnosti. 

V sekcii fleuret bolo do CTM v roku 2018zaradených deväť pretekárov, 
v sekcii kord tiež deväť pretekárov. Obom sekciám boli poskytnuté 
finančné prostriedky zo štátnej dotácie vo výške 6000,- € pre každú sekciu. 

 

9. Medzinárodné turnaje organizované na Slovensku 
Na Slovensku sa v roku 2018 organizovali tieto významné medzinárodné 
turnaje: 

Január  2018   EPK  Dunajský pohár v Bratislave – 709  šermiarov   - 
fleuret kadeti , fleuret kadeti družstvá, kord kadetky, kord kadetky družstvá, 
kord kadeti, kord kadeti družstvá.        

Február  2018  SPJ, SAT Grand Prix Bratislava , 319 šermiarok – kord 
juniorky, kord seniorky, družstvá juniorky  

September 2018 – SAT, U23 Memoriál Ferdinanda de Martinengo 
v Bratislave, 287 šermiarov, fleuret muži, fleuret ženy, kord ženy.     

Október  2018 -  EPK  Coupe de Samaria v Šamoríne 142 šermiarok  –
fleuret kadetky, fleuret kadetky družstvá 

 

10. Činnosť Výkonného výboru (VV) a jednotlivých komisií 
Rokovania VV SŠZ v roku 2018 prebiehali bez väčších rozporov, 
rozhodnutia prijaté VV SŠZ  smerovali k podpore šermiarskeho hnutia na 
Slovensku. Všetci členovia VV SŠZ ako členovia komisií pracovali 
dobrovoľne bez nároku na odmenu. Zasadnutia a rokovania boli zvolávané 
v pravidelných intervaloch. 
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Správa rozhodcovskej komisie za rok 2018 

 V roku 2018 sa pôsobenia v RK vzdal pán Andrej Králik, nakoľko sa 
naplno vrátil k pretekárskej kariére, ako aj menil zamestnanie a teda nebol 
schopný zlúčiť tieto funkcie časovo. 

 Taktiež sa aktívneho rozhodovania vo FIE vzdal pán Dávid Králik, 
nakoľko sa naplno venuje trénerským povinnostiam s juniorským 
fleuretovým družstvom. Naďalej ale ostáva v zozname rozhodcov FIE pre 
potreby SŠZ. 

 

 Plán na rok 2018 (správa RK 2018): 

1. RK sa podarilo v lete doriešiť smernicu ohodnocovania rozhodcov, 
kde došlo k zmenám: 
-  hlavne finančnej odmeny,  
- definovaniu, kto rozhodcov na preteky vyberá. 

RK si uvedomuje potrebu pracovať s touto novou smernicou, 
nakoľko ešte v sezóne 2018/2019 nebola úplne prijatá a teda ani 
uplatnená klubmi SŠZ. 

2. Michala Cellerová aj Rasto Simeunovič úspešne zvládli skúšky FIE 
pre zbraň kord a fleuret a RK SŠZ ich zaradila do zoznamu, s ktorým 
v sezóne 2018/2019 aktívne pracuje – pán Simeunovič bol 
v decembri vyslaný na preteky s juniorskou fleuretovou 
reprezentáciou. 

3. RK sa nedarí pracovať s FIE C už existujúcimi rozhodcami, aj po 
našej opakovanej výzve ich záujem o rozhodovanie nepretrváva 
z dôvodu študijných povinnosti.  
RK však spomedzi už existujúcich rozhodcov národnej triedy 
vytipovala rozhodcov, ktorý boli nominovaní rozhodovať na 
Dunajskom pohári v januári 2019 a veríme, že s tých následne 
vychováme novú generáciu FIE C a následne aj FIE B rozhodcov. 

4. Podľa plánu došlo v máji 2018 k preškoleniu národných rozhodcov, 
ktorého potreba vyplývala z nového zákona o športe, ako aj z faktu, 
že k takémuto preškoleniu  v minulosti nedochádzalo.  Školenia sa 
bohužiaľ nezúčastnili všetci národní rozhodcovia, no u zúčastnených 
malo dobrú odozvu. Školiteľom bol podľa plánu FIE rozhodca a člen 
EFC rozhodcovskej komisie pán Viliam Mádr z Česka. Školenie 
hodnotí RK ako úspešné, nakoľko národní rozhodcovia sa na ňom 
lepšie pripravili na MSR 2018, ktoré sa konali začiatkom júna. 

5. Posledným bodom plánu RK na rok 2018 bolo zabezpečiť dostatok 
rozhodcov pre MSR 2018, čo sa podľa nás podarilo, samozrejme 
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s výnimkou kategórie kord seniori/seniorky, kde problém nedostatku 
nešermujúcich rozhodcov pretrváva. Nikto z rozhodcov však 
nemusel rozhodovať po celú dobu MSR, čo hodnotíme 
najpozitívnejšie. 

V roku 2018 nedošlo k žiadnemu školeniu nových rozhodcov, nakoľko 
sa RK zamerala na skvalitnenie a preškolenie už existujúcich 
rozhodcov.  

Plán RK pre rok 2019:  

- Aktualizácia pravidiel šermu podľa noviniek z konferencie 
v Paríži 12/2018, ako aj následné zmeny FIE rozhodcovskej 
komisie a následné info do klubov, preškolenie všetkých 
národných rozhodcov!! 

- Školenie nových rozhodcov pre kord aj fleuret. 
- Výchova a podpora FIE C kandidátov. 
- Finančná podpora rozhodcov na SK pohároch podľa novej 

smernice a jej implementovanie do klubov. 

 

spracovala: Karolína Belás, predseda RK SŠZ 

 

Správa trénersko-metodickej komisie za rok 2018 
V roku 2018 pracovala komisia pod vedením Ľudovíta Lubyho a členmi sú 
Peter Drobný a Tibor Šafárik.  

V roku 2018 sme plánovali pokračovať v budovaní trénerskej základne pre 
kord pre šermiarske kluby v spolupráci s p. Anatolijom Hereyom z 
Ukrajiny. Hlavným cieľom bolo ukončiť už začaté kurzy špecializovanej 
časti pre 1.stupeň v Košiciach (Willard, KŠK 1903) a usporiadať školenie 
pre 2. stupeň v Bratislave (BŠK a AŠ Bratislava, KŠŠ Zvolen). 

Ciele sa nepodarilo naplniť v plnom rozsahu, hlavnou príčinou bolo, že 
sme nedokázali zladiť termíny, ktoré ponúkal p. Herey s požiadavkami 
jednotlivých adeptov. Podarilo sa realizovať len jediné školenie pre 1. 
stupeň v Košiciach, 18.-19.5.2018 v priestoroch KŠK 1903. V každom 
prípade bude treba čo najskôr ukončiť aspoň to školenie pre 1.stupeň. 

Navrhujem problematiku školení doriešiť na ďalšej trénerskej rade, kde by 
sa jednotliví zástupcovia klubov záväzne vyjadrili o počte záujemcov 
a podľa toho by sa znovu zadefinovali požiadavky na jednotlivé stupne. 
Súčasne by sa stanovili záväzné termíny a ďalšie podmienky pre jednotlivé 
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školenia. V prípade, že sa záväzne prihlásený adept školenia nezúčastní, 
malo by mu byť dané k náhrade, ak sa dostatočne neospravedlní. 

V Šamoríne v dňoch 25. až 27.6.2018 viedol úspešné školenie pre trénerov 
fleuretu p. Andrea Borella z Talianska. 

Treba ešte vyzdvihnúť, že školenia sú vedené prístupnou formou, p. 
Borella a p. Herey odvádzajú vysoko profesionálnu prácu, odovzdávajú 
neoceniteľné poznatky podľa najnovšej metodiky a skúseností. Obaja 
dokázali vychovať množstvo úspešných šermiarov, olympionikov 
a majstrov sveta. 

Pre potreby informovanosti o trénerskej základni na web stránke bol 
aktualizovaný zoznam trénerov s kvalifikáciou. Uverejnené údaje sú 
v súlade s platnými smernicami MŠ SR. Zverejnení sú len tréneri s platnou 
kvalifikáciou, ktorí vyvíjajú aktívnu činnosť v jednotlivých šermiarskych 
kluboch. 

Pre zviditeľnenie trénerskej práce bol navrhnutý projekt „Tréner roka“, na 
konci sezóny by sa usporiadala anketa podľa navrhnutých pravidiel, 
výkonný výbor by na základe doporučení od jednotlivých klubov vybral 
trénera roka v kategóriách družstvo a jednotlivci. Vyhlásenie víťazov 
ankety by bolo súčasťou ocenenia jednotlivých víťazov Slovenského 
pohára a menovania reprezentácie pred začiatkom ďalšej sezóny. 

 

V Košiciach, 10.1.2019Ľudovít LUBY, predseda TMK SŠZ 

 

Správa komisie mládeže: 

V roku 2018 pracovala komisia pod vedením Rúth Kabil a členmi sú 
Dalibor Kazík,  Ing. Flóra Ondová a MUDr. Michal Karásek.   

Ciele: zvýšenie členskej základne /čím viac členov, tým viac financií/, 
finančná motivácia klubov za zväčšenie členskej základne,  úspešné 
pokračovanie sérií súťaží HŠT, prispievanie cenami na turnajoch 
a motivácia u detí, akcie a zapájanie rodičov do diania pri tréningoch 
a turnajoch.  

Pod vedením a patronátom Andrey Sasváriovej sme rozbehli zaujímavý 
projekt“ Hľadáme šermiarske talenty“, ktorý pokračoval aj tento rok. Jedná 
sa o sériu súťaží nižších vekových kategórií a to mini, mladších a starších 
žiakov a žiačok, ktorí majú chuť šermovať a napriek tomu  nemusia byť 
registrovaní v SŠZ. Vyvrcholením sérii súťaží je Grand Prix, ktorá sa 
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konala  v Košiciach. Je dôležité podotknúť, že účasť na  turnajoch je 
bohatá. Tieto súťaže prebiehajú na západe aj na východe Slovenska a to 
v Košiciach a Bratislave. Od septembra sa stanovil upravený modul týchto 
súťaží. HŠT prebieha dva dni. Prvý deň  je súťaž jednotlivcov a druhý deň 
súťaž družstiev. Záverom chcem dodať, že aj v budúcnosti budem zato, aby 
sa pokračovalo v ďalších sériách tejto súťaže. 

Ďalším projektom, ktorý som rozbehla v minulej sezóne boli neoficiálne  
„Mini Majstrovstvá SR“. Keďže v šerme sa dosť výrazne posunula veková 
kategória smerom nadol a v jednotlivých kluboch som zaznamenala vzrast 
nižších vekových kategórií, v uplynulej sezóne som usporiadala neoficiálne 
majstrovstvá mini a super mini žiakov a žiačok, ktoré sa konali koncom 
sezóny v Košiciach. V budúcnosti chcem určite pokračovať v ďalších 
ročníkoch. Mojim cieľom je, aby sa táto súťaž, ako aj kategória mini 
a supermini žiakov a žiačok stala oficiálnou. 

V rámci propagácie šermu pod záštitou SŠZ a 110 rokov šermu, som sa 
zúčastnila spolu so šermiarmi ukážky a praktickej výuky šermu 
v Košiciach a to v projekte „Príď si vyskúšať svoj šport“ /Decathlon, 
Košice/ . 

Druhou akciou na propagáciu šermu pod názvom „Ulica/ne/má šancu“  
a jeho praktické ukážky sa konali v OC Gálerii v Košiciach, ktorej sme boli 
spolu so šermiarmi účastní. 

Mojou víziou do budúcnosti je propagácia šermu na Slovensku, hlavne 
v nižších vekových kategóriách, aby sme mali  v budúcnosti   na čom 
stavať a zvyšovať úroveň šermu. 

Vypracovala: Ruth Kabil, predseda komisie mládeže  SŠZ           
v Košiciach,31.1.2019 

 

Správa komisia ŠTK : 
V roku 2018 pracovala komisia  pod vedením Andreja Churého  

Základným cieľom pre rok 2018 bolo naplánované:  

- vytvorenie zmien v Slovenskom pohári a to hlavne férovejšie      
bodovanie a hlavne Slovenský pohár viac zatraktívniť aj na 
základe nových pravidiel vydaných ministerstvom, 

-     vytvorenie nových domácich súťaží, 

- zjednotenie vrcholovej súťaže MSR, 
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- zorganizovanie SPJ Grand Prix Bratislava 2018 a tým vytvorenie 
novej tradície a získanie skúseností, ako skúška pred uchádzaním 
sa o ďalšie európske a svetové podujatia, 

- vytvoriť nový „Súhrn pravidiel, povinností a predpisov pre 
organizovanie a účasť na šermiarskych súťažiach usporadúvaných 
v Slovenskej republike.  
 
Rozpracované a splnené ciele za rok 2018 
 
Väčšina naplánovaných zmien a cieľov sa nám v roku 2018 
podarilo predpripraviť a aj splniť. 
 

- ako jeden zo základných cieľov ŠTK je zabezpečovanie a 
vytváranie možností k organizovať slovenské a aj medzinárodné 
turnaju, ktoré sú jedným zo základov rozvoja šermu na Slovensku 
a aj podľa nových smerníc ministerstva prepojených na 
získavanie potrebných finančných prostriedkov pre funkčnosť 
SŠZ. 
V roku 2018 sme zvýšili počet domácich turnajov a zároveň sme 
už po druhý krát úspešne organizovali nový medzinárodný turnaj 
Grand Prix 2018, 2019, 
 

- ďalším dôležitým cieľom bolo vytvorenie chýbajúceho „Súhrnu 
pravidiel, povinností a predpisov pre organizovanie a účasť na 
šermiarskych súťažiach, usporadúvaných v Slovenskej republike. 
 
Základné ciele na rok 2019: 
 

- doladenie bodovania v Slovenskom pohári, 
- udržanie nastavenej latky pri organizovaní domácich turnajov, 
- zabezpečenie a uchádzanie sa o ďalší ročník SPJ Grand Prix 

2020, 
- vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu možnosti vybudovania 

národného šermiarského centra. 
 

Vypracoval: Andrej Churý, predseda ŠTK 

 
Správa medzinárodnej komisie: 
V roku 2018 pracovala komisia pod vedením Attilu Érseka, členom bol 
Zoltán Farkaš. 
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Komisia mala v roku 2018 za úlohu komunikáciu s medzinárodnými 
organizáciami ako EFC a FIE, ktorých je SŠZ členom. Práca spočívala 
hlavne v príprave podkladov, žiadostí a iných dokumentov a v reprezentácii 
záujmov SŠZ na kongresoch. Predseda komisie sa aktívne zapájal aj do 
činnosti etickej komisie FIE, ktorej je členom.   

Súhrn záverov z medzinárodných kongresov: 

- EFC, dátum konania 15. jún, miesto: Novi Sad, Srbsko 

Delegáti prijali poplatok za zvýšenie licencie z 15,00 na 20,00 € od sezóny 
2018/2019. 

Hostiteľské mestá niektorých významných udalostí EFC: 

Seniorské majstrovstvá Erópy: 

              2019: Düsseldorf (GER): 17-22.06.2019 

              2020: Minsk (BLR) 

ME U23: 

              2019: Plovdiv (BUL): 29.05-2.06.2019 

              2020: Liberec (CZE) 

Kadetov a juniorov: 

              2020: Poreč (CRO) 

Ďalšie kongresy budú: 

              Düsseldorf: 16.06.2019 

              Soči: 12.09.2019 (voliteľný kongres)                                

Kongres sa tiež rozhodol stanoviť vstupné poplatky pre EFC na 130 € za 
jednotlivca a 300 € za tím. 
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Kongres FIE, dátum konania 8. decembra 2018 

Hlavné závery kongresu boli zaslané SŠZ ako súhrnný dokument a sú 
verejne dostupné na stránke SŠZ 

Komisia sa v roku 2018 taktiež zúčastňovala na príprave organizácie 
Turnaja "Grand Prix Bratislava", ktorý sa konal 2-3 februára 2018 
v Bratislave.   

 

Vypracoval: Attila Érsek, predseda medzinárodnej komisie 

 

Správa ekonomicko-marketingová komisie: 

V roku 2018 pracovala komisia pod vedením Gábora Ásvanyiho. 

Komisia dohliadala nad transparentným financovaním chodu Slovenského 
šermiarskeho zväzu, rozhodnutia boli konzultované s kontrolórom zväzu. 

V roku 2018 sa podarilo zaangažovať nových partnerov - Orange 
a Transpetrol, pokračovala i spolupráca s PB Partners. 

Pomocou financií od PB Partners sa pretekári zúčastňovali tréningových 
sústredení v kordovej i fleuretovej sekcii. 

Partneri Orange a Transpetrol prispeli na organizáciu M SR 2018, na  prvý 
satelitný turnaj v  korde žien  na Slovensku , ako aj pri Grand Prix  –
svetový pohár v korde junioriek  jednotlivkýň a družstiev. Tieto podujatia 
boli zviditeľnené cez média –RTVS, rádio Jemné melódie, rádio Vlna 
a televíziu - TA3 + RTVS. 

V roku 2018 sme sa podielali na vypracovaní projektu od FIE - materiálna 
pomoc pre zväzy. Od FIE sa podarilo zdarma získať jeden kovový planš a 8 
navijakov zn. Allstar + 10 prívodných káblov. 

Koncom roku 2018 sme riešili i projekt pre šermiarov z Bratislavy – 
vyzývateľom je BSK/výsledok bude známy v roku  2019/. 

Koncom roka sa rokovalo s partnermi a pripravovali sa nové zmluvy. 

Vypracoval : Gábor Ásvanyi, predseda komisie 
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Správa komisie športovcov: 

V roku 2018 pracovala komisia pod vedením JUDr. Juraja Szalaya  
mladšieho: 

1. Napriek mojej snahe zo začiatku roka 2018, kde som sa snažil na 
základe podnetu jedného pretekára z kordovej sekcie povzbudiť aj 
ostatných kordistov na pravidelné spoločné tréningy v Bratislave, sa podľa 
mojich informácií táto snaha nestretla s veľkým nadšením a aj napriek 
vhodným podmienkam, kordisti v Bratislave trénujú samostatne vo svojich 
kluboch. Napriek tomu, že som v danej veci oslovil aj jednotlivé kluby, 
vzhľadom na niektoré osobné nezrovnalosti medzi trénermi a funkcionármi 
k realizácii  spoločných tréningov na báze týždennej pravidelnosti podľa 
mojich informácií nedošlo. Vysoko pozitívne hodnotím však pravidelné 
sústredenia, ktoré sa zakončujú pretekmi. 

2. Smutne konštatujem, že moja snaha a výzva predstaviteľom klubov, 
aby ustanovili / zvolili interného zástupcu športovcov, s ktorým by som 
mohol komunikovať na pravidelnej báze sa taktiež nestretla s veľkým 
ohlasom a až na 3 kluby, interný zástupcovia športovcov v kluboch zvolení 
/ ustanovení neboli. 

3. Komunikácia medzi športovcami a zástupcom športovca je podľa 
mňa nedostačujúca a to najmä z dôvodu, že niektorí predstavitelia klubov 
svojim zverencom komunikáciu so zástupcom neodporúčajú, resp. o ňom 
šíria klamstvá. Aj z uvedeného dôvodu nedošlo k osobnej návšteve 
všetkých klubov zástupcom športovcov v roku 2018. 

4. Na záver si dovoľujem uviesť odporúčanie, kde odporúčam 
najmä predstaviteľom jednotlivých klubov – funkcionárom a trénerom 
– aby komunikovali so svojimi zverencami už od útleho veku otvorene 
a viedli ich ku kritickému mysleniu. Je dôležité, aby autority, akými sú 
tréneri a športoví funkcionári, viedli svojich zverencov k otvorenej 
diskusii, ku komunikácii s ich zástupcami a to najmä z dôvodu, že 
prevažná väčšina našej členskej základne aktívnych športovcov je vo 
veku, kedy sa im aj na základe externých vplyvov formuje osobnosť. 

5. Som presvedčený o tom, že je potrebné vychovávať nielen 
reprezentantov a športovcov, ale predovšetkým ľudí, ktorí nemajú 
strach sa opýtať hocičo a komunikovať o dianí vo zväze, ktorí budú 
prínosom nie len pre Slovenský šermiarsky zväz, ale aj pre spoločnosť. 
Len takto je možné dodržať zdravú kontinuitu, a to za účelom aby sme 
vychovali ľudí, ktorí o pár rokov prevezmú riadenie zväzu a budú 
svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. 

Vypracoval: JUDr. Juraj Szalay, zástupca športovcov 
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Kontrolór 

Funkciu Kontrolóra SŠZ v súlade s novým zákonom o športe vykonával 
v roku 2018  Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD. 

 

11. Rozpočet 2018 

 
V roku 2018 boli SŠZ pridelené finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR 
nasledovne: príspevok uznanému športu  vo výške 176 646,00 EUR 
a dotácia vo výške 16 500,00 €. 
 
Zväz má troch stálych zamestnancov, rozpočet bol vyrovnaný a dotácie 
boli určené na zabezpečenie činnosti sekretariátu, medzinárodných 
podujatí, zabezpečenie športovej prípravy pre reprezentantov a mládež, 
financovanie podujatí ME a MS. Minulý rok zväz zafinancoval účasť 
všetkým pretekárom, ktorí splnili kvalifikačné A-limity. 

 

11.1 . Finančná správa:  
 
Slovenský šermiarsky zväz účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo 
rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto 
správe.  
 
Zásadné zmeny aktív a pasív Slovenského šermiarskeho zväzu v roku 2018 
netto po odpisoch: 
 
    31.12.2018  31.12.2017 
Dlhodobý hmotný majetok 15 793,- 21 463,- 
 
Krátkodobé pohľadávky 3 307,82 1 738,78 
Bankové účty  75 306,14 56 841,25 
Pokladnica  852,33 193,95  
 
Náklady budúcich období 1 900,73 2 367,51 
Majetok spolu:  97 160,02 82 604,49 
 
Nevysporiadaný VH min. rokov 65 202,02 55 167,34 
 
Výsledok hospodárenia 1 767,01 10 034,68 
 
Rezervy   3 018,85 0,- 
Záväzky zo soc. fondu 1 343,61 1 305,22 
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Krátkodobé záväzky 4 613,87 1 300,42 
Výnosy budúcich období 21 214,66 14 796,83 
 
Vlastné a cudzie zdroje spolu 97 160,02 82 604,49 
 
Spolu výnosy v roku 2018:    233 668,63 Eur 
 
Nezdaňované výnosy v roku 2018:    232 718,66 Eur 
Nezdaňované výnosy v roku 2017:    210 465,32 Eur 
Výnos r. 2017 suma v € r. 2018 suma v € 
Služby - charitatívna reklama  15 000,00 
Osobitné výnosy 3 547,00 14 787,00 
Ostatné výnosy (úroky, iné ostatné 
výnosy) 

2 110,81 742,26 

Prijaté príspevky od iných organizácii 36 764,51 3 263,40 
Prijaté členské príspevky 2 759,00 2 913,00 
Dotácie 165 284,00 196 013,00 
 
Zdaňované výnosy v roku 2018:            949,97 Eur 
Zdaňované výnosy v roku 2017:        0,00 Eur 
Výnos r. 2017 suma v 

€ 
r. 2018 suma v € 

Služby   949,97 

 
Spolu náklady v roku 2018:    231 702,13 Eur 
 
Nezdaňované náklady v roku 2018:    231 702,13 Eur 
Nezdaňované náklady v roku 2017:                 200 430,64 Eur 
Náklad r. 2017 suma v 

€ 
r. 2018 suma v € 

Spotreba materiálu  1 667,48 2 831,77 
Opravy a udržiavania  1 215,38 
Cestovné 4 354,45 3 345,60    
Náklady na reprezentáciu 377,52 1 212,36 
Ostatné služby 19 249,64 19 972,81 
Osobné náklady (mzdy + poistenie, 
sociálne náklady) 

35 535,66 42 984,90 

dary  2 950,00 
Osobitné náklady 104 720,13 122 048,55 
Iné náklady 1 084,58 2 244,75 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 

5 670,00 5 670,00 

Príspevky iným účtovným jednotkám 27 771,18 24 841,01 
Príspevky fyzickým osobám  2 385,00 
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Tabuľka náklady  
 2017 2018 

REPREZENTÁCIA 70 343,26 73 821,14 

Domáce súťaže 11 543,34  29 129,68 

Zahraničné súťaže  29 452,94 27 714,07 

Podpora klubov, materiálne zabezpečenie  14 350,74 0,00 

Podpora Olympionici  1 799,45 0,00 

Kongres FIE, EFC  1 442,08 1 153,65 

Odmena k jubileu 500,00 500,00 

Reprezentačný tréner 6 500,00 9 600,00 

Členské poplatky  2 156,00 3 056,00 

Konferencia a  zasadnutia orgánov SŠZ  2 598,71 2 667,74 

MLÁDEŽ 58 726,91 58 752,07 

Súťaže a sústredenia 12 332,64 4 878,00 

Materiálno-technické zabezpečenie 4 864,26 6 017,73 

Tréneri mládeže  16 867,51 21 321,33 

Podpora mládeže U23 24 662,50 26 535,01 

Projekty 27121,81 2 309,11 

Zahraničný tréner  4774,51 0,00 

Hľadáme šermiarske talenty a Olympici 5 189,44 2 309,11 

Podpora reprezentácie-sponzorské materiálno 
technické vybavenie a sústredenia  

16 230,62 0,00 

UNIVERZIADA Taipei  927,24 0,00 

Vrcholové súťaže 4 663,75 47 128,57 

Materiálno technické zabezpečenie súťaží 4 663,75 22 188,69 

Grand prix Bratislava 2018  24 939,88 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY   39 574,91 49691,24 

Mzdy administratívnych pracovníkov 15 211,95 17 892,73 
 

Kancelárske potreby, poštovné, telefón, drobný nákup 1 540,67 1 775,43 

Služby: účtovníctvo, webhosting, ostatné služby 8 760,00 13 857,60 

Administratívne priestory: prenájom priestorov a 
parkovanie 

3 803,16 3 803,16 

Odpisy 5 670,00  5 670,00 

Poistenie, lekárske prehliadky,  a iné poplatky 4 589,13 6692,32 
 

SPOLU  200 430,64 231 702,13 
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Zisk roku 2018 vo výške 1 767,01 Eur bude použitý na ďalšiu činnosť  Slovenského 
šermiarskeho zväzu v celej výške. 
 

11.2. Prehľad nákladov 

ktoré poskytol SŠZ zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 5000,- € a účel na 
ktorý boli použité: 

Suma/náklad Prijímateľ Účel 
5 197,80 5 M spol. s r.o. 

Tupolevova 710, 19 900 Praha – 
Letňany 
Česká republika 
IČO: 42740941 

Športový materiál 

8 156,38 Akadémia šermu 
Trnavská cesta 39, 831 04 
Bratislava 
IČO: 42272246 

Prenájom haly, príspevok 
15% zo ŠP, refakturácia 
nákladov  

11 523,00 Allstar Slovakia s.r.o. 
Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava 
IČO: 46493255 

Športový materiál 

8 916,00 Escrime Technologies 
Rue Du Heron 13, 673 00 
Schiltigheim 
Francúzsko 

Športový materiál, oprava 
športových prístrojov 

16 000,00 Intermedia Plus s.r.o. 
Budatínska 59, 851 06 Bratislava 
5 
IČO: 47543345 

Sprievodné materiály, 
organizačné práce, technické 
zabezpečenie podujatia 

11 100,00 Jozef Nagy - Sprostredkovacia a 
reklamná agentúra Dracco 
Hviezdna 4, 931 01 Šamorín 
IČO: 33465321 

Správa webu a trénerská 
činnosť 

8 119,11 Klub šermu Šamorín 
Veterná 18, 931 01 Šamorín 
IČO: 30998085 

Príspevok 15% zo ŠP, 
refakturácia nákladov 

8 704,15 LP Promotion, s.r.o. 
Uránová 2, 821 02 Bratislava 2 
IČO: 36658197 

Reklamné služby 

10 401,00 REDI TOUR, s.r.o. 
Zámocká 18, 811 01 Bratislava 
IČO: 35719192 

Letenky 

12 263,16 Športová hala Mladosť s.r.o. 
Trnavská cesta 39, 831 04 
Bratislava 3 
IČO: 35723025 

Prenájom priestorov 
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7 265,72 Osoba 1  Hrubá mzda a náhrady 
8 778,91 Osoba 2 Hrubá mzda a náhrady 

12 043,21 Osoba 3 Hrubá mzda a náhrady 
. 

12.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE 
A INÝCH PREDPISOCH 

Zmeny neboli žiadne. 

13. ĎALŠIE ÚDAJE PODĽA PREDPISOV ŠPORTOVEJ 
ORGANIZÁCIE 

Ďalšie údaje sa nezverejňujú 

 

14. PRÍLOHY: ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA A SPRÁVA NEZÁVISLEHO 
AUDÍTORA 
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