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1.  Slovenský šermiarsky zväz – SŠZ 

 

Sídlo:              Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO: 30806437  

DIČ: 2021786591 

web:  www.slovakfencing.sk 

e-mail: slovak-fencing@slovak-fencig.sk 

 

Slovenský šermiarsky zväz je členom Slovenského olympijského 

a športového výboru (SOŠV). 

 

                                                             

 

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:slovak-fencing@slovak-fencig.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 do 16.9.2020 Mgr. Karolína BELÁS 

Komisia rozhodcov od 17.9.2020                     Mgr. Pavol CELLER 

Komisia metodicko-vzdelávacia do 16.9.2020 Ing. Ľudovít LUBY 

Komisia metodicko-vzdelávacia od 16.9.2020 Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ 

Organizačná komisia a ŠTK do 16.9.2020 Andrej CHURÝ 

Organizačná komisia a ŠTK od 16.9.2020 Ing. Peter KORČOK 

Komisia pre ekonomiku a marketing do 16.9.2020 Mgr. Gábor ÁSVÁNYI, MBA 

Komisia pre ekonomiku a marketing od 16.9.2020 Ing. Boris ROZMUŠ 

Komisia mládeže Ruth 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 

 

 

Zloženie Výkonného výboru SŠZ sa menilo po volebnej 

Konferencii, ktorá sa konala 17.septembra 2020.  

Tatiana Drobná bola opäť zvolená do funkcie prezidentky 

SŠZ. 

Všetci členovia SŠZ boli zvolení na štyri roky, teda do roku 

2024. 

 

 

 

 



5 
 

3. Členská základňa 

Rok                                                                          2020                  2019 

Počet klubov     13                      14 

Počet členov   361                    383 

Počet aktívnych trénerov  k 31.12.     37                      38 

Počet aktívnych rozhodcov  k 31.12.     74                      63 

 

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. Košický Šermiarsky Klub 1903 

10. Akadémia šermu 

11. BA – M.P.C.- SLOVAKIA 

12. Šermiarsky klub Dunaj Bratislava 

13. 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 2019-2020  ( od 1.9.2019 – 31.08.2020 ) 

REPREZENTÁCIA FLEURET 2019/20:  

KADETI: 

GYÖRGY Bendegúz (Klub šermu Šamorín) 

FAZEKAS Árpád (Klub šermu Šamorín) 

PIRK Ákos (Klub šermu Šamorín) 

KUCHTA Marc Leopold (Klub šermu Šamorín) 

 

KADETKY: 

BODA Barbara (Klub šermu Šamorín) 

 
 

JUNIORI: 

SÁRMÁNY  Zoltán (Klub šermu Šamorín) 

FAZEKAS Árpád (Klub šermu Šamorín) 

GYÖRGY Bendegúz (Klub šermu Šamorín) 

PIRK  Ákos  (Klub šermu Šamorín),  

KRÁLIK Roman (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 
 

 

JUNIORKY: 

KRÁLIKOVÁ Veronika (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 

CANTUCCI Gaia (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

BODA Barbara (Klub šermu Šamorín) 
 

 

SENIORI: 

SERRI Cedrik (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

BLANÁR Samuel (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 
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KRÁLIK Andrej (Klub šermu Slávia STU Bratislava), 

 

SENIORKY: 

BITTEROVÁ Kitti (Klub šermu Šamorín) 

 

Sezóna 2020-2021  ( od 1.9.2020 – 31.08.2021 ) 

REPREZENTÁCIA FLEURET 2020/21:  

KADETI:  

FAZEKAS Árpád  (Klub šermu Šamorín) 

PIRK Ákos  (Klub šermu Šamorín) 

GYÖRGY Bendegúz  (Klub šermu Šamorín) 

LANČARIČ Branislav  (Klub šermu Šamorín) 

BALOG Dávid  (Akadémia šermu Bratislava) 

 

KADETKY: 

FORGÁCH Rebeka Liliana  (Klub šermu Šamorín) 

 

JUNIORI: 

SÁRMÁNY Zoltán  (Klub šermu Šamorín) 

KRÁLIK Roman (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 

KUCHTA Leopold Marc  (Klub šermu Šamorín) 

 

JUNIORKY: 

CANTUCCI Gaia - KŠ STU Bratislava 

 

SENIORI: 

SERRI Cedrik (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 

BLANÁR Samuel (Klub šermu Slávia STU Bratislava) 
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SENIORKY: 

BITTEROVÁ Kitti (Klub šermu Šamorín) 

 

Sezóna 2019-2020  ( od 1.9.2019 – 31.08.2020 ) 

REPREZENTÁCIA KORD 2019/20:  

JUNIORI: 

SOPOLIGA Michal (Košický Šermiarsky Klub 1903) 

ZENTKO Matej Tadeáš (Šermiarska spoločnosť WILLARD Košice) 

 

JUNIORKY: 

BURSOVÁ Regina (Akadémia šermu Bratislava) 

ROŠKOVÁ Sonja Mária (Akadémia šermu Bratislava) 

 

SENIORI: 

DUDUC Alex (Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga) 

STOLÁR Samuel (Akadémia šermu Bratislava) 

SZALAY Ján (BA - M.P.C. – Slovakia) 

CIPÁR  Ján (Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga) 

SZABO Karol ("SLOVENSKY KORD" Malinovo) 

 

SENIORKY: 

BURSOVÁ Regina (Akadémia šermu Bratislava) 

SASVÁRIOVÁ Laura (Akadémia šermu Bratislava) 

 

 

 

Sezóna 2020-2021  ( od 1.9.2020 – 31.08.2021 ) 

REPREZENTÁCIA 2020/2021 KORD: 
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KADETKY: 

 

RIEDL Mária (Klub šermu Snina)         

GROSSRUBATSCHER Vieroslava (Klub šermu Snina) 

 

JUNIORI: 

 

SOPOLIGA Michal - KŠK 1903        

ZENTKO Matej Tadeáš - WILLARD  Košice 

        

JUNIORKY: 

 

BURSOVÁ Regina - AŠ Bratislava 

 

SENIORI: 

 

SZALAY Ján - BA MPC Bratislava   

DUDUC Alex - BŠK Martinengo        

JOHANIDES Lukas Jakub - BŠK Martinengo        

 

SENIORKY: 

 

SASVÁRIOVÁ Laura - AŠ Bratislava          

BURSOVÁ Regina - AŠ Bratislava    
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6. Kalendár súťaží  - Fleuret: 

Dátum Mesto Štát FIE Názov turnaja Zbraň/kategória Jed./dr. Rebríček 

        

Január 2020 

04. Udine ITA SPJ Svetový pohár juniorov FM/jun J  

05. Udine ITA SPJ Svetový pohár junioriek FŽ/jun J  

10./11. Katowice POL SP Svetový pohár senioriek FŽ/sen J  

10./11. Paríž FRA SP Svetový pohár seniorov FM/sen J  

11. Poznaň POL EPK AMU Cadet womens Foil FŽ/kad J  

11. Bratislava SVK EPK Memoriál F. Martinenga FM/kad J Kont.turnaj 4 

12. Bratislava SVK EPK Memoriál F. Martinenga FM/kad družstvá D  

17. Šamorín SVK  Hľadáme šerm.talenty FM,FŽ ml.,mn.žiaci J  

17. Bratislava SVK  Hľadáme šerm.talenty Fm,FŽ/st.žiaci  05 J  

18. Zagreb CRO SPJ Svetový pohár junioriek FŽ/jun J  

19. Zagreb CRO SPJ Svetový pohár junioriek dr. FŽ/jun družstvá D  

25. San Jose USA SPJ Svetový pohár junioriek FŽ/jun J  

        

Február 2020 

1. Šamorín SVK  Slovenský pohár č.3 FM,FZ/mn. žiaci 09 J Kont.turnaj 3 

1. Leszno POL SPJ Svetový pohár juniorov FM/jun  J  

1. Bochum GER SPJ Svetový pohár junioriek FM/jun J  

2. Šamorín   Slovenský pohár č.3. FM,FŽ/ml. žiaci 07 J Kont.turnaj 3 

7./9. Toríno ITA GP Grand Prix FZ/sen J  

8./9. Toríno ITA GP Grand Prix FM/sen J  

8. Satu Mare ROU EPK Európsky pohár kadetiek FŽ/kad J Kont. Turnaj 4 

8. Varšava POL EPK Európsky pohár kadetov FM/kad J  

9. Varšava POL EPK Európsky pohár kadetov FM/kad družstvá J  

15. Sabadel ESP SPJ Svetový pohár juniorov FM/jun J  

15. Mődling AUT SPJ Svetový pohár junioriek FŽ/jun J  

15. Ostrihom HUN  Balassy kupa FŽ/ml.žiačky 07 J  

15. Ostrihom HUN  Balassy kupa FM/st.žiaci 06 J  

16. Mődling AUT SPJ Svetový pohár junioriek FŽ/jun družstvá D  

16. Ostrihom HUN  Balassy kupa FM/ml.žiaci 07 J  

16. Ostrihom HUN  Balassy kupa FM/st.žiaci 05 J  
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23. Poreč CRO MEK Majstrovstvá Európy kadetov FM/kad J  

24. Poreč CRO MEK Majstrovstvá Európy kadetiek FŽ/kad J  

25. Poreč CRO MEK Majstrovstvá Európy kadetov FM/kad družstiev D  

28. Poreč CRO MEK Majstrovstvá Európy juniorov FM/jun J  

23. Poreč CRO MEK Majstrovstvá Európy junior. FŽ/jun J  

        

Marec 2020 

8. Ostrava CZE  Tuláčkov memoriál FM,FŽ/mini žiaci,ky J  

                        STOP kvôli pandémii COVID19  

        

Apríl 2020 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

Máj 2020 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

Jún 2020 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

Júl 2020 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

August 2020 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

September 2020 

12. Šamorín SVK  Tréningový turnaj kadetov FM,FZ/kad J  

13. Šamorín SVK  Tréningový turnaj seniorov FM,FZ/sen J  
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Október 2020 

10. Šamorín SVK  Neoficiálne  M-SR FM,FŽ/ml. žiaci 07 J  

11. Šamorín SVK  Neoficiálne  M-SR FM,FŽ/st. žiaci 05 J  

17. Budapest HUN  Maďarský pohár kadetov FM/kad J  

17. Budapest HUN  Maďarský pohár juniorov FM/jun J  

Dátum Mesto Štát FIE Názov turnaja Zbraň/kategória Jed./dr. Rebríček 

        

November 2020 

7. Budapest HUN  Maďarský pohár seniorov FM/seniori J  

        

Júl 2015 

        

STOP kvôli pandémii COVID19 

        

        

        

Legenda 

FM Fleuret muži  Juniori Ročník 2000-2002 

FZ Fleuret ženy  Kadeti – A jugend Ročník 2003-2005 

SP Svetový pohár seniorov  Starší  žiaci Ročník 2005-2006 

SPJ Svetový pohár juniorov  Mladší žiaci Ročník 2007-2008 

C-SPJ Kandidát svetového pohára juniorov  Mini žiaci Ročník -2009 a mladší 

Kont.turnaj Kontrolný turnaj  B jugend  Ročník 2001-2002 

J Turnaj jednotlivcov  C jugend -schüller Ročník 2003 a mladší 

D Turnaj družstiev    

MEJ Majstrovstvá Európy juniorov    

MSJ   Majstrovstvá Sveta juniorov   

MSK   Majstrovstvá Sveta kadetov   
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Kalendár súťaží - Kord:  

Dátum SENIORI SENIORKY Muži U23 Ženy U23 JUNIORI JUNIORKY 

4.-5.1.20     SPJ Udine SPJ Udine 

10.-12.1. SP Heidenheim      

25.-26.1. Pošta Cup Pošta Cup   Pošta Cup Pošta Cup 

1.-2.2.20     SPJ Belehrad SPJ Bratislava 

7.-9.2.20  SP Barcelona     

15.-16.2.     SPJ Basel SPJ Dijon 

22.-23.2. MT Olomouc MT Olomouc     

6.-8.3.20 GP Budapešť GP Budapešť     

 

Dátum KADETI KADETKY U15 U13 U11 

10.-11.1.2020 ECC Bratislava ECC Bratislava    

18.-19.1.20   HŠT Košice HŠT Košice HŠT Košice 

24.-26.1.20   Olimpici Budapest Olimpici Budapest  

8.-9.2.2020 ECC Krakow ECC Krakow    

22.-23.2.20   HŠT Snina HŠT Snina HŠT Snina 

 

7. Dosiahnuté výsledky 

Správy reprezentačných trénerov: 

Zhodnotenie roka 2020 vo fleuretových disciplínach.  

KADETI 

V kategórii kadetov sme v roku 2020 disponovali mladým, ale napriek tomu skúseným 

družstvom pretekárov z KŠ Šamorín (Leopold Kuchta, Árpád Fazekas, Bendegúz 

György, Ákos Pirk, Branislav Lančarič), doplneným pretekárom AŠ Bratislava Dávidom 

Balogom, ktorí dokazovali svoje kvality na turnajoch Európskeho pohára kadetov 

jednotlivcov i družstiev.  Že sa jedná v súčasnosti o najsilnejšie družstvo  zo všetkých 

vekových kategórii vo fleurete i v korde dokazovala skutočnosť, že na konci 

kvalifikačného obdobia na Majstrovstvá Európy kadetov v Poreči mali traja pretekári 

splnený A limit a to tak, že Arpád Fazekas mal dve, Leopold Kuchta a Bendegúz György 

po jednom finálovom umiestnení na Európskych pohároch vo fleurete v sezóne 2019-20.  

Na Majstrovstvách Európy György, Fazekas  a aj Pirk odšermovali veľmi dobré úvodné 

kolo, aj v elimináciách podali pekné výkony, hoci štartovali na takomto podujatí prvý 

krát. Škoda, že turnaj nevyšiel podľa očakávania Leovi, ktorý kvôli štúdiu v Nemecku vie 

absolvovať spoločnú prípravu len čiastočne. Po zle odšermovanom úvodnom kole sa 

v eliminácii stretol s jedným z možných víťazov turnaja, čo sa preukázalo aj na priebehu 

zápasu. V družstvách sme tiež nesklamali. Družstvo nakoniec potvrdilo papierovú formu 

a skončilo na 13. mieste z 21 družstiev.  Za zmienku stojí, že jadro družstva (György, 

Fazekas a Pirk) ostávajú v tejto vekovej kategórii ešte aj budúcu sezónu. V úvodnej časti 

roka sa darilo Arpádovi, ktorý 8. miestom na EPK vo Varšave (POL) potvrdil líderstvo 

tejto talentovanej skupiny, do ktorej sme sa počas roka 2020 pokúšali zabudovať aj 

ďalších mladších pretekárov. Tí budú tvoriť jadro nového družstva kadetov po roku 2021. 

Z nich sa celkom dobre javia Branislav Lančarič, ktorý v úvode roka dosahoval azda 

najväčší progres, celkom pekne mu sekunduje aj Dávid Balog. Žiaľ ďalšia skupina 
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pretekárov ročník 2005 (Barborák, Federmayer, Kenderessy, Brezovský) zatiaľ 

výkonnostne trošku zaostáva, čo je ale potešujúce, že za uvedenými pretekármi už 

vyrastá mladá generácia pretekárov v žiackych kategóriách, ktorá sa zatiaľ bez 

problémov dokáže presadzovať na medzinárodných planšoch vo svojej vekovej kategórii 

(J. Rozmuš, G. Bukor, B. Ambrus, A. Koprda, S. Gyén, D.Trestyánszky). 

Najlepšími kadetskými výsledkami z Európskych pohárov je výsledok Arpáda Fazekasa z 

Varšavy, kde spomedzi 158 pretekárov z 23. krajín skončil na 8. mieste.  Od roku 2018 

sme začali cieľavedomo pracovať s uvedenými pretekármi aj v súťaži družstiev. Síce 

jeseň roka 2019 a úvod roka 2020 nevyšiel úplne podľa predstáv (družstvo viackrát, 

prehralo veľmi tesne po lepších individuálnych výkonoch ako súperi, ale žiaľ 

nefungovalo dobre ako družstvo), vidím budúcnosť tohto družstva veľmi pozitívne. 

Verím, že uvedené družstvo má stále na to, aby na MEK 2021 sa dokázalo dopracovať 

medzi najlepších osem družstiev.  

Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch kadetov v roku 2020. 

 
 

Č. Meno Bratisl Warsz.       MEK ročník 
249/30 158/23     102/30  

1. Arpád FAZEKAS 148 8     44 2004 

2. Leopold KUCHTA 49 15     63 2003 

3. Bendegúz GYÖRGY 102 48     20 2004 

4. Ákos PIRK 79 70     59 2004 

5. Branislav LANČARIČ 223 89      2006 

6. David BALOG 229 105      2005 

7. Dániel BOTLÓ  156      2006 

8. Adam BREZOVSKÝ 231       2005 

9. Werner 

FEDERMAYER 

237       2005 

10  Áron KENDERESSY 246       2005 

11 Adam BARBORÁK 248       2005 

 

 

KADETKY 

 V kategórii kadetiek sme v tomto roku nedisponovali silným tímom. Aj keď dvojica 

pretekárok Barbara Boda a Rebeka Cséfalvayová sú veľmi skúsené pretekárky, ktoré sa 

na Európskych pohároch kadetiek pohybujú už niekoľko rokov, nepatria medzi technicky 

a takticky silné pretekárky. Napriek uvedeným skutočnostiam spomenutá dvojica 

pretekárok dokázala zabojovať a bez problémov zvládli naše interné, značne prísne 

kritériá oprávňujúce k nominácii na MEK a MSK a to tak, že Barbare Boda chýbal len 

jediný bod k splneniu A-limitu. Dievčatá si nomináciu zaistili výbornými výsledkami  

v závere roka 2019 na Coupe de Samária, ale 17. miesto Barbary v Satu Mare tiež patrí 

medzi dobré umiestnenia. Žiaľ, ostatné pretekárky, aj keď sú oveľa mladšie, značne za 

touto dvojicou zaostávajú, takže na turnajoch EPK štartovali len sporadicky. Obe 

pretekárky sa zúčastnili Majstrovstiev Európy kadetiek vo fleurete v Poreči, kde sa o 

niečo viac darilo Rebeke, hoci štartovala na svojich prvých Majstrovstvách. Rebeka 

podala uspokojujúci výkon, ktorý charakterizovala skôr odvaha ísť do súbojov ako 

taktika. Na slabšiu taktiku doplatila aj v poslednom eliminačnom zápase, ktorý prehrala 

za vysokého vedenia. Naopak, veľmi skúsená Barbara, ktorá má veľa skúseností 

z Majstrovstiev Európy i sveta, zašermovala slabo (chýbala jej razancia, ktorú predviedla 

Rebeka). Oživenie tejto vekovej kategórie by mohli priniesť veľmi mladé pretekárky na 

čele s Rebekou Forgách, Annou Valacsay, Ninou Forgách a Martinou Pošvancovou, 
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ktorých výkonnostný rast v súčasnosti napreduje celkom pekne, ale zabojovať o lepšie 

výsledky na EPK by niektoré z nich mohli možno o dve- tri sezóny.   

Najlepším výsledkom kadetiek v roku 2020 bolo jednoznačne 17. miesto Barbary 

Bodovej na Európskom pohári kadetiek v Satu Mare. 

Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch kadetiek v roku 2020. 

 
 

Č. Meno Poznaň SatuM.     MEK ročník 
198/23 80/16     94/31  

1. Barbara BODA 107 17     73 2003 

2. Rebeka CSÉFALVAY 130 53     66 2003 

3. Júlia LETKOVIČOVÁ  74      2004 

4. Rebeka FORGÁCH  71      2007 

 

 

JUNIORI 

V kategórii juniorov sme v roku 2020 disponovali trojicou Zoltán Sármány, Roman 

Králik a Leopold Kuchta, ktorý od polovice roku 2020 už patril do tejto vekovej 

kategórie, hoci kvôli pandémii Covid-19 do bojov nemohol zasiahnuť. FIE novú sezónu 

v roku 2020 neotvorilo. Zoltán Sármány  prešiel z kategórie kadetov len na jeseň roka 

2019. Do tej doby na základe plánu osobných trénerov  ani neštartoval na juniorských 

svetových pohároch, takže do kategórie juniorov prestupoval s nulovými skúsenosťami. 

Napriek tomu dokázal celkom dobre zašermovať na silne obsadenom svetovom pohári 

juniorov v Udine (17.miesto) a tento výsledok potvrdil aj  na Svetovom pohári juniorov 

v Sabadeli (60.miesto). Uvedené výsledky mu zaručili štart na MEJ. Aj pre Zoltána bol 

štart na Majstrovstvách Európy prvou skúsenosťou z turnaja takéhoto rangu. Zoltán 

s odretými ušami dokázal postúpiť z úvodného kola, maďarský reprezentant Tóth však už 

bol nad jeho sily.  Roman Králik v tejto kategórii už absolvoval niekoľko turnajov 

v prechádzajúcich sezónach. Žiaľ sa mu na nich nedarilo presadiť. Osobne si myslím, že 

výsledky sa budú zlepšovať a dvojica doplnená súčasnými kadetmi, bude v budúcich 

sezónach schopná plniť kvalifikačné kritériá na MEJ a MSJ, ako aj obstojne obstáť na 

turnajoch svetového pohára družstiev.  

 

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch juniorov v roku 2020. 

 
 

Č. Meno Udine Leszno Sabad.    ME J ročník 
180/33 182/32 143/29    72/26  

1. Zoltán SÁRMÁNY 19 181 60    49 2002 

2. Arpád FAZEKAS 98 166      2004 

3. Roman KRÁLIK 107 182      2001 

4. Ákos PIRK 153 174      2004 

5. Bendegúz GYÖRGY 159       2004 

JUNIORKY 

V tejto vekovej kategórii sme mali mať najsilnejšie a najskúsenejšie družstvo 

v nastávajúcich sezónach. Jadro mala tvoriť trojica Gaia Cantucci, Veronika Králiková 

a Jázmin Udvardi, ktoré mali dopĺňať dievčatá zo Šamorína  (Vivien Bartalová, Boglárka 

Buday, Barbara Boda, Rebeka Cséfalvay). Žiaľ, táto predstava, na ktorej sa roky 

pracovalo sa počas roka 2019 rozpadla, keď trojica pretekárok, Udvardy, Buday a 
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Bartalová sa kvôli študijným povinnostiam, alebo iným skutočnostiam vzdala cti 

reprezentovať SR. Takže v hre ostala len dvojica: Králiková a Cantucci, ktoré na sebe v 

úvode roka 2020 tvrdo pracovali. Napriek tomu sa kvalifikačné kritéria na MEJ a MSJ 

podarilo splniť len Gaii. Veronika po viacerých smolných turnajoch, keď za splnením 

kvalifikačných kritérií zaostala len minimálne, dostala výnimku štartu na MEJ a aj na 

MSJ. Po psychicky nezvládnutých Majstrovstvách Európy junioriek v Poreči, kde 

nepostúpila z úvodného kola, sa však možnosti štartu na MSJ vzdala a v polovici roka 

2020 ohlásila aj ukončenie športovej kariéry. Časom sa však vrátila Boglárka Buday, 

ktorá v polovici sezóny 2019-20 začala znova tvrdo trénovať, ale svoj progres kvôli 

pandémii Covid-19 nemohla preukázať.  Okrem uvedených pretekárok sa na Svetových 

pohároch junioriek v úvode roka 2020 sporadicky zúčastnili aj pretekárky Jázmin 

Udvardi, Barbora Medelská, Barbara Boda a Rebeka Cséfalvay, ktorých výkonnosť však 

výraznejšie zaostávala za výkonnosťou zahraničných šermiarok. Je skoro isté, že po 

vystárnutí Gaii Cantucci nastane v tejto vekovej kategórii obrovský prepad a bude 

potrebných 5-6 rokov, kým dokážeme vytrénovať adekvátnu náhradu. 

Najlepším výsledkom roka 2020 v kategórii junioriek je 32. miesto Veroniky Králikovej 

na Svetovom pohári junioriek v San Jose.     

 

Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch junioriek v sezóne 2020. 

Č. Meno Udine Zagreb San 

Jose 

Bochum Mődling  ME J ročník 

90/23 152/29 52/15 140/27 112/24  62/22  

1. Gaia CANTUCCI 

 

43 63  90 97  44 2001 

2. Veronika 

KRÁLIKOVÁ 

82 106 32 118 86  60 2001 

3. Jázmin 

UDVARDI 

    60   2001 

4. Boglárka BUDAY 

 

75 137   99   2002 

5. Barbora 

MEDELSKÁ 

90    109   2000 

6. Barbara BODA 

 

    106   2003 

7. Rebeka 

CSÉFALVAY 

    109   2003 

 

 

MUŽI U23 

V tejto kategórii sa v roku 2020 kvôli pandémii Covid-19 neorganizoval žiadny turnaj. 

Umiestnenia našich pretekárov na Európskych pohároch U23 mužov v roku 2020. 
 

Č. Meno        ročník 
        

          
 

ŽENY U23 

V tejto kategórii sa v roku 2020 kvôli pandémii Covid-19 neorganizoval žiadny turnaj, čo 

bolo dosť na škodu, lebo Kitti Bitterová už roky patrila medzi pretekárky, ktoré z 
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Európskych pohárov do 23 rokov dokázali prinášať finálové umiestnenia. A robila všetko 

pre to, aby si pripísala finálové umiestnenie aj z jej posledných Majstrovstiev Európy do 

23 rokov.  

  

Umiestnenia našich pretekárok na Európskych pohároch U23 žien v roku 2020. 
 
 

Č. Meno        ročník 
        

          

 

 

SENIORI 

V kategórii seniorov oživenie spôsobené nástupom Cédrika SERRIHO z Francúzska, 

ktorý v roku 2017 začal šermovať za Slovensko, pretrvalo aj v roku 2020. Cédrik sa 

v slovenských farbách pravidelne zúčastňoval Svetových pohárov, Grand Prix 

a Satelitných turnajov FIE. Okrem Cédrika sa turnajov v úvode roka 2020 pravidelne 

zúčastňoval aj Andrej Králik  a Samuel Blanár.  Cédrik od roku 2019 všetko podriadil 

príprave na kvalifikáciu na OH 2020 a začal trénovať systémom: čiastočne v Paríži 

v domovskom klube a mesačne týždeň-dva v Taliansku, v klube Frascatti, ktorý je 

jedným z elitných talianskych klubov. Žiaľ Pandémia Covid-19 narušila aj túto prípravu 

(turnaje sa nekonali, Olympiáda sa presunula na rok 2021). Dúfam, že jeho entuziazmus 

ako aj zanietenie celej jeho rodiny prinesie ovocie v podobe vybojovania kvalifikačnej 

kvóty na OH 2021.   

 

Umiestnenia našich pretekárov na Svetových pohároch seniorov v roku 2020. 
 
 

Č. Meno SP 

Paris 

GP 

Torin 

         

252/50 219/50          

1. Cédrik SERRI 

 

142 179          

2. Andrej 

KRÁLIK 

211 177          

3. Samuel 

BLANÁR 

219 191          

 

 

SENIORKY 

V kategórii senioriek sa turnajov zúčastňovala pravidelne len Kitti Bitterová, ktorá  od 

sezóny 2018-19 (druhý polrok 2018) trénuje v Budapešti pod vedením trénera Marca 

GONCALVESA. Kitti sa v Budapešti spolu s maďarskou reprezentáciou pripravovala na 

Európsku kvalifikáciu na OH 2020, ktorá mala prebehnúť na jar 2020, vzhľadom na 

Pandémiu Covid-19 sa však aj kvalifikácia aj OH presunuli na rok 2021. Kvôli tomu  

Kitti v apríli 2020 ukončila tréningy v Budapešti a vrátila sa domov. Kde sa v rámci 

svojich možností (musela sa zamestnať) pripravuje na kvalifikačný turnaj.  Žiaľ úvod 

roka 2020 jej nevyšiel podľa prianí. Ani v Katoviciach a ani v Turíne sa jej nepodarilo 

prebojovať do elitnej 64 člennej eliminácie.   
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Umiestnenia našich pretekárok na Svetových pohároch senioriek v roku 2020. 
 
 

Č. Meno SP Kat GPTori       
195/39 176/41       

1. Kitti BITTEROVÁ 119 135       

 

 

Nižšie uvádzam výsledky, ktoré sa v roku 2020  javili ako vysoko 

nadštadartné: 

1. Európsky pohár kadetov vo Varšave  (POL)     8. miesto Arpád Fazekas                                                                                

15. miesto Leopold Kuchta 

2. Majtrovstvá Európy kadetov v Poreči (CRO)   20. miesto Bendegúz György 

3. Svetový pohár juniorov  Udine (ITA)    17. miesto Zoltán Sármány 
 

4. Svetový pohár junioriek San Jose (USA)  32. miesto Veronika Králiková 

5. Medzinárodný turnaj kadetov Budapest (HUN)              5.miesto Bendeguz György 

6. Medzinárodný turnaj seniorov Budapest (HUN)             8.miesto Bendeguz György 

 

 

Zhodnotenie výkonnostných cieľov plánovaných v sezóne 2020 pre 

Fleuret 

 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým družstvom, cieľom je jedno umiestnenie do 16. miesta v EPK, 

postup 3.-4. pretekárov na MEK, 3. pretekárov  na MSK (splnenie minimálnej 

požiadavky trénera)  a  1x umiestnenie do 32. miesta. - Splnené, A. Fazekas skončil 

v EPK na 14. mieste, na MEK a MSK postúpili s A- limitom  Arpád FAZEKAS, Leopold 

KUCHTA, Bendegúz GYÖRGY, na MEK skončil Bendegúz na 20. mieste. 

Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov by sa v tejto sezóne mohla priblížiť medzinárodnej úrovni, 

preto v junioroch je cieľom postup jedného pretekára na MEJ, MSJ (splnenie minimálnej 

požiadavky trénera).  Umiestnenie do 50. miesta v SPJ,  1x do 32. miesta na MEJ a 1x do 

64. miesta na MSJ. – Čiastočne splnené, Zoltán Sármány splnil minimálnu požiadavku 

trénera na MJK a MSJ, nesplnilo sa umiestnenie do 50. miesta v SPJ (Sarmány 144. 

miesto v SPJ) a nesplnilo sa umiestnenie do 32. miesta na MEJ (Sarmány 49.miesto). 

MSJ sa nekonali 

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. – Splnené Z. SÁRMÁNY a R. KRÁLIK  splnili kvalifikačný limit 

(Minimálna požiadavka trénera) na ME U23 v Liberci. 

Fleuret seniori: 
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Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch 

FIE, Majstrovstvách Európy. Postup do 80. miesta v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 

2020.  Nehodnotené, turnaje sa zrušili, kvalifikácia a aj OH boli preložené na rok 2021. 

 

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (1-2 pretekárky) a jedno umiestnenie v prvej 

polovici štartového poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSK (1-2 pretekárky) a jedno 

umiestnenie v prvej polovici štartového poľa. Čiastočne splnené, Barbara BODA 

a Rebeka CSÉFALVAYOVÁ sa nominovali na MEK aj MSK s minimálnou požiadavkou 

trénera, Barbare BODA  (do splnenia A limitu jej chýbal 1 bod).  Ani jedna z nich však 

na MEK nedokázala skončiť v prvej polovici štartového poľa. MSK sa nekonali 

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (2-3 pretekárky) a postup do 32 člennej 

eliminácie. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (2-3 pretekárky) a postup do 64 

člennej eliminácie.  Nesplnené, Na MEJ a MSJ sa kvalifikovala s minimálnou 

požiadavkou trénera len Gaia CANTUCCI.  Gaia však na MEJ nedokázala skončiť do 32. 

miesta  (skončila na 44.mieste). MSJ sa nekonali. 

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 10. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 rokov 

a postup do najlepšej 16-ky na ME U23.  Čiastočne splnené, Kitti BITTEROVÁ  

skončila v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 rokov na 6.mieste, ME-U23 sa 

nekonali.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch 

FIE, Majstrovstvách Európy. Postup do 80. miesta v hodnotení SP. Kvalifikácia na OH 

2020.  Nehodnotené, turnaje sa zrušili, kvalifikácia a aj OH boli preložené na rok 2021. 

V Šamoríne 06.02.2021         

Jozef  Nagy, reprezentačný tréner                     

      

Výkonnostné ciele plánované na rok 2021 - Fleuret 

 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým družstvom, cieľom je jedno umiestnenie do 8. miesta na MEK 

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

Fleuret juniori: 

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

svetových pohároch juniorov do konca roka 2020. V prípade, že sa MSJ 2021  budú 

konať 1 x do 64. miesta. 
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Fleuret U23 muži: 

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

tréningového procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepší junior splnil kvalifikačné 

kritériá na ME U23.  

Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch 

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

2020.  

Fleuret kadetky:  

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

miesta na Európskych pohároch juniorov do konca roku 2021.   

Fleuret juniorky: 

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

svetových pohároch juniorov do konca roku 2021. V prípade, že sa MSJ 2021  budú 

konať 1 x do 64. miesta.  

Fleuret U23 ženy: 

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

tréningového procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepšia juniorka splnila 

kvalifikačné kritériá na ME U23.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch 

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

2020.  

 

    

Vyhodnotenie kordu v roku 2020 

 

Dovoľujem si predložiť vyhodnotenie jednotlivých kategórií kordovej sekcie za rok 

2020. 

S poľutovaním musím konštatovať, že žiadny pretekár v kategórii kadetov nesplnil 

kvalifikačné kritériá pre účasť na MEK 2020 v Poreči a MSK v Salt Lake City. 

Majstrovstvá sveta sa kvôli globálnej pandemickej situácii neuskutočnili. Kadeti 

absolvovali jediné / január / z plánovaných štyroch spoločných domácich sústredení, 

nakoľko to pandemická situácia nedovolila. Taktiež turnajových účastí bolo 

minimum, nakoľko od 9.3.2020 boli všetky súťaže zrušené. Výsledky boli bohužiaľ 
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veľmi slabé, našim pretekárom sa nedarilo presadiť sa v súťažiach Európskeho 

pohára. 

 

119. Ľubomír HUNČÁR 08.02.2020 Krakow EPK  211/28 

138. Alex KOSTOVČÍK 08.02.2020 Krakow EPK  211/28 

 

Ani kadetkám sa žiaľ na vrcholné podujatia nepodarilo v roku 2020 kvalifikovať. 

Kadetky sa nezúčastnili jediného spoločného sústredenia v rámci spoločnej prípravy. 

 

180. Želmíra GROSSRUBATSCHER 10.01.2020 Bratislava EPK 324/32 

159. Vieroslava GROSSRUBATSCHER 09.02.2020 Krakow EPK 173/25 

 

V kategórii juniorov nesplnil minimálny limit pre účasť na MEJ  a MSJ 2020 žiadny 

pretekár. Juniori sa zúčastnili jedného spoločného domáceho sústredenia  / január /            

v rámci spoločnej prípravy.  

 

131. Michal SOPOLIGA 06.01.2020 Udine  SPJ 168/26 

132. Matej ZENTKO  06.01.2020 Udine  SPJ 168/26 

 

V juniorkách si účasť na vrcholoch sezóny žiaľ vybojovať nedokázala naša najlepšia 

juniorka  Regina Bursová, ktorá získala len 1,25b z  nominačných turnajov. Juniorky sa 

zúčastnili jedného spoločného domáceho sústredenia   / január /  v rámci spoločnej 

prípravy. 

121. Regina BURSOVÁ 05.01.2020 Udine  SPJ 161/29 

107. Regina BURSOVÁ 01.02.2020 Bratislava SPJ 195/34 

Účasť na ME U23 si vybojovali  Lukas Jakub JOHANIDES /8 bodov/, Alex Duduc /5 

bodov/ a Samuel Stolár /2 body/, Žiaľ MEU23, ktoré sa mali uskutočniť v Liberci boli 

kvôli pandemickej situácii zrušené. Pretekári sa zúčastnili jedného spoločného domáceho 

sústredenia  / január /  v rámci spoločnej prípravy. 
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Účasť na ME U23 si medzi dievčatami vybojovali Regina Bursová /6 bodov/  a Laura 

Sasváriová /5 bodov/. Ako už bolo spomenuté, MEU23 sa museli kvôli nepriaznivej 

pandemickej situácii zrušiť. Pretekárky sa zúčastnili jedného spoločného domáceho 

sústredenia  / január /  v rámci spoločnej prípravy. 

 

V kategórii seniorov sa podarilo bodovať v roku 2020 len Lukasovi Johanidesovi. 

Pretekári sa zúčastnili jedného spoločného domáceho sústredenia  / január /  v rámci 

spoločnej prípravy. 

 

159. Lukas Jakub JOHANIDES 09.01.2020 Heidenheim  SP 328/61 

 

V kategórii senioriek sa podarilo bodovať v roku 2020 len Laure Sasváriovej. Pretekárky 

sa zúčastnili jedného spoločného domáceho sústredenia  / január /  v rámci spoločnej 

prípravy. 

 

133. Laura SASVÁRIOVÁ  07.03.2020 Budapest  GP 258/55 

 

Rok 2020 bol poznačený globálnou pandémiou na ochorenie COVID-19. Rušili sa 

turnaje, obmedzené a častokrát boli zakázané tréningy, sústredenia, športové aktivity. 

Trénovať, ak vôbec, bolo možné len v obmedzených skupinách a za dodržiavania 

predpísaných hygienických opatrení. Poznačilo to tréningový proces a systém nielen v 

našom športe, ale celkovo v športe vôbec. Dúfajme, že jarné mesiace v roku 2021 

prinesú pozitívnu zmenu a  umožnia celkový reštart športových aktivít. Dôležité bude, 

aby sme motivovali našich pretekárov, ktorí ostanú aktívni aj po tomto neľahkom a k 

športu nie jednoduchom období. 

      Andrea Sasváriová, reprezentačný tréner-kord 

Bratislava  22.2.2020 

 

 

 

8. Starostlivosť o mládež 

V roku 2020 vyvíjali svoju činnosť dve centrá talentovanej mládeže (CTM) 

v Bratislave a Šamoríne. Do týchto útvarov boli zaradení športovci na 
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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 2020 zaradených sedem pretekárov, 

v sekcii kord desať pretekárov. Obom sekciám boli poskytnuté finančné 

prostriedky zo štátnej dotácie vo výške 4000,- € pre každú sekciu. 

V rámci CTM bol vytvorený projekt „Naše nádeje“ pre 10 detí v kategóriách 

mini, mladší a starší žiaci a žiačky v oboch zbraniach. Ocenení šermiari si 

čerpali finančný príspevok vo výške 300,00 € na nákup materiálu, nákladov 

na prípravné turnaje / cestovné a pobytové náklady, štartovné /, sústredenia a 

regeneráciu. 

Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu bol 

poukázaný príspevok na kluby pre aktívnych športovcov do 23 rokov vo 

výške 55 870,00 €. 

 

9. Medzinárodné turnaje organizované na Slovensku 

Na Slovensku sa v roku 2020 organizovali tieto významné medzinárodné 

turnaje: 

Január  2020   - EPK  Dunajský pohár v Bratislave – 915  šermiarov   - 

fleuret kadeti, fleuret kadeti družstvá, kord kadetky, kord kadetky družstvá, 

kord kadeti, kord kadeti družstvá.        

Február  2020  - SPJ Grand Prix Bratislava, 195 šermiarok – kord juniorky, 

družstvá juniorky. 

Bohužiaľ, vzhľadom k celosvetovej pandémii Covid-19 sa tradičné 

medzinárodné podujatia neorganizovali – SAT FIE, U23 Memoriál 

Ferdinanda de Martinengo v Bratislave (fleuret muži, fleuret ženy, kord 

ženy) a  EPK  Coupe de Samaria v Šamoríne (fleuret kadetky, fleuret 

kadetky družstvá). 

 

 

10. Činnosť Výkonného výboru (VV) a jednotlivých komisií 

Rokovania VV SŠZ v roku 2020 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 2020 

Rozhodcovská komisia sa skladá z dvoch členov:  

Karolína Belás – predseda  

Pavol Celler – člen  

Rozhodcovská komisia v roku 2020 pracovala per rollam na projektoch 

pridelených v roku 2019.  

Začiatok roka 2020 sa niesol hlavne v snahe splniť cieľ posielať a 

podporovať mladých rozhodcov na ceste za EFC „C“ licenciou. Model 2x 

kordový a 3x fleuretový RK podporovaní rozhodcovia sa ukázal v 

predošlom období ako úspešný, a nakoľko to bol plán sezóny 2019/2020 RK 

v ňom pokračovala. Na začiatku roka 2020 bola tiež možnosť širšej 

nominácie rozhodcov na ECC preteky, nakoľko sa konali v Bratislave; k 

planšom sme postavili 6 kordových a 3 fleuretových mladých rozhodcov. 

Všetci svoju úlohu zvládli.  

Z pätice mladých rozhodcov mal Adam Drenčák oficiálnu EFC C licenciu 

(posledné hodnotenie ECC Kodaň 12/2019). Rozhodkyňa Karolína 

Csefalvayová ju získala na ECC Modling (1/2020); dvojica Zoltan Sármany 

a Boglárka Buday na turnaji ECC Warszawa (2/2020) a Katarína Hunčárová 

na ECC Krakow (2/2020). Gratulujeme.  

V zmysle úloh, ktoré si RK stanovila v roku 2019, RK ďalej rozdala karty 

národného rozhodcu so symbolom SŠZ rozhodcom, ktorý ich ešte 

nevlastnili.  

Následnú ďalšiu snahu RK na národnej úrovni – podpora mladých 

rozhodcov, nominácie na domáce turnaje a pod. bola pozastavená z dôvodu 

svetovej pandémickej situácie.  

Dna 03.10.2020 sa podľa plánu RK uskutočnil seminár rozhodcov pred 

začiatkom sezóny 2020/2021. Pôvodný termín semináru bol stanovený na 

august 2020, ale z dôvodu Covid 19 opatrení a presunu začiatku sezóny 

2020/2021 RK rozhodla o zmene termínu. Z rovnakého dôvod zvolila RK 

online verziu semináru.  
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Na seminári sa zúčastnilo celkovo 27 rozhodcov zo 7 klubov.  

Na seminári sme si zopakovali minuloročné zmeny pravidiel, upozornili na 

najdôležitejšie zmeny aj na časté situácie. Venovali sme sa opatreniam v 

súvislosti s Covid 19 situáciou – v priamej súvislosti na usmernenie ŠTK. S 

rozhodcami sme prešli aj smernicu pre vzdelávanie, delegovanie a 

ohodnocovanie rozhodcov z roku 2018, ktorá bola aktualizovaná v 2020.  

Online seminár bol veľmi úspešný model.  

Na podnet Výkonného výboru EFC národný rozhodcovia, ktorí sú tiež 

držitelia EFC C licencie vo fleurete sa mali možnosť zúčastniť online 

webináru (12/2020) „Get ready for New Season“. RK nominovala troch 

rozhodcov: Csefalvayová Karolína, Sármany Zoltan a Buday Boglárka. 

Všetci zúčastnení rozhodcovia hodnotili projekt ako veľmi dobre pripravený 

a úspešný.  

 

V roku 2021 plánuje RK:  

1. Pokračovať v informovaní rozhodcov a klubov o aktualizáciách v 

pravidlách šermu (napr. materiálové pravidlá a zmena koncovky šermiarskej 

šnúry).  

 

2. Podporovať rozhodcov na národnej úrovni – opätovné pripomenutie 

organizátorov slovenského pohára o možnosti finančnej podpory pre mzdu 

rozhodcov (rozhodcovia musia mať podpísanú dobrovoľnícku zmluvu na 

daný kalendárny rok).  

 

3. Podporovať rozhodcov vysielaním národných rozhodcov na 

medzinárodné preteky za účelom získania relevantných skúseností.  

 

4. Podporiť a pripraviť rozhodcov EFC C licencií možné FIE skúšky.  

 

5. Zabezpečiť dostatočnú pripravenosť národných rozhodcov na vrchol SR 

sezóny – MSR 2020. V súčasnej dobe veríme, že SR má dostatok kvalitných 

rozhodcov pre zastrešenie každej kategórie.  

 

6. Aktívne sledovať potreby slovenskej šermiarskej obce a ad hoc aktivitami 

efektívne podporovať jej rozvoj.  

 

Poslednou veľkou zmenou pre RK bola konferencia SŠZ s následnými 

zmenami úloh členov RK: Pavol Celler sa stal predsedom RK a členom VV 

SŠZ. Gratulujeme.  

Správu spracovala Karolína Belás, člen RK 
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Správa trénersko-metodickej komisie za obdobie 1.1.-16.9.2020  

Rok 2020 bol od marca poznamenaný obmedzeniami COVID-19, ktoré 

športové aktivity v športovom svete fakticky zastavili. Nepriaznivá situácia 

poznačila aj sezónu v roku 2021 a stále trvá.  

Pre zabezpečenie ďalšej výchovy trénerov (špecializácia SŠZ) vzhľadom na 

výpadok zmluvného trénera p.Hereya v roku 2019, bolo p.Drobnou 

dojednané s p.Főldesom, renomovaným trénerom kordu Dukla Olomouc 

v ČR, pokračovať v školeniach v náväznosti na plány z roku 2019. 

Školenie a preskúšanie úspešne prebehlo v priestoroch Akadémie šermu 

Bratislava. Zoznam účastníkov je v evidencii SŠZ. Vzhľadom na opakovanú 

situáciu s COVID-om školenia pre všeobecnú časť v Bratislave a Košiciach 

sa nekonali. 

Školenia pre trénerov fleuretu si zabezpečujú kluby STU Bratislava a KŠ 

Šamorín v súčinnosti so SŠZ. 

 

Správu vypracoval: Ľudovít LUBY, TMK SŠZ 

 

Správa trénersko-metodickej komisie za obdobie  17.9.-

31.12.2020 

Dňa 17.9.2020 som bola zvolená zástupcami klubov na Volebnej konferencii 

SŠZ do Výkonného výboru, následne na prvom zasadnutí som bola poverená 

vedením Trénersko metodickej komisie /TMK/. O spoluprácu v komisii som 

oslovila a moju výzvu prijali Jozef Nagy, Július Králik, Ľudovít Luby  a 

Pavol Bottan. 

TMK sa spolupodieľala na organizácii špeciálnej časti školenia trénerov 

I.stupňa, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.8.2020 a 14.-16.8.2020 v Bratislave pod 

vedením školiteľa Fridricha Foldesa /CZE/. Správa o školení spolu s 

protokolom o absolvovaní špeciánej časti školenia boli odovzdané na 

sekretariát SŠZ. Praktickú a ústnu časť úspešne absolvovalo 15 

frekventantov školenia, menovito: Andrej Baláži, Kitty Bitterová, Peter 

Forgách, Gabriela Geršiová, Ruth Kabil, Marek Miko, František Palko, 

Laura Sasváriová, Dárius Seko, Lucia Schnorrerová, Michal Sopoliga, 

Ronald Steiniger, Ján Szalay, Juraj Szalay a Svetozár Tomášek. Dvom z nich 

Ruth Kabil a Kitty Bitterovej boli odovzdané  Osvedčenia o získaní odbornej 

spôsobilosti Tréner I.kvalifikačného stupňa. Ruth Kabil po úspene 

absolvovanej všeobecnej časti z 26.10.2018 a Kitty Biterovej bola uznaná 

všeobecná časť v rámci štúdia na FTVŠ v Bratislave.  

Dňa 3.12.2020 sa uskutočnilo stretnutie s Mgr.Ľuborom Tománkom o 

spolupráci na úrovni SŠZ a FTVŠ ohľadom vzdelávacích aktivít. 

Plánované školenia jeseň 2020 a jar 2021 museli byť vzhľadom k 

pandemickej situácii odložené. 



28 
 

Systém vzdelávacích aktivít pre súčasných aj perspektívnych trénerom bude 

náplňou najbližších stretnutí TMK formou ZOOM konferencie. 

 

Správu vypracovala: Andrea Sasváriová, predseda TKM 

 

 

Správa komisie mládeže za rok 2020: 

V roku 2020 pracovala komisia pod vedením Ruth Kabil. 

Ciele: propagácia športového šermu na Slovensku, výuka a základy šermu 

hravou formou v Centrách voľného času, oboznámiť širokú verejnosť s tak  

málo propagovaným športom ako je športový šerm, úspešné pokračovanie 

sérií súťaží HŠT, všeobecná motivácia a propagácia športu u detí už v 

predškolskom veku, podľa štatistiky zoficiálniť kategóriu mini žiactva na 

Slovensku.  

Komisia mládeže  rozbehla už v minulosti zaujímavý projekt,“ Hľadáme 

šermiarske talenty“, v ktorej pokračovala aj tento rok. Jedná sa o sériu súťaží 

nižších vekových kategórií a to mini, mladších a starších žiakov a žiačok, 

ktorí majú chuť šermovať aj napriek tomu, že nemusia byť registrovaní 

v SŠZ. Vyvrcholením sérii súťaži je GP. Vzhľadom na vážnu 

epidemiologickú situáciu, ktorá nastala začiatkom marca kvôli nebezpečne 

šíriacemu sa vírusu COVID-19 na celom svete, nebolo možné kvalitne 

pokračovať v sezóne a mnohé ciele, ktoré boli vytýčené sa nenaplnili. Šport 

dostal „stopku“ od marca až do konca apríla. Obnova športových aktivít 

nastala v mesiaci máj, kedy mohli športové kluby s deťmi trénovať 

v obmedzených počtoch v exteriéri. Súťaže a  projekty tak ostali mimo 

športového diania a sezóna bola ukončená. Začiatkom októbra 2020 som 

usporiadala „HŠT“ a to bola posledná súťaž roka, ktorá bola povolená. 

Následne sa začala epidemiologická situácia na Slovensku  opätovne 

zhoršovať a nebolo možné kvalitne pokračovať v ďalších či už súťažných, 

alebo tréningových aktivitách. 

Ďalším projektom, ktorý prebieha už niekoľko sezón,  sú neoficiálne  „Mini 

M SR“. Keďže v šerme sa dosť výrazne posunula veková kategória smerom 

nadol a v jednotlivých kluboch  zaznamenávam už niekoľko rokov vzrast 

nižších vekových kategórií , pravidelne každú sezónu  sa konajú neoficiálne 

Majstrovstvá mini a super mini žiakov a žiačok. Tohtoročné mini M SR  boli 

netradične  začiatkom sezóny 2020/2021 v Košiciach, ktoré sa mi podarilo 

usporiadať za prísnych hygienických podmienok . V budúcnosti chcem 

určite pokračovať v ďalších ročníkoch. Mojim cieľom je, aby sa táto súťaž, 

ako aj kategória mini  žiakov a žiačok stala oficiálnou. 
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V rámci propagácie šermu  nám už nebolo umožnené vzhľadom na zlú 

epidemiologickú situáciu sa zúčastniť projektu v Košiciach  „Príď si 

vyskúšať svoj šport“ /Decathlon ,Košice/,nakoľko táto veľmi efektívna akcia 

pre získanie nových šermiarov bola zrušená ako aj mnoho ďalších akcií . 

Záverom chcem podotknúť  a opätovne mojou víziou do budúcnosti je 

propagácia šermu na Slovensku, hlavne u nižších vekových kategórií, aby 

sme mali  v budúcnosti   na čom stavať a zvyšovať úroveň šermu. 

Vypracovala: Ruth Kabil, predseda komisie mládeže  SŠZ                            

V Košiciach,31.1.2021 

 

Správa komisie ŠTK za obdobie 1.1.-16.9.2020: 

 

V období od 1.1.2020 do 16.9.2020 pracovala komisia  pod vedením 

Andreja Churého. 

 

                  Základným cieľom pre rok 2020 bolo naplánované:  

•        udržanie nastavenej latky pri organizovaní domácich turnajov a 

zabezpečenie väčšej technickej podpory zo strany zväzu. 

•        zabezpečiť technickú kontrolu na domácich turnajoch zo strany 

zväzu. 

•        zabezpečenie a uchádzanie sa o ďalší ročník Grand prix 2021 

•        opätovne zabezpečiť a snahu vytvoriť pracovnú skupinu na 

prípravu možnosti vybudovania národného šermiarského centra, čo 

sa nám v roku 2019 nepodarilo. 

 

Rozpracované a splnené ciele za rok 2020 

Rok 2020 sme z hľadiska opatrení Covid 19, ako komisia ŠTK 

mali sťaženú úlohu a ciele, ktoré sme si stanovili sa nedali 

aplikovať, nakoľko sme nevedeli organizovať žiadne domáce 

turnaje.  

Dňa 16.09.2020 sa konala konferencia SŠZ, kde bol zvolený nový 

predseda komisie ŠTK a komisia pod novým vedením bola 

ukončená 
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Základné ciele pre rok 2021 budú vypracované novým predsedom 

ŠTK 

Ďakujem za spoluprácu 

  

Vypracoval: Andrej Churý, predseda ŠTK 

 

Správa ŠTK za obdobie od 17.9.2020 do 31.12.2020 

Od 17. septembra 2020 prevzal prácu ŠTK Ing. Peter Korčok. 

Základnými cieľmi pre rok 2020 boli nasledovné: 

• udržanie nastavenej latky pri organizovaní domácich turnajov 

a zabezpečenie väčšej technickej podpory zo strany zväzu 

• zabezpečiť technickú kontrolu na domácich turnajoch zo strany zväzu 

• zabezpečenie a uchádzanie sa o ďalší ročník Grand Prix 2021 

• opätovne zabezpečiť a snahu vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu 

možnosti vybudovania národného šermiarskeho centra, čo sa v roku 

2019 nepodarilo 

Rozpracované a splnené ciele za rok 2020: 

Väčšina plánov sa zo začiatku roka darilo napĺňať, no pre vládne opatrenia 

na novo vzniknutú pandémiu Covid – 19 boli všetky športové aktivity od 11. 

marca 2020 pozastavené do polovice júna 2020. VV SŠZ preto preložil 

plánované MSR na druhú polovicu roka 2020.  

V septembri 2020 sa situácia na Slovensku nezlepšovala, následkom čoho 

boli ďalšie vládne opatrenia, ktoré znemožnili organizovať nielen športové 

podujatia, ale aj tréningy vo väčšine šermiarskych klubov, až do konca roka. 

Na základe týchto opatrení bol VV SŠZ nútený pozastaviť organizovanie 

a zabezpečenie MSR vrátane Grand prix pre rok 2021. 

Základné ciele na rok 2021: 
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• Opätovné organizovanie domácich turnajov a zabezpečenie technickej 

podpory zo strany zväzu. 

• Zabezpečiť technickú kontrolu na domácich turnajoch zo strany 

zväzu. 

• Opätovné organizovanie našej vrcholnej súťaže MSR. 

• Zabezpečiť a uchádzať sa o ďalší ročník Grand prix. 

 

Vypracoval: Ing. Peter Korčok, predseda ŠTK 

 

Správa o činnosti komisie pre medzinárodné vzťahy 2020: 

Komisia mala v roku 2020 za úlohu najmä komunikáciu s medzinárodnými 

organizáciami ako EFC a FIE v ktorých je SŠZ členom. Od prvého kvartálu 

roku 2020 bolo medzinárodné športové dianie značne poznačené pandémiou 

Covid 19 čo prinieslo množstvo povinností pre zväzy a kluby a obmedzení 

týkajúce sa tréningov a súťaženia. Postupne sa redukovali možnosti 

organizovania súťaží aj tréningov a cestovanie bolo značne obmedzené. 

Medzinárodná športová obec mala za hlavnú úlohu reagovať na túto 

nezvyčajnú krízovú situáciu, čo prinieslo aj posun OH a tým aj všetkých 

súvisiacich procesov.  

Keďže boli dočasne pozastavené stretnutia komisií a posunutý aj kongres 

FIE, operatívne úlohy sa riešili online alebo mailovou formou.  

Hlavnou úlohou pre rok 2021 bude zabezpečiť prípravu a účasť pretekárov v 

rámci národných a medzinárodných protiepidemiologických pravidiel 

smerom ku kvalifikácii na OH 2021 a aktívna účasť pre získanie podpory z 

rôznych grantov pre tieto ciele.  

 

Attila Érsek, predseda komisie 

 

Správa ekonomicko-marketingová komisie za obdobie 1.1.-               

16.9.2020: 

  

V roku 2020 pracovala komisia pod vedením Gábora Ásvanyiho. 

Komisia dohliadala nad transparentným financovaním chodu Slovenského 

šermiarského zväzu, rozhodnutia boli konzultované s kontrolórom zväzu. 
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V roku 2020 pokračovala i spolupráca s Transpetrolom. 

Partner Transpetrol prispel na organizáciu   aj pri Grand PRIX – svetový 

pohár v korde junioriek  jednotlivkýň a družstiev. 

V roku 2020 sme sa podielali na vypracovaní projektu od FIE- materiálna 

pomoc pre zväzy. Od FIE sa podarilo zdarma získať  šermiarsky materiál – 

2x planš a plastové šnúry. ktoré budú prerozdelené pre reprezentantov.  

Od marca 2020 sa pretekárska činnosť zastavila v dôsledku COVID-19 

a získavať nových partnerov je veľmi obtiažne. 

V septembri 2020 som už nekandidoval do VV a ukončil som svoju činnosť. 

 

Vypracoval : Gábor Ásvanyi, predseda komisie 

 

Správa Ekonomicko-marketingovej komisie za obdobie od 

17.9.2020 do 31.12.2020: 

 

Vzhľadom na celkovú epidemiologickú situáciu ohľadom ochorenia 

Covid-19, ktorá postihla celú spoločnosť a teda aj šermiarske hnutie, boli 

aktivity značne oklieštené. Na základe celkovej situácie by som teda 

hodnotil rok 2020 ako obdobie na prípravu aktivít po uvoľnení 

obmedzujúcich opatrení a uviedol na čo by sa chcela komisia zamerať 

v budúcnosti. 

Za prioritu považuje komisia transparentnosť a kontrolu čerpania 

financií v hnutí. Za týmto účelom navrhujem, aby na každom zasadnutí 

výkonného výboru (ďalej len „VV“) bolo odkontrolované čerpanie 

prostriedkov od ostatného zasadnutia VV. Zároveň v rámci nastavenia 

kontroly verejnosťou je potrebné, aby čerpanie prostriedkov bolo zverejnené 

v čo najskoršom možnom termíne na webovom sídle SŠZ. 

Čo sa týka komunikácie a marketingu, chceme osloviť všetky kluby a 

všetkých členov, aby pomáhali v propagácii šermu najmä v miestnych 

médiách, kde je asi väčšia možnosť získať priestor. Stojí za zváženie, aby sa 

VV pokúsil aspoň raz do roka zvolať tlačovú besedu pre médiá. Je otázka, 

aký by bol záujem zo strany celoslovenských médií, avšak pri príležitosti 

napr. Vyhlasovania najlepšieho šermiara roka by nám možno takáto aktivita 

pomohla. V tejto súvislosti by som chcel poďakovať najmä aktivitám 

ústredného trénera Jozefa Nagya, ktorý je v rámci svojich možností veľmi 
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aktívny a na internetovom priestore robí veľa pre propagáciu šermu. Do 

budúcnosti by stálo za zváženie, či na webovom sídle šermiarskeho zväzu 

nezriadiť elektronickú sieň slávy slovenského šermu a za týmto účelom 

osloviť asi pána Mariana Lindera a ďalších členov hnutia, aby nám pomohli. 

Čo sa týka rozdeľovania financií v šermiarskom hnutí, je potrebné 

zbierať podnety od klubov a členov, aby sme v rámci našich možností 

dospeli k transparentnému a čo možno najspravodlivejšiemu kľúču pri 

rozdeľovaní, ktorý by bol zároveň aj dostatočne motivačným, nakoľko bez 

dobrých výsledkov bude financií nedostatok. Treba podporiť všetky aktivity 

za účelom získavania ďalších zdrojov financovania,  

Správu vypracoval Boris Rozmuš, predseda komisie 

 

Správa komisie športovcov za rok 2020: 

V roku 2020 pracovala komisia pod vedením JUDr. Juraja Szalaya  
mladšieho. Za účelom lepšej prehľadnosti konštatovania uvádza 
v bodoch nasledovne: 

1. Od mojej poslednej správy, spred roka, sa situácia výrazne 
nezmenila čo sa týka komunikácie medzi športovcami a ich zvoleným 
zástupcom. Bohužiaľ stále až na svetlú výnimku niektorých jednotlivcov, 
ktorí svoje dotazy aktívne komunikujú smerom k ich zástupcovi, je 
badateľný nezáujem športovcov o dianí vo zväze, minimálne cez osobu 
zástupcu športovcov. Mám za to, že športovci nevyužívajú svoj dosah na 
pôsobenie v SŠZ aj v dôsledku nevedomosti. Jedným z možných riešení 
by bolo zorganizovanie školenia, kde by sa aktívnym športovcom 
predstavili procesy v SŠZ, spolu s ich právami a povinnosťami. 

 

2. Rok 2020 bol poznačený celosvetovou pandémiou ochorenia 
COVD-19, ktorá takmer znemožnila akúkoľvek súvislú prípravu 
športovcov, hoci aj v menších skupinkách v zmysle aktuálne platných 
nariadení. V dôsledku pandémie došlo aj k rušeniu pretekov, čo 
v pôvodne olympijskom roku prinieslo veľkú neistotu medzi 
športovcami. Samozrejme aj v dôsledku absentujúcej, resp. chaotickej 
komunikácie Vlády SR a FIE, bolo pre SŠZ mimoriadne náročné 
čokoľvek komunikovať smerom k svojim členom. Mám za to, že uvedené 
v tomto odseku má za následok stratu motivácie aktívnych športovcov. 

 

3. Rok 2020 bol poznačený aj stratou niektorých kľúčových členov 
SŠZ, ktorí nás navždy opustili. Ich nenahraditeľnosť je nepochybná. 
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4. Ako pozitívum vnímam výsledky volebnej konferencie SŠZ, kedy 
sa členmi Výkonného výboru SŠZ stali viacerí šermiari, ktorí nedávno 
skončili s aktívnym šermom, čo je výborným signálom, že našich členov 
vieme na sklonku resp. po skončení aktívnej kariéry zapracovať do 
štruktúr SŠZ. Rovnako pozitívne vnímam, že sa SŠZ podarilo 
zorganizovať Svetový pohár v šerme kordom junioriek, kde sa členovia 
SŠZ spolupodieľali na pretekoch svetovej úrovne. Za zmienku stoja 
samozrejme aj školenia ako aj aktivity SŠZ ktoré smerovali k tréningom 
doma. 
 

Na záver si dovolím vysloviť presvedčenie, že rok 2021 bude 
rokom, kedy sa podarí stabilizovať situáciu ohľadom tréningového 
procesu ako aj pretekov našich športovcov.  

 

          Správu vypracoval: JUDr. Juraj Szalay, zástupca športovcov 

 

Kontrolór 

Funkciu Kontrolóra SŠZ v súlade s novým zákonom o športe vykonával 

v roku 2020  Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD. 

 

11. Rozpočet 2020 

 
V roku 2020 boli SŠZ pridelené finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR 

nasledovne: príspevok uznanému športu  vo výške 183 535,00 EUR 

a dotácia vo výške 7 646,00 €. 

 

Zväz má troch stálych zamestnancov, rozpočet bol vyrovnaný a dotácie boli 

určené na zabezpečenie činnosti sekretariátu, medzinárodných podujatí 

organizovaných do vypuknutia pandémie, zabezpečenie športovej prípravy 

pre reprezentantov a mládež, financovanie podujatí ME a MS. Minulý rok 

zväz zafinancoval účasť všetkým pretekárom, ktorí splnili kvalifikačné A-

limity na Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov v Poreči. Ostatné ME 

a MS boli kvôli pandémii preložené na rok 2021. 
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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 

2020 netto po odpisoch: 
 

    31.12.2019                          31.12.2020 

Dlhodobý hmotný majetok 10 123,00 10 423,00 

 

Krátkodobé pohľadávky 500,00 500,00 

Bankové účty  70 335,63 97 082,70 

Pokladnica  475,70 2338,94 

 

Náklady budúcich období 2 502,78 128,85 

Majetok spolu:  83 937,11 110 473,49 

 

Nevysporiadaný VH min. rokov 72 561,91 50 111,70 

 

Výsledok hospodárenia -22 450,21 28 043,03 

 

Rezervy   4 060,35 4 100,64 

Záväzky zo soc. fondu 733,96 -44,24 

Krátkodobé záväzky 1 812,61 33,84 

Výnosy budúcich období 27 218,49 28 228,52 

 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 83 937,11 110 473,49 

 

 

 

 

Spolu výnosy v roku 2020:   181 461,97 Eur 

 

Nezdaňované výnosy v roku 2020:    181 236,38 Eur 
Nezdaňované výnosy v roku 2019:   239 759,16Eur 

Výnos r. 2019 suma v € r.2020 suma v € 

Služby - charitatívna reklama 11 000,00 10 000,00 

Osobitné výnosy 12 087,00 8 431,00 

Ostatné výnosy (dary, iné ostatné výnosy) 1 386,32 1 129,17 

Prijaté príspevky od iných organizácii 15 872,12 26 863,21 

Prijaté členské príspevky 2 406,00 2 035,00 

Dotácie 196 253,94 142 778,00 
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Zdaňované výnosy v roku 2020:  225,59  Eur 
Zdaňované výnosy v roku 2019:    753,78  Eur 

Výnos r. 2019 suma v € r. 2020 suma v € 

Služby  753,78 225,59 

 

 

 

Spolu náklady v roku 2020:             153 385,10 Eur 

 

Nezdaňované náklady v roku 2020:  153 385,10 Eur 
Nezdaňované náklady v roku 2019:   262 051,08 Eur 

Náklad r. 2019 suma v € r. 2020 suma v 

€ 

Spotreba materiálu  3 633,98 1 806,02 

Opravy a udržiavania  8,00 

Cestovné 1 679,11 164,60 

Náklady na reprezentáciu 12 901,09 1003,00 

Ostatné služby 41 774,03 17 789,44 

Osobné náklady (mzdy + poistenie, sociálne 

náklady) 
43 148,86 43 267,53 

Dary  0  

Osobitné náklady 150 148,59 72 469,25 

Iné náklady (pokuty,  penále a iné) 1 269,42 2 400,26 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku 
5 670,00 5 930,00 

Príspevky iným účtovným jednotkám * 1 206,00 8 450,00 

Príspevky fyzickým osobám 620,00 600,00 

*V roku 2018bol súčasťou nákladov aj príspevok  zo štátneho rozpočtu pre športové 

kluby, podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Od roku 2019  sa zmenila metóda 

účtovania týchto príspevkov a neúčtujú sa do nákladov zväzu. V dôsledku toho nie sú 

hodnoty za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v plnom rozsahu 

porovnateľné.   
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 2019 2020 

REPREZENTÁCIA 75 901,57 38 273,94 

Domáce súťaže 12 657,34 15 918,53 

Zahraničné súťaže  44 209,50 11 210,83 

Kongres FIE, EFC  1 309,96 0,00 

Odmena k jubileu 500,00 600,00 

Reprezentačný tréner 9 400,00 9 400,00 

Členské poplatky  4 456,00 375,00 

Konferencia a  zasadnutia orgánov SŠZ  3 368,77 769,58 

MLÁDEŽ 40 913,48 104 780,84 

Súťaže a sústredenia 8 301,90 7 758,46 

Materiálno-technické zabezpečenie 9 838,56 18 832,97 

Tréneri mládeže  22 773,02 22 319,41 

Projekty 23643,79 27 225,88 

Hľadáme šermiarske talenty a Olympici 3 378,17 623,51 

Podpora reprezentácie-sponzorské materiálno 

technické vybavenie a sústredenia  

20 565,62 26 602,37 

Vrcholové súťaže 37 549,49 23 498,19 

Materiálno technické zabezpečenie súťaží 7 503,55 2 567,46 

Grand prix Bratislava 2019 a 2018 30 045,94 20 930,73 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY   46 856,65 38 974,44 

Mzdy administratívnych pracovníkov 20 375,84 18 631,36 

Kancelárske potreby, poštovné, telefón, drobný 

nákup 

1 516,80 2 602,55 

Služby: účtovníctvo, webhosting, ostatné služby 12 308,40 12 006,00 

Administratívne priestory: prenájom priestorov a 

parkovanie 

3 803,16 
3 840,33 

Poistenie, lekárske prehliadky,  a iné poplatky 3 182,45 
1 894,20 

SPOLU  262 051,08 153 835,10 

*V roku 2018 bola položka „Podpora mládeže U23“ súčasťou nákladov, od 1.1.2019 sa 

zmenila metóda účtovania príspevkov pre kluby a neúčtujú sa do nákladov zväzu.  
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11.2. Prehľad prostriedkov 

ktoré poskytol SŠZ zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 5000,- € 

a účel na ktorý boli použité: 

Suma/náklad Prijímateľ Účel 

11 100,00 

Akadémia šermu 

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO: 42272246 

Príspevok 15% zo ŠP 

 

 

36 775,54 

 

Allstar Slovakia s.r.o. 

Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava 

IČO: 46493255 

Šermiarsky materiál, oblečenie, 

športové potreby 

6 000,00 

Bratislavský šermiarsky 

KlubFerdinanda Martinenga 

Martinengova 16 

811 02 Bratislava 1 

IČO: 30842484 

Príspevok 15% zo ŠP 

 

10 900,00 

 

Jozef Nagy - Sprostredkovacia a 

reklamná agentúra Dracco 

Hviezdna 4, 931 01 Šamorín 

IČO: 33465321 

 

Správa webu a trénerská činnosť 

5 100,00 

 

Klub šermu Snina 

Palárikova 1634/33 

069 01 Snina 

Príspevok 15% zo ŠP 

9 716,61 

 

Klub šermu Šamorín 

Veterná 18, 931 01 Šamorín 

IČO: 30998085 

Príspevok 15% zo ŠP, 

refakturácia nákladov 

14 823,67 

 

LP Promotion, s.r.o. 

Uránová 2, 821 02 Bratislava 2 

IČO: 36658197 

Reklamné služby 

5 100,00 

 

Pauková Ľudmila, spol. s r.o. 

941 08 Rastislavice 66 

IČO: 36564907 

Účtovníctvo, mzdy  

9 502,10 Osoba 1  Cena práce 

12 817,31 Osoba 2 Cena práce 

1 691,95 Osoba 3 Cena práce 

16 945,11 Osoba 4 Cena práce 

 

12.  ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE 

A INÝCH PREDPISOCH 

Zmeny neboli žiadne. 

13. ĎALŠIE ÚDAJE PODĽA PREDPISOV ŠPORTOVEJ 

ORGANIZÁCIE 

Ďalšie údaje sa nezverejňujú 

 


