
Hlasovanie Výkonného výboru Slovenského šermiarskeho zväzu 
Per rollam 8.10.2022 – preplácanie výdavkov rozhodcom na rok 

2022. 
 

 
 

Predseda rozhodcovskej komisie Pavol Celler predložil návrh preplácania výdavkov rozhodcom do 
konca kalendárneho roka 2022. Tento návrh bol predložený 8.októbra 2022 Výkonnému výboru SŠZ 
na hlasovanie Per rollam. 

 
 
Zhrnutie: 

 
• Za návrh hlasovalo sedem členov VV SŠZ 

• Proti návrhu nehlasoval nikto 

• Zdržal sa: jeden 

 
 
 
 

 
 

Výkonný výbor SŠZ schválil odmeny rozhodcom podľa predloženého 
návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 18.10.2022 
 
 
 
 
Zapísala:  
 
Gabriela Geršiová, generálna sekretárka SŠZ, v.r. 
 
v.r. – originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na 
sekretariáte SŠZ 



Návrh odmeňovania rozhodcov do konca kalendárneho roka 2022  

 

Domáce turnaje: 

Rebríčkové turnaje: 

Na domácich rebríčkových turnajoch si organizátor zabezpečuje rozhodcov sám, prípadne 

môže určiť povinnosť klubu priniesť rozhodcu pri istom počte štartujúcich šermiarov. (napr. 

5) Náklady na tohto rozhodcu následne znáša daný klub. 

dodatok:  

Požiadavka RK na Trénerskú komisiu - aby každý nový kadet absolvoval školenie 

rozhodcov. 

Majstrovstvá Slovenskej republiky: 

Predbežný návrh, nakoľko M-SR sa uskutočnia až v roku 2023. 

SŠZ nominuje a prepláca odmeny rozhodcom na MSR: 

Rozhodca s národnou licenciou – 30EUR/deň  

Rozhodca s medzinárodnou licenciou – 40EUR/deň 

Rozhodca musí byť organizátorovi k dispozícii po celý súťažný deň, inak je možné odmenu 

rozhodcu pomerne krátiť. 

Medzinárodné turnaje: 

1. Turnaje FIE (Svetový pohár juniorov, Satelit FIE) – 80EUR/odcestovaný deň 

+ preplatené cestovné a ubytovacie náklady. 

2. Medzinárodné turnaje v zahraničí (U23, ECC turnaje)- 50EUR/odcestovaný 

deň + náhradu cestovných a ubytovacích nákladov.  

Na tieto turnaje môže byť vyslaný len rozhodca, ktorý: 

1. Má licenciu FIE B alebo EFC C 

2. Má predošlé aktívne skúsenosti z rozhodovaním na domácich turnajoch 

3. Má platné preškolenie (minimálne raz za 2 roky)  

Školenie, skúšky rozhodcov 

Odmena za organizáciu a vykonanie semináru, či preškolenia rozhodcov je 80EUR, čo 

zahŕňa prípravu a vykonanie semináru, prípadne teoretickej a praktickej skúšky. 

Pavol Celler  

Predseda RK SŠZ 


