
klub/oddiel predseda/prezident klubu splnomocnený podpis

Akadémia šermu DROBNÁ Tatiana SASVÁRIOVÁ Andrea prítomná

BA - M.P.C. - Slovakia SZALAY Juraj st. SZALAY Ján prítomný

BŠK F.Martinenga BARÁNIK Miroslav xxx prítomný

DUKLA B.Bystrica POLÁČEK Dušan xxx prítomný

ŠK Dunaj GEJMOVSKÝ Alexander xxx prítomný

Klub šermu Snina KAZÍK Dalibor xxx prítomný

Klub šermu Šamorín FORGÁCH Kristián FORGÁCH Peter prítomný

Klub športového šermu ZV KORČOK Peter xxx prítomný

SLÁVIA STU Bratislava KRÁLIK Július xxx prítomný

SLÁVIA UK Bratislava MALÍK Vladimír ÉRSEK Attila prítomný

ŠS Willard Košice KABIL Ruth xxx prítomná

KŠK 1903 LUBY Ľudovít xxx prítomný

KŠ Nová Dubnica SEKO Dárius xxx prítomný

VV SŠZ:

Prezident DROBNÁ Tatiana xxx prítomná

Medzinárodné vzťahy ÉRSEK Attila xxx prítomný

Rozhodcovská CELLER Pavol xxx prítomný

Športovo-technická KORČOK Peter xxx prítomný

Marketing a ekonomika ROZMUŠ Boris xxx prítomný

Trénersko-metodická SASVÁRIOVÁ Andrea xxx prítomná

Mládeže KABIL Ruth xxx prítomná

Zástupca športovcov SZALAY Juraj ml. xxx prítomný

Gen. sekretár GERŠIOVÁ Gabriela xxx prítomná

Kontrolór SZALAY Juraj st. xxx prítomný

Reprez.tréner kord SASVÁRIOVÁ Andrea xxx prítomná

Reprez.tréner fleuret NAGY Jozef xxx prítomný

Tréner pre mládež KAZÍK Dalibor xxx prítomný

HOSTIA:

meno podpis meno podpis

BELÁS Karolína prítomná
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Zápis z online Konferencie SŠZ dňa 19.mája 2021  

Prítomní: Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ, štatutár - Akadémia šermu Bratislava), Attila 

Érsek (viceprezident SŠZ, predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy, splnomocnený na 

zastupovanie TJ Slávia UK Bratislava), Ľudovít Luby (štatutár - Košický šermiarsky klub 1903), 

Ruth Kabil (predsedkyňa Komisie mládeže SŠZ, štatutár - Šermiarska spoločnosť Willard 

Košice), Juraj Szalay st. (Kontrolór SŠZ, štatutár BA-M.P.C. Slovakia), Juraj Szalay ml. 

(predseda Komisie zástupcov športovcov SŠZ, BA-M.P.C. Slovakia) , Gabriela Geršiová 

(generálna sekretárka SŠZ), Andrea Sasváriová (predsedkyňa Trénersko-metodickej komisie, 

splnomocnená na zastupovanie Akadémie šermu Bratislava, reprezentačná trénerka – kord, 

trénerka mládeže), Ján Szalay (splnomocnený na zastupovanie BA-M.P.C. Slovakia), Miroslav 

Baránik (štatutár - Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda de Martinengo), Alexander 

Gejmovský (štatutár – Šermiarsky klub Dunaj), Boris Rozmuš (predseda Ekonomicko-

marketingovej komisie SŠZ, Klub šermu Šamorín), Július Králik (štatutár – Klub šermu Slávia 

STU Bratislava), Pavol Celler (predseda Komisie rozhodcov SŠZ, Klub šermu Slávia STU 

Bratislava), Jozef Nagy (Klub šermu Šamorín, reprezentačný tréner – fleuret), Dárius Seko 

(štatutár – Klub šermu Nová Dubnica), Peter Korčok (predseda ŠTK SŠZ, štatutár Klubu 

športového šermu Zvolen), Dalibor Kazík (štatutár Klubu šermu Snina, tréner mládeže SŠZ), 

Karolína Belás (hosť, Akadémia šermu Bratislava), Peter Forgách (splnomocnený na 

zastupovanie Klubu šermu Šamorín), Dušan Poláček (štatutár ŠK Dukla Banská Bystrica). 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Voľba mandátovo-návrhovej komisie 

3. Schválenie rokovacieho poriadku 

4. Schválenie programu 

5. Správa kontrolóra SŠZ 

6. Výročná správa SŠZ za rok 2020 

7. Schválenie účtovnej závierky SŠZ za rok 2020 a hospodárskeho výsledku za rok 2020 

8. Rozpočet a plán činnosti na rok 2021 

9. Zmena a úprava Stanov SŠZ  

10. Rôzne 

11. Správa mandátovo-návrhovej komisie: 

12. Schválenie uznesenia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie: Pani prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých zúčastnených na 

online Konferencii SŠZ, ktorá sa takouto formou uskutočnila prvý krát. Z tohto dôvodu 

oslovila prítomných o zjednodušenie hlasovania. Hlasovať sa bude v opačnom garde – 
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najskôr sa vyjadria všetci, ktorí sú proti, potom tí, ktorí sa zdržiavajú hlasovania. Všetky 

ostatné hlasy sa spočítajú, ako súhlas s návrhom. Všetci prítomní s týmto návrhom súhlasili. 

2. Voľba mandátovo-návrhovej komisie:  

Mená kandidátov do mandátovo-návrhovej komisie: Andrea Sasváriová, Alexander 

Gejmovský a Boris Rozmuš a návrh na overovateľa zápisnice -  Dr.univ.,ICLic. Juraja Szalaya, 

PhD., boli všetkým pozvaným členom SŠZ zaslané vopred mailom. Všetci prítomní s návrhmi 

súhlasili bez pripomienok. Pán Boris Rozmuš skonštatoval, že Konferencia je 

uznášaniaschopná s počtom hlasov 14 (Dušan Poláček z ŠK Dukla Banská Bystrica sa pripojil 

neskôr). Celkový počet hlasov SŠZ je 15 ( 13 klubov, AŠ Bratislava a KŠ Šamorín majú na 

základe členskej základne plus jeden hlas). Zoznam štatutárov jednotlivých klubov, 

splnomocnenia v prípade Akadémie šermu, Klubu šermu Šamorín, BA-M.P.C. Bratislava a TJ 

Slávie UK Bratislava na zastupovanie klubu na Konferencii SŠZ a hlasovací kľúč bol členom 

mandátovo-návrhovej komisie vopred zaslaný emailom. Prezidentka SŠZ Tatiana Drobná 

informovala, že na schválenie jednotlivých bodov potrebuje Konferencia SŠZ nadpolovičnú 

väčšinu hlasov, pri zmene a úprave Stanov SŠZ dvojtretinovú väčšinu hlasov (bod 9). 

3. Schválenie rokovacieho poriadku: poriadok bol jednohlasne schválený (14 hlasov) 

4. Schválenie programu: program bol jednohlasne schválený (14 hlasov) 

5. Správa kontrolóra:  Výročná správa kontrolóra za rok 2020, bola zaslaná účastníkom 

Konferencie spolu s pozvánkou vopred mailom. Kontrolór SŠZ Juraj Szalay doplnil informáciu,  

že hlavná kontrolórka športu MŠVVaŠ pani Alica Fisterová dnes končí vo funkcii a ďakuje za 

spoluprácu. 

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie. 

6. Výročná správa za rok 2020: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná v krátkosti predniesla 

Výročnú správu SŠZ za rok 2020, ktorú všetci účastníci Konferencie SŠZ dostali vopred 

mailom. Oznámila, že na základe novely Zákona o športe už nemusí SŠZ na základe 

pridelených finančných prostriedkov overovať VS audítorom a bude uložená v registri 

účtovných závierok.  

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie bez pripomienok. 

7. Schválenie účtovnej závierky SŠZ za rok 2020 a hospodárskeho výsledku za rok 2020: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla účtovnú závierku SŠZ za rok 2020 a 

hospodársky výsledok za rok 2020, ktoré účastníci Konferencie SŠZ dostali vopred mailom. 

Prítomní oprávnení delegáti ich jednohlasne schválili bez pripomienok (14 hlasov)   

8. Rozpočet a plán činnosti na rok 2021: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla 

návrh rozpočtu SŠZ na rok 2021, ktorý schválil na začiatku roka Výkonný výbor SŠZ v čase 

pandémie Covid-19, kedy situácia so športom bola nejasná, preto boli jednotlivé položky 
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návrhu rozdelené iba na základe Zákona o športe podľa percent a plán činnosti na rok 2021. 

Informovala prítomných o zatiaľ minutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu 

(Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v Káhire a Olympijská kvalifikácia v Madride).  Časť 

finančných prostriedkov určených pre reprezentáciu sa plánuje využiť na Majstrovstvá 

Európy seniorov. Oba návrhy dostali všetci účastníci Konferencie SŠZ vopred mailom.  

Na základe Návrhu rozpočtu SŠZ na rok 2021 zaslaného emailom účastníkom Konferencie 

SŠZ vopred, reagoval Ľudovít Luby mailom v deň konania Konferencie SŠZ dňa 19.5.2021 

o 9:53 (1 hodinu pred začiatkom) nasledovne: 

Dobrý deň prajem všetkým šermiarom, 
 
Na dnešné rokovanie predkladám nasledovný návrh. 
 
Vzhľadom na situáciu klubov po koronakríze navrhujem doplniť (upresniť) rozpočet v oblasti 
modernizácia športovej infraštruktúry o bod: 
Nákup technických prostriedkov a športového vybavenia 3ks planšov (1pre každého) pre kluby Willard 
Košice, KŠK 1903, KŠŠ Zvolen. 
link: https://allstar.de/en/Textile-Fencing-Piste-Basic-conductive/AGBL 
 
 
Žiadosť odôvodňujem tým, že: 
1. SŠZ vlastní množstvo technického vybavenia (planše, aparáty), ktoré boli nakúpené 
predchádzajúcimi vedeniami za účelom organizovania turnajov EP a SP, pričom ale tie sú pre kluby 
okrem Bratislavy a Šamorínu nepoužiteľné atď. Na túto skutočnosť už bolo viackrát upozorňované, ale 
nič sa neriešilo. Stačí si vyhľadať e-mailovú komunikáciu p. Farkaša s p. Králikom. 
 
2. Kluby, ktoré majú SŠZ platených trénerov (Šamorín, AŠ, Snina) – ktorí slúžia hlavne interne pre 
kluby, ostatní sú v nevýhode – toto je ale na dlhšiu diskusiu. 
 
3. Kluby Willard, KŠK 1903, KŠŠ Zvolen vychovali a dokážu vychovať reprezentantov, napriek tomu 
šermiari trénujú v nedôstojných podmienkach, čo sa týka šermiarskeho vybavenia. 
 
4. Týmto konečne rozpočet v oblasti modernizácia športovej infraštruktúry naplní svoj zmysel, 
keďže táto položka podľa zákona má slúžiť tomuto účelu. Každý rok by mala byť určitá suma 
rozdeľovaná postupne pre kluby, ktoré za 30 rokov činnosti SŠZ boli zanedbávané a tým pádom 
hendikepované. 
 
 
S pozdravom 
 
Ľudovít Luby, KŠK 1903 

 

Prezidentka SŠZ Tatiana Drobná reagovala na tento email na Konferencii SŠZ nasledovne:    

Šermiarska spoločnosť Willard aj KŠK 1903 malo štyri roky zástupcov vo Výkonnom výbore 

SŠZ, boli ako prví informovaní o nákupe planšov, navijakov a aparátov. Všetkým klubom bola 

viac krát ponúknutá možnosť využitia zväzového materiálu na tréningový proces alebo 

turnaje. Túto možnosť využil Klub športového šermu Zvolen. Priamo KŠK 1903 boli 

ponúknuté na zapožičanie zväzové planše. Absolútne nesúhlasí z názorom, že o týchto 

možnostiach nevedeli.  

https://allstar.de/en/Textile-Fencing-Piste-Basic-conductive/AGBL
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Ľudovít Luby (KŠK 1903) – spísal body, ktoré cíti, že sú hendikepom zväzu. O gumových 

planšoch nevedel, doprava klasických planšov do Košíc nie je riešením, je veľmi drahá. 

Ďakuje za ponuku využitia gumových planšov. List bol spísaním problémov, ktoré sa 

dlhodobo neriešia, v minulosti bol so svojimi návrhmi prehlasovaný. Seniorov na 

medzinárodnej úrovni nemáme skoro žiadnych, pretekári sa strácajú v kadetskom veku – 

súvisí to s prácou Slovenského šermiarskeho zväzu. Navrhuje sa stretnúť po prázdninách, 

pripraví si podklady na obhajobu svojich tvrdení. 

Ruth Kabil (Šermiarska spoločnosť WILLARD) – nevie sa vyjadriť, mail nedostala, táto debata 

je mimo Konferenciu. 

Peter Korčok (Klub športového šermu) – súhlasí, že táto debata je mimo rokovania 

Konferencie. Od SŠZ dostal ponuky na využitie zväzového materiálu, ale vzhľadom na 

tréningové priestory ich nemohli využiť. Poznamenal, že aj Banská Bystrica vychovala  

reprezentantov a Majstrov Slovenska, mohla by sa ozvať. Za Klub športového šermu – ide to 

mimo Zvolen, o pripravovanom liste nevedel. 

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – na zväze sú k dispozícii kovové aj gumové planše. 

Uvedomuje si, že kovové planše sú náročné na dopravu aj uskladnenie. Preto sú k dispozícii 

planše gumové, ktoré sú vhodné na zapožičanie na turnaj či sústredenie. Znovu vyzvala 

všetkých predstaviteľov klubov o ich využitie. Poznamenala, že nakúpiť planše je možné aj 

z príspevku pre pretekárov do 23 rokov, ako to urobil Klub šermu Snina. Zväz je tu na to, aby 

podporoval kluby, preto sa snaží vybudovať materiálno-technické zabezpečenie. Možnosti 

sú, je na kluboch či ich využijú alebo nie.  

Peter Korčok (Klub športového šermu) – nevidí zmysel vlastniť planše iba kvôli tréningom. Ak 

ich už má, je vhodné, aby organizoval turnaje, aby boli zapožičané planše využité. 

Boris Rozmuš (predseda Ekonomicko-marketingovej komisie SŠZ, Klub šermu Šamorín) – 

rozpočet SŠZ je obmedzený, otázka pána Lubyho je legitímna, otázne však je, či nákup 

planšov v hodnote 6000,00 € pre tri kluby je to najefektívnejšie využitie finančných 

prostriedkov. Z tejto diskusie by malo vyplynúť, či pre šermiarske hnutie je toto najlepšia 

investícia pri danom množstve finančných prostriedkov. 

Július Králik (Klub šermu Slávia STU Bratislava) – súhlasí s Petrom Korčokom, že na tréning 

planše nepotrebujú. Zväzové vybavenie využívajú na organizáciu veľkých podujatí (Európsky 

pohár kadetov, Satelit, U23). Zväzové planše v škole, kde trénujú nevedia uskladniť. Zmysel 

zapožičania vidí v organizácii turnajov. Súhlasí s Ľudovítom Lubym, že vozenie planšov do 

Košíc je neefektívne. Informoval prítomných, že saj z prostriedkov EFC sú možnosti 

v rozumnej sume nakúpiť materiál, prisľúbil pomoc pri zabezpečení.  

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – poďakovala za informáciu. Zväz sleduje ponuky EFC a FIE, 

pravidelne na ne reaguje.  
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Ľudovít Luby (KŠK 1903) – poďakoval za pozitívne a kompetentné vyjadrenie. 

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – ak by zvýšili finančné prostriedky, plánuje nákup ďalšieho 

materiálu ku koncu roka.  

Jozef Nagy (Klub šermu Šamorín, reprezentačný tréner – fleuret) – reagoval na vyjadrenie 

Ľudovíta Lubyho o tom, že seniorov na medzinárodnej úrovni nemáme skoro žiadnych, 

pretekári sa strácajú v kadetskom veku – súvisí to s prácou Slovenského šermiarskeho zväzu. 

Pripustil veľmi, veľmi malú súvislosť, problémy sú však úplne niekde inde a nevidí zmysel, 

dávať do súvisu nedostatok seniorských reprezentantov s chýbajúcimi planšami v Košiciach.  

Juraj Szalay st. (Kontrolór SŠZ, štatutár BA-M.P.C. Slovakia) – reagoval na list Ľudovíta Lubyho 

ohľadom platených trénerov SŠZ – AŠ Bratislava, KŠ Šamorín a KŠ Snina. Nakoľko v liste je 

spomenutá dlhšia diskusia zo strany pána Lubyho, navrhol stanoviť termín stretnutia, aby sa 

mohol touto témou zaoberať Výkonný výbor SŠZ. 

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – nesúhlasí, táto téma už bola na VV SŠZ veľa krát 

prerokovaná. Ľudovít Luby má požiadavku, ktorá má zmysel, ale je nereálna. Chce, aby každý 

klub mal plateného trénera zo zväzu. Podľa Zákona o športe sú peniaze zo štátneho 

príspevku rozdelené podľa percent, nie je priestor na viac profesionálnych trénerov. Aj 

tréneri, ktorí sú momentálne platení zo zväzu, dostávajú nízku mzdu vzhľadom k práci, ktorú 

odvádzajú. Vyzvala prítomných, aby prišli s návrhom, ako túto situáciu vyriešiť. Pán Luby, 

napriek tomu, že túto otázku neustále otvára, s konkrétnym návrhom neprišiel.  

Ľudovít Luby (KŠK 1903) – súhlasí s pani Drobnou, nechcel sa nikoho dotknúť. Vidí problém 

v Košiciach, kde tréningy zabezpečujú bývalí vynikajúci šermiari, všetci v dôchodkovom veku. 

Možno majú mladých, troch - štyroch perspektívnych trénerov, čo je veľmi málo. Je to 

kardinálna otázka budúcnosti šermu na Slovensku. V bývalých veľkých kluboch je aj kvôli 

tomu, že tréneri robia čo môžu, situácia veľmi zlá. Je to na dlhšiu debatu. Vo vlastníctve 

planšov vidí motiváciu pre deti šermovať na elektriku. 

Jozef Nagy (Klub šermu Šamorín, reprezentačný tréner – fleuret) – zväz nikoho neplatí za to, 

že je trénerom v klube. Klub si musí pomôcť sám. Zväz platí trénerov reprezentácie. Vysvetlil 

vedľajšie náklady pri cestách na medzinárodné turnaje a vrcholné podujatia. Ako klubový 

a reprezentačný tréner je každý deň do noci v šermiarni, absolvuje všetky turnaje, niekedy aj 

dva za víkend. Od najmladšej kategórie detí až po seniorov, veľakrát vlastným autom a na 

vlastné náklady. 

Andrea Sasváriová (predsedkyňa Trénersko-metodickej komisie, splnomocnená na 

zastupovanie Akadémie šermu Bratislava, reprezentačná trénerka – kord, trénerka mládeže) 

– súhlasí s Jozefom Nagyom, veľmi ju mrzí znenie emailu pána Lubyho. Ak má niekto 

z neplatených trénerov záujem si to s ňou vymeniť, súhlasí. Pri tom objeme povinností 

a tréningov, ktoré obaja reprezentační tréneri absolvujú si ľudia neuvedomujú, koľko práce 

za tým je.   
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Attila Érsek (viceprezident SŠZ, predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy, splnomocnený 

na zastupovanie TJ Slávia UK Bratislava) – tejto debate sa dáva zbytočne veľký priestor, 

upozornil pána Lubyho, že túto tému riešime každý rok. Poďakoval obom reprezentačným 

trénerom, že sa k téme vyjadrili a požiadal pána Lubyho aby nedehonestoval svojimi 

vyjadreniami ich prácu, lebo nevie koľko úsilia je za ňou. Opätovne požiadal pána Lubyho o 

konkrétny návrh, ktorý dodnes nepodal, napriek neustále opakujúcej sa požiadavke. Návrh 

považuje za nemiestny, scestný a jemne urážlivý. Bol by rád, keby sa pán Luby venoval tejto 

tématike viac aj počas roka a nepodával návrhy mailom tesne pred začatím Konferencie. 

Juraj Szalay st. (Kontrolór SŠZ, štatutár BA-M.P.C. Slovakia) – je rád, že sa vyjadrili 

kompetentní a objasnili aj ekonomickú časť týchto pozícií. Súhlasí s pánom Érsekom, že 

návrh treba podať na papieri a potom diskutovať o detailoch. Každý jeden klub vie, že toľko 

peňazí, čo dostali za obdobie pandémie, nikdy predtým nedostali. Napriek tomu sú to malé 

peniaze a to, že nie je možnosť väčších investícií napríklad aj na väčšie ohodnotenie trénerov, 

nie je záležitosť Slovenského šermiarskeho zväzu, ale celoslovenského športu a jeho 

financovania. Ak má pán Luby toľko ambícií a energie, odporučil mu osloviť ľudí, ktorí o tom 

rozhodujú.  

Július Králik (Klub šermu Slávia STU Bratislava) – súhlasí s Attilom Érsekom, že mail pána 

Lubyho bol agresívny a zbytočne útočný. Trénerská rada na jeseň schválila projekt pána 

Králika zmapovania trénerskej situácie v kluboch. Zatiaľ stihol navštíviť iba Sninu, ale 

s Andreou Sasváriovou sa zhodli, že treba zistiť situáciu vo všetkých slovenských kluboch. Na 

základe tejto skúsenosti sa budú môcť koncepčne dohodnúť na riešeniach. SŠZ pomôže 

v rámci možností. Mail pána Lubyho nie je riešenie, vyžaduje sa systematická práca.  

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – bola informovaná Trénerskou radou o tomto projekte 

a na 100% s ním súhlasí. Bohužiaľ pandémia Covid-19 túto aktivitu na čas pozastavila. Plne 

podporuje projekt, zväz bude pri riešení problematiky nápomocný. Opäť vyjadrila 

poďakovanie reprezentačným trénerom, nakoľko je v blízkom kontakte s trénerkou AŠ 

Andreou Sasváriovou, vidí koľko práce odvádza a je smutné, že im niekto to málo peňazí 

závidí.  

Dárius Seko (štatutár – Klub šermu Nová Dubnica) – momentálne riešia reštartovanie Klubu 

šermu Nová Dubnica a cíti podporu zväzu. Mail pána Lubyho je veľmi obšírne písaný, je tam 

veľa problémov naraz. Určite si nemyslí, že na absenciu seniorských reprezentantov má vplyv 

planš v Košiciach. Súhlasí s vyjadreniami reprezentačných trénerov. Mail pána Lubyho 

pochopil tak, že by sa mala rozrastať trénerská komunita, ktorá by nebola na báze 

dobrovoľnosti, ale boli by to ľudia, ktorí by za svoju prácu mali aj finančné ohodnotenie. Na 

toto ale treba balík peňazí, ktoré momentálne nemáme. Kvituje investíciu zväzu do trénerov 

formou bezplatného školenia. Určite v budúcnosti podporí myšlienku rozšírenia platených 

trénerov, ale určite nie formou, keď nemám ja, nech nemajú ani ostatní.... 
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Alexander Gejmovský (štatutár – Šermiarsky klub Dunaj) – potešil sa informácii 

o pripravovanej trénerskej koncepcii. Treba rozdeliť záležitosti klubu a reprezentácie. Klub si 

musí poradiť sám. Cez členské poplatky, 2% a podobne. To, že sa u nás prelínajú ľudia, je 

bežné, nakoľko sme malý zväz. Navrhuje podporiť mladých trénerov, ktorí študujú 

trénerstvo, aby pri šerme a trénovaní ostali. Momentálne je to iba Kitti Bitterová z KŠ 

Šamorín. Navrhuje nájsť na zväze peniaze, prípadne sponzorov a podporiť ich.  

Jozef Nagy (Klub šermu Šamorín, reprezentačný tréner – fleuret) – Kitti momentálne trénuje 

deti v KŠ Šamorín, klub ju v tejto aktivite podporuje.  

Attila Érsek (viceprezident SŠZ, predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy, splnomocnený 

na zastupovanie TJ Slávia UK Bratislava) – navrhol posunúť sa ďalej v programe.  

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – navrhla vziať Rozpočet SŠZ a Plán činnosti SŠZ na rok 

2021 na vedomie. 

Boris Rozmuš, predseda mandátovej komisie oznámil, že Dušan Poláček z ŠK Dukla Banská 

Bystrica sa pripojil počas diskusie o rozpočte a pláne činnosti, momentálne je počet hlasov 

15. 

Július Králik (Klub šermu Slávia STU Bratislava) – zarazil ho fakt, že v pláne činnosti sú 

uvedené akcie, ktoré už prebehli – Olympijská kvalifikácia, Majstrovstvá sveta kadetov 

a juniorov. Navrhuje ho zaktualizovať k dnešnému dňu – dátumu konania Konferencie SŠZ. 

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – plán činnosti sa pripravoval na začiatku kalendárneho 

roka, vzhľadom k dátumu Konferencie sa odprezentoval až dnes, kedy už spomenuté akcie 

prebehli.  

Boris Rozmuš (predseda Ekonomicko-marketingovej komisie SŠZ, Klub šermu Šamorín) – 

navrhol, aby plán činnosti bol uvádzaný na šermiarsku sezónu a nie na kalendárny rok. Nemá 

logiku schvaľovať plán, z ktorého akcie sa už uskutočnili.  

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – je to jej úloha, spraví nápravu. 

Prítomní oprávnení delegáti v počte 15 hlasov vzali Rozpočet a Plán činnosti SŠZ na rok 2021 

na vedomie jednohlasne. 

9. Zmena a úprava Stanov SŠZ  

Pani prezidentka Tatiana Drobná informovala prítomných, že k tomuto bodu zasielala 

účastníkom Konferencie SŠZ 2021 informačný list. Na základe poslednej novely Zákona 

o športe ustanovila rôzne zmeny, hlavne v súvislosti s bojom proti dopingu. Vznik nového 

Svetového antidopingového kódexu znamená okrem iného, že dopingové prehrešky neriešia 

už zväzy, ale nová komisia, ktorá už bola zriadená na MŠVVaŠ. Na základe tejto skutočnosti 

vyplynula zväzom povinnosť upraviť stanovy a disciplinárne poriadky tak, že o antidopingu 

bude rozhodovať spomenutá komisia. Zároveň prechádza na zväzy povinnosť poriadať 
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školenia, ktoré SŠZ v spolupráci s Karolínou Belás už zorganizoval. Karolína Belás pripravila na 

základe týchto skutočností návrh na zmenu a úpravu Stanov SŠZ, ktorí všetci kompetentní 

dostali mailom. Pani prezidentka Tatiana Drobná vyzvala Karolínu Belás o ďalšie informácie. 

Karolína Belás informovala prítomných, že je pripravená odpovedať na otázky, úprava Stanov 

SŠZ je len na základe novely Zákona o športe. Vznikla nová komisia na riešenie 

antidopingových podnetov a sporov v I. a II. stupni. Doplnil sa bod F článku 2, že 

zabezpečujeme osvetu a vzdelávanie, spolupracujeme s antidopingovou agentúrou, bola 

vytvorená komisia, ktorá rieši spory. Vznikol nový článok 5, preto prišlo k posunu bodov 

v Stanovách SŠZ. Pi všetkých úpravách sa nasledoval Zákon o športe.  

Tatiana Drobná (prezidentka SŠZ) – na zmenu a úpravu Stanov SŠZ je potrebná dvojtretinová 

väčšina hlasov, čiže 11.  

Boris Rozmuš, predseda mandátovej komisie potvrdil, že je prítomných všetkých 15 hlasov. 

Prítomní oprávnení delegáti jednohlasne schválili zmenu Stanov SŠZ bez pripomienok (15 

hlasov).   

10. Rôzne: 

10.1. – Pani prezidentka Tatiana Drobná  informovala prítomných, že tento rok sa uskutoční 

ešte jedna volebná Konferencia SŠZ, nakoľko kontrolórovi SŠZ sa končí funkčné obdobie. 

Vyzvala prítomných, aby navrhovali na túto funkciu kandidátov. Predbežný termín je 

v utorok 14.septembra 2021.  

10.2  – Pani prezidentka Tatiana Drobná poďakovala obom reprezentačným trénerom, že 

dokázali v obmedzených podmienkach pripraviť reprezentantov na vrcholy sezóny – 

Olympijskú kvalifikáciu v Madride a Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v Káhire, kde sa 

Árpád Fazekas z KŠ Šamorín prebojoval do absolútnej svetovej špičky a obsadil krásne 

10.miesto, za čo mu bolo udelené poďakovanie a poukaz na nákup Allstar v hodnote 200,00 

€. Pogratulovala aj k 13.miestu v súťaži družstiev vo fleurete juniorov. 

10.3 – bratislavské kluby a KŠ Šamorín boli oslovené na spoluprácu s SOŠV v X-Bionic Sphere 

Šamorín na prezentáciu a vedenie tréningu šermu počas denných športových táborov. Na 

výzvu zatiaľ reagovali KŠ Šamorín, AŠ Bratislava a TJ Slávia UK Bratislava, ktorí sa do tejto 

akcie aktívne zapoja. Tatiana Drobná oslovila BŠK Martinengo a KŠ Sláviu STU Bratislava, aby 

sa tiež zapojili. Termíny sú v piatok počas letných prázdnin od 9:00 do 11:30 hod. 

10.4 – počas Olympijských hier v Tokiu sa bude konať pod záštitou SOŠV v X-Bionic Sphere 

Šamorín Olympijský deň. SŠZ bol oslovený na prezentáciu šermu na tejto akcii. Šerm dostane 

priestor na svoju činnosť jeden celý deň, kedy treba deťom zabezpečiť ukážky a prezentáciu 

šermu. Pani prezidentka SŠZ by bola rada, keby sa do tejto akcie zapojili všetky bratislavské 

kluby a KŠ Šamorín.  
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10.5 – Július Králik informoval prítomných, že momentálne je konanie OH v Tokiu ohrozené, 

80% japonskej populácie je proti. Ďalej informoval, že Univerziáda je premenovaná na 

Svetové hry a boli preložené na termín od 26.6.2022. Majstrovstvá Európy v šerme seniorov 

sú predbežne naplánované na polovicu októbra. Zatiaľ je otázna organizácia ME do 23 rokov, 

veľké krajiny tento turnaj veľmi nepodporujú. Organizátor ME seniorov – Plovdiv – navrhol 

organizovať obe akcie naraz. Návrh je v rokovaní. Kalendár EFC zatiaľ pán Králik nemohol 

pripraviť, nakoľko je viazaný kalendárom FIE, ktorý je momentálne zamrznutý. Nie je 

presvedčený, že situácia je tak pod kontrolou, že sa turnaje FIE rozbehnú.  

11. Správa mandátovo-návrhovej komisie: komisia konštatovala, že počas celého rokovania 

boli účastníci Konferencie uznášaniaschopní.  

12. Schválenie uznesenia: Boris Rozmuš predniesol uznesenie Konferencie SŠZ (v prílohe), 

prítomní delegáti jednoznačne schválili bez pripomienok (15 hlasov). 

13. Záver: Páni prezidenta SŠZ Tatiana Drobná všetkým prítomným poďakovala za účasť 

a korektné vystupovanie. 

 

 

 

Predsedajúca: JUDr. Tatiana DROBNÁ, prezidentka SŠZ, v.r. 

Zapísala: Gabriela Geršiová, generálna sekretárka SŠZ, v.r. 

Overovateľ zápisu: Dr.univ.,ICLic. Juraj Szalay, PhD., kontrolór SŠZ, v.r. 

 

 

v.r. – originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na 

sekretariáte SŠZ 
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                                                                 UZNESENIE 

                                  z rokovania online Konferencie SŠZ , konanej dňa  19.5.2021 

Konferencia 

BERIE na vedomie: 

- Správu kontrolóra –prednesenú Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD  

- Výročnú správu - prednesenú prezidentkou SŠZ  JUDr.Tatianou Drobnou 

- Rozpočet a plán činnosti na rok 2021 -prednesenú JUDr. Tatianou Drobnou 

- Správu návrhovej a mandátovej komisie 

SCHVAĽUJE: 

- Program Konferencie 

- Rokovací poriadok 

- Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení : Mgr. Andrea Sasváriová, Ing. Boris Rozmuš, Mgr. 

Alexander Gejmovský 

- overovateľa zápisu - Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY, PhD. 

- Účtovnú uzávierku SŠZ za rok 2020                     Aktíva  110 473,49 € 

                                                                                     Pasíva  110 473,49 € 

- Hospodársky výsledok SŠZ za rok 2020                 28 043,03 € 

-  Zmenu a úpravu stanov 

- Uznesenie z online Konferencie SŠZ konanej 19.5.2021 

UKLADÁ: 

- Karolíne Belás najneskôr do 30.6.2021 upraviť Disciplinárny poriadok SŠZ v rámci novely 

Zákona o športe 

 

Zapísal:   Ing. Boris Rozmuš 

Návrhová a mandátová komisia: Mgr. Andrea Sasváriová, Ing. Boris Rozmuš, Mgr. Alexander 

Gejmovský 

 

V Bratislave  19.5.2021 

 


