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Zápis z  Konferencie SŠZ dňa 18.mája 2022  

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), 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, splnomocnený na zastupovanie Klubu šermu Šamorín), Július 

Králik (štatutár – 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), Pavol Swiec (hosť, 

kandidát na kontrolóra SŠZ), Dušan Poláček (štatutár ŠK Dukla Banská Bystrica). 

Ospravedlnení: Juraj Szalay ml. (predseda Komisie zástupcov športovcov SŠZ, BA-M.P.C. 

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

Dalibor Kazík (štatutár Klubu šermu Snina). 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie 
3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku  
4. Schválenie programu 
5. Schválenie overovateľa zápisnice 
6. Správa kontrolóra 
7. Výročná správa SŠZ 2021 
8. Schválenie účtovnej závierky SŠZ za rok 2021 a hospodárskeho výsledku za rok 

2021 
9. Rozpočet a plán činnosti na rok 2022 
10. Kľúč na rozdelenie financií pre CTM 
11. Predstavenie kandidátov – zástupca športovcov do VV a kontrolóra SŠZ 
12. Voľba zástupcu športovcov a kontrolóra SŠZ 
13. Schválenie odmeny pre kontrolóra SŠZ 
14. Správa volebnej komisie 
15. Rôzne 
16. Správa mandátovej a návrhovej komisie 
17. Schválenie uznesenia 
18. Záver  
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1. Otvorenie: Pani prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých zúčastnených na 

Konferencii SŠZ. Oznámila prítomným, že Dalibor Kazík, Juraj Szalay mladší a Pavol Celler sa 

vopred ospravedlnili z neúčasti. Kontrolór SŠZ pán Juraj Szalay starší a Ľudovít Ľuby budú 

meškať. 

2. Voľba mandátovo-návrhovej komisie a volebnej komisie:  

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

Gejmovský a Boris Rozmuš, volebnej komisie: Attila Érsek, Miroslav Baránik a Július Králik 

a návrh na overovateľa zápisnice -  Peter Korčok, boli všetkým pozvaným členom SŠZ zaslané 

vopred emailom. Všetci prítomní s návrhmi súhlasili bez pripomienok.  

Pán Boris Rozmuš skonštatoval, že Konferencia je uznášaniaschopná s počtom hlasov 13 

(Ľudovít Luby z KŠK 1903 sa pripojil až po voľbách, Dalibor Kazík z KŠ Snina nebol prítomný). 

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

členskej základne plus jeden hlas). Prezidentka SŠZ Tatiana Drobná informovala, že na 

schválenie jednotlivých bodov potrebuje Konferencia SŠZ nadpolovičnú väčšinu hlasov, čiže 

7. 

3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku: poriadok bol jednohlasne schválený bez 

pripomienok (13 hlasov) 

4. Schválenie programu: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok (13 hlasov) 

5. Schválenie overovateľa zápisnice: Peter Korčok ako overovateľ zápisnice bol jednohlasne 

schválený bez pripomienok (13 hlasov) 

6. Správa kontrolóra:  Výročná správa kontrolóra za obdobie máj 2021 – apríl 2022, bola 

zaslaná účastníkom Konferencie spolu s pozvánkou vopred mailom.  

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie. 

7. Výročná správa SŠZ za rok 2021: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná v krátkosti 

predniesla Výročnú správu SŠZ za rok 2021, ktorú všetci oprávnení účastníci Konferencie SŠZ 

dostali vopred mailom.  

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie bez pripomienok. 

8. Schválenie účtovnej závierky SŠZ za rok 2021 a hospodárskeho výsledku za rok 2021: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla účtovnú závierku SŠZ za rok 2021 a 

hospodársky výsledok za rok 2021, ktoré účastníci Konferencie SŠZ dostali vopred mailom. 

Prítomní oprávnení delegáti ich jednohlasne schválili bez pripomienok (13 hlasov)   

9. Rozpočet a plán činnosti na rok 2022: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla 

návrh rozpočtu SŠZ na rok 2022, ktorý schválil na začiatku roka Výkonný výbor SŠZ a plán 
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činnosti na rok 2022. Informovala prítomných o zatiaľ minutých finančných prostriedkoch zo 

štátneho rozpočtu. 

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie bez pripomienok. 

10. Kľúč na rozdelenie financií pre CTM: 

Pani prezidentka Tatiana Drobná informovala prítomných o návrhu rozdelenia financií pre 

CTM: 

Financovanie CTM kord: 

• Pridelený finančný príspevok sa rozdeľuje pre pretekárov zaradených do CTM kord 

nasledovne:  

• 50% na spoločné tréningy a sústredenia, 

• 25% na meno rovným dielom, 

• 25% na šermiarsky materiál. 

Financovanie CTM fleuret:  

• Pridelený finančný príspevok sa rozdeľuje pre pretekárov zaradených do CTM fleuret 

nasledovne:  

• 50% rovným dielom, 

• 30% na základe bodov získaných v príslušnej vekovej kategórii - v SPJ, respektíve na turnajoch 

ECC, 

• 20% na základe bodov získaných na turnajoch Slovenského pohára v aktuálnej sezóne. 

Prítomní oprávnení delegáti jednohlasne schválili kľúč na rozdelenie financií pre CTM bez 

pripomienok (13 hlasov).   

11. Predstavenie kandidátov – zástupca športovcov do VV a kontrolóra SŠZ: 

Nakoľko Jurajovi Szalayovi mladšiemu skončilo funkčné obdobie zástupcu športovcov SŠZ, 

pani prezidentka Tatiana Drobná predstavila prítomným kandidátov na post člena VV SŠZ – 

zástupcu športovcov SŠZ. 

Lukas Jakub Johanides (BŠK Martinengo) – reprezentant SR v korde, momentálne žije 

a študuje v Paríži, so svojou kandidatúrou súhlasil napriek neprítomnosti na Konferencii SŠZ 

kvôli študijným povinnostiam 

Mgr. Ján Szalay (BA-M.P.C) - reprezentant SR v korde, žije a pracuje v Bratislave ako 

advokátsky koncipient. 

Z dôvodu odstúpenia Juraja Szalaya staršieho z pozície kontrolóra SŠZ zo zdravotných 

dôvodov (list z 12.4.2022 založený na SŠZ) predstavila Tatiana Drobná jediného kandidáta na 

post Kontrolóra SŠZ: 
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Ing. Pavol Swiec – bývalý prezident SŠZ, dlhoročný pracovník MŠVVaŠ, pôsobil vo vedúcich 

funkciách. 

12. Voľba zástupcu športovcov a kontrolóra SŠZ: 

Voľba prebehla tajným hlasovaním.  

13. Schválenie odmeny pre kontrolóra SŠZ: 

Pani prezidentka Tatiana Drobná navrhla odmenu pre nového kontrolóra SŠZ vo výške 

100,00 € brutto mesačne. 

Prítomní oprávnení delegáti jednohlasne schválili navrhnutú odmenu bez pripomienok (14 

hlasov – ku Konferencii sa pripojil Ľudovít Luby).   

14. Správa volebnej komisie: 

Attila Érsek informoval prítomných o výsledkoch volieb: 

Voľba člena VV SŠZ – zástupca športovcov: 

Mgr. Ján Szalay (BA-M.P.C) – 9 hlasov 

Lukas Jakub Johanides (BŠK Martinengo) – 4 hlasy 

Do Výkonného výboru Slovenského šermiarskeho zväzu bol zvolený Mgr. Ján Szalay (BA-

M.P.C) 

Voľba kontrolóra SŠZ: 

Ing. Pavol SWIEC – 13 hlasov 

Kontrolórom Slovenského šermiarskeho zväzu bol jednohlasne zvolený Ing.Pavol SWIEC s plným 

počtom hlasov. 

Pani prezidentka Tatiana Drobná poďakovala pánovi Szalayovi za doterajšiu prácu a popriala 

mu veľa pracovných a osobných úspechov. Pán Szalay sa takisto poďakoval a vyslovil želanie 

ďalšej spolupráce. 

15. Rôzne: 

15.1. – Reprezentačná trénerka kordu pani Andrea Sasváriová poďakovala Attilovi Érsekovi 

za podporu a inšpiráciu pre seniorský kord. Po ťažkom období bol pre reprezentačné 

družstvo Duduc, Szalay a Johanides veľká motivácia, aby pracovali ďalej. Skvelý úspech 

v korde zaznamenal Lukas Jakub Johanides na SP v Heidenheime – 30. miesto. Zároveň 

požiadala o finančnú podporu na jeho účasť na ME v Antalyi. 

Prezidentka Tatiana Drobná navrhla zafinancovať účasť Lukasa Jakuba Johanidesa na MS 

v Káhire z finančného príspevku FIE. 
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Július Králik s návrhom jednoznačne súhlasil a zároveň podporil myšlienku Andrey 

Sasváriovej o finančný príspevok už na ME v Antalyi na základe výsledku z Heidenheimu. 

Jozef Nagy vyslovil myšlienku, že ak máme šermiara, ktorý na tak ťažkom turnaji Svetového 

pohára sa dokáže prebojovať do elitnej 32., treba ho motivovať a podporovať. 

Andrea Sasváriová informovala, že seniorský kordoví reprezentanti boli v rámci možností 

podporovaní počas celej sezóny. 

Dárius Seko navrhol prehodnotiť A-limit pre seniorskú kategóriu, ktorý je momentálne 10 

bodov.  

Jozef Nagy poznamenal, že už len účasť na svetových pohároch je finančne veľmi náročná. 

15.2. – Reprezentačný tréner pre fleuret Jozef Nagy opäť otvoril zúfalú trénerskú situáciu 

v šermiarskych kluboch na Slovensku. Oslovil zväz, aby pripravil možnosti, na základe ktorých 

bude vedieť finančne podporiť mladých trénerov. Všetci prítomní tréneri sa zapojili do 

diskusie a podporili myšlienku Jozefa Nagya. 

15.3. Július Králik, člen EFC, oboznámil prítomných o aktuálnou dianí v Európskej šermiarskej 

konfederácii. 31.mája sa bude konať mimoriadny Kongres EFC online formou, kde kvôli 

konfliktu záujmov sa bude hlasovať o dôvere prezidentovi EFC pánovi Stanislavovi 

Pozdnyakovovi. 

Momentálne pripravuje kalendár pre súťaže EFC, ale môže byť hotový až po uverejnení FIE 

kalendáru na sezónu 2022/23. 

Ďalej oznámil prítomným o schválení oficiálnej kategórie U14 pre medzinárodné turnaje pod 

záštitou EFC. 

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

boli účastníci Konferencie uznášaniaschopní.  

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

prítomní delegáti jednoznačne schválili bez pripomienok (14 hlasov). 

18. 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: Ing. Peter KORČOK, v.r. 

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

sekretariáte SŠZ 
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                                                                 UZNESENIE 

                                  z rokovania konferencie SŠZ , konanej dňa  18.5.2022 

Konferencia 

BERIE na vedomie: 

-Správu kontrolóra  

-Výročnú správu za rok 2021- prednesenú prezidentkou SŠZ  JUDr.Tatianou Drobnou 

-Rozpočet a plán činnosti na rok 2022 -prednesenú JUDr.Tatianou Drobnou 

-Správu mandátovej a návrhovej komisie 

-Správu volebnej komisie 

SCHVAĽUJE: 

- Program Konferencie 

- Rokovací poriadok 

- Volebný poriadok 

- Overovateľa zápisnice – Korčok Peter 

-Komisie v zložení : Mandátovo - návrhová    - Sasváriová, Rozmuš, Gejmovský 

                                   Volebná komisia – Ersek, Baránik, Králik 

-Účtovnú uzávierku SŠZ za rok 2021                     Aktíva  118 737,16 € 

                                                                                      Pasíva  118 737,16  € 

- Hospodársky výsledok SŠZ za rok 2021                2 741,24 € 

- Vzorec rozdelenia financií pre CTM 

- odmenu pre Kontrolóra SŠZ vo výške 100,00 brutto mesačne 

- Uznesenie z Konferencie SŠZ konanej 18.5.2022 

ZVOLILA v zmysle platného Volebného poriadku a Stanov SŠZ: 

- kontrolóra Slovenského šermiarskeho zväzu Pavla SWIECA  

- Člena Výkonného výboru Slovenského šermiarskeho zväzu vo funkcii Zástupca športovcov 

Mgr. Jána SZALAYA  

Zapísal:  Ing. Boris ROZMUŠ, v.r. 

V Bratislave  18.5.2022 



klub/oddiel predseda/prezident klubu splnomocnený podpis

Akadémia šermu DROBNÁ Tatiana SASVÁRIOVÁ Andrea v.r.

BA - M.P.C. - Slovakia SZALAY Juraj st. SZALAY Ján v.r.

BŠK F.Martinenga BARÁNIK Miroslav xxx v.r.

DUKLA B.Bystrica POLÁČEK Dušan xxx v.r.

ŠK Dunaj GEJMOVSKÝ Alexander xxx v.r.

Klub šermu Snina KAZÍK Dalibor xxx ospravedlnený

Klub šermu Šamorín FORGÁCH Kristián ROZMUŠ Boris v.r.

Klub športového šermu ZV KORČOK Peter xxx v.r.

SLÁVIA STU Bratislava KRÁLIK Július xxx v.r.

SLÁVIA UK Bratislava MALÍK Vladimír Érsek Attila v.r.

ŠS Willard Košice KABIL Ruth xxx v.r.

KŠK 1903 LUBY Ľudovít xxx v.r.

KŠ Nová Dubnica SEKO Dárius xxx v.r.

VV SŠZ:

Prezident DROBNÁ Tatiana xxx v.r.

Medzinárodné vzťahy ÉRSEK Attila xxx v.r.

Rozhodcovská CELLER Pavol xxx ospravedlnený

Športovo-technická KORČOK Peter xxx v.r.

Marketing a ekonomika ROZMUŠ Boris xxx v.r.

Trénersko-metodická SASVÁRIOVÁ Andrea xxx v.r.

Mládeže KABIL Ruth xxx v.r.

Zástupca športovcov SZALAY Juraj ml. xxx ospravedlnený

Gen. sekretár GERŠIOVÁ Gabriela xxx v.r.

Kontrolór SZALAY Juraj st. xxx v.r.

Reprez.tréner kord SASVÁRIOVÁ Andrea xxx v.r.

Reprez.tréner fleuret NAGY Jozef xxx v.r.

HOSTIA:

meno podpis meno podpis

SWIEC Pavol v.r.


