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Z á p i s    č.  2 

zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

17. mája 2011 v Bratislave 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. M. Baránik, J. Králik, K. Letenayová, A. Gejmovský, T. Šebestová,. A. 

Sasváriová, P. Drobný 
 
Ospravedl.:    M. Kazík, D. Horská, J. Nagy, 
 
Za KRK: p. I. Boledovič 
 
 
Program: 
 
1.       Kontrola Zápisnice č. 1/2011 
 
2.       Oficiálne potvrdenie vo funkcii nového RT pre kord     
 
3.       Definitívne nominácie – Kazaň, Sheffield a Catania 
 
4.       SLU 2011 
 
5.        Zmluva o rozpočte na rok 2011, úsporné opatrenia 
 
6.       Štartovné, vyplácanie rozhodcov 
 
7.       Organizovanie SPJ a MT na Slovensku  v roku 2011 
 
8.       Rozhodcovský seminár 
 
9.       Rôzne 
 
 
K bodu č.1 - Kontrola Zápisnice č. 1/2011 

a) Školenie trénerov 3. TR praktická časť sa prekladá na 1. alebo 2. víkend septembra 
2011 a uskutoční sa v priestoroch ZŠ Dubová. 

b) Ohľadom organizácie ME23 a OH Kvalifikácie sa uskutoční rokovanie o tomto 
projekte v novom termíne po 17.5.2011 

c) Kritériá na OH kvalifikáciu. 
                        
 

         __________________________________________________________ 
 
K bodu č.2 -  Oficiálne potvrdenie nového RT  vo funkcii 
 
Prezident SŠZ oficiálne predstavil p. Petra Drobného v súvislosti s jeho nástupom do funkcie 
reprezentačného trénera kordu. 
 
 
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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K bodu 3 -  Definitívne nominácie – Kazaň, Sheffield a Catania 

a) Kazaň – nominácia definitívne uzavretá: štartujú D. Barániková a Š. Cipár, doprovod 
M. Baránik 

b) Sheffield – plánuje sa účasť vo fleurete žien: Hanzelová, Cellerová 
                              v korde žien: Barániková, Kosztyu 
         v korde mužov: Cipár, Ille 

c) Catania -   bude predmetom nominácie v novom termíne 
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu č.4 -  SLU 2011 – potvrdená je nominácia D. Baránikovej a Š. Cipára. Doprovod 

jedna osoba 

            
             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu č.5 -  Zmluva o rozpočte na rok 2011, úsporné opatrenia  
 
Dodatok č. 1 k zmluve pre rok 2011, ktorý  bol osobne doručený na MŠVVaŠ SR v prvom májovom  
týždni, nebol  do dnešného dňa podpísaný p. ministrom školstva. Dotácia môže byť poukázaná až po 
podpise dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami a po následnom zverejnení v centrálnom 
registri zmlúv na Úrade vlády SR. 
Dodatok k zmluve obsahuje zatiaľ dotácie určené na športovú reprezentáciu SR a rozvoj športových 
odvetví, a výber a prípravu športových talentov. O dotáciách  na usporiadanie významných podujatí 
v SR  - Memoriál Martinengo, EURO 2011  zatiaľ komisia nerozhodla. 
Projekt na športovú prípravu vybraných športovcov, ktorý SŠZ predložil v žiadosti na rok 2011, bol zo  
strany MŠVVaŠ SR zamietnutý.  
Na výber a prípravu športových talentov podľa dodatku č. 1 obdrží zväz  dotáciu v rovnakej výške ako  
v roku 2010 40.400,- € (v tejto sú zahrnuté i mzdy trénerov mládeže). 
V rámci úsporných opatrení zväz od začiatku roka nezabezpečuje vyplácanie honorárov rozhodcom  
na turnajoch Slovenského pohára. 
                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu č.6 -  Štartovné, vyplácanie rozhodcov 
P-SŠZ ukladá p. Gejmovskému pripraviť  návrh na vyberanie štartovného na turnajoch 
Slovenského pohára, ktorý bude platný od novej sezóny 2011/2012. 
                    ________________________________________________________ 
 
K bodu č.7 -  Organizovanie SPJ a MT na Slovensku  v roku 2011 
K uvedenému bodu zaujme stanovisko P-SŠZ po schválení uvedenej rozpočtovej položky 
MŠVVaŠ SR. 
 
                   _________________________________________________________ 
 
K bodu č.8 – Rozhodcovský seminár 
 
Komisia rozhodcov SŠZ bude organizovať rozhodcovský seminár dňa 25.6.2011 od 09.00 
v priestoroch Domu športu. Prenájom priestorov zabezpečí p. Šebestová. 
 
                   __________________________________________________________ 
 
 
K bodu č.9 -  Rôzne 
 

  
1) P-SŠZ schválilo rozhodnutia TR ohľadom zrušenia B-limitov.  
     TR rozhodla všeobecne o nominačných kritériách: 
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a) Všetky kritériá týkajúce sa A-limitu zostávajú v platnosti bez zmeny. 
b) Ruší sa B-limit a princíp kontinuity s tým, že o návrhu účasti pretekárov bude 

rozhodovať TR na základe odôvodneného návrhu Reprezentačného trénera danej 
zbrane. 

2) P-SŠZ schvaľuje preplatenie dopravy autobusom KŠ Snina na M-SR v Bratislave. 
3) P-SŠZ upozorňuje šermiarske oddiely a kluby šermu, že do 10.6.2011 je potrebné zaslať na 

sekretariát SŠZ prihlášky na rozhodcovský seminár, ktorý sa bude konať 25.6.2011 od 9,00 
hod. v Dome športu na Junáckej č. 6, Bratislava – učebňa č. 3. 

 
       __________________________________________________________ 

 
 
Zapísal:  Július Králik   
 
Schválili: Miroslav Baránik, prezident SŠZ                                                 


