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Z á p i s    č.  3 

Zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 
10. júna 2010 v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. M. Baránik,  J. Králik, M. Kazík, D. Horská, K. Letenayová, J. Nagy, T. 

Šebestová 
 
Ospravedl.:    p. Gejmovský, p. Ersek, 
 
Za KRK:  
 
 
Program: 

1.       Hodnotenie MEK v Aténach, MSKaJ v Baku, ME 23 

2.       Vnútorná ekonomická smernica SŠZ 

3.       Disciplinárna komisia 

4.    Nominácia na ME seniorov 2010 v Lipsku 

5.    Rôzne 

 
                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu 1. – P. Nagy ústne komentoval účasť a výsledky dosiahnuté na uvedených 
podujatiach. Bolo konštatované, že dosiahnuté výsledky mali stúpajúcu tendenciu a preto sa 
považujú za úspešné. P-SŠZ potvrdilo výsledky hlasovania per rollam týkajúceho sa 
nominácie na ME 23 v Gdaňsku. 
                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu 2. MŠ SR upravilo rozpočty športových federácií. Podrobné údaje budú poskytnuté  
do termínu Konferencie SŠZ – 26.6.2010.  
Boli prerokované a doplnené "Vnútorné smernice pre ekonomickú činnosť v rámci 
Slovenského šermiarskeho zväzu" a zároveň schválené P-SŠZ.  
 
                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu 3. P-SŠZ schválilo na základe diskusie princípy kreovania disciplinárnej komisie: 

a) Disciplinárna komisia (DK) sa skladá z 2 členov a predsedu 
b) Menuje ju pre daný prípad P-SŠZ 
c) Členovia DK sú každý z iného oddielu/klubu a žiadny z nich nesmie byť členom 

klubu, z ktorého je osoba voči, ktorej bolo začaté disciplinárne konanie 
d) Schválený Disciplinárny poriadok SŠZ vstupuje do platnosti od 1.9.2010 

 
                      ------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu 4. – P-SŠZ schvaľuje štart na ME seniorov D. Baránikovej (BŠK) a Š. Cipára (BŠK). 
Vedúcim výpravy bude prezident SŠZ, p. Baránik a trénerom p. A. Ersek. 
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                    ----------------------------------------------------------------------------------- 
K bodu 5.  

a) Sekretariát SŠZ zabezpečí prepočet a zaokrúhlenie súm uvádzaných v Prestupovom 
poriadku SŠZ. 

 
b) Ďalej platia úlohy týkajúce sa získania akreditácie rozhodcov a trénerov SŠZ 

 
c) Materiálová pomoc FIE. Na základe výzvy EFC (list obdržali všetci členovia P-SŠZ), 

špecifikoval SŠZ potrebu vybavenia predovšetkým materiálom na organizáciu súťaží 
SPJ, keďže sa výrazne opotrebovali planše, ktoré sa používali viac rokov. Na základe 
kritéria  o prideľovaní pomoci pre federácie, ktoré organizujú súťaže SP(J) FIE, bola 
schválená pomoc vo výške 12.000 EURO. Výhradným dodávateľom je sponzor FIE – 
firma Allstar (GER), ktorá zaslala informáciu formou proforma faktúry a oznámila, že 
pripravuje odoslanie 4 ks hliníkových planšov. 
 

d) Školenie rozhodcov SŠZ sa predpokladá dňa 5.9.2010, keďže v týždni predtým má 
prebehnúť školenie trénerov. 
 

e) Na návrh P-SŠZ sa schvaľuje zaradenie Dagmar Baránikovej (BŠK Bratislava) do 
ZCM. 

 
 
 
 
Zapísal:  Július Králik   
Schválili: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 
                        Kristína Letenayová 


