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Z á p i s    č.  3 

zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

30. júna 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 zápisu č. 2 
 
2.       Schválenie rozpočtu na rok 2011 
 
3.       Nominácia na ME Sheffield 
 
4.       Predbežná nominácia na MS Catania 
 
5.       Pravidlá pre organizovanie súťaží SŠZ 
 
6.       Predpis pre materiálne vybavenie  pretekárov na súťažiach 
 
7.       Rôzne 
 
K bodu č.1 - Kontrola Zápisnice č. 2/2011 
 
Do 6.7.  
 
Seminár a školenie rozhodcov sa uskutočnil s účasťou 24 frekventantov, z ktorých 22 
absolvovalo testy na získanie základnej rozhodcovskej triedy. Hodnotenie priebehu školenia 
bolo veľmi pozitívne. 
                        
         __________________________________________________________ 
 
K bodu č.2 -  Schválenie rozpočtu na rok 2011 
 
P-SŠZ berie na vedomie návrh na prerozdelenie prostriedkov pridelených SŠZ na rok 2011 
predložený prezidentom SŠZ p. Baránikom..  
 
           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu 3 -  Nominácia na ME Sheffield 
 
Fleuret ženy: Michala Cellerová 
Kord ženy: Dagmar Barániková 
Kord muži: Štefan Cipár, Ondrej Ille, Alexander Farmer 
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Predložený návrh konečnej nominácie na ME 2011 v Sheffielde bol schválený pomerom 
hlasov 3:2. 
 
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu č.4 -  Predbežná nominácia na MS Catania 

            
Fleuret ženy: Michala Cellerová 
Kord ženy:  Dagmar Barániková 
                     
             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu č.5 -  Pravidlá pre organizovanie súťaží SŠZ  
 
Rokovanie  o tomto bode bude zaradené na program budúceho zasadnutia P-SŠZ po poskytnutí 
vstupnej informácie p. Gejmovským. 
 
                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu č.6 -  Predpis pre materiálne vybavenie  pretekárov na súťažiach 
 
Rokovanie  o tomto bode bude zaradené na program budúceho zasadnutia P-SŠZ po poskytnutí 
vstupnej informácie p. Gejmovským. 
 
                    ________________________________________________________ 
 
 
K bodu č.7 -  Rôzne 
 
P-SŠZ súhlasí so zavedením Slovenskej kordovej ligy v sezóne 2011-2012 ako pilotný projekt. 
Administrátorom Ligy bude p. Gejmovský. Kalendár súťaží zaradených do SKL bude zverejnený do 
31.7.2011. 
 
Predpokladá sa, že i v ďalšej sezóne 2011-2012 bude Sériu turnajov Slovenský pohár v korde 
administrovať p. Bottan. 
 
Plenárne stretnutie SŠZ venované výmene skúseností a názorov trénerov pôsobiacich v kluboch 
a oddieloch SR sa uskutoční  4.9.2011 v rámci novej aktivity trénerského kurzu III.triedy. 
Prípravou školenia sú poverení p. Drobný, p. Nagy a p. Králik – pozvánky rozošle p.Šebestová. 
 
P-SŠZ chválilo vyberanie štartovného ma súťažiach SŠZ nasledovne: 
Štartovné je v plnej kompetencii usporiadateľa pretekov. 
SŠZ určí maximálnu výšku štartového, ktoré môže klub žiadať od pretekárov a to je: 
seniori :  5 euro 
juniori - mladší žiaci :  3 eura 
 

       __________________________________________________________ 
 
 
Zapísal:  Július Králik   
 
Schválili: Miroslav Baránik, prezident SŠZ                                                 


