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Z á p i s    č.  7 

zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 
15. decembra 2009 v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. M. Baránik,  J. Králik,  A. Gejmovský, K. Letenayová, p. Nagy 
 
Ospravedl.:    D. Horská, M. Kazík  (zastúpený p. D. Kazík),  
 
Za KRK: p. I. Boledovič 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola Zápisu č. 6 
2. Zhodnotenie účasti na MEJ v Odense 
3. Príprava projektov na rok  2010, predkladaných MŠ SR 
4. Návrh ekonomickej smernice SSZ 
5. Nominačné kritériá  na MS, ME, MSJaK, MEK a MEJ, ME23 
6. Čerpanie štátneho rozpočtu za rok 2009 
7. Poistenie šermiarov v roku 2010 
8. Šermiar  resp. šermiarka roka 2009 
9. R ô z n e 

 
 
K bodu č. 1 
 
37/6/08 
Prerozdelenie funkcií členom P-SŠZ 
 
1. Ukladá p. Kazíkovi predložiť koncepciu mládeže, rozposlať ju trénerom mládeže 

a zostaviť komisiu. Do prípravy koncepcie práce s mládežou aktívne zapojiť p. 
Sasváriovú. 

         Z: M. Kazík, A. Sasváriová 
 
           P. Baránik osloví p. Sasváriovú, p. Bottana a p. Nagya 
 
Úloha trvá – do 31.12.2009 
 
2. Návrh na aktívneho športovca, ktorý bude pracovať v komisii športovcov  
  

a/ úloha trvá. 
 

Členka P-SŠZ, p. Letenayová skontaktuje členov komisie športovcov s cieľom 
aktivácie práce tejto komisie.            
                                                                                                 T: 31.12.2009 
 
b/ P-SŠZ  opätovne  vyzýva oddiely a kluby , aby navrhli  svojich členov do 

komisií, v ktorých by chceli pracovať a spolupracovať s členom predsedníctva, 
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zodpovedným za danú oblasť. Záujem pracovať v komisiách zatiaľ prejavili 
Karolína Aujeská (komisia mládeže) a Judit Lovisek  (medzinárodná komisia). 

 
Úloha trvá. P. Šebestová ešte osloví oddiely s touto výzvou. 

 
         
41/6/08 
Úloha trvá -  Inventarizácie majetku 
Sú spracované zoznamy majetku SŠZ podľa oddielov. Budú rozoslané na oddiely do        
31.12.2009 
Inventarizácia by mala následne prebehnúť v oddieloch do 31.1.2010. 
 
 
42/6/08   
Úloha trvá  - Zorganizovanie akademických  M-SR  
Zatiaľ sa nepodarilo nájsť vhodný termín pre usporiadanie  akademických M-SR. Je dosť 
pravdepodobné, že ich nebude ani pre koho zorganizovať. Vhodnejšie by bolo, aby sa naši 
vysokoškoláci zúčastnili na nejakých otvorených Akademických majstrovstvách niektorého 
susedného štátu. 
 
J. Králik zistí možnosť účasti slovenských šermiarov vysokoškolákov na Akademických 
majstrovstvách okolitých krajín.                                                 
 
                                                                                                           T: 31.01.2010 
 
27/5/09 
Štatút reprezentanta 
Dokument bude po definitívnej úprave rozoslaný na kluby a oddiely. Následne bude 
predložený na podpis šermiarom, ktorí dosiahli vek 18 rokov, resp. ich zákonným zástupcom.  
 
Zodpovedný p. Baránik.                                                                                     T:  15.1.2010 
 
P-SŠZ navrhuje vypracovať predpis o zodpovednosti a povinnostiach pri účasti na súťažiach 
v SR i v zahraničí. 
 
Príprava návrhu: p. Letenayová a p. Gejmovský                                                   T. 31.1.2009 
 
38/6/09 
P-SŠZ ukladá vypracovať hodnotenie CTM za sezónu 2008-2009 a návrh na zaradenie 
pretekárov na sezónu 2009-2010. 
 
Zodpovední:  p. Šasváriová a p. Bottan – kord 
                       P. Nagy a p. Králik – fleuret 
 
Úloha trvá pre kord. 
                                                                                                              T:  ihneď  
 
39/6/09  
Akreditácia rozhodcov a trénerov 
Žiadosť o akreditáciu trénerov bola predložená na MŠ SR. 
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Úloha trvá pre akreditáciu rozhodcov.  
 
41/6/09 
P-SŠZ s ohľadom na možnosť dostupných termínov rozhodlo, že Konferencia SŠZ sa 
uskutoční 26. júna 2010 v Bratislave.  
 
                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu č. 2 
Uznesenie č. 42 
P-SŠZ berie na vedomie podrobné správy vedúceho výpravy, ako aj trénera fleuretu (obe 
funkcie kumulovane zastúpené), ktoré predložil písomne p. Nagy. Žiadne závažné 
pripomienky k nim neboli prezentované. Správa trénera kordu bola poskytnutá už skôr. 
 
                          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 3 
Uznesenie č. 43 
P-SŠZ berie na vedomie informáciu p. Baránika  a p. Šebestovej  o novom prístupe MŠ SR 
k plánovaniu rozpočtov športových zväzov formou projektov. Príslušné elektronické 
formuláre postupne vypĺňa p. Šebestová v spolupráci s prezidentom SŠZ. Práce musia skončiť 
do 31.12.2009. 
 
                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
 
K bodu č. 4 
 
48/6/08 
Úloha trvá. Vnútorné smernice pre ekonomickú činnosť 
Ekonomická smernica je vypracovaná, musia sa doplniť: 
a/ honoráre pre technicko-organizačných a ekonomických pracovníkov pre 

organizovanie turnajov so štát. dotáciou, bez výberu štartovných poplatkov. 
 
Aktualizované Vnútorné smernice pre ekonomickú činnosť SŠZ budú prerokované na 
zasadnutí SŠZ   v januári 2010. 
 
                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
K bodu č. 5 
Uznesenie č. 44 
P-SŠZ schvaľuje  nominačné kritériá na všetky vrcholné podujatia. 
Nominačné kritériá boli predmetom rokovania Trénerskej rady SŠZ dňa 15.12.2009 
v dopoludňajších hodinách s nasledovnými rozhodnutiami: 
 
1) Interpretácia nominačných kritérií družstva: 
Pri splnení 2x A limitu jednotlivcami vzniká právo účasti 3-členného družstva; prípadný 
náhradník sa zúčastní na iné náklady.  
Pri splnení 3x A limitu vzniká právo účasti aj náhradníka z prostriedkov SŠZ 
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2) Seniori (platí pre ME aj MS):  
a) body sa získavajú na všetkých turnajoch SP a GP 
b) A limit 14 bodov, B limit 6 bodov 
 
3) Kategória do 23 rokov 
A limit – 6 bodov zo všetkých SP pred dátumom ME23 
B limit -  4 body  zo všetkých SP pred dátumom ME23 
 
4) Pre uplatnenie princípu kontinuity musia dotknutí pretekári získať aspoň 2 body na 
nominačných turnajoch danej kategórie. 
 
5) Splnenie B limitu oprávňuje k účasti na danej majstrovskej súťaží bez nákladov pre SŠZ. 
Avšak ak žiadny pretekár danej disciplíny nesplnil A limit, pretekár s najvyšším plnením 
limitu B štartuje na náklady SŠZ (princíp kontinuity). 
 
6) Účasť družstva pri nesplnení A limitu jednotlivcami (podľa bodu 1) je možná iba ak všetci 
členovia družstva splnia B limit; bez nákladov pre SŠZ. 
 
7) Kritériá účasti na MEJ 2010 (nové): 
A – limit  10 bodov z určených SPJ v roku 2010 
B – limit    6 bodov  z určených SPJ v roku 2010 
 
                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 6 
Uznesenie č. 45 
P-SŠZ berie na vedomie  ústnu informáciu p. Šebestovej o čerpaní prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, pričom ešte prebieha doúčtovanie niektorých položiek, preto nie je možné 
problematiku uzavrieť k termínu tohto zasadnutia P-SŠZ. Konečné výsledky čerpania 
prostriedkov SŠZ v roku 2009 budú k dispozícii v januári 2010. 
 
                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 7 
Uznesenie č. 46 
P-SŠZ berie na vedomie  informáciu  p. Baránik o ponuke, ktorá bola doručená na SŠZ 
ohľadom poistenia šermiarov pri cestách na súťaže v zahraničí. Rozhodnutie o prípadnej 
akceptácii ponuky bude urobené po doplňujúcich informáciách v nadchádzajúcom období. 
 
                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č.8 
5/1/09 
Šermiar – šermiarka roka - Úloha trvá: 
P-SŠZ schvaľuje zakúpenie veľkého putovného pohára s tým, že na pohári budú uverejnení 
všetci šermiari roka z predchádzajúcich ročníkov. 
        T: do 31.01.2010 
Uznesenie č. 47 
P-SŠZ ukladá p. Nagovi zverejniť  na internetovej stránke SŠZ výsledky kandidátov na 
šermiara roka 2009. 
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                                                                                                T: do 23.12.2009  
Uznesenie č. 48 
P-SŠZ ukladá p. Nagy vypracovať  návrh kritérií ohľadom možnosti vyhlasovania šermiara 
mesiaca na webovej stránke SŠZ na základe výsledkov, ktoré eviduje. 
                                                                                                     T: do 31.12.2009 
 
 
 
K bodu č. 9 - Rôzne 
 
Uznesenie č. 49 
P-SŠZ rozhodlo, že na súťaže SP a SPJ je možné  prihlásiť  pretekárov iba na základe 
rozhodnutia reprezentačného trénera príslušnej zbrane cestou mailovej pošty. 
 
Uznesenie č. 50 
P-SŠZ ukladá p. A. Gejmovský  zverejneniť rozpisy súťaží na január – marec 2010 do 
2.1.2010 
 
Informácia. 
Uznesenie č. 51 
P-SŠZ 

1. berie na vedomie  informáciu p. Králika o priebehu rokovania Kongresu FIE 2009 
v Palerme.  

2. ukladá p. Králikovi zabezpečiť preklad schválených zmien Kongresom do 
slovenského jazyka do 31.1.2010.  

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


