
Zápis č.18 z Online zasadnutia VV SŠZ konaného dňa 11.2.2021 cez ZOOM 

Prítomní:  Tatiana Drobná, Attila Érsek, Pavol Celler, Peter Korčok, Boris Rozmuš, Andrea Sasváriová, 

Ruth Kabil, Juraj Szalay st., Jozef Nagy, Gabriela Geršiová.  

Ospravedlnení: Juraj Szalay ml. 

Program:   

1/Financie v roku 2020 

2/Návrh rozpočtu na rok 2021 

3/Interná smernica 1/21  

4/Rôzne 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých členov VV SŠZ, reprezentačného trénera za 

fleuret a kontrolóra SŠZ. Konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte členov Výkonného 

výboru – 7 z 8. 

Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia bez pripomienok 

a zmien. 

 

1/ Financie v roku 2020 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala prítomných, že MŠVVaŠ umožnilo čerpať 

príspevok uznanému športu za rok 2020 až do 31.3.2021. Zo schváleného rozpočtu ostalo 

20 900,00 €. Navrhla prefinancovať náklady na účasť na Svetovom pohári v Dohe pre seniorských 

reprezentantov vo fleurete – Kitti Biterovú, Cédrika Serriho a ich osobných trénerov, letenky na 

Olympijskú kvalifikáciu 2020 v Madride pre kord aj fleuret, šermiarske sústredenie Cédrika Serriho 

v Taliansku, PCR testy pre reprezentantov kvôli možnosti trénovať. Pre fleuretovú aj kordovú 

sekciu nakúpiť pomôcky na tréning – dve súpravy Polar TEAM Multisport Coach. Takisto navrhla 

podporiť kluby sumou 70,00 € na každého aktívneho pretekára do 23 rokov. Všetky návrhy boli 

členmi VV SŠZ jednohlasne prijaté. 

 

klub   počet 
členov 

výpočet 
príspevku 

príspevok 

Klub šermu Šamorín 37 37 x 70 2 590,00 € 

Klub športového šermu Zvolen 8 8 x 70 560,00 € 

Košický Šermiarsky Klub 1903 7 7 x 70 490,00 € 

Šermiarska spoločnosť WILLARD 15 15 x 70 1 050,00 € 

Akadémia šermu Bratislava 37 37 x 70 2 590,00 € 

BŠK Ferdinanda Martinenga 20 20 x 70 1 400,00 € 

Klub šermu Snina 17 17 x 70 1 190,00 € 

Klub šermu Slávia STU Bratislava 10 10 x 70 700,00 € 

 151  5 390,00 € 



2/Návrh rozpočtu na rok 2021 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala o návrhu rozpočtu SŠZ z PUŠ na rok 2021. 

Rozdelenie sa bude priebežne aktualizovať na základe situácie s vývinom pandémie Covid-19. Návrh 

bol jednohlasne prijatý všetkými prítomnými členmi VV SŠZ. 

3/Interná smernica 1/21  

Na základe listu Hlavného kontrolóra športu číslo 2021/6779:1-A9060, doručený na Slovenský 

šermiarsky zväz dňa 27.1.2021 s obsahom: Návrh správy o kontrolnej činnosti, spisová značka HKŠ-

2020/012, Slovenský šermiarsky zväz vypracoval internú smernicu SŠZ 1/21 o postupoch zvolávania 

zasadnutia najvyššieho orgánu SŠZ a Výkonného výboru SŠZ a Kontrolný mechanizmus pri zvolávaní 

zasadnutí orgánov SŠZ. Oba materiály všetci členovia VV SŠZ jednohlasne prijali. 

4/Rôzne: 

4/1 – Vypracovanie Výročnej správy  SŠZ  

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná požiadala všetkých členov VV SŠZ a reprezentačných trénerov 

jednotlivých zbraní o zaslanie správ za jednotlivé komisie do konca februára 2021 z dôvodu 

vypracovania Výročnej správy SŠZ za rok 2020. 

4/2 – Konferencia SŠZ 2021  

Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná navrhla predbežný dátum konania Konferencie SŠZ na 19.mája 

2021. VV SŠZ jednohlasne tento termín schválil. 

4/3 – Podpora FIE a EFC 

Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná prítomných informovala o podpore FIE a EFC 

4/4 – Dekrét kandidáta na účasť na Hrách XXXII. olympiády 

Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná informovala prítomných o projekte SOŠV - Dekrét kandidáta na 
účasť na Hrách XXXII. Olympiády. Tieto dekréty vznikli vďaka pomoci ÚVZ SR s podporou MŠVVŠ 
SROV. V priebehu januára sa podarilo SOŠV spustiť vydávanie dekrétov kandidátov štartu na 
tohtoročných olympijských hrách v Tokiu, čo sa týka 198 športovcov. Športovci s príslušným 
dekrétom majú do určitej miery uľahčené trénovanie. Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná 
doporučila trénerom zabezpečiť týmto športovcom kvalitný sparing. Za šerm dekréty dostali pretekári 
- Kitti Bitterová, Cédrik Serri, Laura Sasváriová, Alexander Vladimír Duduc, Lukas Jakub Johanides 
a Ján Szalay, tréneri Andrea Sasváriová, Jozef Nagy a prezidentka SŠZ Tatiana Drobná.  

4/5 – Zmeny v antidopingu 

Podľa Zákona o športe, zodpovedné uznané národné športové zväzy a uznané národné športové 
organizácie na Slovensku majú povinnosť poskytovať vzdelávanie v oblasti antidopingu svojim 
členom. Antidopingová agentúra SR preto pripravila návrh materiálov a textov, ktoré si zväzy 
môžu zverejniť na webovej stránke. 



4/6 – Pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná informovala o kandidatúre Ján Szalaya na člena a 

náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu v rámci výberového konania číslo: Výzva 1/2021 - 

KKD1. 

Na záver pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná poďakovala všetkým za účasť a korektné vystupovanie 

počas celého konania VV SŠZ. 

 

Uznesenie – Výkonný výbor SŠZ jednohlasne schválil termín konania výročnej Konferencie SŠZ 

19.mája 2021. 

 

V Bratislave 18.2.2021 

 

Zapísala:                                                                                                   Predsedajúca: 

Gabriela Geršiová,  v.r.                                                                          Tatiana Drobná, v.r. 

Generálna sekretárka SŠZ                                                                     Prezidentka SŠZ 

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

 



 ROZPOČET SŠZ na rok 2021

štátny príspevok

15% kluby 27 814,00

kluby

20% talentovaná mládež 37 085,00

trener 1

trener 2

fleuret CTM

kord     CTM

naše nádeje 

rezerva

25% reprezentácia 46 356,00

trener

reprezentácia fleuret

reprezentácia kord

OH kvalifikácia

rezerva

15% prevádzka 27 814,00

generálny sekretár

55% stravné 3 osoby

nájomné

garáž

telefony

web

auto

VV, kancelária, konferencia + 

rezerva

25% akcie a projekty 46 355,00

MS SR

Slovenský pohár

služby (učto)

kontrolor

kongres

lekárske prehliadky

poistenie reprezentácie

dobrovolníci

Turnaje

HŠT + Olimpici

komisia mládeže

poplatoky FIE, EFC a ine

príspevok rozhodcovská komisia

príspevok technicko-metodická komisia

rezerva

spolu: 185 424,00



Smernica  Slovenského šermiarskeho zväzu č.1 /2021 

o postupoch zvolávania zasadnutia najvyššieho orgánu SŠZ a Výkonného výboru SŠZ 

 

                                                                            Čl. 1. 

Táto smernica upravuje  a spresňuje postupy pre zvolávanie Konferencie ako najvyššieho orgánu SŠZ 

a Výkonného výboru, ktorý riadi činnosť SŠZ v období medzi Konferenciami, v súlade so Stanovami 

SŠZ a Zákonom o športe č.440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

                                                               Čl.2. 

 

                                                                    Výkonný výbor 

Výkonný výbor SŠZ má 8 členov a riadi chod zväzu v čase medzi Konferenciami. 

Výkonný výbor zvoláva prezident zväzu. Prezident  poveruje  generálnu sekretárku, aby podľa jeho 

pokynov zabezpečila zaslanie pozvánky s programom a podkladmi všetkým členom VV v lehote 

najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia VV SŠZ. 

Výkonný výbor zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie, zabezpečuje činnosť zväzu, 

vytvára a zverejňuje predpisy a smernice, je disciplinárnym orgánom, prijíma a schvaľuje žiadosti 

klubov o členstvo. 

 

                                                                            Čl. 3 

                                                                      Konferencia 

 

Konferencia je najvyšším orgánom SŠZ, ktorú zvoláva Výkonný výbor. 

Konferencia sa zvoláva  podľa č.6.ods. 6 – najmenej raz za rok , alebo do 10 dní od doručenia  žiadosti 

nadpolovičnej väčšiny klubov  SŠZ alebo kontrolóra SŠZ o konanie Konferencie. Výkonný výbor na 

svojom zasadnutí alebo hlasovaním Per rollam stanoví termín a obsahovo pripraví program 

Konferencie. Následne informáciu o konaní aj s dátumom zverejní na svojom webe a zašle ju 

štatutárnym orgánom klubov najmenej 30 dní pred dátumom konania Konferencie. 

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady sa zasielajú  všetkým osobám oprávneným 

zúčastniť sa na riadnom zasadnutí príslušného orgánu najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia a toto 

je úlohou generálnej sekretárky. 

V prípade mimoriadnej Konferencie, ktorá vyplynie zo žiadosti nadpolovičnej väčšiny klubov SŠZ 

alebo kontrolóra zväzu je postup obdobný. Výkonný výbor ju zvolá najmenej 7 dní pred termínom 



konania a do 10 dní od doručenia žiadostí klubov alebo kontrolóra. Generálna sekretárka zabezpečí 

uverejnenie  oznámenia  termínu tejto Konferencie na webe SŠZ. V termíne najmenej 7 dní budú 

zaslané všetky podklady oprávneným osobám – čo je úlohou generálnej sekretárky. 

 

 

                                                            Čl.4 

                                                 Záverečné ustanovenia 

 

Dodržiavanie smernice je záväzné pre všetkých členov SŠZ. 

Túto smernicu odsúhlasil VV SŠZ na svojom online zasadnutí 11.februára 2021. 

 

 

JUDr. Tatiana DROBNÁ                                                                                                         

Prezidentka SŠZ 

 

 

V Bratislave 11.februára 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolný mechanizmus pri zvolávaní zasadnutí orgánov SŠZ 

 

Kontrolór SŠZ kontroluje dodržiavanie stanov SŠZ, uznesení Konferencie SŠZ, upozorňuje orgány 

zväzu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.  

Kontrolór Slovenského šermiarskeho zväzu má nasledujúcu pôsobnosť: 
 

- vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

 
- posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového 

zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej 
organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná 
športová organizácia členom, 

 
- zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, 

kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov 
národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

 
- vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej 
komisie vrátane spočítavania hlasov. 

 

Kontrolný mechanizmus pri zvolávaní zasadnutí orgánov SŠZ: 

Kontrolór SŠZ kontroluje dodržiavanie stanov SŠZ, uznesení Konferencie SŠZ, upozorňuje orgány 

zväzu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.  

Úlohy kontrolóra: 

1) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 

- hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

- dodržiavanie právnych predpisov a 

- dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

2) Kontrolór tiež 

- vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho 

zverejňovania, 

- upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej 

evidencii, 

- upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a 

odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej 

organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a 

určuje lehotu na jeho odstránenie, 

- konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia 

členom, pri zistení závažného nedostatku, 

- vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu 

športovej organizácie. 



 

Kontrolór SŠZ môže zvolať mimoriadnu Konferenciu v prípadoch, ak orgány SŠZ prekračujú svoje 

právomoci alebo je ohrozené ďalšie fungovanie zväzu. Vo svojom návrhu na zvolanie mimoriadnej 

Konferencie uvádza kontrolór aj dôvody zvolania Konferencie. 

Dodržiavaním týchto ustanovení zo strany kontrolóra bude zaručená právna istota členskej základne 

SŠZ. 

 

Tento materiál odsúhlasil VV SŠZ na svojom online zasadnutí 11.februára 2021. 

 

 

 

JUDr. Tatiana DROBNÁ v.r. 

                                                                                                                                              Prezidentka SŠZ 

 


