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Zápis č.20 z Online zasadnutia VV SŠZ konaného dňa 29.6.2021 cez ZOOM 

Prítomní:  Tatiana Drobná, Pavol Celler, Boris Rozmuš, Andrea Sasváriová, Ruth Kabil, Juraj Szalay ml., 

Juraj Szalay st., Jozef Nagy, Dalibor Kazík, Gabriela Geršiová. Ospravedlnení: Attila Érsek, Peter 

Korčok. 

Program:   

1/ Otvorenie 

2/ Informácie zo zasadnutia Trénerskej rady SŠZ 

3/ Majstrovstvá Slovenska 2021 

4/ Olympijský deň v X-Bionic Sphere Šamorín – 3.augusta 2021 

5/ Rôzne 

 

1/ Otvorenie: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých členov VV SŠZ, reprezentačných trénerov, 

kontrolóra SŠZ a trénerov mládeže. Konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte šesť členov 

Výkonného výboru z 8. 

Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia bez pripomienok 

a zmien. 

 

2/ Informácie zo zasadnutia Trénerskej rady SŠZ: 

Predsedkyňa Trénerskej rady SŠZ Andrea Sasváriová informovala prítomných o záveroch rokovania 

Trénerskej rady z 8.6.2021 (zápis z TR v prílohe). 

 

3/ Majstrovstvá Slovenska 2021: 

Z diskusie členov Výkonného výboru SŠZ jednoznačne vyplynulo ako najvýhodnejšie organizovať 

Majstrovstvá Slovenska 2021 v čo najskoršom možnom termíne (august, september) z dôvodu 

očakávanej tretej vlny pandémie Covid-19. Fleuret a kord budú svoje kategórie organizovať počas 

dvoch víkendov v Klube šermu Šamorín po dohode dvoch fleuretových klubov – KŠ Šamorín a KŠ 

Slávia STU Bratislava. V kordovej sekcii boli navrhnuté termíny konania M-SR 2021 s miestom konania 

v Akadémii šermu Bratislave nasledovne: 

• 27.-29.augusta 2021 – kadeti, juniori, seniori 

• 11.-12.september 2021 – mladší a starší žiaci 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná zdôraznila dôležitosť zdravotných prehliadok. Štartovné pre 

individuálne disciplíny ostáva nezmenené vo výške 5.00 € na pretekára za jednotlivý štart. Finančné 
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náhrady za účasť na MS-R 2021 budú nasledovné: preplácať sa bude ubytovanie do výšky 30,00 € na 

osobu a noc, 1 dospelý ako doprovod na 5 detí, vlaková doprava pre deti a študentov bez úhrady 

(vlaky zadarmo), ostatní vlak II.triedy. Rozpis pripraví ŠTK v čo najskôr. 

Predseda Rozhodcovskej komisie Pavol Celler predložil  návrhy na pokyny pre usporiadateľov a 

rozhodcov pri rozhodovaní, či organizovaní turnajov počas pandémie Covid-19 a smernicu o 

odmeňovaní rozhodcov (oba návrhy sú priložené v prílohe). 

Všetci prítomní členovia VV SŠZ schválili predložené návrhy.  

 

4/ Olympijský deň v X-Bionic Sphere Šamorín – 3.augusta 2021 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná opäť informovala prítomných členov VV SŠZ, že počas konania 

Olympijských hier v Tokiu usporiada SOŠV Olympijský festival v X-Bionic Sphere v Šamoríne. Cieľom je 

spropagovať všetky olympijské športy verejnosti. Šerm je naplánovaný na utorok 3.augusta 2021, 

hlavné pódium budeme mať k dispozícii medzi 16:00 a 17:00 hod. Poprosila hlavne bratislavské kluby 

o spoluprácu, aby sa do celodennej prezentácie šermu zapojilo čo najviac dobrovoľníkov z radov 

šermiarov a trénerov. Vítané sú samozrejme všetky nápady a návrhy, aby bola naša prezentácia 

pestrá a zaujímavá. Na tejto akcii zatiaľ prisľúbili spoluprácu Jozef Nagy a KŠ Šamorín, Andrea 

Sasváriová a AŠ Bratislava, a Pavol Celler (KŠ Slávia STU Bratislava). 

 

5/ Rôzne 

VV SŠZ rozhodol o konaní volebnej Konferencie SŠZ z dôvodu voľby kontrolóra SŠZ, ktorému končí 

funkčné obdobie. Termín volebnej Konferencie je 14.septembra 2021. 

 

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

počas celého konania VV SŠZ. 

 

V Bratislave 9.7.2021 

 

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 

 



Pokyny pre usporiadateľov a rozhodcov pri rozhodovaní, či organizovaní turnajov počas pandémie 

Covid19. 

Všeobecné 

- Diváci majú vstup na miesto konania pretekov zakázaný 

- Ráno v deň pretekov potvrdzuje/registráciu iba tréner a hradí štartovné hromadne. 

- Na miesto konania pretekov má povolený vstup maximálne jeden tréner(alebo doprovod) na 

štyroch pretekárov na jeden turnajový deň. Tréner alebo sprevádzajúca osoba musí byť nahlásená 

vopred s registráciou pretekárov. Rodičia, rodinní príslušníci, či kamaráti majú vstup na miesto 

konania pretekov zakázaný. 

- Podľa možnosti medzi sebou dodržovať odstup 2 metre 

- Do šatní majú vstup povolený iba šermiari v šermujúci v daný deň v danej kategórii. Organizátor 

musí zabezpečiť, aby mohli šermiari v šatni dodržať rozostupy a takisto pravidelne vetrať. 

- Všetci účastníci s výnimkou šermiarov počas športového výkonu sú povinní mať prekryté horné 

dýchacie cesty 

- Každý účastník je povinný preukázať sa potvrdením o zaočkovaní s ukončenou vakcináciou, alebo 

negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hodín. 

- V prípade, že sa ktorýkoľvek účastník podujatia (tréner, rodič, šermiar) necítia dobre, podujatia by 

sa nemal zúčastniť 

- Obmedziť osobný kontakt na nevyhnutné minimum (žiadne objímanie, podávanie ruky po zápase) 

- Piť len zo svojej fľašky 

- Dbať na hygienické pravidla, pravidelne dezinfikovať ruky 

Pre organizátorov 

- Zabezpečiť dostatok dezinfekcie 

- Zaistenie voľného priestoru medzi planšami – minimalizovať množstvo rodičov, či trénerov 

sledujúcich zápas vedľa seba pri poslednom metri planšu 

- Do šatní majú vstup povolený iba šermiari v šermujúci v daný deň v danej kategórii. Organizátor 

musí zabezpečiť, aby mohli šermiari v šatni dodržať rozostupy a takisto pravidelne vetrať. 

- Pri nástupe oboznámiť šermiarov, trénerov a doprovod o daných opatreniach 

Pre rozhodcov 

Dočasná zmena pravidiel t.122 

Pred začiatkom zápasu obaja šermiari pozdravia šermiarskym pozdravom svojho súpera, hlavného 

rozhodcu a divákov. Po poslednom zásahu zápas končí, až keď šermiari pozdravia svojho súpera, 

rozhodcu a divákov. Musia teda zostať stáť v kľude na strehovej čiare do doby rozhodnutia hlavného 

rozhodcu o zásahu a potom pozdraviť a podať súperovi neozbrojenú ruku ihneď po vyhlásení 

rozhodnutia. 

- po zápase si šermiari nepodávajú ruku, len sa pozdravia zbraňou (takisto v prípade zápasu družstiev) 



- pri komunikácii so šermiarom držať dostatočný odstup 

- obmedziť podľa možnosti pokriky na minimum 

 

 

Vypracoval: 

Mgr. Pavol Celler, predseda Rozhodcovskej komisie SŠZ 

 

V Bratislave 1.7.2021 



Odmeňovanie rozhodcov a preplácanie vynaložených prostriedkov 

pre MSR 2021 

 

1. Odmena rozhodcu 

Národná rozhodcovská licencia: 

Rozhodca s národnou licenciou má nárok na odmenu 30€ na jeden súťažný deň, kedy je 

organizátorovi k dispozícií až do skončenia pretekov.  

Medzinárodná rozhodcovská licencia (ECC, FIE): 

Rozhodca s medzinárodnou licenciou má nárok na odmenu 35€ na jeden súťažný deň, kedy 

je organizátorovi k dispozícií až do skončenia pretekov. 

 

2. Preplácanie vynaložených prostriedkov: 

Rozhodcom, ktorí musia na miesto konania MSR cestovať, prípadne prenocovať sa prepláca 

cesta (lístok na vlak 2. triedy) a ubytovanie v sume 30€ na jednu noc. 

 

Vypracoval: 

Mgr. Pavol Celler, predseda Rozhodcovskej komisie SŠZ 

 

 

V Bratislave 1.7.2021 

 


