
 

P r e z e n č n á    l i s t i n a 
 

 

zo zasadnutia Výkonného výboru  Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa   

16 .novembra 2021  online 
 

 

č. Meno         

 

1. Tatiana DROBNÁ  - prítomná

 
2. Attila ÉRSEK  - prítomný 

 
3. Pavol CELLER     - prítomný 

 
4. Ruth KABIL   - ospravedlnená

 
5. Peter KORČOK   - prítomný 

 
6. Andrea SASVÁRIOVÁ           - prítomná 

 
7. Boris ROZMUŠ    - prítomný 

 
8. Juraj SZALAY    - prítomný 

 
9. Gabriela GERŠIOVÁ             - prítomná 

 

Kontrolór: 

 

          Juraj SZALAY   - prítomný 

 

Tréneri: 

 

1. Andrea SASVÁRIOVÁ   - prítomná 

 
3. Jozef NAGY   - prítomný 

 
 

Ďalší prítomní: 

 

1._____xxx______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 
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Zápis č.21 z Online zasadnutia VV SŠZ konaného dňa 16.11.2021 cez ZOOM 

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

Juraj Szalay ml., Juraj Szalay st., Jozef Nagy, Gabriela Geršiová. Ospravedlnení: Ruth Kabil. 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Úprava rozpočtu na rok 2021 

3. Vzorec  rozdelenia financií pre pretekárov zaradených do CTM 

4. Rôzne 

 

1/ Otvorenie: 

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

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

výboru z osem. Ruth Kabil sa ospravedlnila z dôvodu plánovanej návštevy lekára. 

Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia bez pripomienok 

a zmien. 

 

2/ Úprava rozpočtu na rok 2021: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala všetkých prítomných o znížení príspevku uznanému 

športu z MŠVVaV pre SŠZ na rok 2021 o 11 204,00 €.  

Napriek tejto skutočnosti sa nevyčerpali všetky finančné prostriedky určené predovšetkým na 

reprezentáciu, keďže Majstrovstvá Európy sa nekonali v žiadnej vekovej kategórii. Preto pani 

prezidentka vyzvala všetkých členov VV SŠZ aby predostreli svoje návrhy, ako rozumne investovať 

ušetrené peniaze. Na základe návrhov boli schválené nasledujúce výdavky: 

• Refundácia PCR testov pre reprezentantov potrebných na účasť na medzinárodných 

turnajoch, 

• Podpora pri nákladoch na ubytovanie, štartovné a cestovné pre reprezentantov Slovenska na 

turnajoch FIE a EFC, 

• Úhrada nákladov na ubytovanie a cestovné pre rozhodcov Slovenska, ktorí rozhodujú za 

Slovensko na turnajoch FIE a EFC, 

• Nákup predpisových čepelí Allstar pre fleuret aj kord. 

 

Všetci prítomní členovia VV SŠZ schválili predložené návrhy.  
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3/ Vzorec  rozdelenia financií pre pretekárov zaradených do CTM: 

Pani prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala prítomných členov VV SŠZ o povinnosti 

zverejňovania financií pridelených podľa Zákona o športe pre pretekárov zaradených do CTM. Z tohto 

dôvodu musí schváliť VV SŠZ transparentný vzorec rozdelenia financií pre pretekárov zaradených do 

CTM. 

FLEURET CTM:  

• Pridelený finančný príspevok sa rozdeľuje pre pretekárov zaradených do CTM fleuret 

nasledovne:  

• 50% rovným dielom. 

• 30% na základe bodov získaných v príslušnej vekovej kategórii - v SPJ, respektive na turnajoch 

ECC. 

• 20% na základe bodov získaných na turnajoch Slovenského pohára v aktuálnej sezóne. 

KORD CTM: 

• Pridelený finančný príspevok sa rozdeľuje pre pretekárov zaradených do CTM kord 

nasledovne:  

• 50% na spoločné tréningy. 

• 25% na meno rovným dielom. 

• 25% na šermiarsky materiál. 

Vzorec rozdelenia financií z príspevku MŠVVaŠ pre CTM pre obe sekcie sa bude meniť podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie. 

Všetci prítomní členovia VV SŠZ schválili jednohlasne predložené návrhy.  

 

4/ Rôzne: 

4/1 – presúvanie turnajov Slovenského pohára v korde – z dôvodu aktuálnej epidemiologickej 

situácie sa turnaje Slovenského pohára v korde, ktoré boli naplánované do konca roka 2021 v Snine 

a Košiciach sa presúvajú do Bratislavy, pokiaľ to Covid semafor pre šport umožní. Z tohto dôvodu 

požiadala Andrea Sasváriová o finančnú podporu na prenájom a prevádzku turnajov, ktoré sa 

uskutočnia v priestoroch Akadémie šermu Bratislava, nakoľko ide organizáciu nad rámec možností 

klubu. 

4/2 – finančná podpora pre turnaje Slovenského pohára vo fleurete – rovnako sa finančne podporia 

turnaje Slovenského pohára, organizované Klubom šermu Šamorín 

4/3 – protiepidemiologické opatrenia pri organizácii turnajov v šerme – každý organizátor turnaja má 

právo nastaviť vlastné opatrenia proti šíreniu nákazy (testovanie účastníkov), musia však byť v súlade 

s aktuálnymi nariadeniami vlády a RÚVZ. 

4/4 – voľba zástupcu športovcov – nakoľko ide o voľbu člena VV SŠZ, voľba sa musí uskutočniť na 

Konferencii SŠZ 2022.  
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Všetci prítomní členovia VV SŠZ schválili predložené návrhy.  

 

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

počas celého konania VV SŠZ. 

 

V Bratislave 24.11.2021 

 

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 

 


