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Zápis č.25 zo zasadnutia VV SŠZ konaného dňa 21.9.2022  

Prítomní:  Tatiana Drobná, Boris Rozmuš, Attila Érsek, Ruth Kabil, Ján Szalay, Andrea Sasváriová, Jozef 

Nagy, Gabriela Geršiová. Ospravedlnení: Pavol Celler, Peter Korčok, Pavol Swiec 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Financie 

3. Rozhodcovská komisia 

4. Rôzne 

 

1/ Otvorenie: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých prítomných členov VV SŠZ a reprezentačných 

trénerov. Konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte šesť členov Výkonného výboru z 

osem. Pavol Celler a Peter Korčok sa ospravedlnili. 

Z dôvodu neprítomnosti predsedu rozhodcovskej komisie Pavla Cellera, pani prezidentka SŠZ Tatiana 

Drobná navrhla vypustiť bod programu číslo 3 – rozhodcovská komisia. Tento bod sa prerokuje 

v najbližšom čase mailovou komunikáciou a hlasovaním Per rollam. 

Z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK Petra Korčoka, ktorý poslal stanovisko ŠTK na prerokovanie,  

pani prezidentka SŠZ Tatiana Drobná navrhla tento bod sa prerokovať o členmi VV SŠZ v najbližšom 

čase telefonicky, mailovou komunikáciou a hlasovaním Per rollam. 

Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili zmenu programu zasadnutia bez pripomienok 

a zmien. 

2/ Financie: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná informovala všetkých prítomných stave financií SŠZ k dnešnému 
dňu. 

• Navrhla nenavýšiť ale zaokrúhliť príspevok pre aktívnych pretekárov do 23 rokov. 

• Navrhla navýšiť príspevok vo výške 8 000,00 € na účely reprezentácie, takto sa aj 
s vytvorenou rezervou 6 000,00 € vytvoril príspevok vo výške 7 000,00 € pre kord aj fleuret. 

• Navrhla navýšiť príspevok vo výške 5 000,00 € pre fleuret a 5 000,00 € pre kord v rámci CTM. 

• Navrhla finančný príspevok vo výške 1 000,00 € pre SAT FIE – Martinengo Bratislava 2022, 
ktorý sa konal v Bratislave 10.-11.9.2022 

• Navrhla finančný príspevok vo výške 2 000,00 € na turnaj EFC – Samaria 2022, konaný 
v Šamoríne 1.-2.10.2022 

• Navrhla finančný dar za vynikajúci športový výsledok reprezentačnému trénerovi pre fleuret 
Jozefovi Nagyovi za 7.miesto na MS v Dubaji – fleuret juniori, ktorý bude použitý na rozvoj 
športu. 
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Všetci prítomní členovia VV SŠZ schválili predložené návrhy.  

 

3/ Rôzne: 

3/1 – Prezidentka SŠZ Tatiana Drobná požiadala prítomných reprezentačných trénerov o aktualizáciu 

„Štatútu reprezentanta“ pre kord aj fleuret na aktuálnu sezónu. 

 

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

počas celého konania VV SŠZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 22.09.2022 

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 


