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Záznam z rokovania Trénerskej rady dňa 26.06.2012 

 

Trénerská rada 5/2011-2012 

 

Prítomní: Peter Drobný, Pavol Bottan, Jozef Nagy, Andrea Sasvariova, Dalibor Kazík, 
Július Králik, Miroslav Baránik 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie Zónovej kvalifikácie na OH 2012 v Londýne 

 2. Vyhodnotenie ME U23 v Bratislave 

 3. Vyhodnotenie ME v Legnane 

 4. Vyhodnotenie súťaže HŠT /západ,východ/ 

 5. Čerpanie finančných prostriedkov  do konca júna 2012 

 6. Reprezentačné družstvá - návrh na sezónu  2012-2013 

 7. CTM 

 8. Kalendár slovenských súťaží -termíny na obdobie september-december 2012 

 9. Slovenská kordová liga 

10. Aktualizácia disciplinárneho poriadku 

11. Rozne 

 

1/ Reprezentační tréneri podali ústne vyhodnotenie Zónovej kvalifikácie na OH 2012 
v Londýne, ktoré trénerská rada prijala. 

2/ Podobne reprezentační tréneri podali ústne vyhodnotenie ME U23 v Bratislave, ktoré 
trénerská rada prijala. 

3/ Písomnú správu z ME v Legnane podal P. Bottan o kordových súťažiach a J. Králik 
o účasti M. Cellerovej vo fleurete. 

4/ Vyhodnotenie súťaže HŠT (hľadáme šermiarske talenty) /západ,východ/ 

Organizátori kordových súťaží v projekte HŠT sa obracajú na P-SŠZ o finančnú podporu 
účasti šermiarov na jednu súťaž z Východu a jednu zo Západu. Pre zaujatie stanoviska je 
potrebné predložiť P-SŠZ  príslušný projekt. 

5/ Čerpanie finančných prostriedkov  do konca júna 2012. 
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MŠVVaŠ SR dodatočne schválil navýšenie prostriedkov pre mládež do výšky z r. 2011, 
preto P-SŠZ dodatočne prehodnotí finančnú situáciu a dá dostupné prostriedky k dispozícii 
trénerom na reprezentáciu SR. 

6/ Reprezentačné družstvá - návrh na sezónu  2012-2013 

Reprezentační tréneri zašlú členom TR návrhy zloženia reprezentačných družstiev pre 
nasledujúcu sezónu. P-SŠZ prerokuje ich schválenie na zasadnutí 12.7.2012 a následne budú 
zverejnené na stránke SŠZ. Termín: 30.6.2012 

7/ CTM – činnosť oboch sekcií (fleuretovej a kordovej) bola prehodnotená bez zvláštných 
pripomienok. 

8/ Kalendár slovenských súťaží -termíny na obdobie september-december 2012. Kordová 
sekcia pripravila návrh kalendára pre celú sezónu 2012-2013. Podobne fleuretová sekcia 
pripraví v najbližšom období kalendár fleuretových súťaží. 

Vzhľadom na nedostatočnú aktivitu ŠTK vedenej p. Gejmovským, TR navrhuje jednohlasne 
P-SŠZ, aby bol do zvolenia nového vedenia SŠZ poverený agendou ŠTK SŠZ p. Pavol 
Bottan. 

9/ Slovenská kordová liga. V sezóne 2011-2012 nepriniesol tento projekt plánované 
výsledky, naopak, vo svojej podobe iba kopíroval systém Slovenského pohára, preto TR 
neodporúča jeho pokračovanie v ďalšej sezóne. 

10/ Aktualizácia disciplinárneho poriadku. V súvislosti s disciplinárnymi priestupkami na 
M-SR seniorov a juniorov v korde odporúča TR, aby na začiatku slovenských súťaží hl. 
rozhodca a/alebo riaditeľ súťaže upozornili účastníkov na sprísnenie trestov za „nešportové 
správanie“ (používanie vulgarizmov šermiarmi všetkých kategórii). O konkrétnych 
sankciách súvisiacich so  spomínaným sprísnením rozhodne P-SŠZ. 

Pozn.: Klub šermu STU Bratislava dáva v tomto zmysle na zváženie nasledovnú úpravu 
Pravidiel FIE pre súťaže na Slovensku: 

1) Pri prvom previnení (použití vulgarizmov) bude šermiar potrestaný červenou kartou - 
trestným zásahom ako výstraha, ktorá môže mať za následok aj prehru zápasu. 

2) Pri opakovaní priestupku nasleduje čierna karta – vylúčenie zo súťaže a následné 
disciplinárne konanie voči previnivšiemu sa šermiarovi v zmysle Disciplinárneho 
poriadku platného v SR.                 

11/ Rôzne 

Na základe zistenia, že na oficiálnej webovej stránke EFC pre záležitosti veteránov figuruje 
adresa p. Farkaša, ktorý nebol nikým poverený zastupovať SŠZ v tejto oblasti, Trénerska 
rada navrhuje P-SŠZ, aby bol na najbližšom zasadnutí poverený touto agendou p. Dalibor 
Kazík. Súčasne sa ukladá p. Králikovi zabezpečiť doručenie kontaktných údajov p. Kazíka 
na EFC komisiu veteránov, ktorú vedie p. Max Geuter. 

 

Bratislava , 26.06.2012                                       zapísal  Július Králik    

Schválili všetci prítomní na zasadnutí 


