
Trénerská rada  7/2020-2021   8.6.2021 – ZOOM konferencia 

 

Prítomní: Jozef Nagy, Dalibor Kazík, Ruth Kabil, Ludovít Luby, Andrea Sasváriová 

Ospravedlnení: Pavol Bottan, Július Králik 

 

PROGRAM 
 
1. Tréningové možnosti jednotlivých klubov. 
2. Kategorizácia v sezóne 2021-2022 
3. Návrh turnajov Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska 2021 /august, september/ 
4. Čerpanie financií CTM v roku 2021  
5. Návrh reprezentačných družstiev 2021-2022 
6. Rôzne 

ad1 Tréningové možnosti jednotlivých klubov 

 
Akadémia šernu – pretekári všetkých tréningových skupín trénujú v exteriéri naberaním 
všeobecnej kondičnej prípravy. Reprezentanti, ktorí sa zapojili do tréningov v rámci 
príprav na  Olympijskú kvalifikáciu momentálne trénujú v Šamoríne + majú 2-3kondičné 
tréningy, ktoré absolvujú individuálne.  
 
KŠ Šamorín trénujú v telocvični v plnom rozsahu. 
 
Vo WILLARD-e trénujú v plnom rozshu od 19.4.2021. Plánujú letné sústredenie.  
 
KŠK 1909 od minulého týždňa v plnom rozsahu trénujú, budú trénovať celé leto. 
Plánujú letné sústredenie  posledný augustový týždeň. 
 
KŠ Snina od 19.4. trénuje v skupinách, od mája v plnom rozsahu. Do konca júna 
organizujú klubové turnaje. 
 

* Od mája trénuje Klub šermu Slávia STU Bratislava v plnom rozsahu v telocvični na Grosslingovej, bez 
obmedzenia a počíta s fleuretovými turnajmi v pribehu júla v Bratislave a Šamoríne po obojstrannom 
dohovore klubov. 
 

ad2/ Kategorizácia v sezóne 2021-2022  
 
seniori  2001 a starší 
juniori  2002 a mladší 
kadeti  2005 a mladší 
žiaci  2007 a mladší 
ml.žiaci  2009 a mladší 
Mini žiaci 2011-2013   návrh novej kategórie od sezóny 2021-2022 za 
predpokladu, ze sa dodrží vekové ohraničenie a pretekári  budú štartovať len vo svojej 
ketegórii /max. sa môze pustiť hraničný ročnik o kategóriu vyššie/ 

 
Za boli všetci prítomní. 
 

Do konca júna budú pripravené propozicie  v spolupráci s ŠTK propozície pre novú 
kategóriu 



 
ad3/ Návrh turnajov Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska 2021 /august, 

september/ 
 
-V každej kategórii usporiadat suťaž tak, aby sa mohli vyhodnotiť pretekári s troma 

štartami  
 
-M-SR 2021 budú druhý  /10.-12.9.2021/  a tretí /17.-19.9.2021/  septembrový vikend s 

tým, že fleuret bude v Šamoríne a kord v Bratislave. 
 
- p.Kazík navrhuje upsoriadať mládežnícke kategórie v Košiciach, v telocvični na 

Jedlíkovej ul. 
 

 
Turnaje a sústredenia-  kord: 
 
6.-8.8.2021 Letné turnaje v rámci Slovenského pohára – Snina 
   termíny sa upresnia do konca júna   
 
13.-15.8.2021  reprezentačné sústredenie Bratislava  
 
23.-29.8.2021 Letné turnaje v rámci Slovenského pohára - Brataislava   
  
   25.8.2021 STREDA  KADETI, ML.ŽIACI   
   26.8.2021 ŠTVRTOK  SENIORI  
   27.8.2021 PIATOK  ŽIACI, JUNIORI 
 
03.-05.9.2021  reprezentačné sústredenie Bratislava 
 
10.-12.9.2021 Majstrovstvá Slovenska mlŽ, Ž 
 
17.-19.9.2021 Majstrovstvá Slovenska  K, J,S     
 

 
ad4/ Čerpanie financii CTM 
 
p. Nagy navrhuje všetky financie na prerozdelenie  na koniec septembra.  
 

Súčasťou pridelenia finančných prostriedkov budú vyplnené tréningové denníky 
 
 
ad5/ Návrh reprezentačných družstiev 2021-2022  kord, fleuret   
 
-návrh pôjde zo strany reprezentačných trénerov koncom augusta, po letnej príprave  
 
Súčasťou zaradenia do reprezentačných družstiev budú vyplnené tréningové denníky 
 
 
zapísala: Andrea Sasváriová 
Bratislava, 8.6.2021 

 

* doplnený zápis po mailovej komunikácii  dňa 17.6.2021 

 

 


