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ÚVOD
Cieľom predkladaného materiálu je podať ucelený obraz o súčasnom stave šermu na
Slovensku.
V prvej časti správy analyzujem problémy, ktoré súčasne máme, poukazujem stručne aj na
výsledky, ktoré sme dosiahli. Analýzu som zameral hlavne na problémy riadenia šermu
v celej hierarchii riadenia t.z. zväz, kluby a členovia klubov. Ďalej analyzujem súčasný stav
organizácie, personálny manažment, finančné zabezpečenie, materiálno-technické problémy,
problémy turnajov a propagácie.
V druhej časti správy venujem pozornosť koncepcii rozvoja šermu na Slovensku. Nosné
rozvojové programy tvoria základnú časť koncepcie, ktorá zohľadňuje súčasné prostredie
trhovej ekonomiky, mediálnej politiky a potreby rozvoja šermu. Rozvojové programy
obsahujú konkrétne ciele a obsahové vymedzenie.
Pri návrhu tejto koncepcie rozvoja šermu na Slovensku, som využil poznatky, ktoré boli
prezentované ľudmi pracujúcimi v Slovenskom šerme dlhé roky, materiály a štatistiky
uverejňované v šermiarskom Spravodaji a údaje získané zo správ, ktoré boli napísané
o problematike šermiarského športu.
Koncepciu vypracoval a predkladá Ing. Miroslav Baránik, prezident BŠK Martinengo.
1. Analýza súčasného stavu organizácie a riadenia šermu.
Analýza rokov 2004 – 2007
Šerm je prítomný na Olympijských hrách od roku 1896 a nechýbal ani na jedných. Naši
športovci si od rozdelenia Československa nevybojovali ani raz právo účasti na Olympijských
hrách, aj keď prostredníctvom Attilu Érseka sme k tomu boli veľmi blízko.

Majstrovstiev sveta a Európy sa pravidelne zúčastňujme v každej vekovej kategórii, kadetmi
počnúc a seniormi končiac. Na Slovensku sa v súčastnosti šermuje len kordom a fleuretom.
Kým medzinárodné výsledky sa postupne zlepšovali, napriek tomu dochádza k zmenšovaniu
členskej základne a zániku klubov. Z maximálneho počtu v roku 1997 keď na Slovensku
pôsobilo 6 fleuretových klubov a 9 kordových sa ich počet v roku 2006 stabilizoval na čísle
11 (2F/9K), pričom kluby ako Slávia UK, BŠK Martinengo, KŠ Snina sa preorientovali len na
kord.
Veľkým nedostatkom je tiež fakt, že šerm nemá špecializovanú telocvičňu, kde by mohol
organizovať súťaže. Neustále presúvanie aparátov a planšov, montáž a demontáž taktiež
znižuje ich životnosť.
Na súčasný stav šermu na Slovensku vplýva hlavne vonkajšie prostredie (trhové), v ktorom sa
súčasná spoločnosť nachádza. Tento vplyv sa odzrkadľuje aj v športe. Súčasné prostredie
nemá ešte rozvinuté všetky formy a nástroje trhovej ekonomiky. Aj napriek tomu začíname
pociťovať zmeny v oblasti financovania športu, vplyv výpočtovej techniky, internet a iné
zmeny v spoločnosti, ktoré vplývajú na záujem mládeže o šport, ako aj na naše spôsoby
využitia a použitia novej techniky a nových metód riadenia. Mení sa školská politika,
prichádza možnosť sponzorovania niektorých odvetví a vplyv silnej mediálnej politiky. Preto
aj tieto vplyvy zohľadňujem pri analýze súčasného stavu v šerme. Rozhodujúce problémové
oblasti sú:
- organizačná štruktúra a jej fungovanie
- klubové činnosti
- pretekári
- tréneri a rozhodcovia
- organizácia a riadenie turnajov
- MTZ
- ekonomické riadenie
- kritické pripomienky
1.1. Organizačná štruktúra
Slovenský Šermiarský zväz riadi 5-členné predsedníctvo, na čele, ktorého stojí Prezident.
Priamo pod neho spadá generálny sekretár a dvaja platení tréneri mládeže, ktorí sú
zamestnancami zväzu. V SŠZ je v súčastnosti zaregistrovaných 11 klubov: Slávia UK, STU
Bratislava, BŠK Martinengo, KŠ Šamorín, KŠ Snina, KŠŠ Zvolen, Willard Košice, KMPDukla BB, STU-MP Bratislava, Alfa Šport, KŠ Nová Dubnica (posledné dva sú šermiarsky
neaktívne).
Predsedníctvo zasadá 6-8 krát ročne a rieši všetky problémy Slovenského šermu. Ukazuje sa
že 5 členov predsedníctva nie je dostatočné, pretože po odchode prezidenta zväzu pána Pavla
Swieca k 31.12.2007 pre pracovnú vyťaženosť, sa niekedy stávalo, že predsedníctvo nebolo
uznášania schopné. Bude potrebné ho rozšíriť aspoň o dvoch členov. Všetci členovia pracujú
na báze dobrovoľnosti. Na každé zasadanie sú prizývaní reprezentační tréneri. Súčasťou SŠZ
je aj trénerska rada, ktorá však bola v poslednom období nefunkčná a zasadala veľmi
príležitostne a nekompletne.
1.2. Klubové činnosti
Organizačná a riadiaca činnosť klubov nie je jednotná. Každý klub pracuje podľa potrieb
riešiť a zabezpečiť určitý okruh činností. Kluby pracujú ako samostatné hospodárske jednotky
s rôznym spôsobom financovania.

Celková situácia z hľadiska priestorov pre tréning a organizáciu turnajov nie je dobrá. Ak sa
podrobnejšie pozrieme na možnosti, ktorými jednotlivé kluby disponovali v uvedenom
období, tak ako výborné sa javia len podmienky v UK Bratislava a KŠ Šamorín a prípadne v
Dukle Banská Bystrica, ktorá má vlastnú šermiareň. V ostatných kluboch prebieha tréning
v školských telocvičniach, kde je nutné prispôsobovať sa podmienkam a možnostiam - každý
tréning montovať a demontovať planše a aparáty, bez možnosti kvalitnej regenerácie po
tréningu a pod. Z uvedeného pohľadu priestorov pre činnosť klubov tento stav hodnotím ako
nevyhovujúci.
1.3. Pretekári
Keď zoberiem údaje z roku 1997, bolo na Slovensku 15 oddielov a cca 425 registrovaných
šermiarov. V roku 2005 sme evidovali 228 šermiarov, v 2006 230 šermiarov a v minulej
sezóne sme registrovali 280 pretekárov. Aj keď postupne dochádza k nárastu členskej
základne, ešte stále nie sme na úrovni roku 1997.
V nasledujúcej tabuľke uvádzam počty pretekárov pre jednotlivé kategórie v rokoch 2004 –
2007

Kluby (Fleuret)
Ml.žiaci
Ml.žiačky
St.žiaci
St.žiačky
Kadeti
Kadetky
Juniori
Juniorky
Seniori
Seniorky
Spolu (Fleuret)

2004
4
27
12
21
10
16
9
14
10
13
6
138

2005
3
14
7
19
11
21
12
13
9
13
6
125

2006
3
13
11
20
10
16
11
18
10
13
9
131

2007
3
14
9
18
12
12
8
12
7
18
7
117

Kluby (Kord)
Ml.žiaci
Ml.žiačky
St.žiaci
St.žiačky
Kadeti
Kadetky
Juniori
Juniorky
Seniori
Seniorky
Spolu (Kord)

2004
9
0
0
37
18
29
18
17
13
59
17
208

2005
8
19
7
35
18
27
15
19
13
35
15
203

2006
7
19
7
37
12
29
21
23
16
46
16
226

2007
7
19
7
41
17
36
21
33
19
47
26
266

Z tabuľky môžeme vidieť, že v korde každoročne prichádza k posilneniu jednotlivých
kategórií, číselný údaj 266 je však skreslený tým, že dochádza k prekrývaniu sa pretekárov
v jednotlivých vekových kategóriach, pretože niektorí pretekári štartujú aj v troch
kategóriach. Vo fleurete sa ustálil počet na cca 120 pretekárov, pričom podobne ako v korde

dochádza aj tu k prekrývaniu jednotlivých pretekárov vo viacerých vekových kategóriách.
Celkový počet registrovaných šermiarov v roku 2007 bol 280. Šerm fleuretom ku koncu
štvorročného cyklu trénujú aktívne už len v kluboch KŠ Šamorín a STU Bratislava. Tretím
klubom, ktorý sa zúčastnil len majstrovstiev SR seniorov a senioriek bol Zvolen.
V neposlednom rade treba spomenúť, že na Slovensku existujú dve Centra talentovanej
mládeže. Jedno pôsobí pri Slávii UK a druhé pri KŠ Šamorín.
Sprísňovanie bezpečnostných predpisov zo strany FIE aj zväzov jednotlivých štátov,
zavádzanie nových šermiarskych materiálov a výstroje, zvyšovanie sumy štartovného na
jednotlivých turnajoch má za následok väčšie finančné zaťaženie klubov, resp. samotných
pretekárov alebo ich rodičov, V okolitých krajinách sa organizuje dostatočný počet
medzinárodných turnajov rôznej sily vo všetkých vekových kategóriách. Medzi kluby,
ktorých pretekári sa zúčastňujú najväčšieho počtu medzinárodných turnajov v cudzine a tým
získavajú aj potrebné skúsenosti konfrontáciou s pretekármi vyspelých šermiarskych krajín
(HUN, GER, POL, RUS, ITA, FRA, ROU) patria hlavne:
1. STU Bratislava – prevažnú časť financií poskytujú rodičia pretekárov a pretekárok –
Celler, Joniak, Blanár, Vilém,
2. KŠ Šamorín – pre pretekárov zabezpečuje cestovné, štartovné a ubytovanie vďaka
sponzorom, ktorých klub neustále s úspechom oslovuje. Klub cestuje na medzinárodné
turnaje s najväčším počtom pretekárov cca 30 až 35 detí ročne na 110 až 127 turnajoch,
3. BŠK Bratislava - prevažnú časť financií poskytujú rodičia pretekárov a pretekárok – Cipár,
Farmer, Karkalík, Barániková.
Klub šermu Snina v tomto období nadväzuje na priateľské vzťahy a začína spolupracovať
s klubmi v Poľska (Krosno), Ukrajiny (Užhorod) a z Rumunska (Satu Mare). Finančne im
čiastočne prispieva mesto a sponzori. Niektorých pretekárov financujú rodičia.
Pretekári klubu UK Bratislava sa orientujú hlavne na turnaje v Českej republike, zúčastňujú
sa turnajov v Maďarsku, Poľsku a v Rakúsku, teda v susedných krajinách. Juniorky sa
zúčastňujú svetových pohárov. Klub má vlastný rozpočet, ale časť pretekov musia
prefinancovať rodičia.
Ostatné šermiarske kluby sa zúčastňujú väčšinou len turnajov konaných v Slovenskej
republike. Zaujímavým poznatkom je skutočnosť, že v menších mestách, kde je aj menšia
koncentrácia veľkých resp. preferovaných športov, majú šermiarské kluby väčšiu podporu zo
strany mesta a sponzorov.
Ku koncu sledovaného obdobia sa v Európe usporadúvajú ME kadetov a vytvára sa Európsky
okruh turnajov, do ktorých boli zaradené aj turnaje organizované v SR - Dunajský pohár
a Coupe de Samaria, čo v ďalšom môže pomôcť pri propagácii mládežníckeho šermu aj na
Slovensku.
V šerme kordom sa na Slovensku zavádza kategória mladších žiačok a žiakov, ktoré podobne
ako v šerme fleuretom bolo potrebné zaviesť kvôli omladeniu ako je to aj u iných športov. Je
potrebné angažovať deti v šerme skôr ako ich pritiahnu iné atraktívnejšie športy, prípadne iné
formy trávenia voľného času.
Tak ako aj v predošlom období, aj v tomto stagnuje vedomá popularizácia šermu medzi
obyvateľstvom. SŠZ nevytvára žiadne vedomé programy (akcie, reklama, propagačné

materiály), ktoré by oslovili mládež, resp. rodičov. Výnimku tvorí azda len projekt Kataríny
Ráczovej podporovaný Európskou šermiarskou konfederáciou (putovná výstava šermiarskych
fotografií), ktorá ale bola zameraná skôr na medzinárodnú šermiarsku scénu. Rovnako
náležite je propagovaný turnaj Coupe de Samária – medzinárodný turnaj v šerme fleuretom
kadetov a kadetiek, ktorý patrí medzi najlepšie obsadené turnaje uvedenej vekovej kategórie
na svete. Finálové súboje sa odohrávajú v Mestskom kultúrnom stredisku pred zaplneným
hľadiskom.
Čo sa týka vrcholového športu pokračuje zlepšenie výsledkov našich pretekárov na
medzinárodných planšoch a j vďaka riadeniu zväzu prezidentom Pavlom Swiecom, ktorý sa
snažil o prečistenie vzťahov v rámci zväzu a zavedeniu určitých pravidiel vo fungovaní
zväzu. Vo fleurete po dvoch-troch nevýrazných rokoch dochádza k veľkému zlepšeniu
výsledkov, ktoré prinášajú zverenci trojice trénerov Július Králik – STU Bratislava, zverenci
Joniak, Celler, Králik, Cellerová, Ladislav Kováč – KŠ Šamorín, zverenci Horony, Botló
a Jozef Nagy – KŠ Šamorín, zverenci Hanzelová, Szinghofferová, Horáth, Domsitz, Zezula
(mládežnícky tréner Oszkár Forgách).
V korde, po prechode reprezentačného družstva juniorov v zložení Jurčacko, Ásványi, Érsek
a Spusta do seniorskej kategórie, dochádza k ústupu z pozícií na medzinárodnej šermiarskej
scéne. Nastupujúca generácia okolo Cipára sa na turnajoch Svetového pohára nevie presadiť
na úrovni ich predchodcov. V kategórii senirov sa hneď na začiatku obdobia rozpadlo
kordové družstvo, z ktorého zostal len Attila Érsek. Jeho úspešnosť v seniorskej kategórii
značne negatívne poznamenali zranenia. Za zmienku stojí olympijská kvalifikácia v roku
2004, keď po turnaji olympijskej kvalifikácie bol prvým náhradníkom na OH 2004 a
kvalifikácia na OH 2008, kde mu účasť na Olympiáde v Pekingu ušla o 1 zásah. V korde žien
prichádza k oživeniu. Dagmar Barániková spolu s partiou pretekárok z UK Bratislava sa
začína ku koncu obdobia pravidelne zúčastňovať svetových turnajov v kategórii junioriek
a čiastočne senioriek, pričom Dagmar Barániková (mládežnícky tréner Pavol Bottan) pod
vedením trénera Arpáda Érseka rastie pomaly na pretekárku silnej medzinárodnej úrovne.
V tomto období sa prvý krát podarilo slovenskému šermiarovi:
1. získať titul Majstra sveta v šerme fleuretom kadetov Linz 2005: Jakub Joniak – STU
Bratislava, tréner Július Králik
2. získať víťazstvo v celkovom hodnotení svetového pohára juniorov rok 2005: Bálint Botló
– KŠ Šamorín, tréner Ladislav Kovács
3. získať víťazstvo v celkovom hodnotení svetového pohára junioriek rok 2006: Gyöngyi
Hanzelová - KŠ Šamorín, tréner Jozef Nagy.
1.5. Tréneri a rozhodcovia
Celé šermiarské hnutie je založené na dobrovoľnosti a nadšení bývalých šermiarov. Na
Slovensku je jeden profesionálny metodik – PaeDr. Arpád Érsek a dvaja profesionálni tréneri
mládeže – Mgr.Andrea Sasvariová a Dalibor Kazík
V štatistikách som našiel údaj, keď k 31.12.1987 bolo na Slovensku spolu 60 trénerov
s rôznymi triedami. V súčastnosti pracuje v 9 aktívnych oddieloch 22 trénerov. Aj to svedčí
o úpadku šermu na Slovensku. Stagnuje príprava mladých trénerov, hoci ku koncu obdobia p.
Jozef Nagy zabezpečil spoluprácu s popredným šermiarskym odborníkom a lektorom p.
Istvánom Lukovichom z Maďarska, ktorý našim trénerom zrealizoval dve školenia. Zároveň
musíme konštatovať, že mladí potenciálni tréneri ani nemajú záujem o trénersku činnosť.
Dôvodom je určite aj nedostatočné finančné ocenenie a uznanie práce trénerov.

V súčastnosti je evidovaných 61 rozhodcov v obidvoch zbraniach, ale niekoľko z nich je
neaktívnych. Je potešiteľné, že záujem o rozhodovanie majú mladí pretekári, ktorí potom
svoje znalosti pravidiel dokážu využiť aj ako pretekári na medzinárodných turnajoch.
Medzinárodných rozhodcov máme 2-och pre kord a 4-roch pre fleuret. Je potrebné pravidelné
preškolovanie rozhodcov z dôvodu častých zmien pravidiel, bolo by zaujímavé keby
rozhodcovia nosili jednotný odev pri rozhodovaní.
1.6. Ekonomické aspekty
Každoročne Slovenský Šermiarský zväz vypracováva správu o výsledkoch hospodárenia. Z
finančnej analýzy vyplýva, že udržať príjmy a výdaje v rovnováhe je stále problematické
pretože príspevok z Ministerstva školstva je každoročne vo výške cca 5 miliónov, ale výdaje
sa každý rok zvyšujú, v dôsledku zvyšovania cien služieb, dopravy (cena benzínu a nafty
stúpa) a materiálov. Na rok 2008 sme dostali príspevok vo výške cca 4.500.000 SKK, ktorý
bol krátený o každoročný príspevok na Attilu Érseka vo výške 500.000 SKK. Tento
nepriaznivý jav vo vývoji na strane dal a má dať, nebude možné úplne eliminovať ani
v budúcich rokoch.
1.7. Materiálne zabezpečenie
Ako som už spomínal, len dva kluby majú dostatočné technické zabezpečenie čo sa týka
signalizačných aparátov a planšov (Slávia UK, KŠ Šamorín). V roku 2007 boli zakúpené
signalizačné aparáty a planše do troch oddielov (STU, BŠK, KŠ Snina) a v roku 2008 získali
po dva aparáty oddiely Willard a KŠŠ Zvolen. Všetky ostané používané prístroje a planše sú
pomerne staré a ťažko sa servisujú. Aparáty a planše zakúpené z príležitosti organizácie MEJ
1998 sú v pomerne zlom stave a vyžadovali by generálku. Tým že Slovenský šerm nemá
vlastnú halu na organizovanie medzinárodných pretekov, dochádza k značnému opotrebeniu
spomínaných signalizačných aparátov a plánši, pretože sa musia po každých pretekoch
zdemontovať a previezť na miesto ďalších pretekov.
Ďalším problémom sú FIE obleky a masky, bez ktorých sa dnes nedá zúčastniť takmer na
žiadných medzinárodných pretekoch. V neposlednom rade sú to aj čepele FIE, bez ktorých
nie je možná účasť na žiadnom turnaji Svetového pohára.
1.8. Kritický pohľad na rozvoj šermu
Analýza súčasných problémov organizácie a riadenia šermu na Slovensku ukázala, že kritické
pripomienky iba konštatujú čo je zlé, ale kritici neuvádzajú ako ich riešiť. Mojou snahou je,
aby predložená koncepcia aspoň z časti navrhla riešenia tých problémov, ktoré uvediem
v tejto časti. V návrhu koncepcie rozvoja šermu, chcem tieto problémy riešiť cestou
rozvojových programov. Pre úplnosť uvádzam zosumarizované kritické pripomienky:
1. neexistencia krátkodobej a dlhodobej športovej koncepcie, stratégie zväzu,
2. neprehľadné a hlavne nepredpokladateľné financovanie športu, resp. zväzu,
3. málo metodickej práce, manažment reprezentantov prebiehal na klubovej úrovni –
SŠZ zabezpečoval finančne len ME a MS príslušných vekových kategórií,
4. absolútna absencia spoločných sústredení reprezentačných družstiev a trénerov,
5. aj keď sa finančné zabezpečenie najlepších pretekárov a pretekárok v uvedenom
období značne zlepšilo, aj tak bolo najväčším limitujúcim faktorom,

6. nehľadanie a neangažovanie sponzorov do činnosti zväzu, resp,. žiadna práca na poli
propagácie našich výsledkov a medzinárodných turnajov organizovaných na
Slovensku,
7. chabé finančné a mravné uznanie práce našich trénerov a pretekárov,
8. v slovenskom šerme treba vykonať zmenu systému riadenia, či už na poli organizačnej
štruktúry, či už na poli odbornej trénerskej práce. SŠZ musí mať vytvorenú dlhodobú
systematickú koncepciu rozvoja nášho športu a to nie len na najbližšie olympijské
obdobie,
9. predovšetkým sa musí snažiť o zvyšovanie členskej základne, stavať na atraktivitu
šermu, hlavne mladých ľudí, veď ktoré dieťa ešte nevidelo film o troch mušketieroch.

2. Stratégia slovenského šermu
Štát sa snaží čoraz viac zmeniť systém podpory športu a preto aj my musíme vytvoriť vhodnú
stratégiu, ktorá je vypracovaná na základe Stratégie podpory športu štátom.
V systéme podpory športu sa sledujú medzinárodná úspešnosť, tradícia na Slovensku,
olympijský či neolympijský šport, spoločenský vplyv športu a s tým súvisiace, či je masovým
alebo nie je masovým športom.
Na základe uvedených kritérií sa podpora športov bude odvíjať:
1.
2.
3.
4.
5.

úspešný a masový olympijský šport
úspešný, ale nie masový olympijský šport
úspešný, ale nie olympijský šport
neúspešný, ale masový šport
neúspešný a ani nie masový šport.

V slovenskom šerme treba vykonať zmenu systému riadenia, či už na poli organizačnej
štruktúry, či už na poli odbornej trénerskej práce. Slovenský šermiarsky zväz musí mať
vytvorenú dlhodobú koncepciu rozvoja nášho športu.
Hlavné ciele:
1. zvyšovanie členskej základne, stavať na atraktivite šermu, hlavne u mladých ľudí, veď
prišlo asi k piatim remakom pôvodného francúzského filmu Traja mušketieri a my vždy
zaznamenáme nárast záujmu detí o šerm. S tým súvisí:
- pritiahnuť čím viac detí do šermiarni, resp. klubov,
- vytvoriť v kluboch možnosti šermu ako trávenia voľného času – nie súťažného šermu,
- zvýšiť čas detí strávený šermom, či už formou tréningu alebo množstva
absolvovaných tréningov za týždeň (hlavne menšie kluby),
- zlepšiť kvalitu tréningov, zvýšiť aktivitu a úspešnosť našich šermiarov,
- zakladať a manažovať nové kluby vo veľkých mestách.
2. Väčšie zainteresovanie rodičov a celých rodín, či už do šermiarskeho diania alebo do
šermu cez voľný čas.
3. Vytvorenie podmienok aj na podporu finančne slabších talentovaných šermiarov, ktorí sa
nesmú pre finančné problémy stratiť pre náš šport.

4. Zreformovanie systému vedenia zväzu, delenia financií, systému súťaží, skvalitnenie
formy získania grantov a dotácií, hľadaním sponzorov zabezpečiť nerušené fungovanie
nášho športu.
5. Vytvoriť program pre rozvoj vrcholového šermu
6. Zaplatiť kvalitných trénerov na úrovni EU, 1 pre kord, 1 pre fleuret
7. Vytvoriť predpoklady, aby čo najviac mladých šermiarov pokračovalo v práci ako tréner.
8. Vytvoriť vhodné podmienky na zakladanie nových klubov.
9. Vytvoriť podmienky na skvalitnenie turnajov, ktoré organizuje SŠZ.

3. Načrtnutie štvorročnej základnej koncepcie
Na poli vrcholového športu štát vyžaduje koncentrovanejšie rozdeľovanie zdrojov, ich
účinnejšie využitie a preto aj v našom športe musíme pristúpiť k radikálnejším zmenám.
Na poli riadenia:
V nasledujúcich rokoch pravdepodobne štát nezvýši dotácie do športu v zásadnej miere, ale
skôr pristúpi k efektívnejšiemu využitiu poskytnutých zdrojov tak, že na základe vyššie
uvedených kritérií zúži okruh tých športov, ktoré podporí. Preto musíme vytvoriť a začleniť
do predsedníctva skupinu finančníkov zo súkromného, resp, podnikateľského sektoru, ktorých
náš šport zaujme a ktorí môžu pomôcť pri nerušenom fungovaní nášho športu (podobne sa to
udialo napr. v Rusku)
Fungovanie nášho športu nesmie závisieť len od štátnych dotácií. Postupne musíme vytvoriť
základy pre nezávislejšie financovanie nášho športu, ktoré je možné len s pomocou
súkromného sektoru, ktorý by v budúcnosti pomáhal pri riadení strategických,
koncepcionálnych, riadiacich a finančných otázok zväzu (nie odborných). Bez reorganizácie
riadenia nášho zväzu bude len veľmi ťažké postúpiť na vyššiu úroveň. Súčasne s tým treba
posilniť aj odborné riadenie vytvoriac programy pre rozvoj mládežníckeho šermu (žiaci,
kadeti, juniori) a vytvoriť program pre rozvoj vrcholového šermu (seniori). Po vytvorení
dostačujúcej finančnej úrovne sa bude treba zamerať na:
• zaplatenie kvalitných trénerov zo šermiarsky rozvinutých štátov (jeden pre kord
a jeden pre fleuret)
• vytvorenie predpokladov, aby sa čo najviac mladých šermiarov rozhodlo pokračovať
v práci ako tréner v už existujúcich kluboch alebo zakladať nové kluby.
Na poli organizačnom:
Šerm sa na Slovensku radí medzi športové odvetvia nemasového typu, vytvorenie primeranej
a dostatočne kvalitnej základne je však základným predpokladom pre požadovaný rozvoj
náväzných oblastí. Pozornosť celého šermiarského hnutia je potrebné v rokoch 2008 – 2012
sústrediť na riešenie nasledovných problémov:
Prvoradou a hlavnou úlohou musí byť zvyšovanie členskej základne. Jednak v existujúcich
kluboch zaškoliť čo najviac nových šermiarov, jednak vytvoriť vhodné podmienky na
zakladanie nových klubov resp. obnoviť činnosť oddielov, ktoré zanikli alebo utlmili svoju
činnosť a podporiť ich v prvých štyroch rokoch fungovania. Zabezpečiť odmeňovanie klubov
na základe ich úspešnosti, veľkosti členskej základne a pod., osloviť bývalých členov
šermiarského hnutia a ponuknúť im pomoc pri znovu zakladaní oddielov

Je potrebné snažiť sa o podporu a skvalitňovanie turnajov organizovaných na Slovensku,
o ich propagáciu, viac podporiť najsilnejšie kluby, vytvorením vhodného pomeru centrálnej
a oddielovej práce zvýšiť športovú úroveň našich šermiarov.
4. Rozvoj mládežníckeho šermu
Miestom výberu a aj zaučenie detí do šermu sú u nás kluby. Krajiny, ktoré sa nachádzajú na
špičke výkonnosti v našom športe disponujú takými centrami a štátnou podporou
mládežníckych aktivít, ktorá im zaručuje plynulý rozvoj športového odvetvia.
Strategickou otázkou nasledujúcich rokov sa javí to, do akej miery budeme schopní zmeniť
náš spôsob vytvárania mládežníckych kádrov, ako budeme vedieť zväčšiť počet mladých
šermiarov, ako aj zlepšiť materiálové nároky.
Cieľ: Zvýšiť počet mladých šermiarov
Podmienky potrebné k realizácii uvedeného cieľa:
1. materiálové podmienky (infraštruktúra)
2. osobné podmienky (tréneri, kondiční tréneri)
3. systém výučby šermu (odborné materiály)
4. systém súťaží
5. motivácia
6. financovanie
Infraštruktúra šermu na Slovensku zásadne zaostáva za infraštruktúrou šermu popredných
šermiarskych krajín. Dosť veľkým problémom je nedostatok sál na organizovanie
medzinárodných turnajov (v súčasnosti vyhovuje len UK Bratislava a KŠ Šamorín). Je
potrebné vytipovať a nadviazať spoluprácu s prevádzkovateľmi sál, kde je možné organizovať
aj stredne veľké medzinárodné turnaje.
V spolupráci s FTVŠ je potrebné vybrať a manažovať tých mladých ľudí, ktorí by neskôr mali
pracovať ako tréneri. Zvýšiť spoluprácu pri hľadaní mladých talentov s telocvikármi, ktorým
prejde cez ruky množstvo detí na škole. Zaviesť ich odmeňovanie, ak dovedie do šermiarne
pretekára, ktorý sa osvedčí a dosiahne medzinárodné úspechy. Je potrebné zabezpečiť, aby sa
s najmladšími šermiarmi zaoberal dobrý, kvalitne vyškolený tréner, lebo ten vytvára základy
k neskorším úspešným, či neúspešným vystúpeniam šermiarov.
Najťažšou časťou výchovy mladých šermiarov je zabezpečenie ich súťaženia. Neustály rast
nákladov na zabezpečenie vhodných sál, cestovanie, šermiarsky materiál, čoraz dlhší čas
strávený v školách, ako aj väčšie nároky na vzdelanie, to všetko rozhodne prispieva
k obtiažnosti zabezpečenia súťaží pre mládež. V záujme rozvoja treba zmeniť systém súťaží,
zabezpečiť ich vyššiu úroveň u nás, aby naše deti neboli odkázané cestovať do cudziny za
kvalitnými turnajmi, ale aby prichádzali z cudziny za kvalitnými turnajmi k nám.
U nás sa výučba mladých šermiarov robí hlavne v kluboch. Je potrebné viac podporiť tie
kluby, ktoré majú alebo začnú spoluprácu so školami, kde sa zabezpečí nábor nových detí
a kde bude systematicky fungovať spolupráca škola – klub.

Určitým riešením je aj špecializácia tried na šerm vrámci telesnej výchovy, za predpokladu,
že na škole pôsobí ako telocvikár šermiar.
ZÁVER
V závere by som ešte raz zhrnul najdôležitejšie úlohy, ktoré čakajú Slovenský šerm
v najbližších štyroch rokoch, ale perspektívne aj v ďalšom olympijskom cykle.
Myslím si, že by sme si ako SŠZ nemali stanovovať, len čiastkové ciele, ale mali by sme si za
cieľ stanoviť po 32 rokoch neúčasti, účasť slovenského šermiara na OH v roku 2012 alebo
2016. Aby konečne mohol slovenský šermiar byť nielen účastníkom, ale aj úspešným
pretekárom na Olympijských hrách, musíme zabezpečiť nasledovné činnosti, na ktorých sa
musia podieľať všetci, ktorí majú záujem pracovať v Slovenskom šerme ako zanietení
nadšenci:
-

-

-

-

-

finančné krytie – zainteresovaním finančnej skupiny na riadení Slovenského šermu
alebo zainteresovaním marketingovej spoločnosti, ktorá na základe proviznej činnosti
bude zhánať financie
reštrukturalizovať predsedníctvo a obsadiť jednotlivé posty ľudmi, ktorí majú záujem
pracovať pre Slovenský šerm a nebudú hľadieť na klubové alebo osobné záujmy,
vytvoriť komisie a zaangažovať aj rodičov na práci v komisiach, komisie musia byť
funkčné: ŠTK, vzdelávanie a metodika, rozhodcovská, disciplinárna, marketing,
ekonomika, športová, kontrolná
rozširovanie členskej základne systematickými nábormi, orientácia na školy,
zakladanie školských stredísk, podchytenie detí skôr ako ich získajú kluby bojových
športov a zláka ich výpočtová technika
rozširovanie trénerskej základne aj v spolupráci s FTVŠ, podchytenie mladých
pretekárov, ktorí sa z časových dôvodov nemôžu venovať vrcholovému športu,
pozývať zahraničných trénerov, prípadne slovenských úspešných trénerov, na
pravidelné preškolovanie a zdokonaľovanie našich trénerov.
v obidvoch zbraniach spraviť širší výber pretekárov, ktorí sa budú systematicky
pripravovať na najbližšie OH, vytvoriť model prípravy na celé obdobie, organizovať
pravidelné zrazy aj v okolitých krajinách, organizovať spoločné kondičné sústrednia
celej reprezentácie, aj z dôvodu súdržnosti a aby sa všetci reprezentanti poznali
všetkým reprezentantom a členom CTM zabezpečiť pravidelnú lekársku starostlivosť
a rehabilitáciu
v spolupráci s nadáciou FFF zabezpečiť kvalitných zahraničných trénerov v obidvoch
zbraniach
reprezentanti musia absolvovať určitý počet pretekov na turnajoch Svetového pohára,
aby boli konfrontovaní s najlepšími, musia sa povinne zúčastnovať turnajov
Slovenského pohára, musia byť vzorom pre ostatných šemiarov a musia sa správať
ako profesionáli, musia byť nároční samy na seba a zároveň dbať o svoj zdravotný
stav. Predpokladom je maximálna podpora a pochopenie zo strany rodičov. Je
nevyhnutné s rodičmi komunikovať a vysvetliť im čo sa od ich detí očakáva
podporiť aj talentované deti z finančne slabších pomerov (CTM)
výchova rozhodcov – pravidelne sa musia zúčastnovať turnajov organizovaných na
Slovensku a najlepší môžu ísť robiť medzinárodné skúšky
organizovať čo najviac turnajov s medzinárodnou účasťou, aby nemuseli naši
pretekári cestovať, zlepšiť komunikáciu s okolitými krajinami a pozývať ich
pretekárov na turnaje Slovenského pohára

-

-

propagácia všetkých aktivít, výstav, turnajov cez média, prizývať na veľké
medzinárodné turnaje a MSR televízne štáby, zabezpečenie finálových zápasov aj
s odborným komentárom na STV3
internet – preklad oficiálnej stránky SŠZ aspoň do angličtiny, zabezpečiť
v najznámejších vyhľadávačoch, aby sme sa objavovali na prvej strane, všetky oddiely
by svoje aktivity mali propagovať prostredníctvom webových stránok
športova diplomacia – vychovávať kádre jazykovo zdatné a pokúsiť sa ich dostať do
medzinárodných štruktúr
slovenská reprezentácia – jednotný šermiarský odev, jednotný jogging, tričká
zakúpenie vozidla na súťaže a sústredenia alebo zapožičavanie vozidla od sponzora
vytvoriť funkčnú trénersku radu spoločnú pre obidve zbrane
aplikovať model jedného trénera (managera), ktorý bude zastrešovať obidve zbrane po
stránke organizačnej (letenky, prihlasovanie na turnaje, zabezpečenie ubytovania,
sústredenia...) a bude komunikovať s jednotlivými trénermi zodpovednými za určitú
vekovú kategóriu alebo každá zbraň bude mať ústredného trénera a štatút
reprezentačného trénera môže získať ten tréner, ktorý bude mať v reprezentácii najviac
svojich pretekárov, aby ich mohol koučovať, keďže ich pozná najlepšie.
vyčleniť časť rozpočtu a rozdeliť ju podľa dopredu dohodnutého kľúča medzi
jednotlivé zbrane a ponechať im určitú finančnú samostatnosť
podpora novovzniknutého klubu určitou finančnou čiastou a materiálom, motivovať
ich finančne ak sa začnú zúčastňovať aspoň na pretekoch Slovenského pohára
vytvoriť systém ohodnocovania pretekára aj trénera v prípade dosiahnutia úspechu na
turnajoch Svetového pohára, MS a ME
ponúkať šerm ako adrenalínový šport mladým vyťaženým manažerom v rámci
víkendových sústredení za peniaze, ale aj obyčajným ľudom, ktorí si to v mladosti
nemohli alebo nemali príležitosť vyskúšať so zbraňou v ruke a aj takýmto spôsobom
popularizovať šerm.

