
PLÁN  ČINNOSTI na rok 2018 

V oblasti ekonomiky a managmentu je hlavná úloha na rok 2018 i naďalej propagácia 

a medializácia šermu,  získavanie   nových patrnerov, vypracovať pilotné  projekty na 

hladanie nových talentov, na obnovu a modernizáciu prístrojového vybavenia. 

Úlohou a cielom ŠTK bude v tomto roku – najneskôr do začiaku novej sezóny pripraviť 

kalendár súťazi pre jednotlivé kategorie tak, aby sa každý športovec vo svojej kategórii mohol 

zúčastniť min 3 pretekov, aby bol charakterizovaný ako aktívny športovec.  

V oblasti mládeže - koncom roka 2016 sa spustil prípravný projekt Hladáme šermiarské 

talenty- HŠT. Cilelom bolo vytorit súťaže východ-západ,min 8 pretekov a jedno hlavné 

finále.Projekt sa osvedčil, zapojilo sa doń cca 100 detí, v roku 2018 sa bude pokračovať. 

Ďalším projektom v komisii mládeže je projekt neoficiálnych MS SR kategoriii MINI. 

Komisia rozhodcov planuje robiť minimálne 2-3 do roka stretnutia rozhodcov, informovať ich 

o aktualitách a zmenách v pravidlách, preškolovať ich,vychovávať nových rozhodcov 

a v roku 2018 vypracovať testy a zrealizovať skúšky nových rozhodcov.Na jar 2018 bude 

školenie s medzinárodným rozhodcom  Vilémom Mádrom.  

- doriešiť návrhy zmeny ohodnocovania rozhodcov,  

- úspešne prijať dvoch nových FIE rozhodcov, 

- pridať ďalších FIE C – kandidátov (zisk  FIE C licencie dobrým hodnotením na ECC 

turnajoch),  

- preškoliť už existujúcich rozhodcov na západnom Slovensku (4-5/2018, Viléma 

Mádra ako školiteľa) 

- zabezpečiť dostatok rozhodcov na MSR  

Komisia trenersko –metodická - do konca roka by malo prebehnúť školenie trenerov 1. a  2. 

Stupňa, pre kord. Pre fleuret sa po dohode s p. Borelom plánuje seminár pre trenerov  fleuretu 

po MS JaK vo Verone. 

Komisia pre medzinárodné vzťahy bude mať za hlavný cieľ aktívnu účasť SŠZ v rámci EFC 

a FIE aj v rámci etickej komisie FIE. Medzi dlhodobými cieľmi bude naďalej monitorovať 

možnosti pre organizáciu MEJaK na Slovensku. Medzi krátkodobé ciele patrí presadiť 

možnosť organizovať ďalšiu súťaž nad rámec návrhu FIE v rámci optimalizácie 

organizačných nákladov.   

 

Reprezentácia : 

Ciele na rok 2018: 

Fleuret + kord: 

-kvalifikovať sa na MEK,MSK,MEJ,ME-23. ME a MS seniorov 



Výkonnostné ciele plánované v sezóne 2018 pre fleuret: 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým neskúseným družstvom, cieľom je postup 1-2 pretekárov na MEK 

a MSK (splnenie minimálnej požiadavky trénera)  a zber skúseností do budúcich sezón. 

Fleuret juniori: 

Výkonnosť našich pretekárov nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, preto v junioroch je 

cieľom postup jedného pretekára na MEJ, MSJ (splnenie minimálnej požiadavky trénera). 

Fleuret U23 muži: 

Splnenie kvalifikačných kritérii na ME U23  a zisk bodovaných umiestnení na ME U23  (2-3 

pretekári). 

Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na svetových pohároch , Satelitoch 

FIE, majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta – ako odrazového mostíka do budúcich 

sezón pred OH 2020. 

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (3-4 pretekárky) a minimálne jedno umiestnenie do 

32. miesta. Splnenie nominačných kritérií na MSK (3 pretekárky) a jedno umiestnenie do 

prvej polovice štartovného poľa. 

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (1-2 pretekárky) a postup do prvej polovice 

štartovného poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSJ (1-2 pretekárky) a postup do prvej  

polovice štartovného poľa. 

 

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 12. miesta v konečnom hodnotení európskeho pohára do 23 rokov a postup 

do najlepšej 32-ky na ME U23. 

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na svetových pohároch , Satelitoch 

FIE, majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta – ako odrazového mostíka do budúcich 

sezón pred OH 2020. 

Jozef Nagy  

Reprezentačný tréner – fleuret 



Výkonnostné ciele kordu v roku 2018 pre kord 

Kadeti 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na MEK a MSK  1-2 pretekárov, umiestnenie 2x 64-ka / 

MEK / , resp. 2x v prvej polovici štartového poľa /MSK /  

Juniori 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na MEJ a MSJ  1-2 pretekárov a umiestnenie  2x 64-ka / 

MEJ / , resp. 2x v prvej polovici štartového poľa / MSJ /  

U23 muži 

Splnenie nominačných kritérií na ME U23  2 pretekárov a umiestnenie  1x 64-ka a 1x 32-ka  

Seniori 

Cieľom je zisk bodového umiestnenia zo Satelitného turnaja, resp. Svetového pohára. 

Kadetky 

Splnenie nominačných kritérií na MEK a MSK 1 pretekárky a umiestnenie v 64-ke   / MEK /, resp. 

v prvej polovici štartového poľa / MSK / 

Juniorky 

Momentálna výkonnosť junioriek nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, takže s ich účasťou sa 

na MEJ a MSJ  nepočíta. 

U23 ženy 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na ME U23 a umiestnenie v prvej polovici štartového 

poľa. 

Seniorky 

Momentálna výkonnosť senioriek nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, preto sa budeme snaži 

o účasť na Satelitoch a umiestnenia v prvej polovici štartového poľa.  

 

Andrea Sasváriová 

reprezentačná trénerka – kord                                

 

 

 


