
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019 

 

V oblasti ekonomiky a managmentu je hlavná úloha na rok 2019 i naďalej propagácia a medializácia 

šermu, získavanie nových partnerov, vypracovať pilotné projekty na hľadanie nových talentov, na 

obnovu a modernizáciu prístrojového vybavenia. 

V roku 2019 oslavuje SŠZ 50.výročie svojho založenia a bude sa organizovať galavečer k tomuto 

výročiu, na ktorý budú pozvaní predstavitelia klubov, športovci a a medailisti z ME, MS, starí členovia, 

významné osobnosti z oblasti športu. 

Úlohou a cieľom ŠTK bude v tomto roku – najneskôr do začiatku novej sezóny pripraviť kalendár 

súťaží pre jednotlivé kategórie tak, aby sa každý športovec vo svojej kategórii mohol zúčastniť 

minimálne troch pretekov, aby bol charakterizovaný ako aktívny športovec. Ďalej je to doladenie 

systému bodovania v Slovenskom pohári – zjednotenie kordu s fleuretovou sekciou, zabezpečenie 

a uchádzanie sa o ďalší ročník SPJ Grand Prix Bratislava 2020. 

V oblasti mládeže – koncom roka 2016 sa spustil prípravný projekt „Hľadáme šermiarske talenty – 

HŠT“ pod vedením reprezentačnej trénerky Andrei Sasváriovej. Cieľom bolo vytvoriť súťaže východ-

západ, minimálne 8 pretekov a jedno hlavné finále. Projekt sa osvedčil, SŠZ prepláca náklady spojené 

s ubytovaním a cestovným, aby sa súťaží mohlo zúčastniť čo najviac detí. V roku 2019 plánujeme 

pokračovať v tomto trende. 

Ďalším projektom v komisii mládeže je projekt neoficiálnych Majstrovstiev Slovenska v kategórii mini 

pre kord.  

Komisia rozhodcov plánuje urobiť školenie a následne aj skúšky pre nových mladých rozhodcov, 

aktualizovať pravidlá šermu podľa noviniek schválených na Kongrese FIE 12/2018. 

Trénersko-metodická komisia – do konca roka by malo prebehnúť školenie trénerov 1. a 2.stupňa pre 

kord. 

 

Reprezentácia: 

 

Výkonnostné ciele plánované v sezóne 2019 pre fleuret. 

Fleuret kadeti:  

Disponujeme mladým neskúseným družstvom, cieľom je postup 2.-3. pretekárov na MEK a MSK 

(splnenie minimálnej požiadavky trénera)  a zber skúseností do budúcich sezón + 1x umiestnenie do 

32. miesta.   

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: 

V tejto vekovej kategórii nedisponujeme pretekármi, ktorí sa pravidelne zapájajú do tréningového 

procesu, preto cieľom je pokúsiť sa, aby najlepší junior splnil kvalifikačné kritériá na ME U23.  

Fleuret seniori: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch, Satelitoch FIE, 

Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú 

do kvalifikačných kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu.  

Fleuret kadetky:  

Splnenie nominačných kritérií na MEK (2-3 pretekárky) a minimálne jedno umiestnenie v prvej 

polovici štartového poľa. Splnenie nominačných kritérií na MSK (2-3 pretekárky) a jedno umiestnenie 

v prvej polovici štartovného poľa.  

Fleuret juniorky: 

Splnenie nominačných kritérií na MEJ (2-3 pretekárky) a postup do prvej polovice štartovného poľa. 

Splnenie nominačných kritérií na MSJ (2-3 pretekárky) a postup do prvej polovice štartovného poľa.  

Fleuret U23 ženy: 

Umiestnenie do 10. miesta v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 23 rokov a postup do 

najlepšej 16-ky na ME U23.  

Fleuret seniorky: 

Výkonnostným cieľom je zisk bodovaných umiestnení na Svetových pohároch , Satelitoch FIE, 

Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. Turnaje od 1.4.2019 do 31.03.2020 sa už započítavajú 

do kvalifikačných kritérií MOV na OH 2020 v Tokiu.  

Výkonnostné ciele plánované v sezóne 2019 pre kord: 

            Kord kadeti: 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na MEK Foggia  a MSK Toruň  1pretekárom, umiestnenie 1x                     

64-ka na MEK Foggia  a  1x v prvej polovici štartového poľa na MSK Toruň  

Kord  juniori: 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na MEJ Foggia  a MSJ Toruň  1-2 pretekárov a umiestnenie  

2x 64-ka na MEJ Foggia , resp. 2x v prvej polovici štartového poľa na MSJ Toruň  

U23 muži: 

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

na ME U23 Plovdiv  

 



Kord seniori: 

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

na MS Budapest 

Kord kadetky: 

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

MEJ Foggia  a MSJ Toruň  nepočíta. 

Kord juniorky: 

Cieľom je splnenie nominačných kritérií na MEJ Foggia  a MSJ Toruň  1-2 pretekárok a umiestnenie  

1x 64-ka a 1x128 na MEK Foggia, resp. 1x64 a 1x128 na MSJ Toruň  

Kord U23 ženy: 

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

poľa na ME U23 Plovdiv 

Kord seniorky: 

Momentálna výkonnosť senioriek nedosahuje vyššiu medzinárodnú úroveň, preto sa budeme snažiť o 

účasť na Satelitoch a umiestnenia v prvej polovici štartového poľa. 

 

Rozpočet: 

Na rok 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pridelilo Slovenskému šermiarskemu 

zväzu sumu 186 807,00 €. Tieto prostriedky majú presne určený účel plnenia: 

1. 28 021,00 € pre mládež – pomerne do klubov podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, 

2. 37 361,00 € - rozvoj talentovanej mládeže, 

3. 46 701,00 € - športová reprezentácia 

4. 28 021,00 € - administratíva 

Zvyšok 46 701,00 € je určený na projekty a modernizáciu športovej infraštruktúry. 

 

 

Návrh rozpočtu 2019: 

 

 

 

 

    



    štátny príspevok čerpanie zostatok 

15% kluby 28 021,05 0,00 28 021,05 

  kluby   0,00 0,00 

20% talentovaná mládež 37 361,40 0,00 37 361,40 

  trener 1 9 300,00 0,00 9 300,00 

  trener 2 12 000,00 0,00 12 000,00 

  fleuret CTM 6 000,00 0,00 6 000,00 

  kord     CTM 6 000,00 0,00 6 000,00 

  naše nádeje 12x300.- 3 600,00     

  rezerva 461,40   461,40 

25% reprezentácia 46 701,75 0,00 46 701,75 

  trener 9 600,00 0,00 9 600,00 

  reprezentácia fleuret 6 000,00 0,00 6 000,00 

  reprezentácia kord 6 000,00 0,00 6 000,00 

  ME, MS kadet a junior, U23 +   0,00 0,00 

  MS, ME seniorov +     0,00 

  rezerva 25 101,75 0,00 25 101,75 

15% prevádzka 28 021,05 0,00 28 021,05 

  generálny sekretár 16 500,00 0,00 16 500,00 

  55% stravné 3 osoby 1 300,00 0,00 1 300,00 

  nájomné 2 400,00 0,00 2 400,00 

  garáž 1 440,00 0,00 1 440,00 

  telefony 440,00 0,00 440,00 

  web 1 500,00 0,00 1 500,00 

  auto 1 000,00 0,00 1 000,00 

  VV, kancelária, konferencia +    0,00 0,00 

  rezerva 3 441,05 0,00 3 441,05 

25% akcie a projekty 46 701,75 0,00 46 701,75 

  MS SR 0,00 0,00 0,00 

  Slovenský pohár 0,00 0,00 0,00 

  služby (učto) 0,00 0,00 0,00 

  kontrolor 0,00 0,00 0,00 

  Audit  0,00 0,00 0,00 

  lekárske prehliadky 0,00 0,00 0,00 

  poistenie reprezentácie 0,00 0,00 0,00 

  dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 

  Turnaje 0,00 0,00 0,00 

  HŠT + Olimpici 0,00 0,00 0,00 

  komisia mládeže 0,00 0,00 0,00 

  poplatoky FIE, EFC a ine 0,00 0,00 0,00 

  príspevok RK 0,00 0,00 0,00 

  príspevok TMK 0,00 0,00 0,00 

  rezerva + materiál k 50.výročiu 0,00 0,00 0,00 

  spolu: 186 807,00 0,00 186 807,00 



 


