
Zápisnica z Konferencie SŠZ dňa 22.mája 2019 v Bratislave 

Prítomní: Tatiana Drobná, Attila Érsek, Andrej Churý, Ľudovít Luby, Ruth Kabil, Juraj Szalay 

st., Juraj Szalay ml.,  Gabriela Geršiová, Andrea Sasváriová, Dalibor Kazík, Ján Szalay, Miroslav 

Baránik, Alexander Gejmovský, Boris Rozmuš, Marcel Fabián, Július Králik, Rastislav 

Simeunovič. Ospravedlnení: Karolína Belás, Gábor Asványi, Jozef Nagy, Dušan Poláček, Zoltán 

Farkaš, Dárius Seko. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie: Pani prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná privítala všetkých zúčastnených na 

Konferencii SŠZ. Pri príležitosti životného jubilea zagratulovala bývalému prezidentovi SŠZ 

pánovi Miroslavovi Baránikovi a odovzdala neprevzaté ocenenie trénerskej práce z osláv 

50.výročia šermu pánovi Daliborovi Kazíkovi. Následne odovzdala vedenie Konferencie 

pánovi viceprezidentovi SŠZ Attilovi Érsekovi. 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie:  

Mandátová komisia: Andrea Sasváriová, Ruth Kabil, Boris Rozmuš.                                

Návrhová komisia: Juraj Szalay ml., Dalibor Kazík, Miroslav Baránik.                                                                   

Overovateľ zápisnice: Juraj Szalay st.                                                                                                     

Pán Rozmuš skonštatoval, že Konferencia je uznášaniaschopná s počtom hlasov 12 

3. Schválenie rokovacieho poriadku: poriadok bol jednohlasne schválený (12 hlasov) 

4. Schválenie programu: program bol jednohlasne schválený (12 hlasov) 

5. Správa kontrolóra: Juraj Szalay predniesol správu kontrolóra, v ktorú doplnil o tri body:  

• Pripomienka k nezvládnutiu organizácie turnaja EFC – Dunajský pohár 2018 v šerme 

• Pochvala za organizáciu turnaja FIE – Grand Prix Bratislava 2018 

• Odporučil všetkým prítomným prezidentom a zástupcom klubov prerobenie stanov 

podľa Zákona o športe do 30.9.2019. Zväz poskytne všetkým klubom vzorové 

stanovy. 

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu jednohlasne na vedomie bez pripomienok. 

6. Výročná správa: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla Výročnú správu SŠZ za 

rok 2018. Prítomní oprávnení delegáti vzali správu na vedomie bez pripomienok počtom 

hlasov 11 (1 sa zdržal). 

7. Schválenie účtovnej závierky SŠZ za rok 2018 a hospodárskeho výsledku za rok 2018: 

Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla účtovnú závierku SŠZ za rok 2018 a 

hospodársky výsledok za rok 2018 schválenú audítorom. Prítomní oprávnení delegáti ich 

jednohlasne schválili bez pripomienok (12 hlasov). 



8. Rozpočet a plán činnosti na rok 2019: Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná predniesla 

návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2019. Odporučila prezidentom klubov, aby počet 

štartov na turnajoch organizovaných SŠZ pre aktívnych pretekárov do 23 rokov neplnili iba 

na Majstrovstvách Slovenska v štartoch v rôznych kategóriách, ale aby sa zúčastňovali súťaží 

počas celého roka. Oboznámila prítomných členov na základe odporučenia reprezentačných 

trénerov zbraní o novom rozdelení financií z rezervy CTM pre najmladších pretekárov. 

Prítomní oprávnení delegáti vzali správu na vedomie jednohlasne bez pripomienok. 

9. Rôzne: 

9.1. – Pani Tatiana Drobná  odporučila všetkým klubom doplniť údaje na Ministerstve vnútra, 

pretože s účinnosťou zákona č.346/2018 Z.z. od 01.01.2019 sa mení a dopĺňa zákon 

č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Podľa §20a ods.1 

Občianske zduženie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné 

ministerstvu písomne zaslať do 30.júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo 

členoch štatutárneho orgánu. 

9.2. – Pani Andrea Sasváriová predniesla návrh trénerskej komisie,  aby Konferencia SŠZ 

presunula kompetencie ohľadom rozhodnutia o zmene vekových kategórií na Výkonný výbor 

SŠZ. Návrh bol jednohlasne schválený (12 hlasov)  

9.3. – Pán Pavol Celler ako člen rozhodcovskej komisie prítomných oboznámil o platnosti 

nového pravidla pasivity, ktoré sa na Slovensku začne uplatňovať od 1.9.2019. Takisto 

o nutnosti vyhotovenia ďalšieho bezpečnostného uchytenia masky (povinné na všetkých 

súťažiach FIE a EFC)od 1.1.2020. 

10. Správa mandátovej komisie: mandátová komisia konštatovala, že počas celého rokovania 

boli účastníci Konferencie uznášaniaschopní. 

11. Správa návrhovej komisie: návrhová komisia ukladá: 

• presun kompetencií z Konferencie SŠZ na Trénerskú radu o určení a zmene vekových 

kategórií pri domácich súťažiach Slovenského pohára s následným schválením VV SŠZ. 

12. Schválenie uznesenia: uznesenie prítomní delegáti jednoznačne schválili (12 hlasov) 

13. Záver: Pán Attila Érsek všetkým prítomným poďakoval za účasť a korektné vystupovanie. 

 

Zapísala:                                                                    Gabriela Geršiová 

Overovateľ zápisnice:                                               Juraj Szalay 

 


