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Z á p i s    č.  1 
zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

17. januára 2012 v Bratislave 
 
Prítomní:  pp. M. Baránik, J. Králik, K. Letenayová, , T. Šebestová,. A. Sasváriová, P. 

Drobný, J. Nagy 
 

Ospravedl.:    M. Kazík, D. Horská, A. Gejmovský, I. Boledovič 
 
Program : 
 

1.  Súčasná finančná situácia 
2. ME kadetov a juniorov 
3. MS kadetov a juniorov 
4. Olympijská kvalifikácia – organizácia 
5. ME23 – organizácia 
6. Rôzne 
 
Ad 1) P. Baránik informoval prítomných o ďalšom znížení príspevku štátu na činnosť SŠZ 
v roku 2012 o cca 30%. Na rozhodnutie o ďalších krokoch v činnosti SŠZ pripraví úvodnú 
štúdiu o charaktere a dôležitosti jednotlivých položiek súčasného rozpočtu a následne P-SŠZ 
rozhodne v ktorých položkách a v akej výške budú potrebné zmeny zavedené pre rok 2012.  
 
Ad  2) MEKaJ 2012 v Poreči (CRO) - návrh nominácie: 
      Fleuret kadeti: 
      4x FMK (Vegh, Šimkovič, Pokorný, Galan) 
      2x FŽK  (Bitterová, Herberger) 
      + družstvo FMK 
 
      Kord kadeti: 
      4x KMK (Šteis, Vencovský, Cipár + 1) 
      2x KŽK  (Hunčarová, Gabašová L.) 
      + družstvo KMK 
     
      Fleuret Juniori: 
      2x FMJ (Végh, Blanár) 
      3x FŽJ  (Cellerová, Bitterová, Herberger) 
 
      Kord Juniori: 
      2x KMJ (Farmer, +1?) 
      2x KŽJ  (Hunčarová, Gabašová) 
 
      Vedenie výpravy: 
      Vedúci výpravy: J. Nagy 
      Tréneri: 5 kord, 1 fleuret 
 
Ad 3) MSKaJ Moskva - návrh nominácie: 

Fleuret kadeti: 
      1x FMK  (Vegh) 
      2x FŽK   (Bitterová, Herberger) 
 
      Kord Kadeti: 
      2x KMK  (Steis, Vencovský)  
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      1x KŽK   (Hunčarová)  
 
      Fleuret juniori: 
      1x FMJ (Végh) 
      2x FŽJ  (Cellerová, Bitterová) 

 
Kord Juniori: 
1x KMJ   (Farmer) 
2x KŽJ    (Hunčarová, Gabašová) 
 
Vedúci výpravy: J. Nagy, tréner fleuret: J. Králik, tréner kordu  1x 
 

Ad 4 a 5) Organizácia kvalifikačného turnaja pre OH 2012 a ME23 
P. Baránik a p. Králik informovali o rokovaní v STV ohľadom možnosti konania Kvalifikácie 
v štúdiu STV v Mlynskej doline, kde sa ukázalo, že technické prekážky spojené s finančnými 
nákladmi sú pre dané podujatie nevhodné. V súčasnosti sa preveruje možnosť uskutočnenia 
tohto podujatia v priestoroch nového zimného štadióna O. Nepelu, ktoré odporúčali 
pracovníci STV ako veľmi vhodné z hľadiska prípadných televíznych prenosov. Chýbajú 
informácie o aktivitách A. Gejmovského, ktorý prijal úlohu hľadať partnerov pre finančné 
zabezpečenie oboch podujatí pri predstave, že získané sponzorské/reklamné prostriedky by sa 
využili pre pokrytie výdavkov na ME23, kde sa nepredpokladá záujem sponzorov. 
K. Letenayová ponúkla svoju účasť na príprave podujatí i v oblasti, ktorú má zabezpečovať 
A. Gejmovský. 
P. Králik predloží v priebehu týždňa 23.-29.1. „check list“ podľa ktorého sa bude dať 
presnejšie určiť zodpovednosti za zabezpečenie jednotlivých úloh spojených s organizáciou 
oboch podujatí. 
P. Baránik zabezpečí prehlásenie STV o zabezpečení záznamu a prípadne aj krátkeho 
priameho  prenosu z Kvalifikácie a súčasne preverí výsledok prieskumu záujemcov z okruhu 
televízii krajín, ktoré by o prenos mohli mať záujem (STV malo zaslať list s otázkou na EBU 
– medzinárodnú organizáciu, ktorá koordinuje televízne prenosy a ich predaj v rámci Európy). 
 
Ad 6) Rôzne 

 
a) Komisia pre obhajoby diplomových prác trénerov šermu II. Triedy 

P-SŠZ menuje nasledovných členov Komisie: 
Ing. Marián Linder – predseda 
Jozef Nagy – člen 
Ing. Peter Drobný – člen 
Mgr. Karolína Aujeská - tajomníčka 
 

            Obhajoba prác sa má uskutočniť v priebehu I. štvrťroku 2012.  
 
 Následne uvedená komisia zabezpečí prekvalifikovanie tried trénerov v šerme 

v zmysle nového zákona (1. – 5. Stupeň.) 
 

b) P-SŠZ súhlasí s prestupom pretekárov zo Šermiarskej spoločnosti Willard do 
KŠK 1903 Košice na základe vzájomného súhlasu oboch dotknutých Klubov mimo  
oficiálneho prestupového termínu uvedených v liste (7 pretekárov). 

 
c) Medaile na M – SR. P-SŠZ prijme rozhodnutie o zabezpečení medailí na rok 2012 

v priebehu najbližších týždňov. 
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d) P-SSZ rozhodlo po dohode s KŠ a ŠO, že zostatok finančného príspevku, ktorý  vložili 
oddiely a kluby na financovanie spoluúčasti  na MSJaK v Jordánsku a MEK v 
Klagenfurte nebude vrátený jednotlivým oddielom a klubom, ale bude použitý na 
účasť na podujatiach v roku 2012. SŠZ obdržal v decembri na základe dodatku k 
zmluve o štátnom rozpočte  navýšenie  dotácie a časť nákladov na tieto uvedené 
vrcholné podujatia bola  hradená  z tejto dotácie. 

 
 
 
Zapísal: Július Králik                                     Schválil: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 


