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Z á p i s    č.  3 
zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu, konaného dňa 

15. októbra 2013 v Bratislave 
 

 
Prítomní:  pp. M. Baránik, J. Králik, T. Šebestová, M. Linder, K. Ráczová, I. Boledovič, A. 

Sasváriová, K. Letenayová, P. Drobný, P. Bottan 
 
Ospravedlnení: J. Nagy, B. Rozmuš, D. Kazík 

Program: 

1.       Kontrola zápisnice z posledného rokovania P-SŠZ 

2.       Vyhodnotenie účasti reprezentácie na ME (Zagreb) , MS ( Budapest) a SLU (Kazaň) 

3.       Rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2013 

4.       Prijatie nových členov SŠZ – BA MPC Bratislava a Akadémie šermu Bratislava 

5.       Systém bodovania Slovenského pohára 

6.       Vyhodnotenie činnosti CTM, ZCPM a SSS za sezónu 2012/2013 

7.       Zrušenie MT Memoriál J. Balogha 

8.       Príprava SPJ Memoriál Martinenga 

9.       Rôzne – AM SR 2014 

 
 
Ad 1). K bodu č. 4 Rôzne  

            K bodu Seminár pre trénerov - TMK pripraví v spolupráci s TR seminár pre trénerov 
s účasťou p. Hereya (UKR) v Košiciach.                   Termín:   december 2013 

  
 K bodu Správy trénerov : zodpovední tréneri zbraní musia urýchlene doručiť písomné správy  

k účasti na ME a MS. 
                   
             K bodu Rozhodcovia – K. Letenayová pripraví písomnú informáciu a pokyn k systému 

prípravy rozhodcov SŠZ na skúšky rozhodcov FIE pre budúce obdobie. 
 
 K bodu Hlasovanie o šermiarovi roka 2012 – vzhľadom na nezáujem veľkej časti klubov SŠZ 

bola anketa zrušená. 
 
   
Ad 2) Vyhodnotenie účasti reprezentácie na ME (Zagreb) , MS ( Budapest) a SLU (Kazaň) 

 Výsledky kordovej sekcie prezentoval P. Drobný (doplnil M. Linder), O SLU informoval ústne 
M. Baránik.. Písomné správy budú doručené následne. 
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Ad 3) Rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2013 
M. Baránik informoval o zmene účelovosti prostriedkov poskytovaných MŠVVaŠ SR so 
zameraním na mládež, čo bude potrebné rešpektovať pri zúčtovaní príslušných akcií. 

	  

Ad 4) Prijatie nových členov SŠZ – BA MPC Bratislava a Akadémie šermu Bratislava 

 P-SŠZ schvaľuje prijatie nových členov ako bolo odhlasované cestou mailov.	  
 

Ad 5)  Systém bodovania Slovenského pohára 
P-SŠZ vracia rozhodnutie o systéme bodovania Sl. Pohára do Trénerskej rady, aby sa 
prehodnotilo a prípadne zmenilo na základe predložených pripomienok. 

 

Ad 6)  Vyhodnotenie činnosti CTM, ZCPM a SSS za sezónu 2012/2013 
Tréneri zodpovední za CTM aj ŠŠS v kordovej aj fleuretovej sekcii by mali predložiť príslušné 
správy. 
J. Králik predloží informáciu o činnosti a výsledkoch M. Cellerovej v rámci ZCPM. 

 
Ad 7)  Zrušenie MT Memoriál J. Balogha 

SŠZ má záujem na pokračovaní tradície organizovania tohoto podujatia pre juniorv. P. Ráczová 
a p. Králik sa budú snažiť o dohodnutie spolupráce s federáciami okolitých krajín za účelom 
zabezpečenia ich účasti v budúcej sezóne. 

 
Ad 8)  Príprava SPJ Memoriál Martinenga 

Príprava turnaja prebieha štandardným postupom a väčšina služieb je už zazmluvnená. P. 
Šebestová zistí vhodný termín pre zorganizovanie tlačovej besedy v utorok alebo stredu pred 
turnajom. 

 
 
Ad 9) Rôzne – AM SR 2014/Nový kalendár FIE/ 
 

a) SŠZ má záujem na konaní Akademických majstrovstiev Slovenska 2014 v šerme. 
Usporiadateľom bude Klub šermu Slávia STU Bratislava prípadne v spolupráci s ďaľšími 
klubmi. K. Aujeská doručí toto rozhodnutie na SAUŠ v požadovanom termíne. 

b) J. Králik informoval o významných zmenách kalendára FIE, ktoré budú mať okrem iného 
priamy dopad na budúcnosť SPJ FIE Memoriál Martinengo. SŠZ sa bude uchádzať 
o usporiadanie minimálne dvoch súťaží i v budúcnosti. Požadované dokumenty spracuje 
a zašle na FIE J. Králik do 20.10.2013 (termín FIE). 

c) P-SŠZ podporuje konanie M SR 2014 v jednom termíne a na jednom mieste. P.Baránik zistí 
reálnosť a ekonomickú výhodnosť konanie na strednom Slovensku. Po predložení informácií 
o technických a ekonomických možnostiach uvedeného podujatia prijme P-SŠZ rozhodnutie 
na budúcom zasadnutí. 

d) Intervaly medzi jednotlivými zasadnutiami P-SŠZ sú príliš dlhé, čo vedie k mimoriadnej 
dĺžke rokovaní, preto sa bude hľadať možnosť konnia zasadnutí pravidelne v dvojmesačných 
intervaloch. Nasledujúce zasadnutie sa bude konať 10.12.2013. 

e) J. Králik informoval o výsledkoch inšpekčnej cesty do Jeruzalemu (MEKaJ 2014). S ohľadom 
na plánovanú logistiku sa javí, že organizatóri sú dobre pripravení na zabezpečenie 
bezpečnosti účastníkov. Vážny problém môže byť neskoré rezervovanie leteniek, keď 5 
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týždňov pred cestou bola najlacnejšia letenka za 516 EUR z Budapešti, zatiaľ čo v súčasnosti 
je možné zakúpiť letenky na termín MEKaJ za menej než 50% uvedenej ceny. 

 
 
 
 

Zapísal: Július Králik                                               Schválil: Miroslav Baránik, prezident SŠZ 


