
Zápis č.11 zo zasadania VV SŠZ konaného dňa 11.10.2017 v Bratislave 

 

Prítomní:  Tatiana Drobná, Attila Érsek, Karolína Belás, Andrej Churý, Ľudovít Luby, Gabriela Geršiová, 

Juraj Szalay, Andrea Sasváriová, Dalibor Kazík. Ospravedlnení: Ruth Kabil, Gábor Asványi, Jozef Nagy. 

Program:   

1/Kontrola uznesení 

2/Čerpanie financií do konca roka 2017 

3/Príprava Majstrovstiev Slovenska 2018 

4/Rôzne 

 

- Prezidentka SŠZ pani Tatiana Drobná konštatovala, že VV SŠZ je uznášaniaschopný v počte členov 5 

- Všetci prítomní členovia VV jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia. 

 

1/ Kontrola uznesení 

1.1. - zápis č.8 – bod 4.2.2/ a 4.2.3/ 

VV SŠZ ukladá Ing.Lubymu aby predložil požadované materiály do 15.10.2017! 

1.2. – zápis č.8 – bod 4.3. úloha predsedu komisie ŠTK A.Churý – úloha je splnená 

1.3. – zápis č.8 – bod 4.5. úloha predsedníčky komisie mládeže R.Kabil – úloha trvá 

1.4. – voľba zástupcu športovcov prebehne do 31.10.2017 

 

2/ Čerpanie financií do konca roka 2017 

2.1 – 15% pre športovcov do 23 rokov – dotácia sa rozdelí medzi 158 aktívnych pretekárov do 23 

rokov (AŠ-45, BŠK-21, Willard-9, Snina-25, BB-1, Malinovo-3, KŠK-6, Šamorín-36, STU-12). Pani 

Drobná navrhla zvýšiť výšku príspevku na pretekára zo 151,43 € na 155,00 € na pretekára. Finančné 

prostriedky sa môžu použiť iba na nákup šermiarskeho materiálu, účasti na pretekoch, sústredeniach, 

regeneráciu. Presné informácie budú zaslané do klubov, finančné prostriedky musia byť zúčtované do 

25.11.2017. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

2.2 – Talentovaná mládež – pani Drobná navrhla zvýšiť fin.prostriedky o 3200,00 € pre pretekárov 

zaradených do CTM (1600,00 € kord, 1600,00 € fleuret). Finančné prostriedky sa môžu použiť iba na 

nákup šermiarskeho materiálu, účasti na pretekoch, sústredeniach, regeneráciu. Finančné 

prostriedky musia byť zúčtované do 20.11.2017. Návrh bol jednohlasne prijatý. 



2.3 – Reprezentácia – z ušetrených fin.prostiedkov z ME a MS (spolu 6000,00 €) navrhla pani Drobná 

pre členov reprezentačných zložiek nakúpiť FIE čepele pre fleuret aj kord. Návrh bol jednohlasne 

prijatý. 

2.4. – Prevádzka – tieto finančné prostriedky vo výške 15% z celkového rozpočtu na nemôžu prekročiť 

a budú do konca roka v plnej výške vyčerpané.  

2.5. – Akcia „Projekty“ – finančné prostriedky z tejto kapitoly sa čerpajú priebežne.  

Ušetrená položka z HŠT 2 000,00 € pani Drobná navrhla nakúpiť pre najmladších pretekárov spolu 40 

kompletných zbraní – 15 fleuretov a 25 kordov, ktoré budú rozdelené podľa počtu účastníkov do 

klubov, ktoré sa HŠT zúčastnili – 2 kluby fleuret (Šamorín, AŠ), 5 klubov kord (Willard, Snina, 

Malinovo, BŠK, AŠ). Návrh bol jednohlasne prijatý. 

Olimpici – ušetrené prostriedky vo výške 2000,00 € - pani Kabil mala vypracovať projekt pre 

financovanie „Olimpici 2017/18“. Tento projekt sa posúva na sezónu 2018. Tieto prostriedky navrhla 

pani Drobná použiť na prefinancovanie posledného turnaja 2017 Olimpici v Maďarsku (Haidu). Návrh 

bol jednohlasne prijatý. 

 

3/ Príprava Majstrovstiev Slovenska 2018 

Predsedkyňa trénerskej rady informovala o výsledkoch diskusie na TR ohľadom organizácie a termínu 

Majstrovstiev Slovenska. Boli navrhnuté 2 modely – 4.dňový (ako minulý rok) alebo 2 víkendy za 

sebou. Na základe týchto návrhov prebehne diskusia o termíne a organizácii v kluboch. Do 5.11.2017 

bude TR informovať VV SŠZ o výsledkoch rokovaní. VV SŠZ preferuje 4.dňový model v termíne 7.-

10.6.2018. 

 

4/ Rôzne: 

4.1. – kongres FIE – 25.-26.11.2017 Dubai – za SŠZ sa zúčastní pani Drobná a pán Érsek. 

4.2. – dar TIPOS – pani Drobná informovala o rozdelení finančných prostriedkov medzi 34 pretekárov 

z ôsmich klubov. Pre pretekárov bude nakúpená výstroj a výzbroj.  

4.3. – dar PB PARTNER, a.s. – pani Drobná informovala o získaní ďalšej finančnej podpory vo výške 

6 000,00 €, ktoré budú použité na reprezentačné sústredenia pre fleuret aj kord.  

4.4. – pani Drobná informovala o získaní finančných prostriedkov z FIE vo výške 7 000,00 CHF. V tejto 

hodnote nám bude z FIE zaslaný materiál z Allstar pre 10 najmladších fleuretistov a 10 najmladších 

kordistov. 

4.5. – Školenie I. a II. triedy – pán Luby informoval o rokovaniach s pánom Hereyom. Do 30.10.2017 

pán Luby oznámi termíny školení.  

4.6. – Pán Érsek informoval VV SŠZ o zmene organizácie súťaží FIE na sezónu 2018/19. Informačný list 

z FIE bol zaslaný do všetkých klubov. 



 

Zapísala:                                                                                                   Predsedajúca: 

Gabriela Geršiová, GS SŠZ                                                                     Tatiana Drobná, prezidentka SŠZ                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


