
Zápisnica z Konferencie SŠZ dňa 14. septembra 2016 v Bratislave. 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny. 
 
Program: 
1. Otvorenie: prezident SŠZ privítal prítomných a prial úspešné rokovanie prítomným. 
2. Schválenie programu – bol prijatý bez pripomienok. 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku – text poriadku bol upravený v čl. II/bod 4 s upresnením o 

oprávnených hlasovať. 
4. Schválenie Volebného poriadku – článok VI, bod a) bol upravený tak, že voľba prezidenta a kontrolóra 

na hlasovacom lístku sa uskutoční zakrúžkovaním vybraného kandidáta. 
5. Voľba pracovných komisií: 

Mandátová komisia – Rozmuš, Kazík, Gejmovský 
Návrhová komisia – Farkas, Kršňáková 
Volebná komisia – Ersek, Belás, Szalay Jan. 

6. Overovatelia zápisnice – Boledovič, Bottan. 
Oprávnenými delegátmi boli všetky prítomné kluby resp. ich zástupcovia, chýbal originál poverenia 
Klubu MP BB. Prítomní oprávnení delegáti hlasovali (12 hlasov za) o súhlase práva hlasovať pre 
povereného zástupcu MP BB s podmienkou - dodatočne doručiť na Sekretariát SŠZ aj originál 
poverenia. 

7. Správa o činnosti SŠZ – Prezident SŠZ bola akceptovaná. Slovný komentár doplnili B. Rozmuš a J. 
Králik. 

8. Správa o hospodárení SŠZ – informoval president SŠZ M. Baránik. 
9. Správa kontrolnej komisie SŠZ – predniesol I. Boledovič. 
10. Správy trénerov reprezentácie. 
      Fleuret – J. Nagy doručil písomnú správu za fleuretovú sekciu a ústne komentoval závery správy. 
 Kord – M. Baránik predložil písomnú správu za kordovú sekciu a slovne komentoval predloženú 

správu.  
 Následne sa M.Baránik vzdal funkcie dočasného reprezentačného trenera kordu. 
 
11. Diskusia – bol diskutovaný návrh P. Bottana o zmene veku v žiackych kategóriách. 
 Po hlasovaní 7 hlasov za, 5 proti a 1 zdržanie platí: 

Kategórie mladšieho a staršieho žiactva sa zjednotia s väčšinou federácií (okrem CZE) nasledovne: 
staršie žiactvo do 14 rokov a mladšie žiactvo do 12 rokov v roku konania M SR. 
Prechodné obdobie 2016 – 2017: hlasovanie 7 za, 2 proti, 4 sa zdržali: M SR 2017, účastníci v 
žiackych kategóriách budú štartovať podľa súčasných vekových kategórií, t.j. starší žiaci narodení 
2002 a mladší; kategória mladší žiaci narodení 2004 a mladší. 

12. Správa mandátovej komisie. 
Mandátová komisia konštatovala, že všetkých 13 oprávnených delegátov je prítomných. 

13. Voľba prezidenta SŠZ: 
 T. Drobná – ústne prezentovala svoju kandidatúru – 9 hlasov. 
       M. Baránik – 4 hlasy, navrhuje termín odovzdania agendy od 16.9.2016. 
       Voľba členov VV SŠZ –  
  Ersek – 12 hlasov 

 Kabil – 11 hlasov 
 Belás – 10 hlasov 
 Asványi – 10 hlasov 
 Luby – 10 hlasov 
 Churý – 8 hlasov 
Náhradníci: 
Julius Králik – 4 
Juraj Szalay ml. – 3 
Pavol Bottan – 3 
Lucia Kršňáková – 2 
 

       Voľba kontrolóra SŠZ –  
  Juraj Szalay st. 10 hlasov 
  Ivan Boledovič – 3 hlasy  

 



Správa návrhovej komisie: navrhuje sa zaviazať VV SŠZ pripraviť voľbu zástupcu športovcov vo VV 
SŠZ – viď Uznesenie z Konferencie SŠZ zo dňa 14.9.2016. 
 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                        Schválil: 
Július Králik           Ivan Boledovič 
 
 
 
 
             Pavol Bottan 


