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Záznam z rokovania trénerov dňa 18.1.2011 
 
 
Prítomní: 
Andrea Sasváriová 
Pavol Bottan 
Jozef Nagy 
Július Králik 
Dalibor Kazík  
Zoltán Farkas 
Miroslav Baránik 
 
Program : 
 
1.   Nominácia na MEK Klagenfurt 
2.   Nominácia na MSK a J Mer Morte 
3.   Predbežná nominácia ME U23 Kazaň 
4.   Predbežná nominácia ME seniorov Sheffield 
5.   Rôzne 
     -záverečná príprava na MEK 
     -záverečná príprava na MSK a J 
     -prihlasovanie pretekárov na súťaže SP 
     -reprezentačné tepláky 
     -Slovenska liga a súťaž družstiev v šerme kordom 
 
Ad 1.   
MEK Klagenfurt. 
K dispozícii budú prostriedky v celkovej výške 4000 EURO. 
Vedúci výpravy a fleuretovej sekcie: p. Jozef Nagy 
Tréner kordovej sekcie: p. Sasváriová 
 
FMK (3 pretekári): Végh (46 b), Blanár (19 b), Šimkovič (4 b) 
FFK (4 pretekárky): Cellerová (76 b), Szikelová (14 b), Herberger (13 b), Husvéthová (7 b), 
Bitterová (7 b) 
Plánuje sa účasť oboch družstiev. 
 
KMK (4 pretekári): Farmer (7 b), L. Steis (4 b), D. Kraus (1 b), P. Kraus (1 b), Vencovský (1 
b), Cipár J. (1) 
Kordová sekcia zváži účasť družstva na základe výsledkov v zostávajúcich turnajoch EPK. 
KŽK (3 pretekárky):  E. Gabašová (41 b), Hunčarová (22 b), L. Gabašová (15 b) 
Plánuje sa účasť družstva. 
Kordová sekcia plánuje sústredenie od 23. Do 26.2.2011 v Bratislave. Účasť šermiarov z KŠ 
Snina bude hradená z rozpočtu kordovej sekcie. Účasť členov juniorskej reprezentácie je 
žiadúca.  
 
Ad 2. 
MSKaJ Mel Morte. 
K dispozícii budú prostriedky vo výške 7000 EURO SŠZ + 1000 EURO z podpory FIE 
TR navrhuje P-SŠZ: 

a) Podporu FIE vo výške 1000 EURO poskytnúť Michale Cellerovej vzhľadom na to, že 
ako jediná splnila a ďaleko prekročila A limity v oboch kategóriách, kadetov 
i juniorov (hlasovanie členov TR: p. Sasváriová, p. Bottan, p. Nagy, p. Kazík –za, p. 
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Farkaš hlasoval za rozdelenie medzi všetkých s A-limitom, p. Králik sa hlasovania 
zdržal) 

b) Po odpočítaní nákladov na vedenie výpravy (vedúci + 2 tréneri) rozdeliť zostávajúce 
disponibilné prostriedky pre všetkých šermiarov, ktorí splnili A-limit 

c) Ostatní šermiari (B-limit, kontinuita, výnimka) si musia hradiť výdavky v plnej výške 
mimo rozpočtu, z iných prostriedkov. 
 

Návrh zloženia vedenia výpravy: 
Vedúci výpravy:  
Tréner fleuretovej sekcie:  
Tréner kordovej sekcie:     
Kluby nahlásia do 21.1.2011  záujem o účasť s podmienkou spoluúčasti na financovaní. 
Do 26.1.2011 zložia 600 EURO za každého prihláseného šermiara. 
Predpokladaná účasť: 
FMK: Végh (46 b), Blanár (19 b),  
FFK: Cellerová (76 b), Szikelová (14 b), Herberger (13 b), 
 
FMJ: Králik (4 b) – štart na základe výnimky kvôli dlhodobejšiemu onemocneniu, ktoré 
neumožňuje účasť na SPJ okrem posledného v Aix en Provence. Vilem (6 b) kontinuita alebo 
na základe prípadne získaných ďalších bodov v zostávajúcich troch SPJ,  
Účasť družstva sa nepredpokladá. 
 
FFJ:  Cellerová (50 b), Pokorná (12 b),  
Účasť družstva sa nepredpokladá. 
 
KMK: Farmer (7 b) 
KŽK:  E. Gabašová (44 b), Hunčarová (22 b), L. Gabašová (15 b) 
KMJ:  Ille (4 b) kontinuita, v prípade získania bodov v zostávajúcich SPJ aj Farmer (2 b) 
Účasť družstva sa nepredpokladá. 
 
KŽJ:   Kosztyu (4 b) kontinuita alebo na základe prípadne získaných ďalších bodov 

v zostávajúcich SPJ, v prípade získania bodov v zostávajúcich SPJ aj E. Gabašová (2 
b)  

Účasť družstva sa nepredpokladá. 
 
Ad 3. a ad 4. Bude predmetom rokovania na budúcom rokovaní TR. 
 
Ad 5.  

a) TR schválila zoznam reprezentantov sledovaných AD agentúrou: Hanzelová, Pokorná, 
Barániková, Cipár Štefan, Cellerová 

b) Všetky doklady zo športových podujatí hradených SŠZ musia mať adresáta SŠZ 
c) Fleuretová aj kordová sekcia budú mať k dispozícii na rok 2011 na prípravu každá vo 

výške 4000 EURO. Rovnako na aktivity CTM bude mať každá sekcia k dispozícii 
4000 EURO z rozpočtu SŠZ. 

d) Úprava kritérií pre princíp kontinuity: rozhodujúcim kritériom pre účasť z dôvodu 
kontinuity je získanie 4 bodov v SPJ (juniori), resp. EPK (kadeti). V prípade úplnej 
rovnosti v SPJ resp. EPK dvoch alebo viacerých pretekárov rozhodne o účasti daného 
pretekára Trénerská rada SŠZ (Hlasovanie 5 za, p. Nagy proti). P. Nagy navrhoval 
uplatniť pôvodné kritériá: umiestnenie na 1. mieste v Slovenskom pohári a 4 body 
v SPJ resp. EPK. 
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e) Prihlasovanie pretekárov na súťaže SP, SPJ a EPK za kordovú sekciu: p. Sasváriová. 
Kluby sú povinné zaslať žiadosť o prihlásenie p. Sasváriovej najneskôr 2 týždne pred 
konaním súťaže. 

f) Reprezentačné tepláky budú k dispozícii na MEK v Klagenfurte. 
g) Slovenská liga a súťaž družstiev v šerme kordom – prijaté hlasovaním vrátane nového 

termínu M - SR seniorov 25.6.2011. 
h) Akademické M SR – bude zaslaná výzva na oddiely SR ohľadom vysokoškolákov – 

šermiarov, ktorí prichádzajú do úvahy štartovať na nich. T: 15.2.2011 
 
   
  Zapísal: Július Králik                                                Schválil: všetci prítomní členovia TR 


