
Správa o účasti na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov v šerme 
fleuretom 2009. 

Belfast /GBR/ 5.IV. – 12.IV.2009 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 5. až 12. apríla 2009 sa v Belfaste /GBR/ konali Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v šerme. 
Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 

 
Fleuret kadetky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava)        na náklady SŠZ 
   Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín)              na náklady SŠZ 
 
Fleuret kadeti:             Nikolas SZIKELA                   (KŠ Šamorín)            na náklady SŠZ 

  
Fleuret juniorky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava)        na náklady SŠZ 
   Katarína POKORNÁ              (KŠ Šamorín)        nie na náklady SŠZ 

Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín)        nie  na náklady SŠZ 
     
Fleuret juniori:            Pavol CELLER                       (STU Bratislava)         na náklady SŠZ 

Jakub JONIAK                        (STU Bratislava)    nie na náklady SŠZ  
Andrej KRÁLIK  (STU Bratislava)     nie na náklady SŠZ 
 

 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
 
Fleuret kadetky/juniorky: 
Ciele: 
Dlhodobé : v rokoch 2011-2014 aspoň jedno finálové umiestnenie na MSJ. 
Dielčie ciele : 
sezóna 2006-2007: účasť pretekárok (1-2) na MEK - umiestnenie do 32.m.– splnené 

(M.Cellerová          20.m.) 
sezóna 2007-2008: účasť pretekárok (3-4) na MEK - umiestnenie do 16.miesta – splnené 
           (M.Cellerová          14.m.) 

  účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 2 x do 64 miesta - neštartovali 
 účasť pretekárok (2-3) na MSKaJ - umiestnenie 1x do 32. miesta – splnené 
        (M. Cellerová        13.m. ) 

sezóna 2008-2009: účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 1 x do 32. miesta – splnené 
          (M. Cellerová        30.m.) 
          (K.  Pokorná          32.m.) 

účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 2 x do 16 miesta – nesplnené 
        ( K. Bokorová        43.m.) 
        (M. Cellerová        48.m.) 
                                                                                          ( A. Herberger       49.m.) 
účasť pretekárok (1-3) na MSKaJ  – umiestnenie 1 x do 16. miesta - nesplnené 
      kadetky (M. Cellerová       24.m.) 
        (K. Bokorová        56.m.) 
       Juniorky (K. Bokorová       31.m.) 
        (M. Cellerová       40.m.) 
        (K.Pokorná       67.m.) 



sezóna 2009-2010  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x finále  
         účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 1 x do 16 miesta   

 účasť pretekárok (1-2) na MSK  - umiestnenie 1x finále 
 účasť pretekárok 2-3 na MSJ umiestnenie 1x do 16 a 1x do 32 miesta 

 
 
Príprava na MEK pre fleuret kadetky, juniorky na základe plánu prípravy na sezónu 2008-09 
prebiehala formou : 

- začiatok sezóny 11.augusta 2008 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu v Šamoríne a Bystřici pod Pernštejnem  (11.VIII.-

31.VIII. 2008)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-14.IX.2007)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín 
- krátkodobé tréningové pobyty Tata, (17.-18.IX.2008) 
- krátkodobé intenzívne sústredenia v KŠ STU Bratislava (Cellerová)  
- medzinárodná stáž organizovaná Fondom pre budúcnosť šermu v Luxemburgu pred MEJ 

v Amsterdame (Cellerová)    (27.X-01.XI.2008) 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapest, Šamorín, Tauberbischofsheim, 

Salzburg, Pisa, Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Zagreb, Lyon/ 
- Záverečné sústredenie pred MEK spolu s maď. Reprezentáciou v Šamoríne /15.-18.II.2009/ 
- Záverečné sústredenie pred MSKaJ spolu s Maď. a Rak. reprezentáciou v Tate /16.-20.III.09/ 
- Cellerová – záverečné sústredenie pred MSKaJ v Kodani /25.-29.III.09/  
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený veľmi dobre. Pretekárky Pokorná, Cellerová a Bokorová absolvovali 
trénermi stanovený plán až do decembra bez väčších výpadkov, horšie to bolo v januári keď K. Bokorová 
bola viac ako týždeň chorá. Podobne na tom bola aj Katka Pokorná, ktorá sa v strede sezóny (január, február 
trápila s boľavým kolenom). Darilo sa aj zorganizovanie spoločných sústredení s maďarskou reprezentáciou 
na začiatku sezóny v Tate a vo februári zase v Šamoríne, kde sa pred MEK pripravovali 3 zo 4 maďarských 
reprezentantiek a kompletné družstvo maďarských kadetov ktorí sa MEK 2009 zúčastnili. V marci zase 
v Tate, kde sa pridalo aj družstvo Rakúšaniek. Prístup dievčat k tréningom bol príkladný. Absolvovali sme 
aj plánované prípravné turnaje, medzi ktorými sa nachádzali turnaje ľahšie, silné kadetské turnaje 
európskeho pohára a aj juniorské svetové poháre. Katarína POKORNÁ absolvovala všetky Európske 
turnaje svetového pohára junioriek okrem Lyonu.  Prvým rokom sme pristúpili k modelu prípravy keď 
dievčatá v strede sezóny počas vianočných a novoročných sviatkov dostali možnosť dlhšie si odpočinúť 
(čím sme chceli dosiahnuť väčšiu chuť do tréningu a vrcholových súťaží ako v minulých rokoch). Plán 
prípravy považujem za celkom vydarený, určite bude slúžiť ako model pri návrhu prípravy na budúcu 
sezónu. Nedostatky trošku cítim skôr pri menšom počte štvordňových respektíve týždenných sústredeniach 
vo vyspelejších šermiarskych krajinách. Žiaľ, toto sa realizuje len veľmi ťažko, všetky pretekárky sú 
dobrými študentami, pre ktorých je štúdium prvoradé (čo je správne) a preto sa len ťažšie uvoľňujú na dlhší 
čas. 
 
Kadetské turnaje - kadetky 
21.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt        pret./       štátov   1. Cellerová M., 5.m. Bokorová   
05.10.08 NK Budapest Kupa Budapest 102 pret./  16 štátov  19.m. Bokorová, 38.m. Cellerová, 74.m. Herbergerová 
19.10.08 Coupe de Samaria Šamorín 150 pret./  15 štátov 49.m. Cellerová, 62.m. Herbergerová , 79.m. Bokorová,    
10.11.08 EPK Tauber. 243 pret./  14 štátov 27.m. Cellerová, 40.m. Bokorová, 207.m. Herbergerová 
16.11.08 EPK Salzburg   83 pret/   13 štátov        15.m. Bokorová, 50.m. Cellerová, 57.m. Herbergerová 
07.02.09 EPK Pisa 105 pret./ 10 štátov 3.m.Cellerová, 40.m. Bokorová, 66.m. Herbergerová 
14.02.09 Dunajský pohár Bratislava   60 pret./ 12 štátov 3.m. Cellerová, 5.m. Bokorová, 30.m. Herbergerová 
02.03.08 MEK Bourges   61 pret./ 21 štátov 43.m. Bokorová, 48. Cellerová 



MT + Svetové poháre junioriek 
20.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt   27 pret./   5 štátov   3.m. Cellerová, 5.m. Bokorová, 6.m. Pokorná 
12.10.08 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 110 pret./  18 štátov 89.m. Bokorová,  93.m. Pokorná, 103.m. Cellerová,  
03.11.08 MEJ Amsterdam   64 pret./ 24 štátov 30.m. Cellerová, 32.m. Pokorná, 40.m. Bokorová 
07.11.08 SPJ Luxemburg   40 pret./ 10 štátov 19.m. Pokorná, 25.m. Bokorová, 26.m. Cellerová,  
22.11.08 MT U-23 Budapest   36 pret./   2 štáty 18.m. Pokorná 
29.11.08 SPJ Leszno   84 pret./12 štátov 33.m. Pokorná, 45.m. Cellerová, 68.m. Bokorová 
05.12.08 SPJ Lignano   83 pret./17 štátov 44. m.Cellerová, 48.m. Pokorná, 70.m. Bokorová 
13.12.08 SPJ Bochum   84 pret./ 12 štátov 44.m. Pokorná 
03.01.09 SPJ Budapest 100 pret./18 štátov 60.m. Bokorová, 65.m. Pokorná, 83.m. Cellerová 
25.01.09 SPJ Waldkirch 105 pret./16 štátov 83.m. Pokorná, 
25.01.09 MT Graz   20 pret./  4 štáty 1.m. Bokorová 
15.02.09 MT U-23 Budapest   24 pret./ 3 štáty 8.m. Pokorná 
21.02.09 SPJ Zagreb   56 pret./ 16 štátov 14.m. Cellerová, 21.m.  Pokorná, 44.m.Bokorová 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo nejavilo reálnym dosiahnutie 
stanovených výkonnostných cielov stanovených v roku 2006 a to: 1 x  postup do 16 člennej eliminácie 
(kad.).  V družstvách (jun.) sme očakávali umiestnenie do 16. miesta 
 
 
 
 
MSK 2009 – Fleuret kadetky            70 pretekárok / 32 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  24 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 Kristína BOKOROVÁ     - 17 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16. člennej eliminácie – nesplnené  
  

 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Cieselska /POL/ 5:0, Hjh Nur Adilah /BRU/ 5:2, Lai /HKG/ 5:3 a prehrala 
3 zápasy s Kim /KOR/ 3:5, Stankevych /UKR/ 3:5 a s Volpi /ITA/ 1:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 34. mieste. 
V boji o postup do 32 člennej eliminácie vyhrala nad Oishi K. /JPN/ pomerom 15:14. 
V boji o postup medzi najlepších 16 pretekárok prehrala s Calissi /ITA/ 6:15.   
Michala skončila na 24. mieste. 
Michala štartovala na svojich druhých majstrovstvách sveta kadetiek. Po minuloročnom úspechu v Acireále, 
kde šermovala s maďarskou pretekárkou D. Lupkovics o postup do štvrťfinále na týchto majstrovstvách už 
šermovala pod tlakom z minuloročného úspechu, ktorý určite chcela zopakovať. V skupine sa to prejavilo 
hlavne v zápasoch s Korejčankou KIM a Ukrajinkou STANKEVYCH.V týchto zápasoch pôsobila 
nervóznejším dojmom. Správne načasovanie akcií (timing) v uvedených zápasoch sa jej nepodarilo vždy 
zvládnuť. V eliminačnom zápase o postup do 32 člennej eliminácie odšermovala s Japonkou OISHI dobrý 
zápas, v ktorom kvôli vyslovene zlému ponímaniu akcií anglickým rozhodcom sa jednoznačný zápas 
v prospech Michaly ku koncu zmenil na malú drámu. Michala prehrávala 13:14 pričom po celý čas 
organizovala dianie v zápase a aj akcie, ktoré volila boli dobré. Ku cti jej slúži , že aj za takto nepriaznivého 
stavu po sérii chybných rozhodnutí rozhodcu dokázala nervozitu predýchať a nakoniec zápas otočiť dvoma 
jednoznačnými zásahmi (na jedno svetlo) vo svoj prospech. V zápase o postup do 16. člennej eliminácie 
proti CALISSI (ITA) zatiaľ Michala ešte veľa šancí nemala. Dokázala dať pár pekných zásahov ale zápas aj 
skóre po celý čas kontrolovala Calissi. 
Oproti minulému roku sa úroveň v tejto zbrani a vekovej kategórii veľmi zvýšila. Prakticky väčšina 
pretekárok, ktoré sa prebojovali do 32 člennej eliminácie predstavovala slušnú silu, takže zopakovanie 
minuloročného úspechu bolo podľa mňa oveľa ťažšie. 



Po minulomesačnom účinkovaní na MEK 2009 v Bourges sa šermiarsky prejav Michaly o dosť zlepšil, 
lepšie dokázala spracovať nervozitu, ale žiaľ od výkonu, ktorý produkovala v Pise na EPK 2009 bol ešte 
ďaleko. 
S jej výkonom a ani s umiestnením nie som spokojný, očakával som účasť v 16 člennej eliminácii – aj keď 
musím podotknúť, že uvedené očakávanie je asi najprísnejšie vzhľadom ku všetkým pretekárkam 
a pretekárom vo fleurete, ktorí na MSKaJ štartovali.  
 
 
+ pozitíva: Michala pracuje veľmi dobre so vzdialenosťou a v prípade, že akcie začína po krátkej príprave 
na nohách, je veľmi úspešná. Psychicky veľmi dobre zvládnutý záver zápasu s Japonkou Oishi. 
 
- negatíva: vzhľadom na jej vek a vek ostatných pretekárok v súťaži, žiadne väčšie neuvádzam. Azda len 
povolenie koncentrácie  v niektorých zápasoch čo však vzhľadom na tento vek je úplne prirodzené aj 
u iných pretekárok.  
 
 
 
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 2 mieste. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Mendoza /VEN/ 5:3 a prehrala štyri zápasi s: Calissi /ITA/ 1:5, Stan /ROU/ 
1:5, Oishi /JPN/ 3:4 a  Wong /SIN/ 1:5. 
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 56. mieste. 
Kristína štartovala na svojich druhých majstrovstvách sveta kadetiek. Po nie veľmi výraznej sezóne v ktorej 
síce kvalifikačné ciele splnila s prehľadom ale očakával som počas sezóny lepšie výsledky hlavne na 
Európskych pohároch kadetiek išla na MSKaJ technicky dobre pripravená. Celé účinkovanie Kristíny na 
turnaji kadetiek poznamenal prvý zápas ( u Kristíny je prvý zápas veľmi dôležitý – lebo väčšinou nastupuje 
bez potrebnej sebadôvery, ktorú dobre zvládnutý prvý zápas u nej vie dodať). Kristína prvý zápas šermovala 
s Japonkou, v nie peknom a takticky zle zvládnutom zápase predsa len 17 sekúnd pred koncom sa jej 
podaril útok ktorý zabezpečil vedenie 3:2. Od tohto okamihu súperka stále tlačila a snažila sa vyrovnať. 
Štyri sekundy pred koncom za povelu rozhodcu vpred Kristína dobre zvolila stratégiu – išlia priamym 
bodom do súčasnej akcie, (Japonka už útočila bez práce na čepel lebo ju tlačil čas), žiaľ Kristína priamy bod 
z výpadom netrafila (obrovská chyba – spôsobená nedostatočnou koncentráciou), a bolo vyrovnané a aj 
rozhodnuté. V predĺžení nemala toľko psychických síl aby dokázala znovu otočiť zápas vo svoj prospech. 
Všetky nasledujúce zápasy vrátane toho vyhratého už boli horšie a horšie. Odišiel pohyb na nohách (útoky 
ale aj odsuny boli veľmi pomalé a väčšinou meškali), v súbojoch pri corps à corps bola pomalá, mäkká, 
nedôrazná. Na každý zápas nastupovala viac a viac ubitá bez potrebnej energie prakticky už ako porazená. 
Celé neúspešné účinkovanie Kristíny v kadetkách bolo spôsobené katastrofálnou psychikou. Na zvládnutie 
predštartovného stresu bude musieť pravdepodobne začať pracovať so športovým psychológom. Jej 
najväčšia chyba je, že sa nevie doceniť, s každou súperkou nastupovala s malou dušičkou. 
S jej účinkovaním na turnaji kadetiek nie som spokojný, nepodarilo sa jej priblížiť ani k nie najlepšiemu 
výkonu, ktorý podala na MEK 2009 v Bourges pred necelým mesiacom. 
 
+ pozitíva: na tomto turnaji som ich nenašiel žiadne, obrovský stres ubíjal taktické i technické prvky jej 
šermu. 
 
- negatíva:  Podobne ako som to písal minulý rok  na uvedených MSKaJ chýbala lepšia kon-
centrácia, prehľad a hlavne veľká dávka zdravej sebadôvery. 
 
 
 
 



MSK 2009 – Fleuret juniorky            86 pretekárok / 42 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  16 bodov do SPJ – splnené nominačné kritériá               

Katarína POKORNÁ         - 12 bodov do SPJ – nesplnené nominačné kritériá 
Kristína BOKOROVÁ     -     6 bodov do SPJ – nesplnené nominačné kritériá 
 (8. miesto družstva v tomto zložení na MEJ 2008) 

Výkonnostné ciele : 1 x Postup do 32. člennej eliminácie – splnené  Kristína BOKOROVÁ (31. miesto) 
 
 
 
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 3 mieste. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Mondt /NED/ 5:1, Wong /SIN/ 5:1, Goldie /CAN/ 5:3 a prehrala tri zápasy 
s: Chentsova /UKR/ 3:5, De Costanzo /ITA/ 0:5, a Chi /CHN/ 0:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 47. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok vyhrala nad Park /KOR/ pomerom 11:15. V zápase o postup medzi najlepších 16 
pretekárok prehrala s Wohlgemuth o. /AUT/ 8:15. 
V súťaži skončila na 31. mieste. 
Po súťaži kadetiek som s Kristínou v rýchlosti preanalizoval jej vystúpenie. Tvrdil som jej, že celé fiasko sa 
odohralo hlavne kvôli psychike. Že testy, ale aj výsledky z kontrolných turnajov, kondičných tréningov 
jednoznačne naznačili, že je na MSKaJ dobre pripravená len si musí viac veriť.  
Že táto úvaha bola správna potvrdila aj súťaž junioriek. Na tejto súťaži, kde Kristína šermovala bez tlaku 
(nie je to jej veková kategória) odšermovala už prvé kolo veľmi dobre (jej zápasy sa vôbec nepodobali na 
šerm spred dvoch dní) mala potrebnú razanciu, akcie útočné i obranné boli patrične dynamické a nechýbala 
ani značná dávka bojovnosti. Škoda zápasu s Ukrajinkou Chentsovou v ktorom viedla 3:1, po tomto stave 
už Kristína veľmi chcela ukončiť zápas Ukrajinka sa tiež snažila vyrovnať a tým sa vzdialenosť medzi 
pretekárkami zmenšila o 10-20 centimetrov, čo spôsobilo, že pri akciách (útokoch i ripostách) už Kristína 
nemala dostatok miesta na zakončenie a začala dochádzať na neplatný povrch po približne 5 neplatných 
akciách sa Ukrajinke podarilo vyrovnať a nakoniec aj dotiahnuť zápas do víťazného konca. O zmenenom 
šerme oproti kadetkám svedčí aj to, že kým v kadetkách so Singapúrčankou Wong hladko prehrala 1:5, 
zatiaľ v juniorkách Kristína Wong nedala žiadnu šancu a hladko ju porazila 5:1. Najlepší zápas odšermovala 
v 64 člennej eliminácii s Korejčankou Park, v ktorom po celý čas kontrolovala stav a nakoniec po ťažkom 
závere, v ktorom začínala odchádzať na nohách dotiahla zápas do víťazného konca 15:11. 
V zápase o postup medzi najlepších 16 sa stretla s o rok staršou kadetkou Wohlgemuth, ktorá v tejto sezóne 
dosiahla niekoľko finálových umiestnení na turnajoch Európskeho pohára kadetiek. Napriek papierovej 
prevahe Wohlgemuth som veril, že Kristína tento zápas môže vyhrať. V zápase nešermovala zle, ale už jej 
trošku chýbala väčšia bojovnosť a hlavne koncentrácia a ochota riešiť úlohy pohybom na nohách. Zápas 
nakoniec vyšiel jednoznačne pre Rakušanku vyhrala pomerom 15:8. Škoda, lebo uvedená vetva eliminácie 
bolo vetvou snov, keď v ďalšom zápase o postup do štvrťfinále sa Wohlgemuth stretla s pomerne ľahko 
poraziteľnou Zsófiou VARGA z Maďarska, ktorú aj porazila pomerom 15:7. 
So šermom Bokorovej v súťaži junioriek som spokojný, s výsledkom už menej, 32 člennú elimináciu pred 
turnajom by som bral, ale po stretnutí s Wohlgemuth ľutujem nevyužitú šancu, ktorá sa prihodí len veľmi 
zriedka. 
 
+ pozitíva: Najväčšie je pravdepodobne zmena psychiky, odvaha a väčšia razantnosť. 
 
- negatíva:  Pohyb na nohách ešte nebol optimálny, žiaľ MSKaJ sú tak špecifickou súťažou, že u niektorých 
pretekárov i pretekárok kvôli premotivovanosti alebo stresu z uvedeného podujatia prichádza k zhoršeniu 
špeciálnych motorických parametrov. Zápas s Korejčankou ukázal, že v budúcnosti musíme pridať aj 
v kondičnej príprave lebo koncentácia na veľmi vysokej úrovni spôsobila aj rýchlejšie spotrebovanie 
kondičných rezerv.  
 



Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Moreira /POR/ 5:1, Karamete /TUR/ 5:3, Gevaert /NED/ 5:4 a prehrala 2 
zápasy s Thibus /FRA/ 2:5 a s Ivanova /RUS/ 1:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 37. mieste. 
V boji o postup do 32 člennej eliminácie prehrala so Synita A. /UKR/ pomerom 4:15.   
Michala skončila na 40. mieste. 
Nakoľko sa MSJ zúčastnili osobný tréneri všetkých pretekárok (Cellerová – J. Králik, Pokorná – 
G.Valacsay, Bokorová – J.Nagy), bola možnosť aby každý tréner odkaučoval svoju pretekárku. Prikladám 
hodnotenie Michaly Cellerovej  od osobného trénera pána Júliusa KRÁLIKA: 
 „S 3 víťazstvami postúpila bez problémov do priamej eliminácie. Šermovala s prehľadom a istotou 
s papierovo slabšími pretekárkami (Karamete vrátila prehru zo skupiny v Bourges na MEK). V zápasoch, 
ktoré prehrala bol vidieť zbytočný rešpekt, ktorý tie pretekárky rýchlo vycítili a oba zápasy prehrala 
podobným spôsobom, hoci hlavne Francúzka vôbec nemala nejakú zjavnú prevahu. 
V priamej eliminácii bola nasadená ako 37. zo 63 postupujúcich a za súperku dostala Sinyta Alexandru 
(UKR), s ktorou hladko prehrala 4:15. 
Hodnotenie: pozitívne hodnotím bezproblémový postup z kola v oboch súťažiach, kadetiek aj junioriek, čo 
považujem za dôležité, keďže potvrdiť dobré výsledky v dlhodobom období počas sezóny je niekedy 
problematické preukázať na jedinej súťaži, ako sú ME alebo MS. Očakával som lepší výkon v skupine 
v dvoch prehratých zápasoch i PE, kde všetky tri zápasy budili dojem, že šermuje s nimi vo vedomí, že sú to 
pretekárky z krajín, ktoré prišli pre medaily a ona sa za takú necítila. Vzhľadom na vek pretekárky to nie je 
nič neobvyklé a je predpoklad, že už v budúcej sezóne sa dosiahne pokrok aj v tejto oblasti.“ 
 
 
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 3 
mieste. V skupine vyhrala 1 zápas nad: Yeung /HKG/ 5:4 a prehrala štyri zápasy s: Zamlin /ISR/ 3:5, Bailey 
/FRA/ 3:5,  Rivero /VEN/ 2:5 a Melentieva /RUS/ 1:5. 
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 67. mieste. 
Nakoľko sa MSJ zúčastnili osobný tréneri všetkých pretekárok (Cellerová – J. Králik, Pokorná – 
G.Valacsay, Bokorová – J.Nagy), bola možnosť aby každý tréner odkaučoval svoju pretekárku. Prikladám 
hodnotenie Kataríny POKORNEJ  od osobného trénera pána Gergelya VALACSAYHO: 
„Katka štartovala na svojich druhých Majstrovstvách sveta junioriek. Po nesplnení A kritérií musela 
cestovať na vlastné náklady. Naše ciele boli aspoň postúpiť do 64 člennej eliminácie. Od začiatku sezóny do 
konca decembra 2008 šermovala veľmi vyrovnane, ale od januára 2009, keď prehrala na SPJ v Budapešti s 
maďarkou Rimán 15 : 1  psychicky nezvládla nasledovné turnaje SPJ  (viď. SPJ Waldkirch,  SPJ Zagreb, 
MSJ Belfast).  
Skupina Katky bola vyrovnaná. Prvý zápas šermovala s pretekárkou z Ruska s ktorou prehrala hladko 1:5. 
V tomto zápase šermovala veľmi nervózne, akcie neboli pripravené na nohách, útočila z veľkej vzdialenosti. 
Druhý zápas prehrala s Francúkou Bailey /FRA/ 3:5. V tomto zápase už sily boli do 3 vyrovnané, ale potom 
z ničoho nič dostala dva lacné zásahy. Po zápase som cítil veľkú nervozitu pretekárky, povedal som jej nech 
sa ukludní a koncentruje na nasledujúci zápas. Šermovala s Zamlin /ISR/, vyhrávala 3:2, vtedy som jej 
kričal , že má čas a nech pripravý akcie, ale neposlúchala moje pokyny a počas 15 sekúnd dostala 3 zásahy 
a prehrala zápas. Potom šermovala so súperkou z Venezuely kde prehrala 2:5 ( nervozita, dekoncen-
trovanosť). Posledný zápas šermovala proti Yeung /HKG/ už prehrávala 1:4 a potom otočila zápas 5:4. 
S výsledkom nie som spokojný, ale budeme na jej nedostatkoch pracovať.“ 
 
 
 
 
 
 



MSJ 2009 – Fleuret juniorky družstvá             štartovalo 21 družstiev z 21 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené 
 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo junioriek klasifikované na 17. mieste z 21 
družstiev. V boji o postup do 16 člennej eliminácie sme za súpera dostali družstvo Českej republiky 
(nasadené č. 16), ktoré poznáme a máme dobre zmapované. Družstvo z Čiech je približne rovnako silné ako 
naše. Na čele má skúsenú Elišku Šabartovú posledným rokom juniorku, mladú ale tiež veľmi skúsenú 
Andreu Bímovú a Táňu Vrtalovú, ktorá je najslabšou časťou Českého družstva. Na poslednom meraní síl 
v októbri v Amsterdame na MEJ sme družstvo z Čiech porazili. Takže pred zápasom sme zvolili podobnú 
taktiku – víťazné družstvo sa nemení (poradie zápasov podobné ako v Amsterdame – zakončovala 
Cellerová, pred ňou Pokorná a prvá končí Bokorová). Češky zmenili – neimprovizovali ako v Amsterdame 
a zakončenie nechali na najskúsenejšú Šabartovú, ktorá odšermovala veľmi dobrú sezónu. Z našich 
pretekárok pred zápasom bolo cítiť nervozitu. Výťazstvo z Amsterdamu ich ťažilo, darmo som pred 
zápasom zdôrazňoval, že sme pomerne vyrovnané družstvo s Češkami, nech šermujú uvoľnene chceli 
potvrdiť víťazstvo z Amsterdamu. Z našich pretekárok najlepšie zašermovala Katarína POKORNÁ, ktorá 
síce nevynikla takticky ale veľkým chcením a dynamikou sa snažila napraviť si reputácia z pokazenej 
súťaže jednotlivkýň. Žiaľ druhé dve pretekárky jej nedokázali sekundovať. Kristína šermovala veľmi 
nervózne, bála sa zariskovať, nervozita ju podobne ako v kadetkách doslova paralyzovala. Chýbala 
tvorivosť. Michala, ktorá väčšinou družstvo skôr ťahá v tomto zápase sklamala. Ako jediná prehrala 
s Vrtalovou 1:5, (ktorú Pokorná porazila 11:4 a Bokorová 8:5) a tento zápas sa pravdepodobne stal aj 
rozhodujúcim. České družstvo mohutne povzbudzované českou výpravou od  tohto okamžiku kontrolovalo 
zápas aj stav. Po štvrtom zápase sa ešte naskytla možnosť – Pokorná v zápase s Vrtalovou dotiahla na 19:19 
v ďalšom zápase však dobre šermujúca Eliška Šabartová hladko porazila Kristínu Bokorovú 6:3 a zase sme 
prehrávali. Vzápätí ďaľšia prehra Cellerovej s Bímovou na 5:1 spečatila osud zápasu. Na konci ešte 
Bokorová s Vrtalovou kozmeticky upravila skóre ale ani Pokorná a ani Cellerová už nemali dostatok 
morálnych síl otočiť stav zápasu v náš prospech.  O našej prehre rozhodlo aj to, že kým v Amsterdame sme 
v osobných súbojoch vyhrali 6 zápasov, zatiaľ v Belfaste len 2 zápasy, čo je veľmi málo. 
 
Skóre našich pretekárok:  Pokorná  +   4  ( 18/14  - 4/5,11/4,3/5)    

Bokorová -    2  ( 14/16 – 3/5, 3/6, 8/5 ) 
Cellerová -    8  (   7/15 – 1/5, 1/5, 5/5)  
 

Pre porovnanie uvádzam aj skóre našich pretekárok z víťazného stretnutia na MEJ 08 v Amsterdame. 
 

Amsterdam MEJ 08 
Skóre našich pretekárok:  Pokorná       0  ( 12/12  - 3/2,1/4,8/6)    

Bokorová +   3  (12/  9 – 4/7,5/1,3/1 ) 
Cellerová +   4  (20/16 – 4/1,3/4,13/11)  
 

 
V konečnom poradí sme skončili na 17. mieste..  
S výkonom družstva nie som spokojný. 
 
 
 



Príprava na MEK pre fleuret kadetov na základe plánu prípravy na sezónu 2008-09 prebiehala 
formou : 

- začiatok sezóny 11.augusta 2008 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu v Šamoríne a Bystřici pod Pernštejnem  (11.VIII.-

31.VIII. 2008)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-14.IX.2007)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín 
- krátkodobé tréningové pobyty Tata, (17.-18.IX.2008)     
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Salzburg, Warszawa, Pisa, 

Bratislava Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Budapest/ 
- Záverečné sústredenie pred MSK spolu s maď. Reprezentáciou v Šamoríne /15.-18.II.2009/ 
- Záverečné sústredenie pred MSKaJ spolu s Maď. a Rak. reprezentáciou v Tate /16.-20.III.09/ 
- Celler, Králik, Joniak – záverečné sústredenie pred MSKaJ v Kodani /25.-29.III.09/  
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený dobre. Nikolas SZIKELA absolvoval trénerom stanovený plán bez 
väčších výpadkov. Záverečné sústredenie spolu s Maďarskou a rakúskou reprezentáciou pred MEK 09 
v Šamoríne a tesne pred Majstrovstvami sveta kadetov v Tate pridalo Nikolasovi na sebadôvere. Po nie 
vašmi úspešných Majstrovstvách Európy kadetov sme sa na školách i vo voľnom šerme zamerali na lepšie 
zvládnutie zápasov na 5 zásahov, ktoré sa na MSKaJ javia ako veľmi dôležité, kvoli získaniu lepšieho 
umiestnenia v tabulke priamej eliminácie a tým väčšinou aj ľahšieho súpera. Prístup k tréningom u Nikolasa 
sa postupne zlepšoval, jeho výsledky počas roku zvyšovali jeho motiváciu.   
Juniori, keďže sa jedná o komletné družstvo z STU Bratislava, tak záverečnú prípravu absolvovali pod 
vedením reprezentačného trénera Júliusa Králika doma i v zahraničí (záverečné sústredenie na 
medzinárodnom Campe v Dánsku). 
 
 
Kadetské turnaje - kadeti 
20.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt   56 pret./    7 štátov 24.m. Szikela  
04.10.08 EPK Budapest 163 pret./  15 štátov  113.m. Szikela 
18.10.08 Coupe de Samaria Šamorín 104 pret./  12 štátov 13.m. Szikela     
15.11.08 EPK Salzburg 115 pret/   12 štátov        13.m. Szikela 
13.12.08 MT Mődling   52 pret./    6 štátov  9.m. Szikela  
11.01.09 EPK Warszawa   77 pret./    8 štátov 9.m. Szikela 
07.02.09 EPK Pisa 170 pret./ 11 štátov 20.m.Szikela 
14.02.09 EPK Dunajský pohár Bratislava 138 pret./ 15 štátov 16.m.Szikela 
05.03.09 MEK Bourges   80 pret./ 28 štátov 53.m. Szikela 
 
 
MT + Svetové poháre juniorov 
27.09.08 MT juniorov Warszawa   83 pret./   5 štátov 17.m. Králik, 38.m. Celler, 51.m. Joniak   
12.10.08 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 128 pret./ 20 štátov 36.m. Joniak,  77.m. Celler, 83.m. Králik  
25.10.08 MT U-23 Budapest   32 pret./   5 štátov 18.m. Králik 
26.10.08 SPJ Montreal   38 pret./   5 štátov 8.m. Celler 
04.11.08 MEJ Amsterdam   87 pret./ 28 štátov 61.m. Joniak,  80.m. Králik, 82.m. Celler 
09.11.08 SPJ Luxembourg   85 pret./ 17 štátov 30.m. Králik, 43.m. Joniak, 50.m. Celler 
23.11.08 MT seniorov Šamorín   23 pret./   3 štáty 3.m. Králik, 3.m. Joniak, 11m. Celler 
30.11.08 SPJ Leszno   84 pret./ 11 štátov 15.m. Celler, 18.m. Joniak 
07.12.08 SPJ Lignano   98 pret./ 15 štátov 32.m. Králik, 88.m. Celler 
14.12.08 SPJ  Steinfurt   77 pret./ 12 štátov 68.m. Králik 
03.01.09 SPJ Budapest 137 pret./ 22 štátov 81.m. Joniak, 104.m. Celler, 118.m. Králik 
07.02.09 SPJ Moedling 136 pret./      štátov 54.m. Celler, 81.m. Joniak, 100.m. Králik 
21.02.09 SPJ Viana do cast.   67 pret./  15 štátov 35.m. Celler, 39.m. Joniak, 47.m. Králik 
21.03.09 M-SR juniorov Šamorín   14 pret./ 1 štát 2.m. Celler, 3.m. Králik 
 
 



MSK 2009 – Fleuret kadeti            84 pretekárov / 39 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Nikolas SZIKELA           -  29 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do  prvej polovice štartovného poľa – splnené  36. miesto 

  
 
Nikolas SZIKELA – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 3 mieste. V skupine 
vyhral 5 zápasov nad: Toldo /BRA/ 5:1, Pym /RSA/ 5:2, Tsoronis /DEN/ 5:3, Fidanov /BUL/ 4:3, Ritsch 
/AUT/ 4:3 a prehral 1 zápas s: Chen /CHN/ 0:5. 
Po prvom kole bol do úplnej 64 člennej eliminácie nasadený na 19. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárov  prehral s Llavador /ESP/ pomerom 4:15. 
 V súťaži skončil na 36. mieste. 
Pre Nikolasa to boli prvé Majstrovstvá sveta, na ktoré sa prebojoval na základe výsledkov z Európskeho 
pohára kadetov. Mesiac pred Majstrovstvami sveta sa zúčastnil Majstrovstiev Európy kadetov na ktorých 
šermoval veľmi zle. Bolo otázne či sa mu podarí po neúspešných MEK 2009 vrátiť ku koncepcii, ktorá mu 
počas sezóny priniesla pekné výsledky. Nikolas začal v priemerne silnej skupine celkom dobre. Sústredene 
odšermoval skupinu v ktorej prehral len jeden zápas s veľmi pohyblivým Číňanom, ktorý mu veľmi 
nesedel. 
Až dva zápasy odšermoval na čas na 4:3. Po prvom kole v zápase o postup medzi najlepších 32 pretekárov 
sa stretol so 49.nasadeným Španielom Llavadorom, ktorého štýl (rýchle útoky, väčšinou bez alebo len 
s krátkou prípravou končiace coupé bodom striedavo na rameno alebo na brucho) mu zjavne nesedel a tak 
podobne ako na MEK utrpel vysokú porážku 4:15. Za zmienku stojí, že po uvedenom zápase Španiel hladko 
vyradil aj minuloročného víťaza Európskeho pohára maďara Gábora Németha. Nikolas na uvedených 
majstrovstvách šermoval oveľa lepšie ako na MEK, žiaľ behaví súperi ako Číňan alebo Španiel sú pri jeho 
súčasnej práci nôh nad jeho sily. Jeho 36 miesto je prijateľné aj keď si myslím, že pri inej konštelácii v 64 
člennej eliminácii mohol dosiahnuť na viac. 
S jeho umiestnením ako aj zvolenou taktikou v niektorých zápasoch som spokojný len čiastočne. 
 
 
+ pozitíva: Oproti MEK lepšia koncentrácia, pomerne veľká istota pri krytoch, keď sa na ne sústredí. 
Chladná hlava – nepatrí medzi veľmi sa stresujúcich pretekárov. 
 
- negatíva:  Po dobre a koncentrovane prevedených kryt odbodoch, často ľahko predané zásahy kvôli zle 
zvolenej stratégii. Pri útokoch dlhé akcie, v ktorých príliš sťahuje ruku (schováva čepel). Pri nepriaznivo sa 
vyvíjajúcich zápasoch malá ochota pokúsiť sa plniť pokyny trénera. 
 
 
 
MSK 2009 – Fleuret juniori            114 pretekárov / 53 štátov. 
 
Nominačné kritériá :  Pavol Celler         -  12 bodov do SPJ – čiastočne splnené nominačné kritériá 
                Jakub Joniak       -    8 bodov do SPJ – čiastočne splnené nominačné kritériá 
                                   Andrej Králik      -    8 bodov do SPJ – čiastočne splnené nominačné kritériá               

 
Výkonnostné ciele : 2 x postup do 32 člennej eliminácie –  nesplnené  58., 64., a 77. miesto  

  
 
 



Pavol CELLER – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 2-3 mieste. 
V skupine vyhral 2 zápasy nad: Souza /BRA/ 5:0, Macedo /POR/ 5:3 a prehral 4 zápasy s : Dudiak /CAN/ 
4:5, Paghiev /MDA/ 3:5, Vilalobos /PER/ 2:5 a Lari /ITA/ 0:5. 
Do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadený na 77. mieste. V zápase o postup medzi najlepších 64 
pretekárov  prehral s 52. nasadeným Mexičanom Arizagom  pomerom 8:9. 
 V súťaži skončil na 77. mieste. 
Nakoľko Pavol šermoval v inej sále ako Andrej a Jakub v prvom kole som sa ho snažil couchovať ja. Július 
Králik zostal s Andrejom a Jakubom. Pavol sa rozbiehal pomalšie. Prvý zápas bol poznačený väčšou 
nervozitou, aj keď sa už jedná o skúseného pretekára, ktorý už absolvoval viacero Majstrovstiev sveta. 
Zvolená taktika Pavla nebola zlá, vychádza zo spôsobu šermu, ktorý produkuje. Mne skôr chýbala väčšia 
výbušnosť a aj rýchlosť. Pavol oproti minulým rokom stratil na razancii a preto sa častejšie stávalo, že 
útoky boli dobre prevedené aj finty sa vydarili ale končili 5-10 cm pre platným povrchom súperov pričom 
pri druhých intenziách prevádzaných so skracovaním vzdialenosti nestačil patrične rýchlo ubrzdiť pohyb 
a cez kryty súperi často prechádzali. Uvedený turnaj poznamenala aj vyššia nervozita. Škoda lebo 
minimálne zápas s Kanaďanom a Peruáncom mal vyhrať. 
S jeho umiestnením a ani so šermiarskym výsledkom nie som spokojný. 
 
+ pozitíva: Po vyslovene slabšom začiatku sa dokázal mobilizovať a nakoniec postúpiť, pričom v zápase 
priamej eliminácie šermoval pravdepodobne najlepšie. Škoda tesnej prehry. 
 
- negatíva:  Slabší pohyb, mal som dojem, že Paľo bol na MSJ nad svojou optimálnou súťažnou váhou. 
Veľmi veľa nepresných alebo krátkych zásahov. Veľká nervozita. 
 
 
Andrej Králik – osobný tréner Július KRÁLIK . Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 3-4 mieste. 
V skupine vyhral 2 zápasy nad: Pinto /COL/ 5:1, Lacarrrubba /PAR/ 5:3 a prehral 4 zápasy s : Jorgensen 
/DAN/ 3:5, Lecocq /BEL/ 3:5, Gomez /MEX/ 1:5 a Sham /HKG/ 1:5. 
Do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadený na 76. mieste. V zápase o postup medzi najlepších 64 
pretekárov  vyhral s 53. nasadeným Španielom  Llavadorom  pomerom 15:13, v boji o postup do 32 člennej 
eliminácie prehral s 12 nasadím Lukashevichom /BLR/ pomerom 9:15. 
 V súťaži skončil na 64. mieste. 
 Keďže prvé kolo sa šermovalo v dvoch halách pri Andrejovi a Jakubovi ostal ich osobný tréner Július 
KRÁLIK – prikladám jeho hodnotenie:  
„Andrej začal zápasy v skupine víťazstvom Kolumbijcom a následnou prehrou s Mexičanom. Až neskôr sa 
ukázalo, že Mexičan vôbec nebol outsiderom a prehral až zápas o 8-členné finále o jediný zásah! V skupine 
to však Andreja vyviedlo z konceptu, lebo si myslel, že to malo byť jasné víťazstvo a ďalšie zápasy potom 
prehral (DEN, BEL a HKG) okrem zápasu s Paraguajcom, ktorý všetky zápasy v skupine prehral. S danými 
výsledkami bolo zrejmé, že bude mať zlé nasadenie, ak vôbec postúpi. Napokon postúpil ako č. 76 a za 
súpera dostal Španiela Llavadora. Vo vyrovnanom zápase, kde však ku koncu stretnutia prehrával 13:10 sa 
nezvyčajným spôsobom zmobilizoval a zápas vyhral  15:13, čím sa prebojoval do bodovanej eliminácie 64. 
V zápase s Bielorusom Lukashevichom od začiatku prehrával, ale šermom na slušnej úrovni striedavo skóre 
doťahoval, čím zasa vyprovokoval súpera k väčšiemu nasadeniu a zápas mal vďaka tomu na danú fázu 
turnaja dobrú úroveň. Po prehre 15:9 bol v konečnom poradí klasifikovaný na 64. mieste.  
Celkové hodnotenie mi vychádza skôr pozitívne, keď výkonom a výsledkom v priamej eliminácii sa 
rehabilitoval za horšie výsledky v skupine. Najdôležitejšia sa mi javí úloha, pre ďalšiu sezónu výrazne 
zlepšiť prácu v skupinách tak, aby sa jeho výkon stabilizoval a hlavné sústredenie by malo nasledovať 
v zápasoch priamej eliminácie, kde sa musí stať spôsob boja, aký predviedol so Španielom, jeho dobrým 
štandardom.“ 
 
 
 



Jakub JONIAK – osobný tréner Július KRÁLIK.  
Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 3-4 mieste. V skupine vyhral 3 zápasy nad: Tay /SIN/ 5:1, 
Wohlgemuth /AUT/ 5:3, Abello Navas /ARG/ 5:3 a prehral 3 zápasy s : Choupenitch /CZE/ 4:5, Tony 
Helissey /FRA/ 2:5 a Hedenskog /SWE/ 1:5. 
Do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadený na 61. mieste. V zápase o postup medzi najlepších 64 
pretekárov  vyhral s 68. nasadeným Portugalcom  Ramosom  pomerom 15:6, v boji o postup do 32 člennej 
eliminácie prehral so 4.nasadím Sinorackim /POL/ pomerom 8:15. 
V súťaži skončil na 58. mieste. 
Keďže prvé kolo sa šermovalo v dvoch halách pri Jakubovi a Andrejovi ostal ich osobný tréner Július 
KRÁLIK – prikladám jeho hodnotenie: 
„Jakub je typ, ktorý sa zvyčajne pomalšie rozbieha, ale zvyčajne dokáže počas súťaže pridávať, čo sa 
potvrdilo aj v Belfaste. V prvom kole vyhral iba 3 zápasy (SIN, AUT a ARG) a rovnako prehral 3 (FRA, 
CZE a SWE). Zápas s Tony Helissayom, majstrom Európy (FRA) bol veľmi kvalitný, čo je tiež 
charakteristické (viď zápas so Zherebchenkom - RUS v Amsterdame, ktorý mal úroveň finálových zápasov 
MEK), keď proti špičkovým súperom aj on dokáže produkovať vrcholový fleuret, žiaľ bez potrebného efektu 
vo forme víťazstiev. Naopak, s nechuťou šermuje proti deštruktívnemu šermu, aký produkoval Choupenitch 
(CZE), ktorý celý zápas postavil na zohýbaní sa a súčasnom bodaní do útoku s nádejou, že sa súper netrafí, 
čo mu nakoniec vyšlo, hoci Jakub viedol 4:2...Z priemerného prvého kola pri nasadení na 61. mieste vyšiel 
pomerne ľahký súper do priamej eliminácie – Ramos (POR), ktorý mal síce tiež 3 víťazstvá v prvom kole, 
ale Jakub mu nedal žiadnu šancu a suverénnym spôsobom zvíťazil 15:6. Potom ho už čakal ťažký súper 
Sinoracki (POL), nasadený ako č.4, ktorý sa veľmi dobre pripravil na zápas, lebo vedel, že s Jakubom ak 
nezíska náskok na začiatku zápasu, potom už to môže byť ťažké. Taká stratégia vyšla a kým si Jakub 
uvedomil, čo sa deje bolo rozhodnuté, lebo náskok 7 zásahov sa pri danej úrovni oboch šermiarov nedal 
zlikvidovať. Celkovo hodnotím pôsobenie Jakuba na MSJ 2009 v súťaži jednotlivcov ako priemerné, zo 
skupiny postúpil bez problémov, prvú elimináciu odšermoval veľmi dobre, škoda úplného výpadku pri 
nástupe Sinorackého. Keďže som pobehoval medzi planšami, nebol čas na dôkladnejšiu prípravu na tento 
zápas, zatiaľ čo súper to urobil veľmi dôsledne, keďže s poľským družstvom sa pripravujeme tradične aj 
pred sezónou na sústredení v Poľsku a teda vzájomne sa dobre poznáme. V konečnom poradí skončil Jakub 
na 58. mieste, čo určite nezodpovedá jeho šermiarskym kvalitám. Pre budúcu sezónu po dohode s ním 
predpokladám výrazne zlepšenie práce a zvýšenie intenzity hlavne v tréningoch, napriek tomu, že študuje 
v Prahe a v materskom Klube trénuje iba sporadicky, čomu bude zodpovedať letná príprava a tradičné 
sústredenie v Poľsku.“ 
 
 
MSJ 2009 – Fleuret juniori družstvá             štartovalo 21 družstiev z 21 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : do 16. miesta   - splnené 15. miesto 
 
 
Nakoľko počas MSJ vo fleurete juniorov družstiev bol prítomný už len osobný tréner fleuretistov Július 
KRÁLIK Prikladám jeho hodnotenie:  
 

Správa trénera k súťaži družstiev vo fleurete juniorov. 
 
Na základe výsledkov v súťaži jednotlivcov, ktoré boli neboli ideálne, ale súčasne boli celkom slušné, keď sa 
všetci traja prebojovali do priamej eliminácie bolo družstvo SVK nasadené ako 18. V jednotlivcoch Celler 
prehral v T-128 v nadstavenom čase o jediný zásah, dvaja postúpili do T-64, kde mal šancu Joniak aj na 
prípadný postup do T-32, ale nevyšlo mu to. Súperom bolo družstvo Česka, ktoré bolo nasadené ako 15. 
Stretnutie však od začiatku neprebiehalo podľa papierových predpokladov, lebo naše družstvo nedalo 
súperovi prakticky žiadnu šancu a postupne zvyšovalo náskok až na 18 zásahov (!) a iba v posledných dvoch 
štafetách Celler i Joniak dovolili svojím súperom minizápasy vyhrať, čo však bolo evidentne dané istotou, že 



stretnutie je už vyhraté a šetrili sa na ďalšieho súpera. Celkovo SVK zvíťazilo 45:31 a podalo najlepší 
výkon, aký som doposiaľ od tohto družstva videl. 
V ďalšom zápase nastúpilo družstvo proti najväčšiemu favoritovi Majstrovstiev – Taliansku 
a predpokladalo sa, že to bude od začiatku iba o tom, koľko zásahov dokáže Slovensko dosiahnuť. 
Prekvapujúco slovenské družstvo pokračovalo v dobrom výkone a pritiahlo záujem aj ďalších delegácií, 
hlavne vo chvíli, keď po piatej štafete bolo vďaka dvom vyhratým minizápasom Cellera a Joniaka skóre 
vyrovnané 22:22. Ako sa neskôr ukázalo, taký výkon voči Talianom v Belfaste nedokázal podať nikto! 
Všetky ďalšie družstvá prehrávali od začiatku do konca a napr. Poľsko dalo iba 16 zásahov. Slovensko 
napokon prehralo 32:45, ale aj strieborná Kórea dala iba 34 zásahov. 
Šermiarsky výkon a výsledok hodnotím veľmi pozitívne, počas stretnutia s Talianskom sa dostalo družstvu 
viackrát potlesku na otvorenej scéne od iných delegácií a pochvaly od zahraničných trénerov, ktorí to 
sledovali. 
 
Július Králik 
tréner zodpovedný za fleuret muži 
osobný tréner členov družstva 
 
 
 
Záver: Celoročná príprava na uvedený vrchol sezóny prebiehala bez vetších komplikácií. Chlapci aj 
dievčatá išli na Majstrovstvá sveta po absolvovaní stanovených kvalifikačných i tréningových turnajov ako 
i po absolvovaní stanovených turnajov svetového pohára juniorov/iek a Európskeho pohára kadetov/tiek. 
Osobnými trénermi plánované tréningové dávky boli u pretekárov a pretekárok trénujúcich v Šamoríne 
plnené.  Podobne boli plány osobného trénera v STU Bratislava plnené pretekármi z STU Bratislava. 
Plánované sústredenenia sme absolvovali. 
Výsledky dosiahnuté na MSKaJ 2009 sú až na vypadnutie Bokorovej v kadetkách a Pokornej v juniorkách 
z prvého kola prijatelné, aj keď sme nedosiahli výsledky ktoré sme plánovali. 
 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI a Gergelyovi VALACSAYMU, ako aj 
celému realizačnému týmu, predstaviteľom klubov z ktorých uvedení pretekári a pretekárky vzišli, i 
rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov v sezóne 2009-10.  
 
 
V Šamoríne 25.IV.2009       


