
Správa trénera kordovej časti reprezentácie na MS – J 2009 v Belfaste. 
 
 
Zloženie výpravy : Farmer Alexander, štartoval v kat.kadetov, bol nominovaný z prvého 
miesta v nominačnom rebríčku. 
Karkalík Matej, štartoval v kat.juniorov, bol nominovaný z prvého miesta nom.rebríčku. 
Barániková Dagmar štartovala k kat. junioriek splnený A limit. 
 
Tréner kordu Érsek Árpád. 
Presun na miesto podujatia bol letecky z Viedne, ako druhá časť výpravy pod vedením pána 
Baránika. 
Ubytovanie bolo zabezpečené v novostavbe internátovej časti Univerzity, ktorá vôbec 
nevyhovovala  požiadavkám pre zabezpečenie služieb spojenými s bezstarostnou prípravou na 
podujatie, ako sú MS  . Bolo to postačujúce pre turistiku.  Nebola možnosť stravovania – 
reštaurácia bola vzdialená asi 3 km. bez dopravy. Raz tiekla studená – raz teplá voda. 
Možnosť raňajkovania podľa vlastného výberu, ale vlastnou réžiou. V blízkosti bol jeden 
malý obchodík. Myslím si a som o tom presvedčený, že kto ide robiť na svetovom podujatí 
výsledok  musí mať aj adekvátne zabezpečenie – čo v tomto prípade nie je možné 
konštatovať. Ako som už spomenul, pre turistiku a úsporu finančných prostriedkov určených 
na stravovanie to vyhovovalo. V tomto zariadení bývali len výpravy : Kanady, Južnej Afriky 
a pár osamelých šermiarov. 
K vystúpeniam našich šermiarov :  
MS – J predchádzala plánovaná príprava / Barániková / tak doma , ako v zahraničí. V prvej 
fáze sa zameralo na plnenie limitov a v záverečnej fáze samotná príprava na MS – J. Na 
základe nových nominačných kritérií sa potvrdilo, že body získané na najsilnejších turnajoch 
SP napovedia aj konečné umiestnenie pretekárov a to platí aj vo všeobecnosti. Pod mojim 
vedením pretekárka Barániková absolvovala celú naplánovanú prípravu tak doma / za našich 
podmienok/ ako v zahraničí, hlavne v Budapešti a Tate. Veľkú snahu si vážim u pretekára 
Karkalíka, ktorý v daných možnostiach plnil potrebné tréningové dávky. Plnenie 
dostatočného tréningu absentovalo u pretekára Farmera – celú sezónu aj na domácich 
povinných spol.tréningoch, ale  chýbal aj na záverečnom sústredení. K tomuto záveru sa ešte 
vrátim pri návrhoch a opatreniach. 
Na základe môjho osobného rozhovoru pred konečnou nomináciou pretekárov, ktorí sa 
zúčastnili na základe postavenia v nominačnom rebríčku /1m/.i keď som predpovedal ich 
slabú pripravenosť, ani jeden z osobných trénerov / Bottan, Linder/ nenavrhli ich neúčasť a ja 
som nemal možnosť zmeniť nomináciu. V jednom prípade som to vedel spraviť pri 
Gabašovej, ktorá je mojou pretekárkou, kde som jej navrhol možnosť lepšej prípravy na 
budúcu sezónu, ako o tom som informoval aj predsedníctvo SŠZ.  
 
Vystúpenie pretekára Farmera som nemal možnosť vidieť, nakoľko sme pricestovali neskôr, 
ako druhá čas výpravy. Jeho umiestnenie: 91.m. z 103 štartujúcich. Vyradený z prvého kola 
s 1 víť/s pretekárom z Írska. Dal 14 / 27 zásahov / -13/. 
Karkalík : umiestnenie 135.m. z 139 štartujúcich. Bez víť. Dal 7 zásahov. Pretekára som videl 
šermovať, žiaľ  snaha na MS je málo. Pretekár sám konštatoval, že jeho technická 
pripravenosť je na veľmi slabej úrovni. Jednoducho nie je naučený. Ešte aj  veľká snaha 
pracovala proti nemu, kedy sa  nevedel rozhodnúť ako zareagovať. V príprave odviedol čo sa 
dalo, žiaľ je treba konštatovať, že úroveň juniorského kordu je slabá a pripravenosť – 
naučenosť  pretekárov nie je dostačujúca.  
Barániková : umiestnenie 21.m. z 102 pretekárok. V skupine až na prvý zápas šermovala 
stabilne mala 4 víť./1 prehru. V priamej eliminácii v prvom zápase hladko porazila pretekárku 



z Anglicka 15/6, ale prehrala hladko 15/7 s pret. Z USA. V tomto zápase bol rozhodujúci 
razantný úvod súperky, ktorú už neskôr bolo ťažko dobehnúť. Prehrala svojou 
nerozhodnosťou a bojazlivosťou. Na tieto MS – J bola dobre pripravená., čo potvrdzovala aj 
na turnajoch SP, kde po skončení obsadila 14.m. so 60 bodmi. S výsledkom nie som 
sklamaný, ale očakával som umiestnenie do 16m.  
 
Návrhy na opatrenia :  
         - dopracovať štatút reprezentanta SR, kde treba zakotviť účasť na plánovaných      
spoločných akciách – záverečná príprava, spol. tréningy, ako povinnosť reprezentanta 
a potom sa dá pristúpiť k nenominácii na vrcholné podujatia aj z prvého miesta nominačného 
rebríčka.  

- ubytovanie  a ostatné služby s tým spojené pre pretekárov, ktorí majú na dobré 
umiestnenie je potrebné zabezpečiť komplexnejšie a profesionálnejšie. /toto sme už 
zažili aj v Turecku/. 

- potvrdenie nominačného kľúča potvrdili aj tieto MS – J. Lepšie umiestnenia získali 
len pretekári, ktorí buď splnili, alebo prekročili požadovanú hranici bodov. 

- je potrebné si stanoviť pojem – mimoriadny výsledok 
- som proti masovým zájazdom na vrcholné podujatia, ako to bolo aj teraz aj keď pod 

heslom „ na vlastné náklady „ ale bez výkonnosti ! 
 
K nepríjemnej udalosti – vylúčenia vedúceho Slovenskej výpravy  pána Králika /čierna karta/ 
sa vyjadrím neskôr. 
 
 
V Bratislave    30.04.2009                                                   Érsek Árpád reprez. tréner  kordu             

 
 
 


