
 
 
 
 

 
Správa o účasti na prvých Európskych hrách 

v Baku /AZE/ 19.VI.-28.VI.2015 
 

Predkladá:  Ing. Miroslav BARÁNIK –  ved. výpravy a zodpovedný tréner za kord ženy /prezident SŚZ/ 
Jozef NAGY – zodpovedný tréner za fleuret 

 
V dňoch 23. júna až 27. júna 2015 sa v Baku /AZE/ konali šermiarske súťaže na I. Európskych hrách. 
Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme na základe splnenia kvalifikačných kritérií Európskeho 
šermiarskeho zväzu reprezentovali: 

 
 Dagmar CIPÁROVÁ /BŠK Martinengo Bratislava/  - kord ženy  
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/   - fleuret ženy  
 Dávid VÉGH  /KŠ Šamorín/    - fleuret muži 

                                    
Ako tréneri boli Slovenským šermiarskym zväzom nominovaní: 

  Miroslav BARÁNIK        - kord 
 Jozef NAGY       - fleuret 

 
Nominačné kritériá pre šerm. 
V šerme stanovil Európsky šermiarsky zväz tri spôsoby možnosti kvalifikácie na Európsky hry 2015. 

I. kritérium:  Na EH postupuje prvých 5 európskych družstiev (4 pretekári) zo svetového pohára 
družstiev v každej zbrani + družstvo usporiadateľa, ak usporiadateľ družstvo nepostaví, tak 
prvých 6 družstiev svetového pohára v každej zbrani (24 pretekárov v každej zbrani). 

II. kritérium:  na EH postupuje 8 najvyššie postavených európskych pretekárov/rok zo svetového 
pohára jednotlivcov,  ale len po jednej z každej krajiny  (8 pretekárov v každej zbrani), zo štátov, 
ktoré nestavajú družstvá. 

III. kritérium: na EH postúpia prví štyria pretekári z kvalifikačného turnaja, na ktorý môže jedného 
pretekára nominovať každá krajina, ktorá ešte v danej zbrani nemá na základe kritérií I a II. 
zastúpenie (4 pretekári). 

Spolu to predstavuje  36 pretekárov štartujúcich na EH v Baku v každej zbrani.  
 
Michala CELLEROVÁ sa kvalifikovala na EH na základe kritéria č. II zo 114. miesta Svet. pohára 
Dagmar BARÁNIKOVÁ a David VÉGH na základe kritéria č. III.  z  kvalifikačného turnaja. 
           
Príprava na EH pre kord prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 2014-15 formou : 

- začiatok sezóny  1.augusta 2014 
- tréningy v BŠK Martinengo ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu Hodruša Hámre  (09.8.-15.8. 2014)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu Bratislava (18.8.-07.9.2014)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý štvrtok od 18,00 do 21,00 hodiny v hale Mladosť 
- krátkodobé sústredenia v klube MTK Budapešť október, november, február, marec, apríl, máj 
- sústredenie v Tate s maďarskými reprezentantkami v novembri 2014, januári, marci, máji 2015  



- sústredenie na konci apríla 2015 v Paríži v klube Racing spolu s pretekárkami FRA, ktoré sa 
pripravovali na SP   

- prípravné turnaje pre nás boli hlavne satelitné turnaje 
- účasť na Majstrovstvách Európy 2015 Montreaux – Cipárová Dagmar 
- rehabilitácia, relaxácia /strečing, sauna, masáž/, fyzioterapeut 
- 2x týždenne získavanie kondície s kondičným trénerom 

 
 
Príprava na EH pre fleuret prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 2014-15 formou : 

- začiatok sezóny  1.augusta 2014 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Šamoríne a Bratislave  (04.8.-17.8. 2014)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (18.8.-07.9.2014)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- krátkodobé sústredenia v klube Honvéde Budapešť október, november, február, marec, apríl, máj 
- sústredenie v Tate v marci 2015  
- sústredenie v Šamoríne spolu s pretekárkami JAP, AUT, CZE v novembri 2014  
- prípravné turnaje / Medzinárodné turnaje - Graz 

    / Európskeho pohára U23 – Brno, Viedeň, Budapešť 
          / Satelity FIE – Kemer, Kodaň, Londýn 

    /Turnaje Svetového pohára senioriek – St. Maur, Gdaňsk, Tauberbishofsheim/ 
- účasť na Majstrovstvách Európy 2015 Montreaux – Cellerová Michala 
- krátkodobé sústredenie marec TATA 
- rehabilitácia, relaxácia /strečing, sauna, masáž/ 

 
Dagmar CIPÁROVÁ je pretekárkou Bratislavského šermiarskeho klubu Ferdinanda Martinenga. Z trojice 
pretekárov je najskúsenejšia (v seniorskej kategórii je od septembra 2009), absolvovala asi 40 Svetových 
pohárov a rovnaké množstvo satelitných turnajov, na ktorých sa získavajú body do celkového rankingu FIE 
(svetová šermiarska federácia). V decembri 2013 si roztrhla predný krížový väz. Od 1.12.2013 začala 
kvalifikácia na EH v Baku. Dagmar po dvoch operáciách a rekonvalescencii začala s prípravou v auguste 
a do kvalifikácie sa zapojila až satelitným turnajom v októbri. Kvalifikačné turnaje končili 30.11.2014. Do 
Baku sa kvalifikovala z kvalifikácie v Budapešti z pomedzi ďalších osemnásť pretekárok. Na začiatku 
sezóny bola na 275. mieste vo svetovom poradí, do Baku išla zo 115.miesta, čo je posun o 160 miest. 
Dagmar absolvovala náročnú prípravu, počas ktorej došlo v novembri k ukončeniu niekoľkoročnej 
spolupráce s trénerom p. Drobným. Túto situáciu, na ktorú sme neboli pripravení sme riešili tak, že úlohu 
trénera suploval manžel Dagmar, Štefan Cipár, ktorý aj z tohto dôvodu ukončil svoju pretekársku kariéru. 
V záverečnej príprave na EH v Baku, prišiel vypomôcť tréner z Ukrajiny, pán Gerej.  
Cieľ: Cieľom pretekárky bolo skončiť do 20. miesta a pri troche šťastia dostať sa do osemfinále.    
 
Svetové poháre a satelity FIE 
11.10.14 Satelit FIE  Beograd     30 pret./ 10 štátov     5.m. Cipárová 
24.10.14 Svetový pohár  Legnano    219 pret./ 43 štátov 172.m. Cipárová 
01.11.14  Satelit FIE  Arhus      24 pret./ 11 štátov     5.m. Cipárová 
23.11.14 Satelit FIE  Oslo     28 pret./ 11 štátov   12.m. Cipárová 
06.12.14 Grand Prix  Doha   121 pret./ 28 štátov   61.m. Cipárová 
11.01.15 Satelit FIE  Stockholm     60 pret./ 16 štátov   22.m. Cipárová 
23.01.15 Svetový pohár  Barcelona   233 pret./ 41 štátov 148.m. Cipárová 
14.03.15 Satelit FIE  Sofia     34 pret./ 18 štátov     9.m. Cipárová 
20.03.15  Grand Prix  Budapest   219 pret./ 42 štátov 160.m. Cipárová 
26.04.15 Satelit FIE  Londýn     38 pret./ 14 štátov     7.m. Cipárová 
16.05.15 Satelit FIE  Split     26 pret./ 11 štátov     3.m. Cipárová 
23.05.15 Grand Prix  Rio de Janeiro    164 pret./ 38 štátov   55.m. Cipárová 
06.06.15 ME  Montreux      77 pret./ 24 štátov    67.m Cipárová 
 



Michala CELLEROVÁ je pretekárkou klubu STU Bratislava, jej osobný tréner je pán Július KRÁLIK. Pre 
Michalu bola táto sezóny 2014-15 úvodnou v kategórii dospelých, do ktorej prestupovala v septembri 
minulého roku. Michala je v súčasnosti našou najskúsenejšou fleuretistkou, ktorá si v roku 2014 vybojovala 
právo účasti na EH a  zúčastnila sa aj prvých mládežníckych olympijských hier v roku 2010, konaných 
v Singapure, kde sa umiestnila na 7. mieste. Hoci patrí medzi mladé pretekárky, pre ktorých vrchol 
v seniorskej kategórii je vzdialený ešte 4-5 rokov,  disponuje už v súčasnosti  dostatkom skúseností z top 
súťaží tejto vekovej kategórie. Počas sezóny sa jej darilo zladiť systematický tréning v materskom klube, 
a aj na reprezentačnej úrovni s požiadavkami štúdia na vysokej škole. Na prvé Európske hry v Baku sa 
kvalifikovala priamo zo svetového pohára vo fleurete senioriek, v ktorej jej pred EH v Baku patrilo 114. 
miesto. V uvedenej sezóne obsadila v konečnom hodnotení  Európskeho pohára vo fleurete žien do 23 
rokov - 3. miesto. 
 
Medzinárodné turnaje, Majstrovstvá Slovenska – seniorky 
21.09.14 Grazzer Messepokal  Graz   31 pret./    6 štátov   7.m. Cellerová    
23.05.15 Majstrovstvá Slovenska  Bratislava  1 4 pret./    1 štát     2.m. Cellerová  
 
Európsky pohár fleuret ženy U23 
06.12.14 Európsky Pohár – U23  Mődling   21 pret./    6 štátov    7m. Cellerová    
15.02.15 Európsky pohár U23  Brno   19 pret./    6 štátov     3.m. Cellerová 
21.03.15 Európsky pohár U23  Rím   53 pret./  19 štátov   18.m. Cellerová 
28.03.15 Európsky pohár U23  Budapešť   31 pret/     5 štátov             8.m. Cellerová 
22.04.15 Majstrovstvá Európy U23 Vicenza   34 pret./  14 štátov           29.m. Cellerová 
 
Svetové poháre a satelity FIE 
07.11.14 Svetový pohár  St. Maur   148 pret./ 30 štátov 110.m. Cellerová 
14.11.14 Satelit FIE  Kemer     24 pret./   5 štátov     2.m. Cellerová 
17.01.15  Svetový pohár  Gdaňsk   155 pret./ 25 štátov   94.m. Cellerová 
01.05.15 Svetový pohár  Tauberbishofsheim   169 pret./ 31 štátov 130.m. Cellerová 
10.05.15 Satelit FIE  Kodaň     50 pret./ 20 štátov     6.m. Cellerová 
08.06.15 Majstrovstvá Európy    Montreaux     43 pret./ 18 štátov   32.m. Cellerová 
 
 
Dávid VÉGH   je pretekárom Klubu šermu Šamorín, ktorý v tejto sezóne patril ešte posledný rok do 
vekovej kategórie juniorov. Jeho osobnými trénermi sú Tomáš HORONY a Gergely VALACSAY. Dávid je 
pretekárom, ktorý patrí v juniorskej kategórie medzi skúsených šermiarov. Naopak, keďže sa posledné roky 
zameriaval hlavne na svoju vekovú kategóriu, má v kategórii dospelých malé skúsenosti. Napriek tomu, ako 
v súčasnosti najúspešnejší šermiar fleuretista v tejto sezóne, Slovensko reprezentoval aj na turnajoch 
seniorov, ktoré boli začlenené do jeho ročného plánu prípravy. Keďže jeho plán bol zameraný hlavne na 
poslednú juniorskú sezónu a prestup z juniorskej do seniorskej kategórie, je vo fleurete mužov jeden 
z najťažších, tak zo seniorských súťaží boli zvolené turnaje Európskeho pohára a Satelitné turnaje FIE, 
ktoré bodujú do Európskeho pohára respektíve svetového pohára, ale sú od svetových pohárov a Grand Prix 
v kategórii seniorov značne ľahšie. Dávid sa aj napriek nováčikovskej dani v tejto kategórii nestratil, čo 
môžete vidieť aj nižšie vo výsledkovej časti. Ako náš v súčasnosti najlepší fleuretista dostal možnosť 
bojovať v záverečnej kvalifikácii na EH v Baku, ktoré sa konali v decembri 2014 v Budapešti. Na túto 
kvalifikáciu sa Dávid dokázal veľmi dobre pripraviť. Štartovalo na nej 11 pretekárov z 11 štátov, z ktorých 
postupovali na EH najlepší štyria pretekári. Dávid sa do najlepšej štvorky dokázal ako najmladší a jediný 
junior prebojovať, pričom sa kvalifikácia nepodarila ani pretekárom ako Španiel Carlos Llavador finalista 
Majstrovstiev Európy 2015.  
 
Medzinárodné turnaje, Majstrovstvá Slovenska – seniori, juniori 
04.10.14 Felnőt ffi tőr válogató I.  Budapešť   34 pret./    4 štáty     8.m. Végh  - seniori    
05.10.14 Felnőt ffi tőr válogató II.  Budapešť   31 pret./    3 štáty   18.m. Végh  - seniori 
25.10.14 Brnenský krokodýl  Brno   30 pret./    2 štáty     6.m. Végh  - seniori 
07.02.15 Alpe Adria Pokal  Graz   42 pret./   3 štáty      1.m. Végh – juniori 
24.05.15 Majstrovstvá Slovenska  Bratislava   10 pret./   1 štát      3.m. Végh – seniori 
31.05.15 Majstrovstvá Slovenska  Bratislava   11 pret. / 1 štát      1.m. Végh – juniori 



Európsky pohár fleuret muži U23 
31.01.14 Európsky pohár U23  Budapešť   50 pret./    6 štátov 31.m. Végh  - seniori    
14.02.14 Európsky pohár U23  Brno   62 pret./    8 štátov  34.m. Végh - seniori 
24.04.15 Majstrovstvá Európy U23 Vicenza   53 pret./  19 štátov         36.m. Végh - seniori  
 
Svetové poháre juniorov, satelity FIE 
11.10.14 SPJ  Leszno   146 pret./ 22 štátov 58m. Végh – juniori 
14.11.14 Satelit FIE  Kemer     46 pret./ 10 štátov 12.m. Végh - seniori 
24.11.14 SPJ Mem. Martinenga  Bratislava   180 pret./ 28 štátov 14.m. Végh - juniori 
10.01.14  SPJ  Londýn    115 pret./ 26 štátov 43.m. Végh - juniori 
11.01.14 Satelit FIE  Londýn   144 pret./ 26 štátov 35.m. Végh - seniori 
01.03.15 Majstrovstvá Európy juniorov Maribor     82 pret./ 27 štátov   12.m. Végh - juniori 
06.04.15 Majstrovstvá sveta juniorov  Tashkent   113 pret./ 46 štátov   51.m. Végh - juniori 
09.05.15 Satelit FIE  Kodaň     78 pret./ 25 štátov   43.m. Végh - seniori 
 
 
Ciele:  Cieľom pretekárok a pretekára bolo postúpiť do hlavnej súťaže. (priama eliminácia).  
 
 
Európske hry 2015 – Kord seniorky 23.VI.2015                35 pretekárok / 16 štátov. 
 
Nominačné kritériá :     Dagmar Cipárová   kvalifikácia na EH na základe III. kritéria EŠZ.               
 
Výkonnostný cieľ : 20.miesto (priama eliminácia). 
 
Dagmar CIPÁROVÁ:  Súťaž bola veľmi ťažká a z prvej desiatky svetového poradia tu bolo 5 pretekárok. 
V súťaží bola Dagmar nasadená ako 21. z redukovaného poradia Svetového pohára FIE. V sedemčlennej 
skupine bola nasadená na 4. mieste. V skupine vyhrala 2 zápasy: BRANZA (ROU) 5:3, 
KHUDAVERDIYEVA (AZE) 5:3, a prehrala 4 zápasy: BUKOCKI (HUN) 2:5, BELJAJEVA (EST) 2:5, 
NELIP (POL) 4:5, SAMUELSSON (SWE) 2:5. Postupovalo 27 pretekárok do neúplnej 32-ky. Vsúťaži  
skončila na 29.mieste. Na postup jej chýbal 1 zásah. 
Skupina, v ktorej bola Dagmar, patrila medzi najťažšie. Mala tam striebornú z OH, 2 majsterky sveta. Prvý 
zápas, ktorý šermovala so svojou tradičnou súperkou zo sústredení, Maďarkou Bukocki, jej nevyšiel podľa 
predstáv. Šermovala nervózne a hoci bol zápas vyrovnaný, dva zásahy mimo, mali za následok prvú prehru. 
Druhý zápas šermovala proti najlepšej Poľke v súčasnosti, Ewe Nelip. Bohužiaľ, s ňou týždeň predtým 
šermovala v skupine na ME a porazila ju. Preto ani Poľka nenechala nič na náhodu a agresívnym šermom 
dosiahla víťazstvo. Tretí zápas bolo povinné víťazstvo s domácou pretekárkou Khudaverdiyevou. Dagmar 
zvíťazila bez problémov 5:3. Zápas s minuloročnou majsterkou sveta Estónkou Beljajevou bol náročný 
a šermoval sa takmer 3 minúty. Bol to taktický boj, keď za stavu 2:2 Dagmar minula a súperka ju zasiahla 
na telo. Navlas rovnaká situácia sa zopakovala ešte raz a posledný zásah bol predbod na ruku. Zápas 
s bývalou majsterkou sveta a víťazkou niekoľkých svetových pohárov bol asi najťažší. Na Emu Samuelsson 
zo Švédska to Dagmar jednoducho nevie. Táto pretekárka jej svojím štýlom vôbec nesedí. Bola to 4.prehra 
a na postup boli potrebné minimálne dve víťazstva. Preto v poslednom zápase, ktorý išla s Rumunkou 
Branzou, striebornou z OH, musela vyhrať. Tento zápas bol o taktike a maximálnej koncentrácii. Dagmar 
šermovala skvelo, odvážne a vyhrala 5:3. Na Svetovom pohári za účasti 200 pretekárok, dve víťazstva 
v skupine štandardne stačia na postup. Predpokladá sa, že v každej skupine je jedna bez víťazstva a jedna 
s jedným víťazstvom. Neplatilo to na tomto turnaji. Bez víťazstva boli domáce pretekárky, s jedným 
víťazstvom nebola ani jedna pretekárka, zato s dvomi víťazstvami bolo až 8 pretekárok. Dagmar 
nepostúpila a na postup jej chýbal 1 zásah. Výkonnostne mala na postup zo skupiny a pri troche šťastia aj na 
postup medzi 16 najlepších.  
Bola to pre nás veľká skúsenosť, lebo takýto typ turnaja je len na OH, aj keď tam je hneď priama 
eliminácia. Jedinou útechou môže byť to, že 3 pretekárky z jej skupiny skončili v osmičke a víťazkou sa 
stala Rumunka Branza, ktorá mala len jednu prehru v súťaži a to s Dagmar Cipárovou. 



Európske hry 2015 – Fleuret seniorky 24.VI.2015             36 pretekárok / 17 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  splnené II. kritérium Európskeho šerm. zväzu.               

  
Výkonnostný cieľ :  postup do  hlavnej súťaže  (priama eliminácia). 

  
 
Michala CELLEROVÁ:  Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 4. mieste. V skupine vyhrala 1 zápas nad: 
LELEYKO /UKR/  5:1, a prehrala 4 zápasy s: CHRZANOWSKA /POL/ 3:5, GOLYA /HUN/  2:5, 
YAKOVLEVA /RUS/ 2:5 a WOHLGEMUTH  /AUT/ 0:5. 
Zo skupiny do neúplnej 32 člennej eliminácie nepostúpila. (postupovalo 28 pretekárok) 
V súťaži skončila na 34. mieste. 
Michala mala po vylosovaní skupín celkom prijateľnú skupinu. Keďže vedúce tímy v ženskom fleurete na 
EH v Baku nezaslali svoje prvé družstvá, napr. Poľsko a Maďarsko zastupovali juniorské tímy, ale aj 
Rusko, Taliansko a Francúzsko štartovalo v tejto zbrani s druhými tímami, sa skupina zdala veľmi 
prijateľná. Rovesníčka z Maďarska, mladšia Poľka, veľmi nepríjemná Rakúšanka a síce najvyššie postavená 
Ukrajinka Lelejko (29. miesto v svetovom pohári fleuretistiek), ktorú však pred dvoma týždňami Michala 
na Majstrovstvách Európy porazila,  sa nezdali neporaziteľnými súperkami. Prvý zápas šermovala s Golyou 
z Maďarska, pretekárku veľmi dobre poznáme, často sa stretávame na sústredeniach a turnajoch 
v Maďarsku, s Maďarkami sa na vrcholy sezóny väčšinou pripravujeme spolu. Ich vzájomné zápasy sú 
vyrovnané, s miernym rozdielom v náš prospech. Tento dôležitý zápas, ktorý rozbiehal pre obe celý turnaj, 
by bol pre nás lepší po jednom-dvoch iných zápasoch. Pretekárky sa veľmi dobre poznajú a tým, že 
v záverečnej príprave sú možnosti v Maďarsku čo sa týka sparingu lepšie, sú na úvodný zápas lepšie 
pripravené (cit pre tempo, ľahšie a lepšie cítia rytmus hry). Keďže u nás je pre Michalu sparing podstatne 
slabší,  väčšinou úvodný zápas je potrebný k nabratiu rytmu.  Preto je na škodu, že sme turnaj zahájili práve 
s Gólyou, v úvode sa lepšie chytila Maďarka, využila pomalší nábeh Michaly a žiaľ sme utrpeli prehru 
v zápase, ktorý bol aj z hľadiska psychiky našej pretekárky dôležitý. V zápätí prehrala ďalší dôležitý zápas 
s mladou Poľkou, v ktorom šermovala veľmi nekoncentrovane až zbrklo a postup zo skupiny sa veľmi 
sťažil. Ruska Yakovleva bola lepšia ako Michala. V zápase s Leleyko však Michala dokázala zmobilizovať 
psychiku, pracovala veľmi konzekventne s veľkou sebadôverou, čo prinieslo ovocie a o 90 miest vyššie 
postavenú Ukrajinku porazila už druhý krát v priebehu troch týždňov. V poslednom zápase s Rakúšankou 
Wohlgemuth, ktorá je veľmi nepríjemným typom šermiarky so štýlom,  ktorý je veľmi atypický som veril, 
že po vyhranom zápase Michala dokáže približne rovnako vysoko stojacu pretekárku v Svetovom pohári 
poraziť. Nestalo sa však, Michala odšermovala uvedený zápas veľmi zbrklo, nechýbala sebadôvera ale 
koncentrovanosť, disciplína. Jedno víťazstvo, žiaľ,  na postup nestačilo.  
Na prvých EH v Baku vo fleurete žien zvíťazila Adelina ZAGIDULINA z Ruska. 
   
Michala CELLEROVÁ stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 32 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom  nie som spokojný, mala najväčšie šance na postup zo Slovenských šermiarov. 
 
+ pozitíva: Po troch prehratých zápasoch sa dokázala zmobilizovať a zvíťaziť nad najvyššie postavenou 
pretekárkou v skupine. 
 
- negatíva:    Veľmi zbŕkly, nedisciplinovaný šerm, chýbala trpezlivosť k lepšiemu vypracovaniu vlastných 
akcií.  
 
 
 
 
 
 



Európske hry 2015 – Fleuret seniori 25.VI.2015             36 pretekárov / 17 štátov. 
 
Nominačné kritériá :     David VÉGH   kvalifikácia na EH na základe III. kritéria EŠZ.               
 
Výkonnostný cieľ : postup do  hlavnej súťaže. (priama eliminácia). 
 
 
Dávid VÉGH. Do 6 člennej skupiny  bol nasadený ako č. 6.  V skupine nevyhral ani jeden zápas,  prehral 5 
zápasov s PERELMAN /GER/ 3:5, TSORONIS /DEN/ 3:5, MOURRAIN /FRA/ 2:5, NISTA /ITA/ 1:5 
a KHOVANSKIY /RUS/ 1:5.  
Zo skupiny do neúplnej 32 člennej eliminácie nepostúpil. (postupovalo 28 pretekárov) 
V súťaži skončil na 36. mieste. 
Dávid bol najmladším pretekárom vo fleurete mužov a jediný junior, ktorý sa dokázal kvalifikovať na 
Európsky Hry 2015. Síce na samotných hrách štartoval jeho rovesník, súčasný juniorský majster sveta 
Rosatelli z Talianska a o rok mladší pretekár Ingargiola tiež z Talianska, ktorý bol na Majstrovstvách sveta 
juniorov strieborný, ale ani jeden z nich priamo kvalifikáciu nevybojoval, len využili možnosť,  že 
v kvalifikovanom družstve mohli národy pretekárov ľubovoľne vymeniť a keďže o dva týždne začínajú 
Majstrovstvá sveta, ktoré sú jedným z kvalifikačných turnajov na Olympijské hry 2016, tak túto možnosť 
niektoré svetové šermiarske veľmoci aj využili. Dávid mal veľmi ťažkú skupinu, v ktorej Mourrain, Nista, 
Khovanskiy aj Perelman sú medajlisti z juniorských Majstrovstiev sveta alebo Európy a len Dán Tsoronis sa 
nemôže pýšiť takouto trofejou. Napriek tomu, alebo práve preto sa Dávid na planš postavil v dobrom 
psychickom stave patrične nabudený a rozšermovaný, rozšermoval sa spolu s druhým pretekárom svetového 
pohára Čechom Choupenitchom. Dávid počas zápasov predviedol svoj najlepší šerm. Bol schopný 
šermovať s Francúzom, Talianom a Rusom zápas, keď museli naplno bojovať, lebo ak zaváhali Dávid to 
dokázal využiť vo svoj prospech, čestne však treba priznať, že uvedení pretekári ešte sú nad sily Dávida, 
ako náhle sa koncentrovali, tak zásahy padali v ich prospech ale v celkom sledovateľných zápasoch, kde 
bolo vidieť aj technickú a taktickú zručnosť nášho pretekára. S Nemcom Perelmanom a Dánom Tsoronisom 
to už bolo o inom. Dávid im bol vyrovnaným súperom a o ich výhre rozhodovalo len množstvo neplatných 
zásahov, ktoré Dávid nanášal len centimetre od platného povrchu. Žiaľ, ešte chýbala väčšia skúsenosť zo 
seniorských turnajov, ktorá v šerme prichádza vekom a u seniorov je často rozhodujúca. Verím však, že 
štart na takomto významnom a veľkolepo zorganizovanom podujatí sa v budúcnosti odzrkadlí na výkonoch 
Dávida. 
 
+ pozitíva: Psychicky dobre zvládnuté zápasy, veľká bojovnosť, nasadenie, prehľad pri boji zblízka   
 
- negatíva:  niekedy je ochotný riskovať viac ako by bolo potrebné, veľa nepresných zásahov, čo často 
spôsobí prehru v zápasoch , keď je viac ako vyrovnaným súperom. 
 
 
Záver: Cesta ako aj ubytovanie a strava boli na I. EH v Baku na vysokej úrovni Počas tréningových dní 
priamo v olympijskej dedine sme využívali možnosť spoločného tréningu s českými, maďarskými, 
gréckymi a rakúskymi pretekármi, pretekármi s ktorými udržiavame nadštandardné vzťahy. 
S prístupom organizačných pracovníkov,  podporného tímu a vedenia Slovenskej výpravy sme boli 
nadmieru spokojní,  vychádzali nám maximálne v ústrety a svoju prácu odvádzali na vysokej profesionálnej 
úrovni.   
 
Záverom by sme sa radi  poďakovali osobným trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI, Tamásovi HORONYOVI 
a Gergelyovi VALACSAYMU, ako aj Štefanovi CIPÁROVI a pánovi GEREJOVI, a taktiež aj realizačným 
tímom jednotlivých pretekárov, členom klubov, ktorí pretekárom a pretekárkam v príprave pomáhali, 
Slovenskému olympijskému výboru, že sme mali jej dôveru a umožnil po dlhých 35 rokoch (OH v Moskve) 
štart slovenských šermiarok a šermiara na takomto významnom podujatí, ako aj vedúcemu slovenského 



tímu pánovi Delejovi a ostatným členom podporného tímu za príkladnú starostlivosť o našich pretekárov 
a v neposlednom rade aj rodičom pretekárov za dlhoročnú podporu  a radi by sme im zaželali veľa 
športových úspechov v budúcnosti. 
 
 
VÝSLEDKY 
 
KORD ŽENY: 

1. Ana Maria BRANZA (ROU) 
2. Jana ZVEREVA (RUS) 
3. Simona GHERMAN (ROU) 

 Erika KIRPU (EST) 
 
    29. Dagmar CIPÁROVÁ (SVK) 
 
FLEURET ŽENY: 

1. Alice VOLPI (ITA) 
2. Jana ALBOROVA (RUS) 
3. Valentina CIPRIANI (ITA) 

 Adelina ZAGIDULLINA (RUS) 
 
    34. Michala CELLEROVÁ (SVK) 
 
FLEURET MUŽI: 

1. Alessio FOCONI (ITA) 
2. Timur ARSLANOV (RUS) 
3. Francesco INGARGIOLA (ITA) 

 Jean Paul TONY HELISSEY (FRA) 
 
   36. Dávid VÉGH (SVK) 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 2. júla 2015         Jozef Nagy 
 
V Bratislave 4. júla 2015   Miroslav Baránik 
 


