
Trénerska správa (Taipei) 

Ján Cipár:  V prvom kole sa mu nepodarilo urobiť ani jednu výhru, z kola vypadol a umiestnil sa na 

celkovom 92. mieste. 

 

Pozitíva: Zodpovedné rozšermovanie, ako i prístup počas zápasov. Janko sledoval zápasy svojich 

súperov a priebežne rozmýšľal, čo by na ktorého mohlo platiť. Počas zápasov sa pokúšal pripravené 

akcie skúšať. V prípade, že mu tréner dal nejaký podnet počas zápasu, tento podnet veľmi 

disciplinovane zapracoval do svojich akcií. Z môjho pohľadu odšermoval svoje maximum. Pri troche 

šťastia sa mohlo podariť spraviť jedno víťazstvo (s pretekárom z Honkongu, ktorému podľahol 4:5), 

otatní súperi boli jednoznačne nad jeho sily. 

 

Priestor pre zlepšenie: Jankovi súperi pôsobili na planši istejší a vyšermovanejší, preto vidím priestor 

vo vyšermovaní sa. Druhou vecou je dôraz, Janko šermoval veľmi nedôrazne a málo agresívne, bolo 

by dobre pracovať na dôraze a dynamike. 

 

Ján Szalay: V prvom kole sa mu nepodarilo urobiť ani jednu výhru i keď mu víťazstvo ušlo v troch 

zápasoch len o jediný zásah (3 krát prehral 4:5), z kola vypadol a umiestnil sa na celkovom 90. 

mieste. 

Pozitíva: Veľké nasadenie počas všetkých zápasov, dôraz pri bodoch v akejkoľvek situácii (aj v útoku, 

aj v obrane), šerm bez rešpektu (aj v prípade papierovo silnejšieho súpera), zjavne veľmi dobrá 

kondičná príprava (aj v náročných zápasoch vládal odšermovať celé tri minúty vo vysokom tempe). 

 

Priestor pre zlepšenie: Janči veľmi často šermoval vyrovnane s ktorýmkoľvek súperom (prípadne aj 

vyhrával) v prvej časti zápasov, no ku koncu ťahal za kratší koniec. Ako som spomínal, nešlo 

o kondičný problém, skôr o to, že ho ako kordistu – päťbojára všetci skúsenejší v druhej časti 

„prekukli“. Janči by sa potreboval naučiť šermovať na 5, prípadne 15 zásahov. Cestu vidím v spestrení 

(rozšírení) jeho šermiarskeho repertoáru (o ďalšie akcie-minimálne 2-3). 

 

Kitti Bitterová: V prvom kole sa jej podarilo v šesťčlennej skupine zaznamenať dve výhry, čo stačilo 

na postup do šesťdesiatštyri člennej eliminácie. V súboji o postup medzi najlepších 32 predviedla 

Kitti parádny šerm s japonskou pretekárkou Azumou a zápas s prehľadom vyhrala 15:6. 

V tridsaťdvojke narazila na maďarskú pretekárku Lupkovics, ktorá bola nad jej sily a Kitti jej podľahla 

8:15. Kitti skončila na 32. mieste. 

 

Pozitíva: S Kitti sme sa zhodli na tom, že nebude mať pred turnajom školu (osobne si myslím, že išlo 

o správne rozhodnutie, nakoľko sme doteraz spolu nikdy neškolovali a mohlo by sa stať, že by ju 

škola „rozhodila“). Napriek výraznej nepresnosti a „necíteniu šermiarskeho tempa“ v prvom kole 



dokázala Kitti zabojovať a aj v nepriaznivej situácii (slabší technický prejav a chyby rozhodcu) 

nevzdala zápas a zvíťazila. Veľmi oceňujem jej prístup ku každému zápasu i bojovnosť a drive. 

 

Priestor pre zlepšenie: K lepšiemu výkonu by jednoznačne prispela presnejšia ruka a dôraznejšie 

zakončenie akcií. 

 

Michala Cellerová: V kole, v pomerne ťažkej skupine, sa jej podarilo dosiahnuť výsledok 3:3, čo bol 

vzhľadom na obtiažnosť skupiny výborný štart. V šesťdesiatštvorke dostala súperku z Mexika 

Rebolledo, ktorú zdolala tesne 15:14 (skóre mohlo byť výrazne vyššie, no rozhodkyňa urobila 

v kľúčovom momente niekoľko chýb proti Michale a tým celý zápas značne zdramatizovala). 

V tridsaťdvojke dostala Michala súperku z Poľska Lyczbinsku, ktorá bola jednoznačne nad jej sily 

a Michala jej podľahla 3:15. Michala sa umiestnila na 30 mieste. 

 

Pozitíva: Michala predviedla vyspelý šerm, kde striedala jednoduché a rýchle akcie s druhou 

intenciou. Dôležité bolo, že striedala rýchle útoky s pomalými (postupnými), čím menila rytmus a 

vzdialenosť. 

Priestor pre zlepšenie: Michala občas v snahe narúšať súperkin útok ostáva navážená na prednú 

nohu, čo jej znemožňuje ústup a ocitá sa tak v nevýhodnej obrannej pozícii. Priestor vidím v zmene 

šermiarskeho postoja a tiež v tom, že bude meniť reakciu na súperkin tlak (raz skráti, druhýkrát 

ustúpi), aby súperka nevedela predikovať, ako sa Michala zachová. 

 

Cedrik Serri: Cedrik odšemoval prvé kolo rovnako ako Michala (3:3) a odšermoval veľmi dobré 

zápasy. V šesťdesiatštvorke dostal Maďara Balogha, s ktorým si poradil hladko 15:4. V tridsaťdvojke 

narazil na aktuálne najlepšieho Japonca Sajta, ktorý bol nad jeho sily a podľahol mu 10:15. 

V konečnom poradí obsadil Cedrik 28.miesto. 

Pozitíva: Cedrik šermoval veľmi výbušný a dôrazný šerm, vynikajúco sa orientoval v boji zblízka 

a dokázal veľmi koncentrovane odšermovať celý zápas. 

Priestor pre zlepšenie: Cedrik občas „zaspal“ na nohách rýchly štart súpera. Naopak, v útokoch 

občas chýbal voľnejší začiatok, aby súper hneď pri prvom pohybe neodišiel na veľkú vzdialenosť, 

prípadne neskrátil. 

 

Celkovo hodnotím pôsobenie slovenských šermiarov pozitívne, najmä dosiahnutie umiestnenia 

fleuretistov v tridsaťdvojke považujem za úspech a ako tréner som veľmi spokojný. 

 

 

Dávi;D Králik 

 

 



1.Reakcie pretekárov na správu trénera/2.feedback pre trénera 

 

Michala Cellerová: 

1. Súhlasím, netreba meniť a ďakujem za konštruktívny feedback. 
 
2. Dávidove pôsobenie v Taipei hodnotím pozitívne, myslím, že jeho účasť hrala istú rolu aj v mojom 
prebojovaní sa do 32ky, keď mi bol pri vypätom zápase psychickou oporou.  
 
Taktiež v skupine mi navrhol nejaké taktiky na jednotlivé súperky, ktoré niekedy aj fungovali ;) 
inokedy moje prevedenie nebolo dostatočné. K svojej úlohe trénera pristúpil zodpovedne a snažil sa 
každému pomôcť individuálne na základe jeho/jej potrieb.  
 
Priestor pre zlepšenie trénersky nemám, ale mohol by prestať fajčiť pre svoje zdravie :D Aj keď zas  
pri tom dosť nachodil v tej dedine :D 
 

Ján Szalay: 

1.So zhodnotením pretekov súhlasím.  

2.S tvojim pôsobením ako coach som bol tiež spokojný, ochotu a pripravenosť byť k službám 

pretekárom hodnotím ako pozitívum. Miesto na zlepšenie trénera: lepšie spoznanie reprezentantov 

a radenie pri zápase na ich špecifický spôsob šermu. 

 

Ján Cipár: 

1.So správou súhlasím, nemám čo dodať. 

2. Tréner Dávid Králik bol nominovaný na LSU v Taipei až dodatočne po sťažnosti Mišky Cellerovej, 

nakoľko pôvodne mala ísť iba Karolína Belás.  

Pôsobenie Dávida Králika na LSU v Taipei môžem hodnotiť iba pozitívne. Dávid pristupoval počas celej 

akcie ku svojej funkcii trénera maximálne zodpovedne. Dbal na športovú, ako aj psychickú prípravu 

členov výpravy. Ako veľké plus hodnotím okamžité rozhodnutie Dávida spať v obývačke nášho bytu, 

ktorá bola absolútne neklimatizovaná a v noci v nej bolo okolo 35 stupňov, nakoľko nechcel rušiť 

športovcov chrápaním počas noci. 

Na mieste podujatia ponúkol každému školu. Školu dal Dávid aj mne a Jánovi Szalayovi, aj keď Dávid 

nie je kordový tréner. Počas školy bol otvorený všetkým akciám, ktoré som navrhol. Pomohol mi tiež 

pri riešení opravy materiálu, na rozdiel od vedúcej výpravy.  

Počas turnaja bol väčšinu času Dávid pri mojom planši. Pri planši Jána Szalaya bola vedúca výpravy. 

Dávid mi bol ochotný vždy poradiť alebo si vypočuť moje postrehy a návrhy. Dalo sa s ním veľmi dobre 

konzultovať, čo je pri funkcii trénera veľmi  dôležité. 

Dávid je veľmi fajn človek po odbornej ako aj ľudskej stránke. Do celej výpravy vniesol dobrú náladu 

a pohodovú atmosféru. Bolo mi potešením s ním stráviť čas v Taipei. 



Musím tiež uviesť, že som presvedčený, že Dávid by zvládol aj funkciu vedúceho výpravy a samostatný 

člen na túto funkciu bol, podľa môjho názoru, zbytočný. 

*Hodnotenie pôsobenia Karolíny Belás: Karolína Belás bola pôvodne nominovaná na LSU ako jediný 

tréner. Po sťažnosti Mišky Cellerovej bol ako tréner nominovaný Dávid Králik. Túto sťažnosť považujem 

za absolútne opodstatnenú.  

Podľa môjho presvedčenia bola funkcia vedúcej výpravy, ktorú zastávala Karolína Belás, absolútne 

zbytočná. Túto funkciu by bez problémov zvládol Dávid Králik. Preto absolútne nerozumiem, prečo 

bola Karolína Belás nominovaná na LSU v Taipei.  

 

Kitti Biterová: 

1.Súhlasím 

2.Hodnotím Vás pozitívne, dobre ste plnili Vašu úlohu. Páčilo sa mi, že sme sa vedeli vopred 

dohodnúť s tou školou pred turnajom. Boli zápasy keď som bola nerozhodná a bezradná a vtedy by 

som potrebovala svojho osobného trénera, lebo pre Vás možno niekedy bolo ťažké poradiť. 

 

*Cedrika Serriho som s hodnotením neoslovil, najmä kvôli jazykovej bariére.   


