
Správa o účasti na Majstrovstvách európy 2009 v šerme fleuretom juniorov 
a junioriek. 

Odense /DEN/ 1.XI. – 6.XI.2009 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 1. až 7. novembra 2009 sa v  Odense konali Majstrovstvá európy juniorov v šerme. Slovensko na 
tomto významnom podujatí v šerme fleuretom juniorov a junioriek reprezentovali: 

 
Fleuret juniori: Jakub JONIAK  (STU Bratislava) 
   Andrej KRÁLIK  (STU BRatislava) 
   Michal VILÉM  (STU Bratislava) 
   István LINKA   (KŠ Šamorín) 
 
 
Fleuret juniorky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava) 
   Katarína POKORNÁ  (KŠ Šamorín) 
   Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín) 
   Noémi BITTEROVÁ  (KŠ Šamorín) 

  
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
Ciele: Fleuret juniorky 
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.Herbergerová   49.m.) 
  účasť pretekárok (1-3) na MSKaJ  – umiestnenie 1 x do 16. miesta - nesplnené  
     MSK   (M.Cellerová        24.m.) 
        (K. Bokorová       56.m.) 
     MSJ   (K. Bokorová       31.m.) 
        (M.Cellerová        40.m.) 
        (K.Pokorná           67.m.) 

sezóna 2009-2010: účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 1 x do 16 miesta – nesplnené 
          (K. Bokorová         19.m.) 
          (M. Cellerová         24.m.) 
          (N. Bitterová          32.m.) 
          (K. Pokorná        44.m.) 



 účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x finále, 1x 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 MEJ pre fleuret juniorov a juniorky prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 
2009-10 formou : 

- začiatok sezóny 03.augusta 2009 
- 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  (10.VIII.-

31.VIII. 2009)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (31.VIII.-06.IX.2009)  
- reprezentačné zrazy od 8. septembra každý utorok od 18,00 do 20,45 hodiny v KŠ Šamorín   
- prípravné turnaje / MT Frankfurt, SPJ Luxemburg, MTK Budapest, Tauberbischofsheim, SPJ 

Bratislava, U-23 Budapest/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Juniorky: 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený na príkladnej úrovni u K. Pokornej, M. Cellerovej a N. Bitterovej. 
Kristína Bokorová absolvovala len časť prípravy, bola často chorá. 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 konané v Luxemburgu a Bratislave. 
Vzhľadom k tomu, že sezóna ešte len začína a dievčatá sú v tomto čase ešte vyhladované na šerm tak sme 
volili formu prípravy takú, že na MEJ sme išli z plného tréningu. V tomto čase ešte len naberáme objemy, 
nie všeobecnej kondície, ale špeciálnej šermiarskej a tak sme zvlášť na MEJ formu neladili, oproti 
minulému roku sa príprava zmenila v tom, že kvôli SPJ v Luxemburgu sme na začiatku sezóny zvýšili 
intenzitu kondičného tréningu ale znížili sme jej trvanie cca o jeden týždeň. Takže sme skôr začali 
šermovať. Podobne na tom však sú aj iné krajiny. Dievčatá na MEJ šermovali s chuťou so značnou 
agresivitou, dôraznosťou, ktorou kompenzovali ešte nie úplne doladenú techniku.  
 
 
Kadetské turnaje - kadetky 
13.09.09 FTV Jugendpokal Frankfurt   14 pret./    3 štáty   1. Cellerová M., 2.m. Bokorová, 8. Bitterová N.  
04.10.09 EP Budapest Kupa Budapest 129 pret./  14 štátov  11.m. Cellerová, 39.m. Bokorová, 71. Bitterová N. 
18.10.09 Coupe de Samaria Šamorín 117 pret./  16 štátov   3.m. Bokorová,  13.m. Cellerová, 40.m. Bitterová N.  
24.10.09 EP Tauber. 256 pret./  15 štátov 34.m. Cellerová, 49.m. Bokorová, 78.m. Bitterová N. 
 
 
MT + Svetové poháre junioriek 
12.09.09 SPJ C.olette Flesch Luxemburg   44 pret./ 13 štátov  7.m. Pokorná , 23. Cellerová, 29. Bokorová, 35. Bitterová N. 
19.09.09 Messepokal- sen. Graz   36 pret./   7 štátov 14.m. Pokorná K. 
27.09.09 MT Törekvés   Budapest   36 pret./   3  štáty 16 m. Pokorná K., 28.m. Bitterová N 
11.10.09 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 111 pret./  20 štátov 30.m. Cellerová M., 75.m. Pokorná K., 90.m. Bitterová N.  
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a stúpajúcej formy pretekárok sa 
javilo reálnym dosiahnutie  stanovených výkonnostných cielov zo začiatku sezóny a to: 1 x  postup do 32 
člennej eliminácie. V družstvách sa javilo reálnym umiestnenie do 8. miesta.. 
 
 
Juniori: 
Aj juniori začali podobne, ich príprava sa však vzhľadom k tomu, že väčšina trénuje v klube STU Bratislava 
bola odlišná. Reprezentačných tréningov sa zúčastňovali pravidelne okrem J. Joniaka ktorý študuje a trénuje 
v Prahe. Okrem reprezentačných tréningov sa zúčastňovali tréningov v Šamoríne aj vo štvrtok. 



MT + Svetové poháre juniorov 
12.09.09 SPJ J.B.Coullon Luxemburg   60 pret./ 15 štátov 22.m. Králik, 29.m. Joniak, 40.m. Vilém, 43.m. Linka 
13.09.09 FTV Jugendpokal Frankfurt   31 pret./   4 štáty   3.m. Joniak, 15.m. Králik, 16.m.  Linka, 17.m. Vilém 
19.09.09 Messepokal- sen. Graz   71 pret./   9 štátov 22.m. Vilém, 36.m. Králik, 37.m. Joniak, 50.m. Linka 
27.09.09 MT Törekvés   Budapest   45 pret./   3  štáty 34.m. Linka 
11.10.09 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 124 pret./  22 štátov 25.m. Joniak, 67.m. Králik , 102.m. Vilém, 113.m. Linka 
17.10.09 SPJ Eden Cup Londýn 103 pret./ 18 štátov 10.m. Joniak, 73.m. Vilém, 87.m. Králik  
18.10.09 Leon Paul Cup – sen. Londýn   89 pret./ 21 štátov   7.m. Králik, 38.m. Joniak, 42.m. Vilém  
 
 
 
MEJ 2009 – Fleuret juniori            75 pretekárov / 24 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Jakub JONIAK                -  Splnený A limit čiastočne na náklady SŠZ 
              Andrej KRÁLIK             -  Nesplnený A limit, na vlastné náklady 

 Michal VILÉM                - Nesplnený A limit, na vlastné náklady 
 István LINKA         - Nesplnený A limit, na vlastné náklady 
 

Jakub JONIAK – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 3 mieste. V skupine 
vyhral 4 zápasy nad: Jorgensen /DEN/ 5:1, Sudilovskiy /ISR/ 5:2, Pla Valbe /ESP/ 5:2, Flyborg /SWE/ 5:2  
a prehral dva zápasy s: Lari /ITA/ 1:5 a Szabados /HUN/ 4:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadený na 20. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárov vyhral nad Králikom /SVK/ pomerom 15:10 a v boji o postup medzi najlepších 16 
prehral s Bundsuchom /GER/ pomerom 9:15. 
 V súťaži skončil na 23. mieste. 
Skupina bola pomerne výhodná pre Jakuba. Všetci štyria pretekári ktorých porazil majú z turnajov 
svetového rangu oveľa menšie skúsenosti takže papierovú formu Jakub zvládol. Otázny bol zápas 
s Maďarom Szabadosom, ktorý mal v predošlej sezóne lepšie výsledky ako Jakub, ale Jakub ho dobre pozná 
a výsledok mohol byť aj opačný. Nakoniec súboj skončil najtesnejším rozdielom jedného zásahu pri ktorom 
Jakub zaváhal - ešte nebol pripravený. Škoda výťazstvo nad Szabadosom mu mohlo pripraviť ľahšiu cestu 
v eliminácii. Talian Lari, ktorý je momentálne jeden z najlepších fleuretistov tejto vekovej kategórie bol 
evidentne nad jeho sili. V zápase o postup medzi najlepších 32 sa stretol zo svojím oddielovým kolegom 
Andrejom Králikom, ktorý sa veľmi dlho držal a dokonca aj viedol. V závere zápasu sa však prejavila 
väčšia skúsenosť a taktická vyspelosť Jakuba, ktorý nakoniec s prehľadom zvíťazil pomerom 15:10. Nemec 
Budsuch nebol zlým losom, lebo podľa mňa nepredstavuje väčšiu silu ako Jakub. Nemec vyhral len vďaka 
agresívnejšiemu poňatiu a lepšej práci nôh.   
S výkonom  Jakuba som spokojný len čiastočne (papierovú formu dodržal ale nepridal okrem toho nič). 
 
+ pozytíva: Väčšinou sústredený šerm, taktická vyspelosť 
 
- negatíva:  veľmi veľa nepresných zakončení, slabšia technika ako v časoch keď bol na vrchole 
 
 
Andrej KRÁLIK – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bol nasadený ako č.3. V skupine 
vyhral 2 zápasy nad: Babaoglu /TUR/ 5:2, Kolesnikov /UKR/ 5:3,  a prehral 3 zápasy s Melia /GBR/ 3:5, 
Wohlgemuth /AUT/ 3:5,  Steiner /HUN/ 3:5.  
Po prvom kole bol do neúplnej  člennej eliminácie nasadený na 45. mieste. 
V boji o postup medzi najlepších 32 prehral s Joniakom /SVK/ pomerom 10:15.   
Skončil na 48. mieste. 
V prvom kole šermoval Andrej značne nervózne. Prehral aj zápasi v ktorých viedol. Mal síce len 6 člennú 
skupinu v ktorej však nebolo výrazného favorita. V niektorých zápasoch to vyzeralo, že ich vyslovene 
uponáhlal. Jeho štýl sa zakladá viac na obrane a búraní súperových akcií ako na príprave vlastných. Na 



týchto Majstrovstvách sa mu však nedarilo. Pôsobil dosť nekoncentrovane. Po zápase vedel zhodnotiť 
v čom robil chybu ale počas ďalšieho zápasu sa dostával často do podobných situácií. 
S jeho výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: stále ohrozuje súpera hrotom, kontry – ktoré sú  úspešné v prípade keď ich obmieňa z inými 
akciami a nerobí len kontry. 
 
- negatíva: najväčším negatívom sa mi zdal štýl, ktorý sa Andrej snaží šermovať (málo pohybu, spolahnutie 
sa hlavne na kontry, útoky síce agresívne ale nie dosť technické)  
 
 
Michal VILÉM – osobný tréner Július Králik. Do jednej z najťažších  7 členných skupín  bol nasadený ako 
č.4. V skupine vyhral 2 zápasy nad: Kiil  /DEN/ 5:2, Iliyn /UKR/ 5:4 a prehral  4 zápasy s Rosowsky /GBR/ 
4:5, Kontrochristopoulos /GRE/ 4:5, Fayzulin /RUS/ 0:5 a Byk /BLR/ 2:5. Po prvom kole bol do neúplnej 
64 člennej eliminácie nasadený ako č. 52. O postup medzi najlepších 32 prehral s Nemcom Bundsuchom 
pomerom 8:15.  
V súťaži skončil na 52. mieste. 
Michal mal jednu z najťažších skupín, ktorá okrem toho, že na MEJ nebol v dobrej forme sa podpísala nad 
zlé nasadenie. Napriek tomu si myslím, že podobne ako Joniak aj Michal dostal v podobe nemca Bundsucha 
prijatelného súpera, ktorého v lepšej forme by dokázal poraziť. Myslím si, že podobne ako u Jakuba aj tu 
rozhodla nie väčšia vyspelosť súpera ale len lepšie vyladená forma. Michal síce podobne ako v skupine 
bojoval, ale zvonka mne osobne chýbalo väčšie srdce. Akcie ktoré sa snaží robiť nie sú zlé, aj taktické 
myslenie je na celkom dobrej úrovni ale rýchlosť a hlavne razancia je na túto vekovú kategóriu slabšia. 
S jeho výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: klud a rozvaha pri šerme, aj vo vyslovene ťažkej skupine po slabšom začiatku dokázal vyhrať 
dva zápasi a postúpiť. 
 
- negatíva:  nízka priebojnosť a razancia, akcie sú síce dobré ale v porovnaní zo zakončením rusov, talianov, 
grékov, maďarov, nemcov sú veľmi mäkké až pomalé. 
 
 
István LINKA – osobný tréner Jozef NAGY. Do7 člennej skupiny bol nasadená na 5-6 mieste. V skupine 
prehral všetky zápasy s: Trani /ITA/ 4:5, Kurtulus /TUR/ 2:5, Azerrad /ISR/ 2:5, Wlosek /POL/ 1:5, 
Campiche /SUI/ 0:5 a Stasulans /LAT/ 0:5. 
Z prvého kola nepostúpil. 
 V súťaži skončil na 75. mieste. 
István LINKA bol najmladším členom fleuretového družstva. Z vrcholových súťaží veľa skúseností nemá, 
ale vzhľadom na to, že v budúcej sezóne už vystarne Jakub JONIAK tak som ho nominoval s úmyslom 
postupne ho zabudovať do juniorského družstva. Aj keď som od neho žiadny zázrak nečakal, István 
šermoval horšie ako vie. Už pred turnajom bol vystresovaný, čo sa ukázalo na zahrievacej škole pred prvým 
kolom. Do prvého kola išiel s predsavzatím len aby nebol posledný, čo sa nakoniec aj stalo. Paradoxne 
najlepší zápas a asi jediný odšermoval s talianom, ktorý bol od neho výrazne lepší, tu István necítil šancu 
a tak sa akcie vydarili, dokonca viedol, ale akonáhle pocítil, že by mohol aj vyhrať už bol stratený. 
V ostatných zápasoch si vôbec neveril, čo spôsobilo že prakticky v zápasoch len asistoval súperom. Jeho 
šermiarsky prejav a prístup k MEJ bol pre mňa sklamaním. 
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva:  
 
- negatíva:  prakticky žiadna sebadôvera, čo malo za následok, že čoho sa chytil to skončilo zásahom ale 
daným súperom 



MEJ 2009 – Fleuret juniorky            48 pretekárok / 16 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  Splnený A limit čiastočne na náklady SŠZ 
              Katarína POKORNÁ       -  Čiastočne na náklady SŠZ 

 Kristína BOKOROVÁ     - Na vlastné náklady 
 Noémi BITTEROVÁ        - Na vlastné náklady 
 

Výkonnostné ciele : 1 x Postup do 16. člennej eliminácie 
  

Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do priemerne ťažkej 6 člennej skupiny bola nasadená 
na 2-3 mieste. V skupine vyhrala 4 zápasi nad: Meyer /DEN/ 5:0, Kulhánek /NED/ 5:2, Novenkova /CZE/ 
5:3, Chentsova /UKR/ 4:3 a prehrala jeden zápas s: Udrea /ROU/ 4:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 8. mieste. V zápase o postup medzi 32 
pretekárok mala volný los a v zápase o postup medzi najlepších 16 pretekárok prehrala v predĺženi s Sinyta 
/UKR/ pomerom 14:15. 
 V súťaži skončila na 19. mieste. 
Napriek tomu, že Kristína je ešte vekom kadetkou je veľmi skúsenou pretekárkou. Pred MEJ bola často 
chorá, takže o vyladenej forme ani nemôžeme hovoriť. V posledných dvoch týždňoch sme síce pracovali na 
technike ale kondíciu sme už nevedeli natrénovať. Podobne ako na MSJ 2009 aj tu Kristína odšermovala 
skupinu veľmi dobre. Snažila sa o pohyb, svoju chybu, ktorou sú utoky z dialky bez tempa posun výpadom 
sa snažila eliminovať, pričom sa viac spoliehala na kryty a občas na útoky výpadom ale za dobrého pohybu. 
Po prvom zápase, ktorý sa vydaril sa Kristína ešte viac ukľudnila a odšermovala jednu z najlepšie 
odšermovaných skupín ktoré som od nej videl. Škoda zápasu s Udreou, v ktorom už viedla 4:1 a keby za 
tohoto stavu viac zariskovala mala šancu vyhrať. 
V eliminácii proti Ukrajinke, ktorú veľmi dobre pozná do stavu 10:7 šermovala vo veľkom štýle s dobrým 
pohybom a hlavne dobre zvolenou taktikou. Po druhej tretine sa však unavila, súperka zmenila trochu 
vzdialenosť a odtiaľ sa Kristína už len trápila. Síce ešte viedla 14:13 ale zásahy už neboli také hladké 
a niektoré padli aj so šťastím. Za nerozhodného stavu nakoniec po minimálne spornom zásahu (rozhodca 
Brigola /AUT/ video rozhodca Florin /ROU/) prehrala pomerom 14:15. Žiaľ ku koncu jej evidentne došli 
sily, síce chcenie tam bolo, ale už chýbala rýchlosť. 
Napriek tomu musím povedať, že Kristína na MEJ odšermovala jednu zo svojich najlepšie zvládnutých 
súťaží, škoda, že to nepretavila do lepšieho umiestnenia.. 
S jej výkonom som spokojný. 
 
+ pozytíva: konečne dobrá bojovnosť, sebadôvera, úspešná v kontrách a krytoch kvôli dobrej vzdialenosti, 
dôraz v zakončení, od posledných MSJ rozvoj taktického a aj technického repertoáru 
 
- negatíva:  chýbala kondícia, akonáhle sa unavila začala chýbať aj bojovnosť rodenej víťazky (napr.  akú 
má Cellerová) 
 
 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2-3. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Ng /GBR/ 5:2, Ifrim /ROU/ 5:2, Wohlgemuth /AUT/ 4:3 a prehrala 2 
zápasy s Moskovskou /UKR/ 3:5, a  Romanus /GER/ 0:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 24. mieste. 
O postup do 32 člennej eliminácie mala volný los. V zápase o postup do 16 člennej eliminácie sa stretla 
s neskoršou víťazkou Monaco /ITA/, s ktoru prehrala pomerom 8:15.   
Michala skončila na 27. mieste. 
Michala je napriek svojmu veku skúsená pretekárka a veľká bojovníčka. V skupine odšermovala veľmi 
dobré 4 zápasi, ešte aj zápas s Moskovskou bol dobre zvládnutý, škoda nepresnosti v zakončení (akcie 
robila Michala, len v tomto zápase bola častejšie nepresná z čoho súperka ťažila). Nemka Romanus jej 



nesedela. Nebola veľmi útočná pri čom ale stále tlačila a Michala necítila rytmus. V eliminácii sa stretla 
s momentálne jednou z najlepích fleuretistiek sveta tejto vekovej kategórie. Michala šermuje s pretekárkami 
takéhoto rangu vyslovene rada a keď aj ešte v súčasnosti na ne nemá vie im dať pár veľmi pekných zásahov, 
za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani oveľa staršie a lepšie pretekárky.    
S jej výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom spokojný. 
 
+ pozytíva: veľká sebadôvera, bojovnosť, rozvinuté taktické myslenie, technicky dobre vypracované akcie 
(čo sa týka ruky), veľmi dobre pracuje v tempe a v kontrách, vie zmeniť 
 
- negatíva: veľmi málo azda len lepšia práca nôh a chýba zmena rytmu pri dlhších útokoch. 
 
 
Noémi BITTEROVÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do ťažkej skupiny bola nasadená na 6 mieste. 
V skupine vyhrala 2 zápasy nad: Golan /GER/ 5:4 a Gólya /HUN/ 5:1 a prehrala tri zápasy s: Tulen /NED/ 
4:5, Ivanova /RUS/ 2:4, a Jelinska /POL/ 0:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 28. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok vyhrala nad STAN /ROU/ pomerom 15:10 a v boji o postup medzi najlepších 16 
pretekárok prehrala s Moskovskou /UKR/ pomerom 10:15. 
 V súťaži skončila na 29. mieste. 
Noemi Bitterová je mladá pretekárka ktorá v teto sezóne štartuje ešte v kategórii kadetiek. Po nevýrazných 
predošlých rokoch v minulej sezóne značne pridala a pomaly sa dostáva na úroveň síce tiež mladých ale 
oveľa skúsenenjších pretekárok (Pokornej, Bokorovej). ME v Odense boli jej prvým veľkým turnajom, 
Noémi na nich nesklamala. V celej súťaži šermovala odvážne bez bázne z lepších pretekárok čo prinieslo 
svoje ovocie v podobe bezproblémového postupu z prvého kola ako aj vo veľmi dobre odšermovanom 
zápase 32. člennej emiminácie. V zápase o postup medzi najlepších 16 pretekárok už síce na Ukrajinku 
nemala (Ukrajinka s prehľadom kontrolovala situáciu a šermovala len toľko, koľko potrebovala) ale napriek 
tomu zaznamenala aj v tomto zápase niekoľko veľmi vydarených akcií. U Noémi sa vyskytujú nedostatky 
ešte na poli technickom (tie už druhým rokom svedomito piluje a odstraňuje) a aj taktickom (pribúdajúcimi 
vrcholnými súťažami sa budú zmenšovať), ale trend ktorý nastúpila v predošlej sezóne z nej robí 
perspektívnu pretekárku, s ktorou do budúcna budeme určite počítať.  
S jej výkonom som veľmi spokojný. 
 
+ pozytíva: veľká bojovnosť, agresívny spôsob boja, dobrá rýchlosť a výbušnosť ako aj celkom dobrá 
orientácia v súbojoch z blízka 
 
- negatíva:  vzhľadom k ostatným našim reprezentantkám väčšia technická rezerva, ktorú sa však snaží 
kompenzovať rýchlosťou a bojovnosťou, málo skúseností z vrcholných svetových podujatí, menší technický 
a taktický repertoár 
 
 
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Noe  /NED/ 5:2, a prehrala  4 zápasy s Jakubcovou  /CZE/ 4:5, Liczbinskou 
H /POL/ 2:5, Vianello /ITA/ 2:5 a Sinyta /UKR/ 1:5. Zo skupiny nepostúpila.  
V súťaži skončila na 40. mieste. 
Katka mala priemerne ťaťkú skupinu v ktorej podla papierových predpokladov mala dosiahnuť 2 víťazsktvá 
nad NOE a Jakubcovou, Polka i Talianka boli silnejšie a v zápase s ukrajinkou malo rozhodnúť kto má 
momentálne lepšiu formu. Katka začala veľmi nervózne. Nervozita sa však zo zápasu k zápasu zvyšovala 
a jej taktický repertoár priamoúmerne znižoval. Podotýkam, že v ani jednom zápase nepôsobila ako 
pretekárka, ktorá je od súperky technicky menej zdatná, ale všetky zápasy prehrávala v hlave. Šermovala 
z veľmi zlej (veľkej vzdialenosti), z ktorej jej vlastné útoky boli síce dobre prevedené ale väčšinou končili 
ďaleko pred platným povrchom súperky,  pri krytoch kvôli veľkej vzdialenosti kryla väčšinou na mieste. 



Katka je typom pretekárky, ktorá berie šerm veľmi vážne, a zdá sa mi, že na vrcholoch jej motivácia 
zväzuje ruky, presnejšie povedané obmedzuje taktiku. Katka sa musí naučiť spracovať stresové situácie, 
ktoré u ňej vyvolávajú vrcholy sezóny ako MEJ, MSJ a podobne. Patrí medzi pretekárky s veľmi dobrou 
dinamikou a slušnou technikou práce rúk i nôh ktorá vie vypracovať nádherné akcie v zápätí však vie 
obdržať veľmi lacné zásahy.   
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: bojovnosť, veľmi pekné a úspešné výpady, dôraz a rýchlosť  v zakončení  
 
- negatíva:  prílišná motivácia až premotivovanosť, po ťažko vypracovaných zásahoch strata koncentrácie, 
po obdržanom zásahu okamžitá snaha o kompenzáciu bez patričnej prípravy, na vrcholoch necíti 
vzdialenosť a z toho vyplávajúca nedostatočná práca so vzdialenosťou 
 
 
 
MEJ 2009 – Fleuret juniori družstvá             štartovalo 14 družstiev z 14 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené    umiestnili sme sa na 12 mieste 
 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo juniorov klasifikované na 11. mieste zo 14 
družstiev. V boji o postup medzi najlepšie 8 družstiev sme sa stretli s 3. nasadeným družstvo POLSKA. 
V tomto stretnutí, v ktorom boli Poliaci výrazným favoritom sme, veľkú šancu nemali z 9 zápasov sme 
vyhrali iba jeden zápas (Vilém) a v dvoch zápasoch sme remizovali (2x Králik). Nakoniec stretnutie 
skončilo pomerom 25:45 pre Poliakov. V tomto zápase šermiarsky odišiel Jakub JONIAK, ktorý mal 
nepriaznivejšiu skóre ako Vilém a Králik spolu. 
 
Skóre našich pretekárov:  Králik          -   4  (11/15  - 1/5,5/5,5/5 )    

Vilém   -   4  (10/14 – 1/5,5/4, 4/5) 
Joniak                       - 11  (  4/15  - 4/5,0/5, 0/5) 
 

V ďalšom u zápase v ktorom sa rozhodovalo či budeme šermovať o 9-14 miesto sme sa stretli s týmom 
Česka, ktoré naši pretekári veľmi dobre poznajú. V stretnutí sme vyhrali 5 zápasov (3x Vilém, 2x Joniak) 
remizovali v jednom zápase (Králik) a prehrali dva zápasi. Od tretieho zápasu sme viedli a nakoniec sme 
vyhrali rozdielom 9 zásahov 45:36. Chlapci si tu verili a prakticky celkom dobre zašermoval každý. Výhrali 
sme preto lebo ako družstvo sme boli kompaktnejší.     
 
Skóre našich pretekárov:  Joniak            +   8  (20/12 – 6/5,3/4,11/3)    

Vilém  +   6  (15/  9 – 5/2,6/4,  4/3) 
Králik  -    4  (11/15 – 3/5,4/6,  4/4)  

 
 
V ďaľšom zápase sa rozhodovalo či budeme šermovať o 9-10. miesto alebo 11.-12. miesto. Našim súperom 
sa stalo družstvo Ukrajiny z ktorým sme prehrali rozdielom triedy. V tomto zápase som dal príležitosť aj 
Istvánovi Linkovi, ktorého som menil za Andreja Králika, ktorý síce zašermoval o niečo lepšie skóre ako 
Vilém ale nebral zápas príliž vážne. V tomto stretnutí sme nevyhrali ani jediný zápas. 
 
Skóre našich pretekárov:  Joniak            -    9  (  6/15 – 4/5,2/5,0/5)    

Vilém  -  12  (  3/15 – 1/5,1/5,1/5) 
                      Králik  -    6  (  4/10 – 1/5,3/5      ) 
                      Linka   -    2  (  3/  5 – 3/5            ) 
 



V poslednom stretnutí proti Švédom sme šermovali o 11 a 12 miesto. Nálada v družstvu po výraznej 
porážke bola dosť mizerná. Síce Jakub Joniak rozbehol stretnutie dobre vížazstvom nad Flyborgom 5:2 
zaistil vedenie nášho družstva, ktoré však v zápetí A. Králik stratil (2:8) a od tohoto okamžiku sa nám už 
nepodarilo zvrátiť stav zápasu. Šwédi nás nepredčili po technickej a ani taktickej stránke ale hlavne 
v bojovnosti, odvahe a túžbe po víťazstve.   
 
Skóre našich pretekárov:  Joniak            +   2  (15/13 – 5/2,6/6,4/5)    

Vilém  -    5  (12/17 – 3/5,3/7,6/5) 
                      Králik  -    6  (  2/  8 – 2/8            ) 
                      Linka           -    5  (  3/  5 – 1/2,1/5      ) 
 
 
 
Celkové skóre našich pretekároch zo všetkých zápasov je: Joniak     -10  ( 45/55 –   4/15,20/12,  6/15,15/13) 
                                           Vilém     - 15  ( 40/55 – 10/14,15/  9,  3/15,12/17) 
                      Králik     - 20  ( 28/48 – 11/15,11/15,  4/10, 2/  8) 
                      Linka      -  4  (    6/10  -  3/  5,  3/  5                    ) 
 
V konečnom poradí sme skončili na 12. mieste..  
S výkonom družstva nie som spokojný. 
 
 
 
Záver: Výsledky pred niekoľkými rokmi u uvedených pretekárov naznačovali, že by eventuelne mohlo 
z našich šermiarov vyrásť družstvo, ktoré by sa pohybovalo okolo 9-12 miesta na svete, a ak by sa zadarilo 
mohlo aj prekvapiť. Žiaľ v posledných 1-2 rokoch už pretekári nenapredovali v raste tak výrazne ako 
v kadetskej kategórii. Síce sa pohybujeme tak v lepšom priemere z krajín ktoré šermujú ale na pretekárov 
z popredných šermiarskych štátov /GER, POL, RUS, FRA, ITA, KOR, CHN, USA, HUN/ máme len 
málokedy aj to skôr v súťaži jednotlivcov. Pretekári ako družstvo nepôsobia dosť kompaktne, niektorí majú 
problémi s disciplinovaným šermom s pochopením toho, že niekedy aj prehra v zápase o zásah môže byť 
dobrá, šermujú na seba a nie pre družstvo. István LINKA je síce najmladší, ale pravdu povediac ešte na 
uvedený vrchol nedorástol, striedal som ho len málokedy, chýba mu zdravá sebadôvera. Mal som pocit, že 
Andrej šermoval skôr na seba ako pre družstvo, občas mu to počas zápasu vytkli aj ostaní členovia družstva 
(proti švédom), Miško sa snaží ale chýba mu väčší dôraz. Jakub je jediný, ktorý by na MEJ vedel 
konkurovať aj pretekárom zo spomenutých štátov ale mám pocit, že jemu zase chýbajú množstvá tréningu, 
ktoré Maďari, Nemci, Poliaci, Rusi, Taliani a ostní majú ostrénované)  
 
+ pozytíva: Prístup Jakuba a Michala, korektne odvedená práca oboch ako aj I.Linku, ktorý síce veľa 
príležitosti nedostal ale až na jeden zápas sa mu darilo nenabaliť na seba veľa zásahov. 
 
- negatíva: Slabý ako tým, prístup k niektorím zápasom, ktoré predviedol Andrej (hlavne zo švédmi), málo 
dôrazu a veľmi veľká nepresnosť pri akciách. 
 
 
 
MEJ 2009 – Fleuret juniorky družstvá             štartovalo 9 družstiev z 9 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené      umiestnili sme sa na 8 mieste 
 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo junioriek klasifikované na 7. mieste z 9 
družstiev. V boji o postup medzi najlepšie 4 družstvá sme dostali druhé nasadené – družstvo TALIANSKA. 



V zložení Monaco, Calisi, Volpi Vianello. Uvedené družstvo sa stalo Majstrom Európy. V tomto zápase 
sme proti lepším súperkám nemali šancu a tak som sa rozhodol dať príležitosť každej pretekárke. 
V poslednej tretine zápasu som menil Bokorovú (ktorej spôsob boja talianok nevyhovuje azda najviac 
z našich) za Bitterovú. Z deviatich zápasov sme vyhrali len jediný a to Katarína Pokorná porazila Aliceu 
Volpi pomerom 6:5. Ostatných 8 zápasov sme prehrali pričom jeden zápas na 0:5 (K. Pokorná s Vianello) 
 
Skóre našich pretekárok:  Pokorná   -   5  (  9/14  - 6/5,3/4,0/5 )    

Cellerová  -   7  (  9/16 – 3/5,2/6,4/5 ) 
Bitterová  -   3  (  2/  5 – 2/5             ) 
Bokorová                  -   8  (  2/10  - 1/5,1/5       ) 
 

V ďalšom u zápase v ktorom sa rozhodovalo či budeme šermovať o 5-6 miesto alebo o 7-8 miesto sme sa 
stretli s týmom Nemecka, ktoré je síce papierovo silnejšie ako naše, ale na MEJ nebolo v dobrej forme. 
Naše dievčatá si verili a aj ja som cítil šancu vyhrať nad nemeckom. Po predošlom zápase som postavil 
družstvo tak aby končila M. Cellerová – myslím si, že aj v budúcnosti bude väčšinou končiť Michala, vie 
z našich pretekárok najlepšie znášať stres zo zakončenia a aj takticky je z nich najlepšia. Ako druhú som 
postavil Katku, ktorá proti taliankám v dvoch zápasoch zašermovala veľmi dobre, prvá končila Kristína ana 
ľavičku som posadil Noémi. Zápas veľmi dobre otvorila Michala, ktorá zmietla nemku Romanus, Kristína 
skóre udržala a Katka o máličko vylepšila, v druhej tretine veľmi dobre zašermovala Kristína, ktorá zvýšila 
náskok o 5 zásahov, Michala náskok udržala a prišiel ominózny 6 zápas, v ktorom sa stretla Katka s nemkou 
Romanus, v tomto zápase napriek našim radám Katka netakticky vchádzala do každej prípravy súperky 
a namiesto aby sme rozdiel 7 zásahov udržali, so po zápase scvrkol na slabé 2 zásahy pre naše družstvo. 
V poslednej tretine každá pretekárka prehrala svoj zápas Kristína a Katka pomerom 2:5, a Michala 
pomerom 4:8. Ak by sa nám podarilo odovzdať zápas Michale s plusom mali by sme šancu lebo nemka 
Romanus je vyložená obranárka a v útokoch je slabšia, naproti tomu v poslednom zápase musela útočiť 
Michala, čo bola voda na mlyn Romanus. Škoda, lebo po prvý krát sa tu črtala možnosť konečne prejsť aj 
cez niektoré z najlepších družstiev na svete. V konečnom hodnotení zápasu sme vyhrali 3 zápasi a prehrali 6 
zápasov.  Tu musím konštatovať, že pravdepodobne som chybu urobil aj ja ako tréner, keď po neúspešnom 
Katkinom zápase som ju mal vymeniť za Noémi, žiaľ som to neurobil.   
 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová       0  (14/14 – 5/6,7/3,2/5)    

Cellerová -    1  (10/11 – 5/1,1/2,4/8) 
Pokorná -    7  (  7/14 – 3/2,2/7,2/5)  

 
 
V poslednom zápase sme sa stretli z družstvom Rumunska. Ako náhradníčku som do tohto zápasu vybral 
Michalu, ktorá si to sama želela (podobne ako ja ťažko znášala prehru z Nemkami, ktorá ju asi najviac 
poznačila emočne z našich pretekárok. Myslím si, že keby sme sa z Rumunka mi stretli pred zápasom 
z nemkami tak sme ich mohli poraziť aj keď sa medzi nimi nachádza finalistka MEJ Udrea.  Takto sme 
šancu nemali aj keď sa chvíľami črtala ale našim pretekárkam chýbala potrebná dravosť. Na posledný zápas 
tretej tretiny som vymenil Bitterovú za Cellerovú, ktorá však už nedokázala zvrátiť 6 bodový náskok 
Rumuniek takže nakoniec sme prehrali pomerom 29:45. Posledný zápas Bokorovej už nehovoril o šerme, 
ale len o chcení. Keďže sme pred ním prehrávali o 6 zásahov a súperka (UDREA) nebola ochotná riskovať 
musela Kristína otvoriť hru a útočiť prakticky bez prípravy, čo pretekárka kvalít Udrey hravo využívala 
a nakoniec ten zápas skončil pomerom 1:11 pre Udreu. V tomto stretnutí sme vyhrali 4 zápasy a 5 sme 
prehrali.  
 
Skóre našich pretekárok:  Cellerová  -   1  (  5/  6 – 5/6             )    

Pokorná -   4  (  9/13 – 4/2,2/9,3/2 ) 
                      Bitterová                  -   4  (  5/  9 – 0/5,5/4       )  
                      Bokorová -   7  (10/17 – 3/5,6/1,1/11) 



 
 
 
 
Celkové skóre našich pretekároch zo všetkých zápasov je: Cellerová -   9  ( 28/36 –   9/16,14/14,  5/  6) 
                      Bokorová  - 15  ( 26/41 –   2/10,14/14,10/17)                    
                      Pokorná - 16  ( 25/41 –   9/14,  7/14,  9/13) 
                      Bitterová   -  7  (   7/14  -   2/  5,  5/  9          ) 
 
V konečnom poradí sme skončili na 8. mieste..  
S výkonom družstva som spokojný čiastočne. 
 
 
 
Záver: Príprava na uvedený vrchol sezóny sa vydarila veľmi dobre (len Bokorová bola často chorá), 
dievčatá išli na MEJ veľmi motivované, pričom nechýbala zdravá sebadôvera, ktorá sa prejavila už na 
turnaji jednotlivkýň (až na Katarínu). Majstrovstvá Európy sú, čo sa týka prvého kola oveľa silnejšie ako 
Majstrovstvá sveta príslušnej vekovej kategórie, prakticky skoro žiadne slabé štáty na MEJ neštartovali. 
Naše dievčatá však našli v sebe dosť morálnych síl popasovať sa s papierovo silnešími súperkami 
a dokázali, že napriek ich mladému veku na uvedené Majstrovstvá patrili. 
 
+ pozytíva: Pretekárky boli dobre pripravené technicky a aj takticky, nechýbala zdravá sebadôvera, ako 
družstvo sme boli veľmi kompaktné, prakticky v každom zápase potiahla iná, škoda na zaváhanie Katky 
v zápase s Nemkami. 
 
- negatíva: Ešte stále nedokážeme dobre zašermovať, keď sa zápas otočí v náš neprospech, Veľká 
emotívnosť.  Po prehratom zápase sa ťažšie rozbiehame.    
 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI a Gergelyovi VALACSAYMU, ako aj 
celému realizačnému týmu, predstaviteľom klubov z ktorých uvedení pretekári a pretekárky vzyšli, i 
rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov v sezóne 2009-10.  
 
 
V Šamoríne 28.XI.2009       


