
Správa o účasti na Majstrovstvách európy kadetov a kadetiek 07. 
Novi Sad /SRB/ 5.-9. III.2007 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 5. až 9. marca 2007 sa v meste Novi Sad (SRB) konali  prvé Majstrovstvá 
európy kadetov a kadetiek v šerme fleuretom. Slovensko na tomto podujatí v šerme 
fleuretom reprezentovali kadeti – Jakub Joniak, Andrej Králik, Michal Vilém (všetci z STU 
Bratislava), Gergely Forgách (KŠ Šamorín), a kadetky Michala Cellerová (STU Bratislava), 
Katarína Pokorná (KŠ Šamorín), ako tréner bol Slovenským šermiarskym zväzom nominovaný 
Jozef NAGY, rozhodcom bol pán Gergely Valacsay, ktorý je zároveň osobným trénerom 
Kataríny Pokornej. 
 

- Príprava na uvedený vrchol sezóny prebiehala v oddieloch 
 
Na mastrovstvá európy kadetov cestovalo družstvo v dvoch etapách: fleuretisti cestovali 
mikrobusom KŠ Šamorín 6 marca 2007 a fleuretistky odviezol pán Celler 8. marca 2007. 
Ubytovanie bolo na veľmi slušnej úrovni, cca 5 minút mikrobusom od haly kde sa Majstrovstvá 
konali.  
Výprava cestovala na vlastné, resp. klubové náklady. Pretekárom KŠ Šamorín vyplatil klub aj 
stravné vo výške 20 Euro na deň.    
 
Prvé majstrovstvá Európy boli zorganizované na vysokej úrovni. Multifunkčná športová hala, 
ktorá sa nachádzala vo veľkom nákupnom centre, vyhovovala priestorovým nárokom aké MEK 
kladie. O tom, že to boli len prvé oficiálne Majstrovstvá Európy (bez tradície) vôbec nesvedčili 
účasť a dôležitosť akú jej prihlásené krajiny kládli. Počtom pretekárov a štátov predčili aj 
posledné Majstrovstvá Európy v kategórii juniorov, ktoré sa konali v Poznani (76 účastníkov, 24 
štátov)a ktoré majú oveľa dlhšiu tradíciu. Myslím si, že väčšina krajín spoznala dôleiotosť 
náväznosti a postupnosti, ktoré sa organizovaním MEK bude dariť ešte viac presadiť. Aj keď sme 
na uvedené Majstrovstvá Európy išli bez výkonnostných cieľov, respektíve bez väčšej finančnej 
podpory SŠZ myslím si, že naši pretekári nepohoreli. Veľmi pekné výsledky dosiahli mladí, 
respektíve neskúsenejší šermiari a šermiarky, ako Forgách, Cellerová, Pokorná, Králik. Viac sme 
čakali od Jakuba Joniaka a Michala Viléma.  
 
 
 
MEK 2007 – Fleuret kadeti             80 pretekárov / 26 štátov. 
 
Gergely FORGÁCH – do 7 člennej skupiny bol nasadený na 5-6 mieste. V skupine vyhral 3 
zápasy s Bonev /BUL/ 5:0, Reinhard /GER/ 4:2, Poscharnig /AUT/ 5:3 a prehral 3 zápasy 
s Femoe /DEN/ 0:5, Revutskiy /UKR/ 3:5 a Besson /FRA/ 3:4 . 
Do 64 člennej eliminácie bol nasadený na 42 mieste. V boji o postup do 32 člennej eliminácie 
vyhral nad nasadeným č. 23 - Vishnevskim /ISR/ na čas 9:8 a v ďalšom zápase o postup medzi 16 
najlepších prehral s francúzom Aubertom 8:13. 
Skončil na 31. mieste. 



Pre Gergelya to boli prvé Majstrovstvá. Prakticky začal systematicky pracovať až v tejto sezóne. 
Prakticky sa väčších medzinárodných turnajov v kategórii kadetov, juniorov začal zúčastňovať 
pravidelne až v tejto sezóne, oproti ostatným rovnako starým členom družstva mal značný deficit 
zo skúseností z turnajov. Od septembra sme sa zamerali na zvýšenie nasadenia a techniky nôh 
a rúk pričom stále pracujeme na vytvorení vhodnej  taktiky akú Gergely , ktorý je výše 190 cm 
vysoký môže s úpechom v šerme fleuretom aplikovať. Vyše sedem mesačná práca začala 
prinášať ovocie práve na uvedených Majstrovstvách Európy kadetov. Gergely odšermoval celý 
turnaj veľmi sústredene, snažil sa pracovať v štýle, ktorý vytvárame. Proti niektorým sa mu to 
darilo, ale proti skúsenejším  šermiarom, akým francúz Aubert nesporne je, ešte nevedel 
organizovať zápas po celých 3x3 minút. Keď francúz ku koncu prišiel na to, že sa musí neustále 
snažiť o pohyb on, byť aktívnejší a hlavne sa dostať bližšie ku Gergelyovi sa naše šance 
pominuli. Napriek tomu Gergely v jednotlivcoch a aj v družstvách odviedol pravdepodobne 
najsústredenejšiu prácu a nechýbalo ani  veľké fyzické nasadenie. 
S jeho umiestnením som  veľmi spokojný. 
 
Jakub JONIAK – do 7 člennej skupiny bol nasadený na prvom mieste. V skupine vyhral 3 zápasy 
s Nakis /GRE/ 5:3, Akyalcin /TUR/ 5:3, Macedo /POR/ 5:1, a prehral 3 zápasy s Tsoronis /DEN/ 
3:5, Supe /LAT/ 4:5 a Pop /ROM/ 2:5.  
Do 64 člennej eliminácie bol nasadený na 41. mieste a o postup medzi 32 najlepších sa stretol so 
24 nasadeným Nakisom /GRE/ z ktorým prehral 10:15.  
Skončil na 45.mieste. 
Jakub šermoval na uvedených Majstrovstvách Európy kadetov veľmi rozpačito. Do šermiarskej 
pohody sa dostával veľmi pomaly, a prvé kolo – hlavne prvé zápasy boli charakteristické 
veľkými výkyvmi. Po veľmi pekných akciách, ktoré sprevádzala aj vcelku prijatelná práca so 
vzdialenosťou, teda pohyb, často nasledovali akcie, alebo skôr reakcie na súperove akcie, ktoré 
boli veľmi povrchné nepremyslené a veľmi často reagoval na mieste. Celý šermiarsky prejav 
vyzeral, akoby Jakubovi chýbalo presne to v čom je jeho silná stránka, asíce stopercentná 
koncentrácia na súpera a na zápas a veľmi dobré čítanie súpera. Tu ani v jednotlivcoch a ani 
v družstvách sa mu nedarilo súperov čítať, a preto často jeho akcie boli unáhlené, bez prípravy, 
respektíve Jakub často pôsobil dojmom šermiara, ktorého súperove akcie prekvapili. A preto aby 
ho súper neprekvapil volil často nepripravený zbrklý útok, z ktorého väčšinou ťažili súperi. 
S jeho umiestnením nie som spokojný, očakávol som postup aspoň medzi 16 najlepších. 
 
Andrej KRÁLIK – do 7 člennej skupiny bol nasadený na prvom - druhom mieste. V skupine 
vyhral 3 zápasy nad Manja /SRB/ 5:2, Tsvetkov /BUL/ 5:2, a Bule /CRO/ 5:2 a prehral tiež tri 
zápasy s : Steiner /HUN/ 2:5, Nevodnichyk /UKR/ 0:5 a s Kroeplin /GER/ 3:5. 
Do 64 člennej eliminácie bol nasadený na 45. mieste a v boji o postup medzi 32 najlepších sa 
stretol s 20 nasadeným nemcom Bullingerom s ktorým prehral 8:15. 
Skončil na 47. mieste. 
Andrej v posledných dvoch sezónach urobil značné pokroky. Jeho výsledky v kategórii kadetov 
ale aj juniorov v sezóne 2005-2006 a aj v tejto, sú veľmi pozoruhodné. V teto sezóne v zimných 
mesiacoch absolvoval menší chirurgický zákrok ktorý ho na cca 4 až 5 týždňov vyradil 
z prípravy. Čo ešte na MEK bolo trochu badať. Mne osbne sa zdá akoby ešte Andrej hľadal svoj 
štýl, na turnajoch šermuje značne úspešne pričom väčšinou ťaží z veľmi dobre zvládnutej 
defenzívnej činnosti (veľmi dobre obmieňa kryty, protiútoky, včasné predbody a body do útoku), 
ktorá je nebezpečná, keď je spojená s prijateľnou prácou nôh. Tu Andrej hlavne v jednotlivcoch 
ešte so vzdialenosťou pracoval veľmi málo. Bolo to badať hlavne v zápase s agresívnym nemcom 



v eliminácii, ktorému Andrej zjavne nestačil v pohybe po planši. V súťaži družstiev sa však jeho 
prejav veľmi zmenil. Jeho šerm sa stal sebaistým s kvalitnou prácou so vzdialenosťou a paričnou 
agresivitou a spolu s Forgáchom boli oporami družstva.  
S jeho umiestnením však nie som spokojný, čakal som postup do 32 člennej eliminácie. 
 
Michal VILÉM – mal 7 člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 6-7. mieste. V skupine vyhral 1 
zápas nad: Zekar /SLO/ 5:0 a prehral 5 zápasov s Stasulans /LAT/ 4:5, Vyshnevski /ISR/ 
0:5, Kontochristopoulos /GRE/ 4:5, Yemtsov /UKR/ 3:5 a s Mepstead /GBR/ 0:5. 
Zo skupiny nepostúpil, skončil druhý pod čiarou na 66. mieste. 
Michal bol najmladším členom v družstve, ktorý podobne ako Gergely ešte z podujatí takéhoto 
rangu nemá skúsenosti. Do družstva nebol nominovaný na základe slovenského pohára, ale ako 
štvrtého člena družstva ho ho na základe nominačných kritérií nominovali reprezentačný tréneri 
(J.Králik a J.Nagy). Veľké očakávania sme nemali, išlo hlavne o zber skúseností jeho 
výkonnostným cieľom bolo postúpiť z prvého kola. Michalovi sa postúpiť nepodarilo aj keď mal 
blízko k postupu (dve prehry na 4:5), vždy však chýbalo agresívnejšie zakončenie zápasov. 
Michal šermoval približne na svojej štandartnej úrovni, jeho najväčším nedostatkom však je málo 
dôrazu. Aj keď niektoré jeho akcie sú vcelku značne technické, pri pozorovaní jeho šermiarskeho 
prejavu mám vždy pocit, že je veľmi nedôrazný, málo agresívny v pohybe i v zakončení. Jeho 
zásahy padajú veľmi ľahko (aj tie čo dá, ale aj tie čo dostane). Na tomto by mal v budúcnosti 
najviac zapracovať.   
S jeho umiesnením nie som spokojný, čakal som postup z prvého kola. 
 
 
   
MEK 2007 – Fleuret kadetky             59 pretekárok / 18 štátov. 
 
Michala CELLEROVÁ – do 7 člennej skupiny bola nasadená na 2-3 mieste. V skupine vyhrala 4 
zápasy s Valcheva /BUL/ 5:4, Ifrim /ROM/ 5:3, Bernardi /AUT/ 5:1 a s Polatkan /TUR/ 5:1. 
Prehrala dve zápasy s Deriglazova /RUS/ 2:5 a s Mestrovic /CRO/ 2:5. 
Do neúplnej 64 člennej eliminácie bola nasadená na 18 mieste. V boji o postup do 32 člennej 
eliminácie mala volný los a v zápase o postup do 16 člennej eliminácie prehrala s Lubeight 
/GBR/ 6:15.  
Skončila na 20. mieste. 
Michala bola najmladším členom slovenskej výpravy, ktorá už roky dosahuje v kategóriách , 
mladších i starších žiačok pozoruhodné umiestnenia a po Joniakovi, Hanzelovej a Botlóovi je 
ďalším veľkým talentom slovenského šermu. Aj práve preto dostala možnosť ako staršia žiačka 
štartovať na Majstrovstvách Európy kadetiek. Túto dôveru nesklamala a dosiahla najlepšie 
umiestnenie celej slovenskej výpravy. Jej šermiarsky prejav hlavne v zápasoch v skupine bol 
veľmi vyzrelý a obsahuje aj dosť taktických prvkov, čo je pretekárke jej veku veľmi nepríznačné. 
V zápase na 15 zásahov v eliminácii sa však ešte odzrkadľuje veľký handikep, spôsobený 
značným vekovým rozdielom (fyzickými danosťami). Agresívna Angličanka ťažila len z fyzickej 
prevahy spojenej so značnou agresivitou v útokoch. Technicky pôsobila lepšie naša pretekárka, aj 
keď v zápase na 15 zásahov v tejto vekovej kategórii mala značne chudobný repertoár.     
  S jej výsledkom som maximálne spokojný, pri cieľvedomej práci z nej môže vyrásť pretekárka 
medzinárodného formátu. 
 



Katarína POKORNÁ – do 6 člennej skupiny bola nasadená na 2-3 mieste. V skupine vyhrala 2 
zápasy s Zamlin /ISR/ 5:4, Meikle /FRA/ 5:2, a prehrala tri zápasy s Lupkovics /HUN/ 2:5, 
Straniero /ITA/ 0:5 a s Cuteanu /ROM/ 0:5. 
Do neúplnej 64 člennej eliminácie bola nasadená na 38 mieste. V boji o postup do 32 člennej 
eliminácie prehrala so Sinyta /UKR/ 4:15.  
Skončila na 40. mieste. 
Katka začala šermovať len nedávno. Oproti ostatným pretekárom a pretekárkam z družstva má 
minimálne 2 až 3 roky deficit, čo sa týka účasti na turnajoch, respektíve skúseností z turnajov. Aj 
keď sa jedná o staršiu pretekárku (ešte rok bude kadetka) sa cieľavedome začala na tréningoch 
pripravovať až v tejto sezóne v ktorej zmenila aj trénera. V decembri prestúpila od pána Ondreja 
BOTLÓA, ktorý bol jej trénerom k mladému agilnému trénerovi Gergelyovi Valacsaymu. Počas 
tejto sezóny absolvovala aj niekoľko svetových pohárov, z ktorých sa jej na slabšom svetovom 
pohári junioriek v Loures podarilo postúpiť až do finále. Katka je velmi svedomitá a cieľavedomá 
pretekárka, ktorá vúčšinou svojím prístupom k tréningom ide vzorom ostatným. To bolo badať aj 
v jej tohtosezónnom zlepšení. Preto dostala príležitosť zúčastniť sa MEK, na ktorých nesklamala.  
 
Jej výkonnostným cieľom bol postup z prvého kola. 
Katku čaká v tejto, ale aj v budúcej sezóne obrovská práca, keď sa budúci rok chce presadiť na 
MEK, respektíve MSK. Nie je to nemožné a vhodným tréningovým vedením, prístupom 
a kaučovaním sa jej sny môžu splniť. 
S jej umiestnením som spokojný, čiastočne, aj keď postúpila a splnila výkonnostný cieľ, dve 
prehry v skupine na 0:5 a v eliminácii vysoko na 4:15, kazia dobrý dojem, ktorý jej výsledok 
priniesol.  
   
 
 
Fleuret kadeti družstvá 17 družstiev 
 
Do neúplnej 32 člennej neúplnej eliminácie sme boli nasadení na 10. mieste v zápase o postup 
medzi najlepších 16 sme mali voľný los a v zápase o postup do 8 členného finále sme sa stretli so 
siedmimi nasadenými Angličanmi, s ktorými sme prehrali o 3 zásahy 42:45. O ďalšie 
umiestnenia sa šermovao len medzi prvými ôsmimi, a tak sme v konečnom hodnotení obsadili 
12. miesto. 
Veľká škoda tesnej prehry s Angličanmi. Žiaľ vyhrali tak, že neboli jednoznačne lepším 
družstvom. Boli sme im minimálne vyrovnaními súpermi a len šerm Jakuba Joniaka, ktorý bol na 
MEK jednoznačne mimo formy, zabránil víťazstvu nad Angličanmi. V súťaži družstiev však 
musím jednoznačne pochváliť a vyzdvihnúť prístup a túžbu po výťazstve dvoch mladších členov 
družstva Gergelya FORGÁCHA a Andreja KRÁLIKA, ktorí sa v zápasoch prekonávali 
a odviedli lepšiu prácu akú som očakával. 
 
Skóre našich pretekárov: 
 
 Slovensko – Velká Británia 
Forgách  – 3 zápasi   14/12 +2 
Králik    - 3 zápasi    17/18  -1 
Joniak  - 3 zápasi    11/15 -4 
 



Záverom by som rád poďakoval osobnému trénerovi Jakuba Joniaka, Andreja Králika, Michala 
Viléma a Michaly Cellerovej  - Júliusovi KRÁLIKOVI, respektíve celému realizačnému tímu za 
odvedenú prácu, rodičom za podporu, a zaželal do budúcnosti veľa športových úspechov.  
 
 
V Šamoríne 22.III.2007     
       
 
 


