
Správa o účasti na Majstrovstvách európy kadetov v šerme fleuretom 2009. 
Bourges /FRA/ 2.III. – 7.III.2009 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 2. až 7. marca 2009 sa v Bourges /FRA/ konali Majstrovstvá európy kadetov v šerme. Slovensko 
na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 

 
Fleuret kadetky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava)   na náklady SŠZ 
   Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín)        na náklady SŠZ 
   Anikó HERBERGEROVÁ (KŠ Šamorín)        na náklady SŠZ 
 
Fleuret kadeti:             Nikolas SZIKELA                   (KŠ Šamorín)      na náklady SŠZ 
                                    István LINKA                           (KŠ Šamorín)     nie na náklady SŠZ 
                                    Samuel BLANÁR                    (STU Bratislava) nie na náklady SŠZ 

  
 

 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
 
Fleuret kadetky: 
Ciele: 
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. Herberger       49.m.) 
účasť pretekárok (1-3) na MSKaJ  – umiestnenie 1 x do 16. miesta  

sezóna 2009-2010  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x finále, 1x do 16 miesta 
         účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 1 x 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 MEK pre fleuret kadetky na základe plánu prípravy na sezónu 2008-09 prebiehala 
formou : 

- začiatok sezóny 11.augusta 2008 
- 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  (11.VIII.-
31.VIII. 2008)  

- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-14.IX.2007)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín 
- krátkodobé tréningové pobyty Tata, (17.-18.IX.2008)     
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapest, Šamorín, Tauberbischofsheim, 

Salzburg, Pisa, Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Zagreb, Lyon/ 
- Záverečné sústredenie pred MSK spolu s maď. Reprezentáciou v Šamoríne /15.-18.II.2009/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený veľmi dobre. Pretekárky Cellerová a Bokorová absolvovali trénermi 
stanovený plán až do decembra bez väčších výpadkov, horšie to bolo v januári keď K. Bokorová bola viac 
ako týždeň chorá. Mladá Anikó Herbergerová pracovala ešte na základe tréningového plánu pre mladšiu 
skupinu, pričom bola aj častejšie chorá. Napriek tomu sa jej v tejto sezóne darilo znateľne zlepšovať, kvôli 
čomu aj dostala dôveru reprezentačného trénera a mohla sa zúčastniť MEK 2009. Darilo sa aj 
zorganizovanie spoločných sústredení s maďarskou reprezentáciou na začiatku sezóny v Tate a vo februári 
zase v Šamoríne, kde sa pred MEK pripravovali 3 zo 4 maďarských reprezentantiek a kompletné družstvo 
maďarských kadetov, ktorí sa MEK 2009 zúčastnili. 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. Prvým rokom spe pristúpili k modelu prípravy keď 
dievčatá v strede sezóny počas vianočných a novoročných sviatkov dostali možnosť dlhšie si odpočinúť 
(čím sme chceli dosiahnuť väčšiu chuť do tréningu a vrcholvých súťaží v druhej časti sezóny ako 
v minulých rokoch). 
 
Kadetské turnaje - kadetky 
21.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt        pret./       štátov   1. Cellerová M., 5.m. Bokorová   
05.10.08 NK Budapest Kupa Budapest 102 pret./  16 štátov  19.m. Bokorová, 38.m. Cellerová, 74.m. Herbergerová 
19.10.08 Coupe de Samaria Šamorín 150 pret./  15 štátov 49.m. Cellerová, 62.m. Herbergerová , 79.m. Bokorová,    
10.11.08 EPK Tauber. 243 pret./  14 štátov 27.m. Cellerová, 40.m. Bokorová, 207.m. Herbergerová 
16.11.08 EPK Salzburg   83 pret/   13 štátov        15.m. Bokorová, 50.m. Cellerová, 57.m. Herbergerová 
07.02.09 EPK Pisa 105 pret./ 10 štátov 3.m.Cellerová, 40.m. Bokorová, 66.m. Herbergerová 
14.02.09 Dunajský pohár Bratislava   60 pret./ 12 štátov 3.m. Cellerová, 5.m. Bokorová, 30.m. Herbergerová 
 
 
MT + Svetové poháre junioriek 
20.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt   27 pret./   5 štátov   3.m. Cellerová, 5.m. Bokorová, 6.m. Pokorná 
12.10.08 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 110 pret./  štátov 89.m. Bokorová,  103.m. Cellerová  
07.11.08 SPJ Louxenburg   40 pret./ 10 štátov 25.m. Bokorová, 26. Cellerová 
29.11.08 SPJ Leszno   84 pret./12 štátov 45.m. Cellerová, 68.m. Bokorová 
05.12.08 SPJ Lignano   83 pret./17 štátov 44. m.Cellerová, 70.m. Bokorová 
03.01.09 SPJ Budapest 100 pret./18 štátov 60.m. Bokorová, 83.m. Cellerová 
25.01.09 MT Graz   20 pret./  4 štáty 1.m. Bokorová 
21.02.09 SPJ Zagreb   56 pret./ 16 štátov 14.m. Cellerová, 44.m.Bokorová 
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa javilo reálnym 
len čiastočné dosiahnutie stanovených výkonnostných cielov zo začiatku sezóny a to: 1 x  postup do 16 
člennej eliminácie.  V družstvách vzhľadom k neskúsenej a veľmi mladej /r.1995/ Anikó Herbergerovej sa 
nedalo reálne posúdiť dosiahnutelné umiestnenie. 
 
MEK 2009 – Fleuret kadetky            61 pretekárok / 21 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  24 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 Kristína BOKOROVÁ     - 17 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá 
Anikó HERBERGER        -   6 bodov do EPK – nesplnené nominačné kritériá 



 
Výkonnostné ciele : 2 x Postup do 16. člennej eliminácie 

  
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 2 mieste. 
V skupine vyhrala 2 zápasy nad: Pioli /GBR/ 5:1 a Piarkovou /BLR/ 4:3 a prehrala tri zápasy s: Madyar 
/UKR/ 3:5, Luminet /FRA/ 3:5, a Lavrenovou /RUS/ 2:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 38. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok prehrala s Krause /GER/ pomerom 12:15. 
V súťaži skončila na 43. mieste. 
Kristíne los priradil veľmi silnú skupinu, v ktorej ešte na nešťastie chýbala 7 pretekárka. V šesť člennej 
skupine nakoniec Kristína urobila povinné dve víťazstvá nad Angličankou a Bieloruskou ale nič viac. 
Francúzka Luminet bola približne na jej úrovni pri trošku lepšom taktickom šerme ju mohla Kristína 
poraziť. Podobne aj Ukrajinku, ktorá aj podla papierovej formy bola slabšia ako Kristína. Na Rusku nemala, 
akonáhle si ju Lavrenová prečítala a začala organizovať zápas už mala na vrch, aj keď Kristína netrafila pár 
pekných odbodov. V eliminačnom zápase s Nemkou Kristína po celý čas tesne prehrávala. Kristína na 
turnaji šermovala zle. Neviem či to bolo len premotivovanosťou, ale chýbala jej ochota pracovať veľa na 
nohách. Dosť často útočila z diaľky posun výpadom, čo je jej veľká chyba, ktorú sa jej darí odstraňovať len 
veľmi pomali. Na rozdiel od predošlých turnajov aj v odsunoch pri súperkyných útokoch často meškala so 
začiatkom pohybu a potom ju súperka buď dobehla a zasiahla, alebo aj keď sa Kristíne podarilo vykriť 
súperka sa dostávala tak blízko, že Kristína nenachádzala miesto na odbod a rimesy prichádzali rýchlejšie 
ako riposty. 
Stanovený výkonnostný cieľ ( postp do 16 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: vzhľadom k šermu ktorý po celú sezónu produkovala, neviem vymenovať ani jednu. 
 
- negatíva:   neskorá reakcia na súperovu akciu (nohami-teda vzdialenosťou), značná nepresnosť 
v zakončení (množstvo neplatných zásahov), malá úspešnosť posun výpadov, nedostatočná práca so 
vzdialenosťou, útoky z diaľky často v zlom rytme 
 
 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.1. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Noe /NED/ 5:2 a prehrala 4 zápasy s Krause /GER/ 4:5, Lupkovics /HUN/ 
4:5,  Karamete /TUR/ 2:5 a s Clarke /GBR/ 1:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 45. mieste. 
V boji o postup do 32 člennej eliminácie prehrala s Hausman M. /POL/ pomerom 8:15.   
Michala skončila na 48. mieste. 
Podobne ako Kristína aj Michala mala šesťčlennú skupinu v ktorej jasnou favoritkou bola Maďarka 
Lupkovič. Ostatné pretekárky síce nepredstavujú špičku a až na Nemku ani nie sú so šermiarskych veľmocí, 
ale predstavujú veľmi silný stredný prúd a hlavne patria medzi veľmi nepríjemné šermiarky. Zápasy 
všetkých nielen našej Cellerovej v značnej miere ovplyvnil aj Bieloruský rozhodca, na ktorého sa sťažovali 
aj ostatní tréneri pretekárok zo skupiny. Okrem toho sa pod účinovanie Michaly v skupine ako aj 
dosiahnutie jedinej výhry s nepríjemnou Belgičankou Noe vo veľkej miere podpísala aj premotivovanosť. 
Po minuloročnom postupe medzi 16 najlepších Mišku motivácia doslova ťažila, čo sa nepriaznivo prejavilo 
hlavne v jej silnej stránke vo vytvorení priaznivého okamžiku na akciu. Tu Michala nemala trpezlivosť 
vytvárať, alebo vyčkať priaznivý okamžik a preto akcie, ktoré jej zvyknú vychádzať boli teraz veľmi často 
neúčinné. V zápase s Poľkou sa jej šermiarsky prejav (taktická stránka) už zlepšovala, ale na Hausman to 
žiaľ ešte nestačilo. Na turnaji často dostávala zásahy z akcie, ktorá jej nesedí ale za normálnych okolností sa 
jej Michala dokáže vystríhať, teraz ale na turnaji kvôli zlému psychickému rozpoloženiu ju často robila:  - 
vo vlastných pripravených akciách hlavne dlhších, musí pribrzďovať ruku k nohám a tu často dostáva 
predbody.    



Stanovený výkonnostný cieľ ( postp do 16 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: podobne ako u Kristíny, vzhľadom na to aká šermiarka Michala je, som veľa pozytív na jej 
šermu nenašiel, mohol by som spomenúť azda jedinú a to príkladnú bojovnosť a nasadenie  
 
- negatíva: hlavne psychická stránka, veľká motivácia a zlé výroky rozhodcu ju vyviedli z psychickej 
rovnováhy, čo už Michala nedokázala predýchať, a v takýchto prípadoch aj ťažšie prijíma rady trénera. 
Škoda, ak sa zameria na skoncentrovanie sa aj po zlom verdikte rozhodcu, alebo nevydarených akciách jej 
šerm pôjde ešte o kategóriu vyššie.   
 
 
Anikó HERBERGER – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.5-6. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Rapynets  /UKR/ 5:4 a prehrala 5 zápasov s Bímová /CZE/ 4:5, Bíró /HUN/ 
2:3, Dordevicz /SWE/ 3:5, Tulen /NED/ 2:5 a s Golebiowska /POL/ 1:5. Po prvom kole bola do neúplnej 64 
člennej eliminácie nasadená ako č. 49. O postup medzi najlepších 32 hladko prehrala s pretekárkou Pirieva 
/RUS/  pomerom 3:15. 
V súťaži skončila na 49. mieste. 
Anikó Herbergerová predstavuje nasledujúcu generáciu pretekárok. Na MEK patrila medzi najmladšie 
pretekárky, ktorú sme podobne ako u chlapcov Samka Blanára nominovali so zretelom aby Cellerová 
a Bokorová mohli ešte šermovať aj družstvá a teda pred MSK 2009 mali možnosť čo najkvalitnejšieho 
tréningu a sparingu. Napriek uvedeným skutočnostiam sa Anikó vôbec na turnaji nestratila. Dokázala 
postúpiť z kola. V eliminácii síce z Ruskou Pirievou nemala žiadnu šancu, ale jej šermiarsky prejav bol 
lepší ako dosiahnuté skóre. Anikó od o tri roky starších súperiek zaostávala hlavne fyzickej stránke a aj jej 
šermiarky repertoár je ešte chudobnejší. Napriek jej mladému veku sa snaží pracovať veľmi veľa nohami 
a aj pri akciách sa snaží pracovať do tempa súperky, čo je veľmi potešiteľné. Medzi jej najväčšie chyby 
patrí, že keď sa rozhodne kryť odrazom v tempe, ak sa súperke podarí jej odraz vyhnúť, namiesto toho aby 
buď skrátila alebo natiahla vzdialenosť, len na mieste bodne do útoku, z čoho pravidelne dostáva veľký 
počet zásahov.  
Bez výkonnostného cieľa. 
S jej výkonom som spokojný. 
 
+ pozytíva: veľmi pekné a úspešné výpady respektíve útoky do tempa, na jej vek dobrá a cieľavedomá práca 
na nohách 
 
- negatíva:  značná nepresnosť v zakončení (množstvo neplatných zásahov), Po kryte odrazom ak súper kryt 
obýde, len bod do útoku z miesta 
 
 
 
MSJ 2008 – Fleuret kadetky družstvá             štartovalo 13 družstiev z 13 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené 
 
Slovensko – Francúzsko   37/45 
 
Po výkone na turnaji jednotlivkíň bolo naše fleuretové družstvo kadetiek klasifikované na 12. mieste z 13 
družstiev. V boji o postup do elitnej osmičky sme za súpera dostali 5 nasadené družstvo Francúzska. 
Zápas veľmi dobre rozbehla Michala CELLEROVÁ, ktorá porazila Luminet pomerom 5:2. Úlohou mladej 
HERBERGERovej bolo strážiť skóre, teda snažiť sa o udržanie stavu, ktorý sa ešte dá otočiť (teda zbytočne 
neriskovať, ťahať čas). Po konci prvej tretiny bol stav 15:12 pre Francúzsky, čo bolo ešte prijatelné. 



V druhej tretine v zápase Herbergerovej s Luminet však ruský rozhodca otočil 4 evidentné zásahy 
a namiesto stavu 16:16 sme prehrávali už 20:13. V ďaľšom zápase ešte Michala  Cellerová dokázala oživiť 
nádeje porážkou Francúzky Many 9:5, ale žiaľ Kristína Bokorová jej v nepomohla ako sme to od nej čakali 
(nakoniec skončila s pomerom -5 zásahov) a zápas s Francúzskami sme prehrali. Je otázne čo by sa stalo 
keby ruský rozhodca spomenuté 4 evidentné zásahy neotočil stav by bol 41:41 a bolo by možné všetko.  
Dievčatá sa snažili plniť pokyny a aj mladá Herbergerová sa snažila bojovať príkladne aj keď v družstvách 
hlavne proti Francúzskam šermovala nervóznejšie ako v jednotlivcoch. Cítila ťarchu aby nebola tou, ktorá 
pokazí dobrý výsledok. 
 
Skóre našich pretekárok:  Cellerová  +   9  ( 21/12  - 5/2, 9/5, 7/5 )    

Bokorová -    5  (10/ 15  – 4/5, 2/5, 4/5 ) 
Herbergerová -  12  (  6/18   – 3/8, 1/5, 2/5 )  
 

 
Slovensko – Bielorusko   42/39 
 
V zápase v ktorom sa rozhodovalo, či postúpime medzi najlepších dvanásť družstiev sme sa stretli s 13. 
nasadeným - družstvom Bieloruska. Bieloruské družstvo tvorili staršie pretekárky, ktoré sú síce celkom 
dobre technicky vybavené ale bez väčších skúseností z medzinárodných turnajov, ako aj bez patričného 
taktického repertoáru. Napriek tomu ich fyzická prevaha, ktorou sa snažili kompenzovať vyššie uvedené 
nedostatky až do ôsmeho zápasu prinášala ovocie. Bielorusky po ôsmy zápas viedli. Na predposledný zápas 
nastupovala Kristína BOKOROVÁ za nepriaznivého stavu 23:30. Kristíne súperka sadla a dobrým zápasom 
dokázala zvrátiť stav v náš prospech 36:32. Tu musím zdôrazniť, aké bolo dôležité že i Michala i Kristína 
majú skúsenosti z turnajov družstiev, lebo Kristína sa nesnažila šermovať na seba ako to často za takéhoto 
stavu býva, ale sa snažila vydolovať čo najväčší náskok pre končiacu Michalu CELLEROVÚ, ktorá 
dokázala priaznivý stav ustrážiť a tak sme porazili Bielorusky tesným rozdielom 3 zásahov.  Ako pozytívum 
musím uviesť aj to, že Herbergerová dokázala udržať nerozhodný stav až s dvoma Bieloruskami a skóre -4, 
ktoré vyprodukovala bolo veľmi slušné. 
 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová  +  6  ( 18/12 –   1/6, 4/4, 13/2)    

Cellerová +  1  ( 19/18 –   5/4, 8/7,  6/7) 
Herbergerová  -  4  (   5/ 9 –    1/5, 2/2,  2/2)  

 
 
Slovensko – Rakúsko  42/39 
 
V ďalšom zápase sme sa stretli s družstvom Rakúska, ktoré tiež veľmi dobre poznáme, veď počas prípravy 
sa s rakušankami často stretávame, či už na turnajoch alebo sústredeniach v Maďarsku a u nás. Rakúske 
družstvo je veľmi nevyrovnané. Je postavené na výkon veľmi dobrej pretekárky Olívie Wolgemuth, pričom 
zvyšné dve Rakušanky majú za úlohu podobne ako u nás Herbergerová nevytvoriť nedobehnuteľný 
výsledok. Olívia mala v tomto roku niekoľko veľmi pekných finálových umiestnení na súťažiach 
Európskeho pohára kadetiek teda bola papierovo nad našimi pretekárkami. Podla papierovej formy potom 
nasledujú Cellerová a Bokorová a zvyšné pretekárky predstavujú približne rovnakú silu. Otázkou bolo či 
u nás Michala a Kristína budú vedieť kompenzovať nástup Olívie. Stretnutie prebiehalo až do konca 
ôsmeho zápasu veľmi vyrovnane. Vo vedení sme sa Rakušankami striedali. Po 8 zápase bol stav 
nerozhodný 35:35. Víťazstvo zapečatila Michala CELLEROVÁ v poslednom zápase keď nad Wolgemuth 
zvíťazila pomerom 7:4. V zápase rozhodoval Francúzsky rozhodca, ktorý je známy tým, že až priveľmi 
striktne dodržuje pravidlá, čo nám teraz vyhovovalo, lebo často trestal Olíviu Wolgemuth za zakrívanie 
platného povrchu hlavou červenou kartou. Toto bol jediný zápas kde nás mladá Anikó nepodržala, našťastie 
Michala aj Kristína dokázali otočiť nepriaznivý stav -10, ktorý Anikó dosiahla. 
  



Skóre našich pretekárok:  Cellerová  +  8  ( 18/10 – 5/3, 6/3, 7/4)    
Bokorová +  5  ( 18/13 – 5/2, 8/8, 5/3) 

                      Herbergerová - 10  (   6/16 – 0/7, 6/4, 0/5) 
 
 
Velká Británia – Slovensko  27/45 
 
V poslednom zápase o 9. miesto sme paradoxne absolvovali najľahší zápas. Stretli sme sa s družstvom 
Veľkej Británie. V tomto zápase už dievčatá šermovali uvoľnene a ako sa darilo náskok zvyšovať, 
šermovali lepšie a lepšie. Nakoniec sme zápas jasne vyhrali rozdielom kategórie. V tomto zápase šermovala 
veľmi dobre aj Anikó HERBERGEROVÁ, z ktorej pri výraznom vedení odpadol pocit toho aby kvôli nej 
družstvo neprehralo. Jej akcie boli veľmi dobre pripravené na nohách do tempa. Podobne uvolnene 
šermovali aj Kristína a Michala. Uvedený zápas bol dôstojným zakončením Majstrovstiev Európy kadetiek 
pre fleuretistky.  

 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová +  7  ( 15/  8 – 5/0, 7/3, 3/5) 

Herbergerová +  6  ( 13/  7 – 3/5, 4/0, 6/2)  
Cellerová  +  5  ( 17/12 – 4/6, 6/4, 7/2)    

                       
 
 
Celkové skóre našich pretekárok zo všetkých zápasov je: Cellerová +23 (75/52 – 21/12,19/18,18/10,17/12) 
                                           Bokorová +13 (61/48 – 10/15,18/12,18/13,15/  8) 
                      Herberger - 20 ( 35/55 –  6/18,  5/ 9,  6/16,13/  7) 
 
V konečnom poradí sme skončili na 9. mieste..  
S výkonom družstva som spokojný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príprava na MEK pre fleuret kadetov na základe plánu prípravy na sezónu 2008-09 prebiehala 
formou : 

- začiatok sezóny 11.augusta 2008 
- 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  (11.VIII.-

31.VIII. 2008)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-14.IX.2007)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín 
- krátkodobé tréningové pobyty Tata, (17.-18.IX.2008)     
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Salzburg, Warszawa, Pisa, 

Bratislava Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Budapest/ 
- Záverečné sústredenie pred MSK spolu s maď. Reprezentáciou v Šamoríne /15.-18.II.2009/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený dobre. Pretekári LINKA a SZIKELA absolvovali trénermi stanovený 
plán bez väčších výpadkov, až na záverečný turnaj v Bratislave na ktorom sa István LINKA zranil a bol 
nútený vynechať záverečné sústredenie v Šamoríne. Podobne aj Samuel BLANÁR z klubu STU Bratislava 
sa snažil zúčastniť všetkých  trénermi zvolených nominačných a kontrolných turnajov. Aj na základe 
uvedenej skutočnosti dostal dôveru trénerov s tým, že jeho účasťou sme chceli dosiahnuť aby chlapci mali 
možnosť šermovať aj v družstvách. Družstvá nám umožnia stretnutie so silnými súpermi pred MSK 2009. 
Teda ďalší zber skúseností pred MsK 2009. Prístup chlapcov k tréningom bol dobrý.  
 
Kadetské turnaje - kadeti 
20.09.08 FTV Jugendpokal Frankfurt   56 pret./    7 štátov  10.m. Blanár, 20.m. Linka, 24.m. Szikela  
04.10.08 EPK Budapest 163 pret./  15 štátov  113.m. Szikela, 115.m. Blanár 
18.10.08 Coupe de Samaria Šamorín 104 pret./  12 štátov 13.m. Szikela, 34.m. Linka     
25.11.08 EPK Halle 237 pret./  15 štátov 119.m. Blanár 
15.11.08 EPK Salzburg 115 pret/   12 štátov        13.m. Szikela, 24.m. Linka, 52.m. Blanár 
13.12.08 MT Mődling   52 pret./    6 štátov  5.m. Blanár, 9.m. Szikela, 28.m. Linka,  
11.01.09 EPK Warszawa   77 pret./    8 štátov 9.m. Szikela, 44.m. Linka 
07.02.09 EPK Pisa 170 pret./ 11 štátov 20.m.Szikela, 42.m. Linka, 84.m. Blanár 
14.02.09 EPK Dunajský pohár Bratislava 138 pret./ 15 štátov 16.m.Szikela, 61.m. Linka, 76.m. Blanár 
 
 
MT + Svetové poháre juniorov 
12.10.08 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 128 pret./ 20 štátov 124.m. Szikela,  128.m. Linka,  
30.11.08 SPJ Leszno   84 pret./ 11 štátov 83.m. Linka, 84.m. Szikela 
07.12.08 SPJ Lignano   98 pret./ 15 štátov 80. m. Szikela, 92.m. Linka 
03.01.09 SPJ Budapest 137 pret./ 22 štátov 134.m. Szikela, 136.m. Linka 
25.01.09 MT Graz   31 pret./  5 štátov 17.m. Linka, 22.m. Szikela 
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a stúpajúcej formy pretekárov sa 
javilo reálnym dosiahnutie uvedených cielov: 1 až 2 x  postup do 32 člennej eliminácie.  V družstvách 
vzhľadom k skoro žiadnym skúsenostiam pretekárov so súťažou družstiev (Majstrovstvá Slovenska, kde 
súťaž družstiev doteraz mohli absolvovať vzhľadom k svojmu charakteru a sile nedáva potrebné návyky 
a informácie pre mladých pretekárov) sme výkonnostné ciele nestanovili.  
 
 
 
 
 
 
 



MEK 2009 – Fleuret kadeti            80 pretekárov / 28 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Nikolas SZIKELA           -  29 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 István LINKA                  - 10 bodov do EPK – nesplnené nominačné kritériá (4 turn). 
Samuel BLANÁR             -   5 bodov do EPK – nesplnené nominačné kritériá 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie 
  

 
Nikolas SZIKELA – osobný tréner Jozef NAGY. Do veľmi ťažkej len 6 člennej skupiny bol nasadený na 1 
mieste. V skupine vyhral 2 zápasy nad: Valta /CZE/ 5:1 a Allen /GBR/ 5:2 a prehral 3 zápasy s: Caporizzi 
/ITA/ 3:5, Haglund /SWE/ 3:5, a LeCointre /FRA/ 0:5. 
Po prvom kole bola do úplnej 64 člennej eliminácie nasadený na 51. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárov veľmi hladko prehral so Sanita /GER/ pomerom 0:15. 
 V súťaži skončil na 51. mieste. 
Nikolas druhým rokom kadet sa zúčastnil už svojich druhých Majstrovstiev Európy Kadetov. Kým minulý 
rok sa turnaja zúčastnil ako absolútny outsider, tak tento rok po troch 16 členných elimináciách 
v európskom pohári už od seba očakával dobrý výsledok. Vzhľadom ku konkurencii a k špecifikosti 
fleuretu som ho aj ja očakával do 32 člennej eliminácie, pričom každý lepší výsledok by bol už len 
čerešničkou na torte. Nikolas bol do súťaže nasadzovaný zo 17. miesta európskeho pohára kadetov. Napriek 
tomu mu los nebol priaznivo naklonený. Do skupiny dostal nižšie nasadeného Francúza, ktorý ho porazil 
v prvom zápase hneď pomerom 0:5, nízko nasadeného Taliana Caporizziho, nenasadeného Švéda ktorý 
nakoniec v skupine vyhral 4 z 5 zápasov, Angličana, ktorý bol dva týždne pred MEK druhý v Bratislave na 
Európskom pohári a slabšieho Českého pretekára. Takže uvedená skupina bola doslova skupinou smrti. 
Neviem či kvoli uvedenej skutočnosti, ale Nikolas nezvládol turnaj po taktickej stránke. Jeho šermiarsky 
prejav je založený na kvalitnej obrane, z ktorého občas útočí. Na MEK, ale už aj týždeň dva pred MEK však 
začal veľmi preferovať útoky, ku ktorým mu chýba patričná príprava a aj rýchlosť. Žiaľ celé jeho 
vystúpenie na MEK 2009 bolo poznačené touto taktickou chybou. Klincom do rakvy bol potom eliminačný 
zápas s nemeckým pretekárom SANITOM, ktorý Nikolasovy zjavne nesedel. Skóre 0:15 poznačilo aj jeho 
účinkovanie v súťaži družstiev. Najhoršie bolo, že pretekár si nedal poradiť ani vtedy keď sa mu zjavne 
nedarilo - nesnažil šermovať na základe rád, ktoré som mu dal. Absolútne sa mu rozpadla koncentrácia 
a chýbala aj šermiarska disciplinovanosť počas zápasov.  
S jej výkonom nie som spokojný, ba som veľmi sklamaný. 
 
+ pozytíva: neboli 
 
- negatíva:  bezhlavé preferovanie technicky i takticky zle vykonaných útokov so sťiahnutou rukou, veľmy 
dlhých prevádzaných v nestabilnom strehu 
 
 
István LINKA – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bol nasadený ako č.3-4. V skupine 
vyhral 3 zápasy nad: Thallman /GER/ 5:4, Knitter /POL/ 5:4, Matišič /CRO/ 5:4  a prehral 2 zápasy 
s Llavador /ESP/ 3:5 a Nakis /GRE/ 2:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadený na 33. mieste. 
V boji o postup do 32 člennej eliminácie porazil Kulhaneka /NED/ pomerom 15:12. V zápase o postup do 
16 člennej eliminácie sa stretol s neskorším bronzovým medajlistom a jednotkou nasadeným Nistom /ITA/ 
z ktorým prehral pomerom 7:15.   
István skončil na 25. mieste. 
Aj István mal 6 člennú skupinu, podobne ako Miška, Kristína a Nikolas. V skupine mal Chorváta a Španiela 
Nad ktorými som rátal s jeho víťazstvami. Grék Nakis bol jedným z favoritov na víťaza Mastrovstiev 
Európy a Nemci a poliaci vždy predstavujú solídnu silu. Istvánovi v skupine rozhodoval Francúz, ktorého 



mali aj dievťatá v súťaži družstiev proti  Rakušankám. Na prvý zápas s Poliakom István nastupoval za 
nepriaznivého stavu 0:1 keď mu najprv Francúzsky rozhodca dal vymeniť novú šnúru, ktorá fungovala 
a bola kontrolou uznaná za dobrú, že mu chýba pri krokodíle letovanie (Allstar – to zariadil šrobom na 
krokodíle) a potom čepel , ktorá bola nasadená výlepom z dola, že je nepredpisovo nasadená. Našťastie 
Istvána ani tento stav a ani vyslovená buzerácia rozhodcu nevyviedla z koncentrácie a v dobrom zápase 
nakoniec otočil stav a porazil Poliaka 5:4. Dobre odšermoval aj zápas s Nemcom Thalmanom, kde tiež 
vďaka disciplinovanosti a dobrej koncentrácii zaslúžene vyhral. V zápase s Chorvátom už viedol 4:1 tu 
Chorváta trošku začal podceňovať, chcel zápas rýchlo ukončiť a nakoniec musel po vyrovnaní Chorváta 
tvrdo bojovať o víťazstvo. Škoda zápasu so Španielom, ktorý nešermoval dobre ale jeho šermiarsky prejav 
Istvánovi nesedel a troška v tomto zápase chýbala aj lepšia koncentrácia. 
S Grékom odšermoval veľmi slušný zápas v ktorom však Nakis predsa len dominoval či už po technickej 
a aj po taktickej stránke. 
V eliminačnom zápase s Holanďanom István ukázal veľké srdce a bojovnosť, keď ani nepriaznivé skóre1:6 
ho nepoložilo a nakoniec zápas zaslúžene vyhral. V zápase o postup medzi najlepších 16 sa stretol 
s bronzovým talianom NISTOM, z ktorým odšermoval oveľa lepší zápas ako to naznačuje skóre 7:15. 
Talian musel po celý čas šermovať s maximálnym nasadením. V počte akcií bol lepší István zakončovať na 
platný povrch však dokázal lepšie Talian.   
S  výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom Istvána LINKU som spokojný. 
 
+ pozytíva: sebadôvera, bojovnosť, pomerne dobrá razancia, úspešnosť pri corp a coprs 
 
- negatíva: lepšia práca nôh hlavne čo sa týka prípravy vlastných akcií, pomerne veľká nepresnosť pri 
zakončení, časté vyvolávanie corps a corps. 
 
 
Samuel BLANÁR – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bol nasadený na 5-6 mieste. 
V skupine vyhral 1 zápas nad: Stjerndal /SWE/ 5:2 a prehral  5 zápasov s Danchev /BUL/ 2:4, Šabart /CZE/ 
2:5, Hári /HUN/ 1:5, Puggard Hess /DEN/ 1:5 a Tofalides /GBR/ 0:5. Z prvého kola nepostúpil. 
V súťaži skončil na 74. mieste. 
Úlohou Samka na uvedených MEK bolo zbierať skúsenosti do budúcna. V tomto roku ešte značný fyzickú 
handicap mu bránil v dosiahnutiu lepšieho výsledku. Napriek uvedeným skutočnostiam sa Samko počas 
turnaja nestratil. Podobne ako Herbergerová dokázal v skupine vyhrať zápas, čo však vzhľadom k počtu 
štartujúcich k postupu nestačilo. V družstvách šermoval na hranici svojich možností a dokázal ustrážiť 
výsledok (nenabaliť na družstvo veľké mínus) pričom v poslednom zápase proti Rakušanom bol našim 
najlepším. Odviedol robotu, ktorú som od neho očakával. Jeho nedostatky sú hlavne v pohybe na nohách  
pričom do budúcna bude treba zlepšiť aj techniku ruky. 
S jej výkonom som spokojný. 
 
+ pozytíva: dobrá motivácia, pomerne rozvinuté taktické myslenie, ochota pracovať 
 
- negatíva:  slabá práca na nohách, nie klasická technika ruky a aj nôh, čo v nietorých zápasoch môže 
pomôcť ale proti silným šermiarom je skôr nevýhodou. 
 
 
 
MSJ 2008 – Fleuret kadeti družstvá             štartovalo 17 družstiev z 17 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo juniorov klasifikované na 15. mieste zo 17 
družstiev. V boji o postup do elitnej osmičky sme za súpera dostali družstvo druhé nasadené družstvo 
Nemecka. 



 
Slovensko – Nemecko     16/43  
 
Z Nemeckom, ktoré bolo po súťaži jednotlivcov nasadené ako č. 2 sme veľkú šancu na víťazstvo nemali. 
Nemeckí šermiari nás predčili po fyzickej, i výkonnostnej stránke. Ich šermiarsky prejav bol vyzretejší, 
akcie istejšie. Zápas sme nakoniec prehrali rozdielom kategórie. Je zaujímavé, že prakticky všetci naši 
pretekári sa pohybovali v skoro rovnakom skóre od -8 po -10 pričom po šermiarskej stránke to takéto 
rovnaké nebolo. Najlepšie šermoval István LINKA, ktorý však mal aj najväčší počet neplatných zásahov, 
respektíve pasé akcií. Nikolas i Samuel síce nevytvorili toľko šancí ako István, ale mali lepšie percento 
platných zásahov. 
 
Skóre našich pretekárov:  Linka   -   8  (   5/13  -   2/5, 2/5, 1/3)    

Szikela  -    9  (   7/16  –  2/4, 1/5,  4/7 ) 
Blanár  -  10  (   4/14   –  2/5, 2/6,  0/3)  
 
 
 
 

Ukrajina – Slovensko    45/36 
 
V ďalšom zápase sme sa stretli z družstvom Ukrajiny. Až po 6 zápas to vyzeralo, že sa nám podarí 
z Ukrajinou udržať krok a bude sa rozhodovať až v poslednom zápase. Žiaľ opak bol pravdou. V poslednej 
tretine po Samkovom zápase 1:5 pre súpera, podobne zhorel aj Nikolas 0:5 a bolo rozhodnuté. István 
nastupoval do posledného zápasu rozdielom 13 zásahov v prospech Ukrajiny. Podarilo sa mu výsledok 
kozmeticky upraviť na prijatelných 36:45 ale o víťazovi už bolo rozhodnuté. V tomto stretnutí podal István 
veľmi bojovný a dobrý výkon. Po celý čas niesol ťarchu zápasu len on, keď ani Nikolas a ani Samko sa 
k nemu nevedeli pridať.  
 
Skóre našich pretekárov:  Linka  +  3  ( 19/16    – 3/6, 7/5, 9/5)    

Szikela  -   6  (   8/14     – 4/4, 4/5,  0/5) 
Blanár   -  6  (   9/15    –  5/5, 3/5, 1/5)  

 
 
 
 
Česká republika – Slovensko    45/32 
 
V ďalšom zápase sme sa stretli s družstvom Českej republiky, ktoré  veľmi dobre poznáme, či už 
z medzinárodných turnajov alebo z turnajov organizovaných na Slovensku. České družstvo na čele 
s talentovaným mladým pretekárom Alexandrom CHOUPENITCHOM, a Danielom ŠABARTOM bolo 
v tento deň pre nás nezdolatelné. Za normálnych okolností a dobrého šermu Nikolasa SZIKELU by boli 
naše šance 50 na 50. Ale pri uvedenej forme SZIKELU sme veľa šancí nadobrí výsledok nemali. Ťahúňom 
českého teamu sa nakoniec nestal len Alex Choupenitch ale Daniel ŠABART, ktorý nakoniec na naše 
družstvo urobil skóre + 16 a tým zabezpečil víťazstvo pre Českú republiku. Tu už elán nášho družstva po 
dvoch prehrách značne opadol a zápasu o 15 miesto s Rakúskom som sa veľmi obával. 
 
Skóre našich pretekárov:  Linka   -   1  ( 11/12 – 7/2, 0/5, 4/5)    

Szikela  -   6  ( 11/17 – 3/5, 5/5, 3/7) 
                      Blanár  -   6  ( 10/16 – 1/8, 1/5, 8/3) 
 
 



Slovensko – Rakúsko   16/45 
 
V poslednom zápase o 15 a 16. miesto sme sa stretli z družstvom Rakúska, ktoré tiež nebolo veľmi 
motivované. Naše družstvo však po troch prehrách už stratilo úplne bojovnosť. Szikelu už nedokázal 
vyburcovať ani LINKA, ktorý sa snažil v predošlých zápasoch družstvo utiahnuť sám. V tomto zápase už 
odišiel aj on. Pôsobil veľmi unaveným dojmom. V záasoch už nedokázal tvoriť, šermoval monotónne bez 
patričnej taktiky. Podobne na tom bol aj Nikolas. Tu sa najviac darilo mladému Blanárovi, ktorému začali 
vychádzať aj ťažké akcie. Pravdepodobnou príčinou bolo, že po zlých zápasoch Linku a Szikelu už Samuel 
cítil, že nemáme čo stratiť a tak bol v akciách odvážnejší a razantnejší.  
 
Skóre našich pretekárov:  Blanár   -   7  (   8/15 – 1/5, 3/5, 4/5)    

Szikela  -   9  (   6/15 – 1/5, 3/5, 2/5) 
                      Linka  - 13  (   2/15 – 0/5, 1/5, 1/5) 
 
 
Celkové skóre našich pretekárov zo všetkých zápasov je: Linka - 19 (37/56 –   5/13,19/16,11/12,  2/15) 
                                         Blanár - 29 (31/60 –   4/14,  9/15,10/16,  8/15) 
                    Szikela  - 30 (32/62 –   7/16,  8/14,11/17,  6/15) 
 
V konečnom poradí sme skončili na 16. mieste. 
S výkonom družstva nie som spokojný. 
 
 
 
Záver: Príprava na uvedený vrchol sezóny sa vydarila dobre, dievčatá i chlapci išli na MEK veľmi 
motivované, pričom nechýbala ani dobre odvedená práca po kvantitatívnej ale aj kvalitatívnej stránke. Či už 
sústredenia a krátkodobé tréningové pobyty v Maďarsku spoločne s Maďarskou a Rakúskou reprezentáciou, 
či už absolvované prípravné turnaje mali adekvátnu silu a aj dosiahnuté výsledky na uvedených turnajoch 
nažnačovali oveľa viac ako sme dosiahli. Žiaľ pretekárky Bokorová a Cellerová a ani Nikolas Szikela sa 
s uvedenými Majstrovstvami nevedeli vysporiadať po psychickej stránke čo vo všľkej miere poznačilo 
dosiahnutý výsledok.   
 
+ pozytíva: Dobrý výsledok Istvána LINKU a družstva fleuretistiek, ktoré sa dokázalo po slabých 
výsledkoch v súťaži jednotlivkíň postaviť a vybojovať 9. miesto.   
 
- negatíva: Nepochopitelný šerm Nikolasa SZIKELU ako aj umiestnenia dievčat v súťaži jednotlivkýň.    
 
 
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 na nadchádzajúcich Majstrovstvách sveta kadetov 
a kadetiek.  
 
 
V Šamoríne 18.III.2009       


