
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov 2017 v šerme 
fleuretom . 

Plovdiv /BUL/ 29.II.-07.III.2017 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 1. marca  až 9. marca 2017 sa v Plovdive /BUL/ konali Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov 
v šerme. Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 
 
 Barbara BODOVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky 11 bodov do EPK 
 Jázmin UDVARDI /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky 10 bodov do EPK 
  
 Henrik EGYENES PÖRSÖK  /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori     splnený A limit 
 Martin GVOTH /STU Bratislava/ - fleuret juniori 0 bodov do SPJ 
  
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky splnený A limit 
 Viktória KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky 9 bodov do SPJ 
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky 4 body do SPJ 
                               
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY a David KRÁLIK. 
 
Fleuret kadetky-juniorky: 
Ciele: 
Dlhodobé : v rokoch 2015-2019 aspoň jedno osemfinálové umiestnenie na MEK-J. 
Dielčie ciele : v sezóne 2014-15 1 x umiestnenie do 16 miesta na MEK, 1 x umiestnenie do 32 miesta na 
MEJ. 
           
sezóna 2014-2015  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (V. Králiková          33. m.) 
          (K. Cséfalvayová    55. m.) 
          (R. Pirková           56.m.) 
sezóna 2014-2015  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 
          (R. Pirková              39. m.) 
          (V. Králiková          41. m.) 
          (K. Bitterová            45. m.)  
 
sezóna 2015-2016  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (V. Králiková          33. m.) 
          (K. Cséfalvayová    47. m.) 
          (K. Nagyová           66.m.) 
          (J. Udvardi           74.m.) 
 
sezóna 2015-2016  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (V. Králiková          43. m.) 
          (K. Bitterová            45. m.) 
          (R. Pirková           46.m.) 
 
sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 
          (B. Bodová              67. m.) 
          (J. Udvardi              80. m.) 



           
sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (V. Králiková          24. m.) 
          (K. Bitterová            27. m.) 
          (Ve. Králiková         54.m.) 
 
 
 
Príprava na MEKaJ pre fleuret kadetky, juniorky prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 
2016-17 formou : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2016 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (01.VIII.-14.VIII. 2016) 
- STU - sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (16.VIII.-22.VIII. 16) 
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (16.VIII.-04.IX.2016)  
- reprezentačné zrazy od 06. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- Sústredenie v Tate pred MEK - február 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapest, Manchester, Šamorín, 

Tauberbischofsheim, Mődling, Cabries, Poznaň, Satu Mare, Pisa, 
     / Turnaje Svetového pohára junioriek – Timisoara, Budapest,  Mödling, Bochum, 

Zagreb, Udine/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
V kategórii kadetiek sme v tejto sezóne disponovali vekovo rozdielnymi pretekárkymi (ročníky 2000-až 
2003), ktoré ale boli výkonnostne na veľmi podobnej úrovni. Najstaršia z kadetiek bola   Kitti NAGYOVÁ 
(ročník 2000),  ktorá žial dochádza zo Šamorína do školy v Bratislave, čo značne obmedzilo jej tréningové 
možnosti a aj kvalitu tréningu, napriek tomu sa šermu venovala svedomito a urobila veľmi veľa aby sa na 
Majstrovstvá európy nominovala, žiaľ sa jej nepodarilo splniť výkonnostnú minimälnu požiadavku 
reprezentačného trénera, podobne ani Veronike KRÁLIKOVEJ (ročník 2001), ktorá je síce najskúsenejšou 
kadetkou, ale väčšinou na turnajoch EPK jej chýbalo trochu športového šťastia a trošku chladnokrvnejší 
šerm a podobne ako Kitti ani ona sa na MEK nekvalifikovala. Vekovo a aj skúsenosťami nasledovala 
dvojica pretekárok zo Šamorína Jázmin UDVARDI, ktorá nakoniec získala 10 bodov do hodnotenia 
Európskeho pohára a vybojovala si právo účasti na MEK 2017 a Vivien BARTALOVÁ, ktorá síce oproti 
predošlému roku urobilaznačný progres ale na kvalifikáciu to ešte nestačilo, obe pretekárky sú ročník 2001.  
O rok mladšie pretekárky Boglárka BUDAY, Eszter GYÖRGY sa počas sezóny dostali na úroveň ich 
starších kolegíň, ale kvalifikovať sa im na MEK teda získať aspoň 8 bodov do hodnotenia EPK sa im tiež 
nepodarilo. Najväčším prekvapením bola najmladšia pretekárka z uvedeného družstva Barbara BODOVÁ, 
ktorá bodovala na všetkých Európskych pohároch na ktorých štartovala a spolu získala 11 bodov zaktoré 
získala právo štartu na MEK. Okrem nej ešte na turnajoch Európskeho pohára štartovali aj Rebeka 
CSÉFALVAYOVÁ a Barbora MEDELSKÁ ale zatiaľ  bez väčších úspechov. Najlepší  výsledok na 
tohtosezónnych Európskych pohároch získala Boglárka BUDAY, ktorá na nenominačnom Európskom 
pohári v Manchestri skončila na výbornom 12. mieste. Jej výslaedky na ostatných turnajoch však boli 
veľmy kolísavé. Dievčatá štartovali v priemere na 8 turnajoch Európskeho pohára kadetiek. 
 
 
V kategórii junioriek sme disponovali štvoricou pretekárok, ktorú tvorili - Kitti BITTEROVÁ, Rita PIRK, 
Viktória KRÁLIKOVÁ a Karolína CSÉFALVAYOVÁ. Uvedené juniorky na Svetových pohároch 
junioriek dopĺňala najskúsenejšia kadetka Veronika KRÁLIKOVÁ. Účinkovanie našich pretekárok 
v kategórii junioriek sa oproti predošlej sezóne zlepšilo. Naša najskúsenejšia pretekárka Kitti BITTEROVÁ, 
ktorá bola posledným rokom juniorka sa počas sezóny, v ktorej sme riešily zmenu jej spôsobu šermu, 
pomaly dostával do rytmu, čo sa týka aj spôsobu vedenia boja (taktiky), ale aj čo sa týka psychyky, 



v ktorom si myslím urobila najväčší progres za posledné 3 roky. Žiaľ na umiestneniach sa to až tak rapídne 
nepreukázalo, ale šermiarsky prejav a výsledky zo starších kategórií (U23, seniorky naznačily, že je na 
dobrej ceste). Najlepší výsledok dosiahla v Budapesti kde skončila na 17. mieste, pričom prijateľným je aj 
22. miesto z Timisoary a 32. miesto z Udine. Viktória KRÁLIKOVÁ postupom do 32 člennej eliminácie v 
Timisoare a 49. miestom v Udine a postupom medzi najlepčích 96 v Bochume, Zagrebe a Mödlingu si 
nakoniec zaistila nomináciu na Majstrovstvá Európy junioriek, pričom od A limitu zaostala na jediný bod.. 
Rita PIRKOVÁ, začala sezónu v pohode na SPJ v Budapesti a v Timisoare získala 3 body a bola bod od 
kvalifikácie. Žiaľ kvôli študijným povinnostiam (rpírpava FTVŠ v Budapesti sa v novembri reprezentácie 
SR vzdala. Nakoniec sa 4 body potrebné k nominácii na MEJ 2017 podarilo dosiahnuť Veronike 
KRÁLIKOVEJ 63. miestom v Timisoare, 76 miestom v Zagrebe a 82. miestom v Mődlingu. Karolina 
Cséfalvayová na SPJ  nebodovala. 
 
 
MT a EPK - kadetky 
01.10.16 EPK Budapest 227 pret./  25 štátov  127.m. Bodová,  152.  Udvardi 
15.10.16 EPK Manchester   94 pret./  20 štátov 23.m. Udvardi, 45.m.  Bodová    
22.10.16 Coupe de Samaria Šamorín 142 pret./  17 štátov 71.m.. Udvardi, 91.m. Bodová  
05.11.16 EPK Mődling 196 pret/   26 štátov        115.m. Bodová, 118.m. Udvardi 
12.11.16 EPK Tauber. 164 pret./  17 štátov        68.m. Udvardi, 74.m. Bodová 
26.11.16 EPK Cabries 198 pret./ 20 štátov 105.m. Bodová, 123.m. Udvardi 
04.12.16 MT kadetky Mődling   17 pret./   5 štátov 2.m. Udvardi 
14.01.17 EPK Poznaň 158 pret./  18 štátov  32.m. Bodová, 78.m. Udvardi 
22.01.17 EPK Pisa 169 pret./  17 štátov  128.m. Udvardi 
11.02.17 EPK Satu Mare   72 pret./  10 štátov  23.m. Udvardi, 29.m. Bodová 
 
 
 
MT + Svetové poháre junioriek 
17.09.16 SPJ  Budapest 105 pret./ 18 štátov 17.m.. Bitterová,  81.m. Králiková Vi 
24.09.16 MT seniorky Graz   28 pret/   5 štátov 3.m. Bitterová 
08.10.16 SPJ Timisoara   83 pret./ 14 štátov 22.m. Bitterová, 30.m. Králiková Vi, 63. Králiková Ve. 
16.10.16 MT juniorky Zalaegerszeg   37 pret/   2 štátov 5.m. Bitterová 
29.10.16  SPJ Bochum  119 pret./ 19 štátov 75.m. Králiková Vi., 87.m. Bitterová 
04.11.16 SP seniorky St.Maur 149 pret./ 28 štátov 128. Bitterová 
13.11.16 EP U23 seniorky Budapest   71  pret/ 17 štátov 3.m. Bitterová, 67.m. Králiková Vi. 
13.01.17 SPJ Zagreb   98 pret./ 16 štátov 76.m. Králiková Ve,  79.m. Králiková Vi 
28.01.17 SPJ Mődling 136 pret./ 23 štátov 49.m. Bitterová, 82.m. Králiková Ve, 92.m. Králiková Vi. 
03.02.17 SP seniorky Gdaňsk 177 pret./ 35 štátov 92.m. Bitterová,  
05.02.17 EP U23 – seniorky Terrassa   34 pret./   9 štátov 9.m. Králiková Vi, 12.m. Králiková Ve 
11.02.17 MT juniorky Graz   18 pret./   3 štátov 1.m. Bitterová 
18.02.17 SPJ Udine   76 pret./ 16 štátov 32.m. Bitterová, 49.m. Králiková Vi. 
19.02.17 EP U23 seniorky Brno   43 pret./ 13 štátov 18.m. Králiková Vi, 21.m. Bitterová, 35. Králiková Ve. 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa nejavilo 
reálnym  dosiahnutie výkonnostných cieľov stanovených v roku 2016 a to: 
U kadetiek:  1 x  postup do 32 člennej eliminácie. 
U junioriek: 1 x postup do 16 člennej eliminácie. 
 
 
MEK 2017 – Fleuret kadetky            84 pretekárok / 26 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Barbara BODOVÁ          -  11 bodov do EPK – A limit nesplnený               

 Jázmin UDVARDI          -  10 bodov do EPK – A limit nesplnený 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32 člennej eliminácie 
  

 



Barabara BODOVÁ – osobný tréner Jozef NAGY Do 7 člennej skupiny  bola nasadená  na 4.mieste. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Panteli  /GRE/ 5:2 a prehrala 5 zápasov s: Tomka /HUN/ 2:3, Gill /GBR/ 
3:5, Dzhambazka /BUL/  3:5, Saveanu /ROU/ 3:5 a Nemcová /CZE/ 0:5. 
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 67. mieste. 
Pre Barbaru boli tieto Majstrovstvá Európy kadetiek prvé, na ktoré sa kvalifikovala ako staršia žiačka 
(šermovala s o tri roky staršími pretekárkami). Nemala stanovené žiadne výkonnostné ciele, jej úlohou boll 
en zisk skúseností do budúcich sezón. Napriek tomu som dúfal, že zo skupiny postúpi. Po dobre 
odšermovanom prvom zápase v ktorom vyhrala nad Grékiňou som veril, že minimálne Bulharku porazí. V 
tomto zápase však Barbare odišiel úvod, súperka viedla tri nula, a aj keď Barbara neskôr technicky aj 
takticky zápas dorovnala nevedela už spracovať náskok Bulharky a zápas prehrala. Ostatné pretekárky boli 
nad sily a možnosti Barbari. Tu však musím zdôrazniť, že až na zápas s češkou v ostatných zápasoch aj 
napriek vekovému a často aj technickému handicapu dala pár pekných zásahov a súperky muesli šlapať 
naplno, aby zápasi doviedli do zdárneho konca. 
S výkonom pretekárky som ako tréner  spokojný. 
 
+ pozitíva: Barbara patrí medzi pretekárky, ktoré málo eiskujú, pozná svoje silné stránky a aj slabiny a snaží 
sa ťažiť z toho lepšieho, je veľmi silná v obrane, vačšinou volí vhodnú taktiku 
 
- negatíva:   najväčším negatívom Barbary je práca nôh, nohy sú pomalé, výpad je technicky veľmy zle 
vykonávaný (je krátky útok ide za hlavou, je to skôr výkrok v predklone ako výpad). Ak prehráva a musí 
útočiť je vo veľkej tiesni. 
 
 
Jázmin UDVARDI – osobný tréner Tibor DOMSITZ. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 4 mieste. 
V skupine nevyhrala ani jeden zápas, prehrala 6 zápasov s: Pediaditaki /GRE/ 3:5, Watson /FRA/ 2:5, 
Wasilczuk /POL/ 2:5, Koleva /BUL/ 1:5, Poloziuk /UKR/ 0:5 a Favaretto /ITA/ 0:5. 
Zo skupiny nepostúpila. 
V súťaži skončila na 80. mieste 
Jázmin bola na svojich druhých Majstrovstvách Európy. Počas sezóny sa pravidelne zúčastňovala 
Európskych pohárov kadetiek, absolvovala aj sústredenia v Poľsku a Tate, napriek tomu počas sezóny 
neurobila taký progres ako preošlú sezónu. Na Majstrovstvách Európy kadetiek jej skupina patrila medzi 
silnejšie. Papierovo mala na Bulharku, Grékiňu a Ukrajinku a  dúfal som, že sa jej podarí získať minimálne 
2 víťazstvá. Žiaľ nakoniec bolo všetko inak. Jázmin šermovala veľmi nervózne čo som badal už predošlý 
deň na tréningu a aj na škole pred zahájením súťaže. Tu však okrem toho musím znovu napísať to čo som 
uviedol minulý rok na jej prvých Majstrovstvách Európy kadetiek „Jázmin žiaľ ešte takticky a ani technicky 
na uvedené pretekárky nestačila“. Jázmin patrí medzi najvyšie pretekárky svojej vekovej kategórie, počas 
sezóny veľmi narástla, jej pohyb sa značne rozpadol,  do budúcna potrebuje ešte nabrať respektíve zlepšiť 
svalové dispozície, ktoré jej pridajú na razantnosti a aj presnosti.  
Rátal som s postupom zo skupiny, s jej výkonom  nie som spokojný. 
 
+ pozitíva: agresivnejši typ šermiarky, vo svojom šermiarskom prejave preferuje útočný šerm, vysoká 
pomerne dynamická 
 
- negatíva:   na MEK skoro ani neútočila, vždy ustupovala, pričom jej kryty sú značne slabé, neúčinné, 
chýbala však sebadôvera a razantnosť, ktorá inokedy nechýba. 
 
 
 
 
 



 
MEJ 2017 – Fleuret juniorky             63 pretekárok / 21 štátov. 
 
Nominačné kritériá :   Kitti BITTEROVÁ     -   15 bodov do SPJ – splnený A limit 
               Viktória KRÁLIKOVÁ    -    9 bodov do SPJ – A limit nesplnený               

   Veronika KRÁLIKOVÁ  -    6 bodov do SPJ – A limit nesplnený  
 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16 člennej eliminácie 
 
Viktória KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola 
nasadená ako č.4.  V skupine vyhrala 4 zápasy nad: Budenko K. /UKR/ 5:1, Tóth /HUN/ 5:, Schreiber 
/SWE/ 5:2, Gulen /TUR/ 5:4 a prehrala  zápas s Ebert /GER/ 0:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 16. mieste. 
V zápase o postup do 32 člennej elimináciemala voľný los a v zápase o postup do 16 člennej eliminácie  
prehrala s Rossini /ITA/ 6:15.    
Viktória skončila na 24. mieste. 
Viktória odšermovala skupinu veľmi dobre, podarilo sa jej vyhrať aj nad skúsenejšími a lepšími 
pretekárkami ako Maďarka Janka Tóth a Švédka Eszter Schreiber. Prehrala len jediný zápas s vedúcou 
pretekárkou svetového pohára Nemkou Leonie Ebert. V eliminácii bola nasadená ako 16. a v zápase o 
postup medzi najlepších 16 pretekárok stretla veľmi silnú súperku Talianku Rossini, ktorej podľahla 15:6 a 
obsadila konečnú 24. priečku. Viktória odviedla na týchto Majstrovstvách Európy kus dobrej roboty, 
podarilo sa jej poraziť aj papierovo silnejšie súperky a obe pretekárky z ktorými prehrala patria medzi 
absolútnu špičku súčasného juniorského ženského fleuretu.  
S výkonom pretekárky som ako tréner veľmi spokojný. 
 
+ pozitíva: takticky veľmi dobre zvládnuté zápasi, dobre strieda ofenzívu a aktívnu obranu 
 
- negatíva:  často namiesto finty v útoku volí sťiahnutie ruky, čo žiaľ proti špičkovým pretekárkam 
vychádza len zriedkakedy. 
 
 
 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3. V skupine 
vyhrala 3 zápasy nad: Zurovska /POL/ 5:1, Ceres /MDA/ 5:2, Campbel /GBR/ 5:4 a prehrala 3 zápasy 
s Pásztor /HUN/ 4:5, Bianchin /ITA/ 2:5 a Candescu /ROU/ 2:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 27. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok vyhrala nad Poloziuk /UKR/ 3:15, v zápase o postup do 16 člennej eliminácie 
prehrala s Martyanova /RUS/ 9:15. 
V súťaži skončila na 27. mieste. 
Pre Kitti je táto sezóna poslednou v kategórii junioriek. Po dvoch neúspešných rokoch v tejto vekovej 
kategórii sme od začiatku sezóny pracovali na zmene jej štýlu z pasívne obrannej na aktívne obrannú až 
útočnú. Jej spôsob šermu sa počas sezóny pomerne rýchlo menil k lepšiemu čoo začalo prinášať čiastočné 
ovocie už hneď v úvode sezóny, keď na SPJ v Budapesti bola po prvom kole nasadená ako č. 1. Čo sa však 
zlepšilo asi najviac je jej psychika. Na ťažké turnaje nastupuje oveľa viac kľudná s rozvahou, počas celej 
sezóny jej však v tejto vekovej kategórii chýbalo kúsok športového šťastia aby urobila prenikavejší úspech, 
ktorý by jej dodal okrem kľudu a rozvahy aj patričnú dávku sebadôvery. 
Na Majstrovstvách Európy mala jednu z najťažších skupín ak nie najťažšiu zo 7 pretekárok 6 vrátane Kitti 
predstavuje to lepšie čo v súčasnosti na SPJ a EPK šermovalo a aj Moldávka, ktorú sme nepoznali nakoniec 
odšermovala pomerne dobré zápasi. Tu musím spomenúť, že inak super dobrý rozhodca Andrei Kuryshka 
z Bieloruska zle rozhodol zásah s Pásztor za stavu 4:4 a tak Kitti namiesto 4 víťazstiev si mohla v úvodnom 
kole zaknihovať len 3. Škoda lebo zo šty&rmi víťazstvami by určite obyšle v boji o postup do 16 člennej 



eliminácie jednu z najlepších súčasných junioriek Rusku Martyanovú, s ktorou Kitti prehrala aj na 
minuloročných majstrovstvách Európy junioriek. Predtýmto zápasom však Kitti v boji o postup do 32 
člennej eliminácie musela poraziť mladú ukrajinku Poloziuk, ktorá skončila v kadetkách v prvej 16-ke. 
V tomto zápase Kitti šermovala famózne technicky i takticky. Mladej ukrajinke prakticky nedala žiadnu 
šancu a porazila ju rozdielom triedy 15:3. V zápase s Martyanovou však nevedela nájsť vhodnú vzdialenosť 
a zápas sa od začiatku vyvýjal príliš hladko pre Rusku.  
  S jej výkonom  som  spokojný. 
 
+ pozitíva: Veľmi dobre zvládnuté zápasi na 5 zásahov, zlepšujúca sa práca nôh, neustála práca so 
vzdialenosťou, pestrý repertoár   
 
- negatíva:  ešte vždy príliš často volí ako formu útoku posun výpad, ktorý nerobí dobre. Slabé kupé. Často 
sy mislí, žeútočí v tempe, pričom je to bod do súperkynho útoku. 
 
 
Veronika KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola 
nasadená ako č.6. V skupine vyhrala 1 zápas nad: Golobko /ISR/ 5:2 a prehrala 5 zápasov s:  Kulaeva /RUS/ 
2:5, Matraszek /CZE/ 2:5, Butruile /FRA/ 1:5, Gunes F. /TUR/ 1:5 a Kokai /HUN/ 1:3.  
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 54. mieste. 
Veronika na MEJ nešermovala dobre. V zápasoch , ktoré som videl šermovala z veľkej vzdialenosti, kvôli 
čomu bola krátka v útokoch a v krytoch nevedela často vykriť, lebo ustúpila tak ďaleko, že súperkina čepel 
nebola na dosah až v závere útoku, keď už nemala šancu vykriť. Veronika bola veľmi nervózna a podobne 
ako dosť často, v zápasoch v ktorých začala prehrávať, strácala koncentráciu a buď počas zápasu 
diskutovala smerom von k trénerovi, alebo jednoducho začala plakať. Žiaľ toto veľmi často kazí jej snahu 
a zároveň dosiahnutie výsledkov, ktorých by inak bola schopná  
 
+ pozitíva: Celkom razantný, pomerne pestrí šerm.  
 
- negatíva:  Veľmi časté body do útoku, po nezdarilých akciách strata koncentrácie,  na MEJ nevedela nájsť 
pre ňu vhodnú vzdialenosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Príprava na MEKaJ pre fleuret kadetov, juniorov prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 
2015-16 formou : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2016 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (01.VIII.-14.VIII. 2016) 
- STU - sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (16.VIII.-22.VIII. 16) 
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (16.VIII.-04.IX.2016)  
- reprezentačné zrazy od 06. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- Sústredenie v Tate pred MEK - február 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Manchester, Mődling, Halle, 

Pisa, Bratislava, Varšava/ 
     / Turnaje Svetového pohára juniorov - Budapest, Bangkok, Leszno, Londýn, Aix 

en provance, Udine/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 
 
 

V tejto sezóne sme v kategórii kadetov disponovali šesticou pretekárov z ktorých Dávid DOBOS a Adam 
ZEMAN, boli poslednoročný kadeti s priemernými skúsenosťami z turnajov Európskeho pohára kadetov. 
Za nimi nasledoval talentovaný ale zatiaľ stále mladý Zoltán SÁRMÁNY, ktorý sa v tejto vekovej kategórii 
zatiaľ len udomácňuje a na turnajoch Európskeho pohára kadetov ešte štartovali dvaja starší žiaci Leopold 
KUCHTA a Dominik BIELČÍK a podobne málo skúsený druhoročný kadet Roman KRÁLIK. Najviac 
štartov v uplynulej sezóne dosiahol Dávid DOBOS, ktorý oproti predošlým rokom značne pridal v tréningu, 
na splnenie minimálneho kritéria reprezentačného trénera to však nestačilo – na 6 európskych pohároch 
získal dovedna 3 body, rovnaký počet štartov mal aj mladý Leopold KUCHTA, ktorý však získal len 2 
body, podobne ako Adam ZEMAN a Zoltán SÁRMÁNY, oni však štartovali na 4 respektíve 5 turnajoch. 
Výkonnostne však všetci zaostali medzinárodným priemerom, takže nakoniec na MEK neštartoval v tejto 
kategórii ani jeden slovák.  
 
V junioroch sme v tejto sezóne disponovali dvojicou pretekárov, ktorý sa pravidelne zúčastňovali 
juniorských svetových pohárov: Henrik EGYENES PÖRSÖK a Martinom GVOTH, ku ktorím sa 
sporadicky pridal kadet Adam ZEMAN. Najlepšie z nich zašermoval Henrik, ktorý si ziskom 22 bodov do 
hodnotenia SPJ splnil a vysoko prekročil kvalifikačný A limit (10 bodov do SPJ). Výborný výsledok 
dosiahol na jednom z najsilnejších svetových pohárov juniorov v Londýne, kde skončil na 7. mieste 
spomedzi 198 pretekárov z 35 krajín. Martin Gvoth a aj Adam Zeman  sa zúčastnili 4 turnajov SPJ bodovať 
do SPJ sa im však nepodarilo. Okrem SPJ  sa uvedená trojica zúčastnila aj turnajov Európskeho pohára do 
23 rokov a Henrik aj Satelitného turnaja FIE v Londýne. Nakoniec na Majstrovstvá Európy juniorov bol na 
návrh reprezentačného trénera nominovaný aj Martin Gvoth, ktorý šiel s Henrikom ako sparing, a pretekár 
do páru.   
 
MT + Svetové poháre juniorov 
17.09.16 SPJ  Budapest 175 pret./ 26 štáty 119.m. Egyenes 
24.09.16 MT seniorov Graz   52 pret./   6 štátov 3.m. Egyenes 
08.10.16 SPJ  Bangkok   47 pret./ 10 štáty 27.m. Egyenes  
16.10.16 MT seniorov Zalaegerszeg   46 pret./   3 štátov 23.m. Egyenes 
29.10.16 SPJ Leszno 168 pret./ 25 štátov 40.m. Egyenes, 163.m. Gvoth 
12.11.16 EP U23 – seniori Budapest   94 pret./ 15 štátov 62.m. Gvoth, 70.m. Egyenes  
04.12.16 EP U23 – seniori Mődling   82 pret./ 16 štátov 33.m. Egyenes, 74.m. Gvoth,  
16.12.16 SPJ Eden Cup Londýn 198 pret./ 35 štátov 7.m. Egyenes, 144.m. Gvoth 
18.12.16 SAT FIE seniori Londýn 196 pret./ 37 štátov 83.m. Gvoth, 150.m. Egyenes 
28.01.17 SPJ Aix en Pro.. 189 pret./ 35 štátov 134.m. Gvoth, 151.m. Egyenes 
11.02.17 MT juniorov  Graz   44 pret./   4 štáty 1.m. Egyenes, 6.m. Gvoth 
17.02.17 SPJ Udine   97 pret./ 22 štátov 353m. Egyenes, 87.m. Gvoth 
 
 



Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cieľov:  
Fleuret juniori: 1 x postup do 32 člennej eliminácie  
 
 
 
 
MEJ2016– Fleuret juniori      91 pretekárov / 28 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Henrik EGYENES PÖRSÖK  - 22 bodov do SPJ – A limit splnený  
               Martin GVOTH – 0 bodov do SPJ – minimálne kritérium reprezentačného trénera  
                      nesplnený            

 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie  
 
Henrik EGYENES PÖRSÖK – osobný tréner Jozef NAGY /Kristián FORGÁCH/. Do 7 člennej skupiny bol 
nasadený ako č.2. V skupine vyhral všetkych 6 zápasov nad:  Lasák /CZE/ 5:0, Zingmark /SWE/ 5:0, 
Panagiev /BUL/ 5:2, Aheichyk  /BLR/ 5:2, Sirotkin /RUS/ 5:2 a Cosgun /TUR/ 5:3.  
Do neúplnej 128 člennej eliminácie bol nasadený na 3 mieste. V zápase o postup do 64 člennej eliminácie 
mal volný los v zápase o postup do 32 člennej eliminácie vyhral nad Bielorusom Aheichykom 15:11 
a v zápase o postup do 16 člennej eliminácie prehral s nasadeným č. 30 Latvijcom Kucebom  12:15. 
Henrik skončil na 17. mieste. 
Henrik po značne výkonnostne rozkolísaných turnajoch prišiel na MEK veľmi dobre pripravený, už šerm tri 
týždne pred MEJ na SPJ v Udine ukazoval, že forma sa zlepšuje, a ak sa podarí Henrikovi striasť úvodnú 
nervozitu môže celkom prekvapiť. Deň pred MEJ na škole pracoval Henrik famózne. Pohyby boli 
uvoľnené, tvoril aj nad rámec nacvičeného repertoáru a keď sa mu niečo nepodarilo vedel sa na nezdarenej 
akcii zasmiať pobaviť. Cítil som, že to môže byť veľmi dobré a po zhliadnutí skupiny som v začal aj veriť. 
Úvodné kolo a aj zápas o postup medzi 32 najlepších sa vyvýjal podľa môjho očakávania s tým, že Henrik 
pracoval s ešte vúčším prehľadom a odvahou ako som očakával skoro počas všetkých zápasov šermoval 
z veľmi malej vzdialenosti, čo je dôkazom výbornej koncentrácie a sebadôvery. Akcie boli veľmi rozmanité 
aj aj rytmus zápasov bol rozdielny od vyslovene pomalého až pobreskurýche protiútoky. Pred svojim 
posledným zápasom mal Henrik asi 50 minutovú prestávku, ktorá mu zjavne neprospela, aj keď sa som ho 
snažil rozcvičiť Henrik nastúpil na zápas nekoncentrovaný, pričom nepoužil ani jednu z naučených techník 
na znovuzískanie koncentrácie. Šermoval defenzívne zo zle zvolenej veľmi veľkej vzdialenosti čo Kuceba 
presvedčivo využíval. Za malú chvíľku bolostav1:9 pre súper, ja som prosil Henrika o kratšiu vzdialenosť 
už za stavu 0:3, ale prakticky ma nepočíval. So vzdialenosťou začal pracovať až za stavu 1:9 pre súpera. Tu 
sa mu podarilo výsledok ešte kozmeticky upraviť na12:15 (teda od stavu 1:9, keď začal vedome pracovať 
s menšej vzdialenosti oproti atakujúcemu súperovi bol pomer zásahov 11:6 v prospech Henrika). Škoda, že 
ma nepočúvol skôr súper bol podľa mňa zdolatelný. Škoda , že Henrik vypustil z rúk takúto šancu.   
17 miesto pred turnajom by som bral ale vidiac v akej forme Henrik šermoval nie som s jeho umiestnením 
spokojný, so šermiarským prejavom v prnej miere áno a z taktikou až na posledný zápas tiež..    
 
+ pozitíva: Technicky i takticky veľmi pestrí šerm, sebadôvera, výborný cit pre vzdialenosť 
 
- negatíva:  Občas dekoncentrácia, z ktorej sa vracia len veľmi ťažko, v poslednom zápase zlá vzdialenosť 
v úvodea neochota ju meniť po dvoch troch neúspešných zásahoch, zlé relaxačné praktiky medzi zápasmi.  
 
 
 
 



Martin GVOTH – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6. V skupine 
vyhral 1 zápas nad: König /CZE/ 5:2 a prehral 5 zápasov s: Galuashvili /GEO/ 4:5, Filippi  /ITA/ 
3:5, Tarasziewicz /POL/ 1:5 Gayduk /UKR/ 1:5 a Bibard /FRA/ 0:5.  
Zo skupiny nepostúpil. 
Martin skončil na 83. mieste. 
Martin odšermoval celú sezónu, videl som ho na viacerých svetových pohároch a vždy pôsobil dojmom, 
technicky aj takticky pomerne vyspelého šermiara, ktorému ale chýba vyšermovanosť a patričná dávka 
sebadôvery. Ani tieto Majstrovstvá neboli výnimkou. V zápasoch v ktorích som ho vydel šermovať vytvoril 
pár naozaj pekných akcií, zásahov aby v zápätí obdržal pár „lacňákov“! Z vonka to vypadá akoby nebol 
dostatočne vyšermovaný, často chýba potrebná razancia v závere akcie, ktorú inak vytvorí celkom 
ukážkovo, alebo naopak úplne zaspí a obdrží zásah, ktorí možno ani súper nechcel dať (robil len prieskum). 
Skupiny mal Martin ťažšiu ako Henrik, ale napriek tomu som dúfal v jeho postup.  
Z jeho umiestnením nie som spokojný a so šermiarskym prejavom som spokojný  čiastočne.    
 
+ pozitíva: Zásahy, ktoré dá sú naplánované, pekne uskutočnené, ak sa mu darí tak sa snaží pracovať 
v druhej intenzii 
 
- negatíva: často akcie prešpekuluje a umiera v zložitosti (súper namiesto krytu jednoducho bodne do jeho 
prípravy, čo ho často prekvapí), malý dôraz v závere akcií.  
 
 
 
 
Záver: Príprava na sezónu 2016-17 bola na začiatku sezóny veľmi dobrá. Sústredenie v Polanica Zdroj 
patrí medzi najlepšie na aké je možné sa dostať. Tréning počas sezóny bol na dobrej úrovni u Henrika, 
a Kitti. Plánované sústredenia sme absolvovali (Šamorínčania - Polanica Zdroj, Tata, Bratislavčania 
Polanica Zdroj, Bystřice nad Pernštejnem). 17. miesto Henrika, ako aj 24 miesto Viktórie a 27. miesto Kitti 
môžeme považovať za úspešné vystupovanie našich pretekárov a pretekárok.  
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Davidovi KRÁLIKOVI , Júliusovi KRÁLIKOVI, Tiborovi 
DOMSITZOVI ako aj celému realizačnému týmu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam 
v príprave pomáhali, aj rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov na nadchádzajúcich 
Majstrovstvách sveta kadetov a kadetiek.  
 
 
 
 
 
V Šamoríne 14.III.2017       
 


