
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy do 23 rokov 2017. 
Minsk /BLR/ 19.IV.-23.IV.2017 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 19. apríla  až 23. apríla 2017 sa v Minsku /BLR/ konali Majstrovstvá Európy do 23 rokov v šerme. 
Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 
 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret ženy 38 bodov do EP23 splnený A limit 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret ženy 14 bodov do EP23 splnený A limit 
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret ženy  10 bodov do EP23 splnený A limit 
 Karolina CSÉFALVAY /KŠ Šamorín/ - fleuret ženy    4 body   do EP23 splnená m.pož.t. 
 
  

 Henrik EGYENES PÖRSÖK  /KŠ Šamorín/ - fleuret muži    9 body do EP23 splnená m.pož.t. 
 Martin GVOTH /STU Bratislava/ - fleuret muži   4 body do EP23 splnená m.pož.t. 
 Rastislav SIMEUNOVIČ /STU Bratislava/ - fleuret muži    4 body do EP23 splnená m.pož.t. 
  

 Ján CIPÁR /BŠK Bratislava/ - kord muži   
 Samuel STOLÁR /AŠ Bratislava/ - kord muži   
  
                               
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY, Štefan CIPÁR a David 
KRÁLIK. 
 
Fleuret ženy: 
 
Príprava na ME U23 -nakoľko 3 zo 4 pretekárok boli juniorky (kadetka) absolvovali prípravu na 
MSKaJ 2017 na ME U23 nebola stanovená osobitná príprava, osobitne sa pripravovala len Michala 
CELLEROVÁ na základe plánu osobného trénera J. Králika : 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa nejavilo 
reálnym  dosiahnutie výkonnostných cieľov stanovených v roku 2016 a to: 
1x postup do 16 člennej eliminácie a 1x postup do 32 člennej eliminácie 
 
 
ME U23 2017 – Fleuret ženy             45 pretekárok / 15 štátov. 
 
Nominačné kritériá :   Kitti BITTEROVÁ     -   38 bodov do EP U23 – splnený A limit 
                Michala CELLEROVÁ  -   14 bodov do EP U23 – splnený A limit 
                Veronika KRÁLIKOVÁ -  10 bodov do EP U23 – splnený A limit               

   Karolina CSÉFALVAY  -    4 body do  EP U23 – splnená minimálna požiadavka tr.  
 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16 člennej eliminácie 
 
 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.5. V skupine 
vyhrala 3 zápasy nad: Rancurel /FRA/ 5:2, Knauer /GER/ 5:4, Andreyenka H. /BLR/ 5:4 a prehrala 2 zápasy 
s Rentier /BEL/ 3:4, Abdrakhmanova /RUS/ 0:5.  



Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 21. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok mala volný los a v zápase o postup do elitnej 16-ky prehrala s nasadenou č. 12. 
Maďarkou Gólya /HUN/ 12:15. 
V súťaži skončila na 23. mieste. 
Majstrovstvá Európy do 23 rokov sa konali cca 2 týždne po Majstrovstvách sveta junioriek. Na tento vrchol 
sme sa zvlášť nepripravovali. Po Majstrovstvách sveta junioriek sme úvodný týždeň využili na relax 
a načerpanie nových psychických síl, druhý týždeň už sme trénovali na 90%, z takéhoto tréningu sme 
absolvovali aj Majstrovstvá Európy do 23 rokov v Minsku. Na uvedenom turnaji Kitti BITTEROVÁ 
nešermovala zle, ani takticky a ani technicky, problémy sa vyskytli skôr s mentálnou stránkou. Kitti sa na 
zápasy nevedela sústrediť na 100%. Veľmi často odovzdávala súperkám lacné zásahy. Väčšinou začala 
dobre, vytvorila náskok, ktorý však len ťažko vedela udržať do konca. Podobný priebeh mal aj zápas 
s Gólyou, s ktorou po dve tretiny zápasu viedla, potom sa však zdalo, že padla sústredenosť a tým aj 
sebadôvera a dôvera v o víťazné zakončenie zápasu. Občas akoby jej chýbala kondícia – reaguje neskoro, 
no v zápätí je zase všetko v poriadku. Preto sa mi zdalo, že po MSJ už odišla skôr psychicky.  
S jej výkonom  nie som  spokojný. 
 
+ pozitíva: Veľmi nič, priemerný šerm, priemerný výkon. 
 
- negatíva:  prehra s Belgičankou v skupine, nesústredený zlý šerm.. 
 
 
 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2.  
V skupine vyhrala 2 zápasy nad: Jubenot /FRA/ 5:3, Derevyanko /UKR/ 5:3 a prehrala 4 zápasy s : Sirbu 
/ROU/ 3:5, Rivano /ITA/ 3:5, Braun /GER/ 2:5 a Tomczak /POL/ 1:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 33. mieste. 
V zápase o postup do 32 člennej eliminácie  vyhrala s nasadenou č. 32. Googlidze /GEO/ 15:10, o postup do 
elitnej 16-ky prehrala s nasadenou č.1. Mpah Njanga /FRA/ 2:15.    
Michala skončila na 32. mieste. 
Pre Michalu to boli posledné Majstrovstvá Európy do 23 rokov. Mne sa celú sezónu zdá, že po tréningovej 
stránke túto poolympijskú sezónu vypustila. Aj na ME U23 v Minsku pôsobila vzhľadom k sebe v minulosti 
veľmi šede. V priemerne silnej skupine odšermovala zápasy, ktoré sa nevyznačovali žiadnymi peknými 
akciami, na aké sme boli v minulosti u Michali zvyknutí. Vo väčšine zápasov sa skôr trápila, pričom žial 
často nefungovala ani taktická stránka, často hovorila, “že sa to nedá”, toto nebola Michala z minulosti, 
ktorá väčšinou vedela nájsť dobrú taktiku aj v nie veľmi ľahkých zápasoch. Väčšina nevydarených akcií išla 
na rub zlej vzdialenosti a menšej snahe dôslednejšie pracovať na nohách. Akcie či už úspešné, alebo 
neúspešné nasledovali veľmi rýchlo za sebou, prakticky chýbala príprava vzdialenosti. 
 
+ pozitíva:  
 
- negatíva:  malá ochota pracovať zodpovednejšie na vzdialenosti. 
 
 
 
Veronika KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola 
nasadená na 7.mieste.  V skupine vyhrala 0 zápasov a prehrala 6 zápasov s : Googlidze /GEO/ 3:5, Kraenkl 
/AUT/ 2:5, Rapynets K. /UKR/ 1:5, Boldor M. /ROU/ 1:5 a Mpah Njanga /FRA/ 1:5.     
Veronika skončila na 44. mieste. 
U Veroniky bol ako tréner jej otec David KRÁLIK, jej zápasy som nevidel. 
 
 



 
Karolína CSÉFALVAYOVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.7. 
V skupine nevyhrala ani jeden zápas, prehrala 6 zápasov s: Taylor /IRL/ 3:5, Boldor A. /ROU/ 2:5, Balogh 
O. /HUN/ 2:5, Walczyk /POL/ 1:5, Cenker /AUT/ 0:5 a Samsonova /RUS/ 0:5.  
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 44. mieste. 
Karolina splnila minimálnu požiadavku na nomináciu pričom prejavila záujem o účasť na ME U23 na 
vlastné náklady, takže bola nominovaná. Treba otvorene povedať, že na dve víťazstvá v skupine nemala, 
dobre šermovala s Írkou, škoda smoly, Karolina v úvode viedla, žiaľ v tomto zápase, hoci bola lepšia, 
taktickejšia i bojovnejšia často netriafala vlastné akcie z čoho ťažila slabšia Írka, tento zápas skončil pre 
technicky i takticky slabšie šermujúcu Írku veľmi šťastne. V ostatných zápasoch Karolína na víťazstvo 
nemala. Hoci odšermovala ešte dobrý zápas s Rumunkou i Maďarkou, ale keď spomenuté pretekárky 
zbadali, že ak poľavia je Karolina schopná udržať s nimi krok, tak po jednom dvoch zápasoch zvýšili 
koncentráciu a vtedy zasahovali bez problémov.  
 
+ pozitíva: Celkom razantný šerm, lepšia práca na nohách ako v minulosti..  
 
- negatíva:  Veľmi nepresná, ľahko čitateľná. 
 
 
 
 
 
 
 
 



U mužov bola situácia podobná ako u žien. ME U23 sa zúčastnili 2 juniori a jediným seniorom bol 
Rastislav Simeunovič, ktorého na uvedený vrchol pripravil osobný tréner Július KRÁLIK. 
 

 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cieľov:  
Fleuret juniori: 1 x postup do 64 člennej eliminácie.  
 
 
ME U23 2017– Fleuret muži      56 pretekárov / 20 štátov. 
 
Nominačné kritériá :  Henrik EGYENES PÖRSÖK  - 9 bodov do EP U23 – splnená min. pož. trénera  
               Martin GVOTH –                      4 body do EP U23    – splnená min. pož. trénera 
                                   Rastislav SIMEUNOVIČ -        4 body do EP U23    – splnená min. pož. trenera 
 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 64. člennej eliminácie  
 
Henrik EGYENES PÖRSÖK – osobný tréner Jozef NAGY /Kristián FORGÁCH/. Do 7 člennej skupiny bol 
nasadený ako č.4. V skupine vyhral 1 zápas nad:  Huybrecht /BEL/ 5:0 a prehral 5 zápasov s: Stepura 
/UKR/ 3:5,Schoppa /GER/ 3:5, Choupenitch /CZE/ 3:5, Khamzin /RUS/ 2:5, Brosnan /IRL/ 1:5.  
Henrik zo skupiny nepostúpil. 
Henrik skončil na 46. mieste. 
Po tvrdej príprave na MEJ a MSJ sa Henrik na ME U23 nepripravoval osobne. Volili sme podobný plán 
prípravy ako u Bitterovej. Na ME U23 sme išli z plného tréningu, aby forma z MSJ padla čo najmenej. 
Henrik na ME U23 šermoval celkom dobre. V silnej skupine skúsenejších a fyzicky minimálne rovnako 
zdatných súperov z renomovaných šermiarskych krajín nepôsobil ako outsider. V každom zápase až na Íra 
odšermoval vyrovnaný zápas, pričom bol schopný súperom dať veľmi pekné zásahy. Väčšinou však chýbala 
koncovka v ktorej sa preukázala neskúsenosť nášho prvoročného juniora zo zápasov tejto vekovej skupiny.   
Aj napriek vypadnutiu z prvého kola hodnotím jeho šermiarsky prejav ako dobrý, myslím si, že nominácia 
na ME U23 bola odôvodnená. 
 
+ pozitíva: Technicky i takticky veľmi pestrí šerm, sebadôvera, dobrý cit pre vzdialenosť 
 
- negatíva:  Občas dekoncentrácia, z ktorej sa vracia len veľmi ťažko.  
 
 
Rastislav SIMEUNOVIČ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6-7. 
V skupine vyhral 1 zápas nad:  Russ  /AUT/ 5:3 a prehral 5 zápasov s: Kuceba /LAT/ 3:5, Navas /BEL/ 3:5, 
Ingargiola /ITA/ 3:5, Klein F. /GER/ 1:5, Rzadkovski /POL/ 0:5.  
Rastislav zo skupiny nepostúpil. 
Rastislav skončil na 50. mieste. 
U Rastislava bol po celý čas David KRÁLIK jeho som šermovať videl veľmi málo na to aby som ho 
hodnotil. Dosiahnutý výsledok považujem však za slabý.    
 
 
Martin GVOTH – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6-7. V skupine 
nevyhral ani jeden zápas. Prehral 6 zápasov s: LLoyd /GBR/ 4:5, Auclin  /FRA/ 3:5, Dósa /HUN/ 1:5, 
Gryglewski /POL/ 0:5, Trofimov /RUS/ 0:5 a Haravskyi /UKR/ ´0:5.  
Zo skupiny nepostúpil. 
Martin skončil na 55. mieste. 



“Martin odšermoval celú juniorskú sezónu, videl som ho na viacerých svetových pohároch juniorov a vždy 

pôsobil dojmom, technicky aj takticky pomerne vyspelého šermiara, ktorému ale chýba vyšermovanosť 

a patričná dávka sebadôvery”, takto som Martina hodnotil na MEJ 2017 a toto platilo aj v Minsku.  Zhodou 
okolností som videl oba jeho tesné zápasy s Angličanom v ktorom v koncovke žiaľ Martin odišiel (celý 
zápas šermoval dobre, patrične agresívne s akciami, ktoré či už dal alebo obdržal zásah väčšinou tam patrili. 
V konci však vypadal neisto a ešte k tomu aj zbrklo. S Francúzom síce prehrával ale šermoval agresívne 
v dobrom rytme, ktorý na konci stratil, respektíve už na ňom nebol ochotný pracovať, chcel rýchlo 
vyrovnať.  
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.  
 
 
V korde som mal možnosť vidieť a svoje postrehy tlmočiť Samuelovi STOLÁROVI, ktorý podľa môjho 
názoru šermoval celkom pekne technicky, chýbala však väčšia disciplinovanosť a vyšermovanosť na 
takýchto súťažiach. Často sa mi javil neistým, dlho hezitujúcim, čo súperi dokázali využiť. Čo sa však 
technického prejavu týka, šermoval celkom čisto, pekne. 
Janko CIPÁR mal so sebou osobného trénera, ktorý pravdepodobne podá správu o jeho účinkovaní. 
 
 
Záver: Na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Minsku, okrem Bitterovej a Cellerovej výsledky ostatných 
boli skôr sklamaním. 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Davidovi KRÁLIKOVI , Júliusovi KRÁLIKOVI ako aj celému 
realizačnému týmu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam v príprave pomáhali, aj rodičom za 
podporu.  
 
 
 
 
 
V Šamoríne 28.IV.2017       
 


