
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy – fleuret ženy. 
Montreaux /SUI/ 05.VI.-11.VI.2015 

 
Predkladá:  Jozef NAGY – zodpovedný tréner za fleuret 
 
V dňoch 06. júna až 08. júna 2015 sa v Montreaux /SUI/ konali Majstrovstvá Európy seniorov/iek. Slovensko 
na tomto významnom podujatí reprezentovali: 
  
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/  - fleuret ženy  
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/   - fleuret ženy 

                                    
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný: 

 Jozef NAGY      - reprezentačný tréner pre fleuret 
 
Ako člen organizačného výboru sa zúčastnil  na ME 2015 aj osobný tréner Michaly CELLEROVEJ  
p. Július KRÁLIK. 
 
Nominačné kritériá pre šerm. 
V šerme stanovil Slovenský šermiarsky zväz:  

I. kritérium:  A limit -  8 bodov do Svetového pohára seniorov/iek 
II. kritérium:  B limit -  nominácia na základe dosiahnutých výsledkov na turnajoch, zaradených do 

nominačného kalendára. 
  

Michala CELLEROVÁ sa kvalifikovala na ME na základe kritéria č. II (4 body do SP) zo 121. miesta SP 
Kitti BITTEROVÁ sa kvalifikovala na ME na základe kritéria č. II (1 bod do SP) zo 72. miesta SP 
Dávid VÉGH sa kvalifikoval na ME na základe kritéria č. II ( 0 bodov do SP) z 241. miesta SP, kvôli 
študijným povinnostiam však nomináciu na ME 2015 odmietol.  
           
Príprava na EH pre fleuret prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 2014-15  : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2014 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Šamoríne a Bratislave  (04.VIII.-17.VIII. 

2014)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (18.VIII.-07.IX.2013)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- krátkodobé sústredenia v klube Honvéde Budapešť október, november, február, marec, apríl, máj 
- sústredenie v Tate v marci 2015  
- sústredenie v Šamoríne spolu s pretekárkami JAP, AUT, CZE v novembri 2014  
- prípravné turnaje / Medzinárodné turnaje - Graz 

    / Európskeho pohára U23 – Brno, Viedeň, Budapešť 
          / Satelity FIE – Kemer, Kodaň, Londýn 

    /Turnaje Svetového pohára senioriek – St. Maur, Gdaňsk, Tauberbishofsheim/ 
- krátkodobé sústredenie marec TATA 
- rehabilitácia, relaxácia /strečing, sauna, masáž/ 

 
 
Michala CELLEROVÁ je pretekárkou klubu STU Bratislava, jej osobný tréner je p. Július KRÁLIK. Pre 
Michalu bola táto sezóna 2014-15 úvodnou v kategórii dospelých, do ktorej prestupovala v septembri 
minulého roku. Michala je v súčasnosti našou najskúsenejšou pretekárkou, ktorá v roku 2012 vybojovala 
právo účasti a sa aj zúčastnila prvých mládežníckych olympijských hier v roku 2010, konaných v Singapure, 
kde sa umiestnila na 7. mieste. Hoci patrí medzi mladé pretekárky, pre ktoré vrchol v seniorskej kategórii je 
vzdialený ešte 4-5 rokov,  disponuje už v súčasnosti  dostatkom skúseností z top súťaží tejto vekovej 
kategórie. Počas sezóny sa jej darilo zladiť systematický tréning v materskom klube a aj na reprezentačnej 
úrovni s požiadavkami štúdia na vysokej škole. Na prvé Európske hry v Baku sa kvalifikovala priamo zo 



svetového pohára vo fleurete senioriek, v ktorej jej pred EH v Baku patrilo 114. miesto. V uvedenej sezóne 
obsadila v konečnom hodnotení  Európskeho pohára vo fleurete žien do 23 rokov - 3. miesto. 
 
Kitti BITTEROVÁ je pretekárkou  Klubu Šamorín, jej osobným trénerom  v sezóne 2014-15 je Jozef NAGY. 
Pre Kitti  bola sezóna 2014-15 úvodnou, v ktorej po prvýkrát štartovala aj v kategórii dospelých,  hoci vekom 
patrí len prvým rokom do kategórie junioriek, svojimi výsledkami v minulých sezónach ako aj s cieľom 
vytvoriť konkurenciu pre Michalu Cellerovú som sa rozhodol nominovať Kitti na seniorské turnaje 
vzhľadom k blížiacim sa kvalifikačným turnajom Zónovej kvalifikácie na OH 2016, ktoré sa budú konať v 
apríli 2016. Kitti je veľmi cieľavedomou pretekárkou, ktorá v minulej sezóne 2013-14 skončila na treťom 
mieste Európskeho pohára kadetiek s viacerými významnými finálovými umiestneniami na Európskych 
pohároch kadetiek vo Francúzsku, Poľsku, Rumunsku, ako aj doma na Slovensku. Hneď vo svojej úvodnej 
juniorskej sezóne sa prebojovala medzi najlepších 16 pretekárok najsilnejšieho juniorského svetového pohára 
v Bratislave, v kategórii do 23 rokov vyhrala Európsky pohár a aj v seniorskej kategórii bodovala do 
Svetového pohára. Počas sezóny trénovala veľmi poctivo a cieľavedome, aj keď dôraz bol kladený na 
maturity a prijímacie pohovory na FTVŠ UK. Mala príkladnú dochádzku na tréningy. Maturity i prijímacie 
pohovory Kitti zvládla. Kvôli študijným povinnostiam sme vynechali niektoré plánované sústredenia, ale 
sezóna 2014-15 sa do súčasného obdobia aj tak javí ako nadštandardná.  V uvedenej sezóne obsadila 
v konečnom hodnotení  Európskeho pohára vo fleurete žien do 23 rokov - 1. miesto. 
 
 
Medzinárodné turnaje, Majstrovstvá Slovenska – seniorky 
21.09.14 Grazzer Messepokal  Graz   31 pret./    6 štátov   5.m. Bitterová,  7.m. Cellerová    
04.10.14 Medzinárodný turnaj  Budapest   34 pret./    5 štátov 10.m. Bitterová 
09.05.15 Medzinárodný turnaj   Kodaň   20 pret. /   7 štátov   2.m. Bitterová 
23.05.15 Majstrovstvá Slovenska  Bratislava   14 pret./    1 štát     1.m. Bitterová,  2.m. Cellerová  
 
 
Svetové poháre junioriek 
27.09.14 Svetový pohár junioriek  Timisoara     66 pret./ 10 štátov   37.m. Bitterová 
24.11.14 Svetový pohár junioriek  Bochum   105 pret./ 16 štátov   24.m. Bitterová 
21.11.14  Svetový pohár junioriek  Bratislava   160 pret./ 27 štátov   16.m. Bitterová 
10.01.15 Svetový pohár junioriek  Mődling     85 pret./ 15 štátov   52.m. Bitterová 
31.01.15 Svetový pohár junioriek  Zagreb   109 pret./ 20 štátov   53.m. Bitterová 
02.03.15 Majstrovstvá Európy junioriek Maribor     61 pret. / 23 štátov   45.m. Bitterová 
07.03.15 Svetový pohár junioriek   Belehrad     47 pret. / 14 štátov   31.m. Bitterová 
05.04.15 Majstrovstvá sveta junioriek Tashkent     88 pret. / 36 štátov   68.m. Bitterová 
 
 
Európsky pohár fleuret ženy U23 
06.12.14 Európsky Pohár – U23  Mődling   21 pret./    6 štátov    3.m. Bitterová,    7.m. Cellerová    
15.02.15 Európsky pohár U23  Brno   19 pret./    6 štátov     3.m. Bitterová,    3.m. Cellerová 
21.03.15 Európsky pohár U23  Rím   53 pret./  19 štátov   18.m. Cellerová 
28.03.15 Európsky pohár U23  Budapest   31 pret/     5 štátov             8.m. Cellerová, 10.m. Bitterová 
22.04.15 Majstrovstvá Európy U23 Vicenza   34 pret./  14 štátov           12.m. Bitterová,  29.m. Cellerová 
 
 
Svetové poháre a satelity FIE 
16.10.14 Satelit FIE  Cancun     32 pret./  9 štátov   15.m. Bitterová 
18.10.14 Svetový pohár  Cancun   114 pret./ 19 štátov   86.m. Bitterová 
07.11.14 Svetový pohár  St. Maur   148 pret./ 30 štátov 103.m. Bitterová, 110.m. Cellerová 
14.11.14 Satelit FIE  Kemer     24 pret./   5 štátov     2.m. Cellerová,     5.m. Bitterová 
17.01.15  Svetový pohár  Gdaňsk   155 pret./ 25 štátov   94.m. Cellerová, 138.m. Bitterová 
01.05.15 Svetový pohár  Tauberbishofsheim   169 pret./ 31 štátov 130.m. Cellerová, 133.m. Bitterová 
10.05.15 Satelit FIE  Kodaň     50 pret./ 20 štátov     6.m. Cellerová,   14.m. Bitterová 
08.06.15 Majstrovstvá Európy    Montreaux     43 pret./ 18 štátov   32.m. Cellerová 
 
 
 
 
 



Majstrovstvá Európy 2015 – Fleuret seniorky  08.VI.2015             43 pretekárok / 17 štátov. 
                
Výkonnostný cieľ :  postup do hlavnej súťaže. (Priama eliminácia). 

  
 

Michala CELLEROVÁ  Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 5 mieste. V skupine vyhrala 2 zápasy nad: 
LELEYKO /UKR/  5:3, GARCIA DELGADO /ESP/ 5:4 a prehrala 3 zápasy s: HAMPEL /GER/ 2:5, Di 
FRANCISCA /ITA/  2:5,  a SHANAEVA  /RUS/ 0:5. 
Zo skupiny do úplnej 32 člennej eliminácie postúpila ako posledná. 
V priamej eliminácii o postup medzi najlepších 16 pretekárok sa podobne ako pred rokom stretla s najvyššie 
nasadenou pretekárkou Valentinou VEZZALI z Talianska, s ktorou Michala prehrala 4:15. Z ďalších bojov 
bola vyradená. 
V súťaži skončila na 32. mieste. 
Michala mala veľmi silnú skupinu, v ktorej sa nachádzali šermiarske velikánky ako DiFranciska z Talianska 
a Chanaeva z Ruska, veľmi skúsená Leleyko z Ukrajiny predstavuje silný štandard tejto vekovej 
kategórie, mladá Nemka Hampel má za sebou výbornú sezónu,  v ktorej do ME 2015 nazbierala už 13 bodov 
do hodnotenia Svetového pohára. Jedinou papierovo slabšou pretekárkou sa javila nepríjemná Španielka 
Garcia Delgado. Michala  nezačala najlepšie. V prvom zápase hladko podľahla takticky a technicky výborne 
šermujúcej Chanaevej 0:5. Našťastie uvedený zápas Michalu nezlomil, dokázala udržať taktiku a veľmi 
pekne zašermovala s Taliankou DiFranciskou, kde sa jej darili hlavne skrátenia do súperkiných útokov. Po 
zápase s Ukrajinkou, do ktorej sa Michala dokázala vyhecovať a nastúpiť s veľkou vierou vo vlastné 
víťazstvo (v zápase po celý čas udávala tempo a bola aktívnejšou pretekárkou), nakoniec právom zvíťazila 
a udržala možnosť postupu. S Nemkou odšermovala trošku slabší zápas, v ktorom bola značne netrpezlivá 
a často nepresná. S jednoduchšou ale agresívnou Španielkou nakoniec Michala zvíťazila po veľkom boji 
a zabezpečila si postup medzi najlepších 32 pretekárok. Tu ju v zápase o postup medzi najlepších 16 
pretekárok čakala podobne, ako pred rokom,  najznámejšia fleuretistka - trojnásobná víťazka OH Talianka 
Valentina VEZZALI, ktorá nakoniec pomerne hladko zvíťazila pomerom 15:4.   
V tomto zápase Michala len veľmi ťažko nachádzala vhodnú vzdialenosť k svojim akciám, Vezzali sa darilo 
neustále narúšať prípravu Cellerovej. 
   
Michala CELLEROVÁ stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 32 člennej eliminácie) splnila. 
S jej výkonom som spokojný. 
 
+ pozitíva: Zlý úvod súťaže ju nedokázal rozhodiť, okrem zápasu s Hampel išla do ostatných zápasov plne 
koncentrovaná, s veľkou mierou sebadôvery. Vo svojom repertoári má viac neštandardných zásahov, ktoré 
pri taktickej aplikácii dokážu súperky značne rozhodiť. 
 
- negatíva:    Niekedy zbrklý, nedisciplinovaný šerm (zápas s Hampel). Často, aj keď sa riskantné akcie 
nedaria, aj tak ich používa ďalej (pracuje s vyššími rizikovými percentami pri svojich akciách ako väčšina 
dobrých pretekárok).  
 
 
 
Kitti BITTEROVÁ. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č. 5.  V skupine vyhrala jeden zápas nad 
SCHREIBER /SWE/ 5:4,  prehrala 4 zápasy s LYCZBINSKA Hanna /POL/ 2:5, KNAPEK /HUN/ 2:5, 
GUYART /FRA/ 0:5 a BIRYUKOVA /RUS/ 0:5.  
Zo skupiny do úplnej 32 člennej eliminácie nepostúpila. 
V súťaži skončila na 39. mieste. 
Kitti sa na tieto ME kvôli maturitám už nedokázala pripraviť na vysokej úrovni, absolvovala ich akosi za 
chodu. Pred nimi mala značne menej tréningov. Odšermovala jeden slabší zápas s Ruskou Byriukovou, ktorá 
bola značne agresívna a rýchla. V tomto zápase Kitti veľa šancí nemala. Naopak v zápasoch s Knapek, 
Lyczbinskou a Guyart nešermovala po taktickej stránke. Vytvorila množstvo dobrých akcií, ktoré však 
končili na neplatnom povrchu alebo mimo súperiek, ktoré z tejto nepresnosti profitovali. Takticky zápasy 
neboli zle poňaté, chýba však väčšia dávka sebadôvery, ktorá bola v minulých rokoch pre Kitti taká 
samozrejmá a o málo viac práce na nohách. V zápase so Schreiber Kitti jednoznačne viedla 4:2 zlé 



rozhodnutie rozhodcu (namiesto 5:3 stav 4:3) však spôsobil dekoncentráciu, čo malo za následok hneď 
v zapätí ďalší zásah u Kitti (4:4), po tomto zásahu však, čo je pozitívne, sa Kitti dokázala koncentrovať 
a posledný zásah v jej prospech bol jednoznačný,  vypracovaný a nie len tak nájdený. Škoda zápasu 
s Lyczbinskou, v ktorom len nepresnosť v zakončení spôsobila prehru Kitti (v tomto zápase si Kitti vytvorila 
podstatne viac príležitostí ako súperka, ktorá profitovala hlavne z nepresných zakončení našej pretekárky.       
 
Kitti BITTEROVÁ stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 32 člennej eliminácie) nesplnila. 
 
+ pozitíva: V zápase zo Schreiber sa dokázala v závere koncentrovať a zasadiť vypracovaný posledný zásah   
 
- negatíva:  Menej pohybu, často zmeškala začiatky súperkiných akcií, veľmi nepresné vedenie čepele 
 
 
Záver: Cestu na ME 2015 sme absolvovali osobným autom 2 dni pred ME. Ostal deň na odpočinok 
a kontrolu zbraní.  V aute Citroen C5 kombi sme cestovali len traja, takže pretekárky mali dosť miesta, po 
turnaji sme hneď odchádzali domov. Ubytovanie bolo zabezpečené v apartmáne priamo v Montreaux a bolo 
na veľmi dobrej úrovni. Stravovali sme sa v reštauráciách neďaleko športovej haly. Organizačne boli ME 
2015 zvládnuté na dobrej úrovni. Pretekárky, ako aj tréner,  si hradili výdavky sami, resp.  prostredníctvom 
klubov (až na štartovné).  
Pred spoločným zhodnotením musím zdôrazniť, že Majstrovstvá Európy v seniorskom ženskom fleurete 
majú od ostatných súťaží úplne odlišný charakter. Na ME každoročne štartujú vo viac ako 90 percentnej 
miere len pretekárky najvyššieho rangu, okrem nich štartuje na ME len 5-6 mladých talentovaných junioriek, 
respektíve prvoročných senioriek. Preto už postup z prvého kola je obrovskou úlohou, na ktorej si 
každoročne vylamujú zuby aj pretekárky vyspelých  šermiarskych krajín. Práve preto postup Cellerovej do 
32 člennej eliminácie môžeme považovať za úspech, keď podobný výsledok sa nepodaril ani pretekárkam 
ako Sheppard /GBR/, Chentsova /UKR/, Boldor M /ROU/, Calugareanu /ROU/, Karamete /TUR/. Slabší 
výsledok Kitti Bitterovej, ktorá do Montreaux išla vzápätí po maturitách, je vzhľadom k študijným 
povinnostiam, ktoré v posledných mesiacoch absolvovala, prijateľný a do značnej miery aj opodstatnený.     
 
Záverom by som rád poďakoval osobnému trénerovi Michaly Cellerovej – p. Júliusovi KRÁLIKOVI, ako aj 
celému realizačnému tímu a členom klubov, ktorí pretekárkam v príprave pomáhali, Slovenskému 
šermiarskemu zväzu, ktorý ich štart umožnil a v neposlednom rade aj rodičom pretekárok za morálnu a aj 
finančnú podporu, ktorú do pretekárok dlhé roky investujú. 
Pevne verím, že získané skúsenosti z ME 2015 pretekárky výborne zužitkujú v nadchádzajúcej športovej 
kariére. 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 12.VI.2015       
 


