
Správa o účasti na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov v šerme 
fleuretom 2010. 

Baku /AZE/ 2.IV. – 7.IV.2010 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 3. až 9. apríla 2010 sa v Baku /AZE/ konali Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov 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 
   Noémi BITTEROVÁ  (KŠ Šamorín)       nie na náklady SŠZ 
 
Fleuret kadeti:             Nikolas SZIKELA                   (KŠ Šamorín)      na náklady SŠZ 
 
Fleuret juniorky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava)   na náklady SŠZ 
   Katarína POKORNÁ  (KŠ Šamorín)       na náklady SŠZ 

Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín)        na náklady SŠZ 
   Noémi BITTEROVÁ  (KŠ Šamorín)       nie na náklady SŠZ 
 
Fleuret juniori:            Jakub JONIAK                       (STU Bratislava)  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 - nesplnené 
      kadetky (M. Cellerová       24.m.) 
        (K. Bokorová        56.m.) 
       Juniorky (K. Bokorová       31.m.) 
        (M. Cellerová       40.m.) 
        (K.Pokorná       67.m.) 

sezóna 2009-2010  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x finále, 1x do 16 miesta- nesplnené 



          (M. Cellerová        19. m.) 
          (K. Bokorová        27.m.) 
          (K. Husvéthová     53.m.) 
          (N. Bitterová        64.m.) 
         účasť pretekárok (3-4) na MEJ – umiestnenie 1 x do 16 miesta - nesplnené 
          (K. Bokorová         19. m.) 
          (M. Cellerová        27.m.) 
          (N. Bitterová          29.m.) 
          (K. Pokorná        40.m.) 
 

 účasť pretekárok (1-2)na MSK  - umiestnenie 1x finále – nesplnené 
          (M. Cellerová          9. m.) 
          (K. Bokorová        30.m.) 
          (N. Bitterová        45.m.) 

 
 účasť pretekárok (2-3) na MSJ umiestnenie 1x do 16 a 1x do 32 miesta – nesplnené 

          (K. Bokorová         34. m.) 
          (K. Pokorná        54.m.) 
          (M. Cellerová        62.m.) 
 
Príprava na MSKaJ pre fleuret kadetky, juniorky na základe plánu prípravy na sezónu 2009-10 
prebiehala formou : 

- začiatok sezóny 03.augusta 2009 
- 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  (03.VIII.-

31.VIII. 2009)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-07.IX.2009)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín    
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapest, Šamorín, Tauberbischofsheim, 

Salzburg, Pisa, Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Zagreb, Lyon/ 
- Záverečné sústredenie pred MEK spolu s nem. reprezentáciou v Tauberbischopfsheime                

/16.-19.II.2010/ 
- Záverečné sústredenie pred MSKaJ spolu s maď. reprezentáciou v Tate  /17.-21.III.2010/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Tohotoročný plán prípravy hlavne u Cellerovej a Bokorovej nebol plnený tak príkladne ako po minulé roky. 
Zapríčinené to bolo častými absenciami kvôli chorobám. Kým Michala štartovala skoro na každom turnaji, 
zaradenom do prípravy často aj chorá, Kristína čo sa tréningu týka absolvovala pravdepodobne jednu 
z najhorších sezón odkedy šermuje. Prakticky u nej nemôžeme vôbec hovoriť o cieľavedomom zvyšovaní 
šermiarskej formy a ani o záverečnom ladení formy, počas sezóny sme sa snažili len o dobiehanie objemov 
čo sa týka tréningu i turnajov s tým, že pred dôležitejšími turnajmi som často minimalizoval i objem 
i intenzitu tréningu, aby bola na turnaj patrične odpočinutá. Noémi Bitterová trénovala celkovo poctivo, 
bola málokedy chorá, výborne zašermovala na MEJ 2009 v Odense a preto dostala možnosť účasti na 
MSKaJ na vlastné náklady aj preto aby som mal možnosť na družstvách meniž pretekárku, ktorá by 
zašermovala slabšie. Katarína Pokorná prakticky odtrénovala sezónu bez vážnejších zranení, nemocí, 
v tomto roku maturovala. Jej príprava na vrcholné podujatia sezóny nebola zlá, ale postrádala elán ktorý 
z nej v uplynulých sezónach vyžaroval. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľmi skúsenú pretekárku, za 
posledné roky absolvovala azda najviac svetových pohárov junioriek, ktoré slovenská šermiarka 
absolvovala som očakával taktickejší prístup k tréningom a pri jej možnostiach aj lepší elán na tréningoch.  
Darilo sa aj zorganizovanie spoločnej záverečnej prípravy pred MEK vo februári, ktorého sa zúčastnila aj 
Katarína Pokorná spoločne s nemeckou reprezentáciou v Tauberbischofsheime, kde sme sa pripravovali 



s nemeckým kadetským reprezentačným družstvom chlapcov i dievčat. Podobne kvalitnou bolo aj 
záverečné sústredenie pred MSKaJ v marci v Tate spolu s kadetskou a juniorskou reprezentáciou Maďarska. 
Prístup dievčat k tréningom bol dobrý. Absolvovali sme aj plánované prípravné turnaje, medzi ktorými sa 
nachádzali turnaje ľahšie, silné kadetské turnaje európskeho pohára a aj juniorské svetové poháre. Kvôli 
menšiemu množstvu natrénovaných objemov som zmenil plán prípravy počas vianočných sviatkov 
a namiesto dlhšieho odpočinku sme sa vrátili k forme dvojfázových tréningov. 
 
Kadetské turnaje - kadetky 
12.09.09 FTV Jugendpokal Frankfurt   14 pret./    3 štátov   1. Cellerová M., 2.m. Bokorová K., 8.m. Bitterová N    
04.10.09 NK Budapest Kupa Budapest 129 pret./  14 štátov  11.m. Cellerová, 39. Bokorová, 7.m. Bitterová 
18.10.09 Coupe de Samaria Šamorín 117 pret./  16 štátov 3.m. Bokorová, 13. Cellerová, 40. Bitterová 
24.10.09 EPK Tauber. 256 pret./  15 štátov 34. Cellerová, 49. Bokorová, 78. Bitterová 
15.11.09 EPK Salzburg   88 pret/   18 štátov        3.m. Cellerová, 36.m. Bitterová N. 
16.01.10 EPK Pisa 190 pret./ 19 štátov 46. Bitterová, 50. Bokorová, 51. Cellerová 
13.02.10 Dunajský pohár Bratislava   48 pret./ 15 štátov 2.m. Bokorová, 3.m. Cellerová 
03.03.2010 MEK Atény   67 pret./ 23 štátov 19.m. Cellerová, 27.m. Bokorová, 64.m. Bitterová N.  
 
 
MT + Svetové poháre junioriek 
12.09.09 SPJ Louxembourg   44 pret./ 13 štátov 7.m. Pokorná, 23.m. Cellerová,  29.m. Bokorová, 35. Bitterová 
19.09.09 Messe pokal  /sen/ Graz   36 pret./   7 štátov   6.m. Cellerová, 14.m. Pokorná, 19.m. Bitterová  
11.10.09 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 111 pret./ 20 štátov 30.m. Cellerová,  75.m. Pokorná, 90.m. Bitterová 
24.10.09 SPJ Montreal   33 pret./   6 štátov 23.m. Pokorná 
02.11.09  ME Juniorky Odense   48 pret./ 16 štátov 19.m Bokorová, 27.m. Cellerová, 29.m. Bitterová, 40. Pokorná  
28.11.09 SPJ Leszno   98 pret./ 12 štátov 14.m. Cellerová, 45.m. Pokorná, 83.m. Bitterová 
04.12.09 SPJ Lignano   83 pret./ 14 štátov 29. m.Cellerová, 44.m. Pokorná, 69.m. Bokorová 
13.12.09 MT /seniorky/ Praha   20 pret./   2 štátov 1.m. Cellerová, 2.m. Bokorová, 3.m. Pokorná 
05.01.10 SPJ Budapest 122 pret./ 18 štátov 14.m. Cellerová,  24.m. Pokorná, 78.m. Bokorová, 87. Bitterová 
23.01.10 MT Graz   32 pret./   5 štáty 2.m. Pokorná, 5.m. Bokorová, 19.m. Bitterová 
07.02.10 SPJ  Lyon   77 pret./ 12 štátov 21.m. Cellerová, 41.m. Pokorná, 47.m. Bokorová, 72. Bitterová 
20.02.10 SPJ Zagreb   65 pret./ 16 štátov 2.m. Cellerová, 19.m. Pokorná, 34.m.Bokorová, 52.m. Bitterová 
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa javilo menej 
reálnym dosiahnutie dlhodobých výkonnostných cielov stanovených ešte v roku 2006 a to: 

- u kadetiek: 1 x  postup do 8 členného finále (Cellerová) u Bokorovej boli výsledky kvôli častým 
chorobám veľmi kolísavé, nedalo sa odhadnúť ako bude na turnajoch šermovať 

- u junioriek: 1x do 16 miesta a 1 x do 32 miesta. Uvedený limit sa zdal splniteľným pričom do 16 
miesta som očakával  M. Cellerovú a do 32 miesta mohli reálne skončiť Pokorná i Bokorová. 

V družstvách sme za optimálnych podmienok mohli pomýšlať na dobré umiestnenie okolo 8-10 miesta. 
 
 
MSK 2010 – Fleuret kadetky            79 pretekárok / 38 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  40 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 Kristína BOKOROVÁ     - 26 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá 
 Noémi BITTEROVÁ -   8 bodov do EPK – splnený B limit 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 8 členného finále 
  

Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.1. 
V skupine vyhrala 6 zápasov nad: Ndao /SEN/ 5:0, Melikova /AZE/ 5:0, Sun /CHN/ 5:0, Colmenares /VEN/ 
5:0, Hajdu /HUN/ 5:3 a Chrzanowska /POL/ 5:4.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 1. mieste. 



Do 32 člennej eliminácie postupovala ako nasadená bez boja, v zápase o postup medzi najlepších 16 
pretekárok Michala vyhrala nad Nemkou Schmitz 15:11 a v zápase o postup do štrvrťfinále prehrala 
s Američankou Shaito 9:15.    
Michala skončila na 9. mieste. 
Michala bola do skupiny nasadená  na prvom mieste. V skupine dominovala dôraznosťou v zakončovaní 
a aj obrovskou sebadôverou. Na každý zápas nastupovala správne nabudená pričom ani obrovská 
sebadôvera nespôsobovala unáhlenosť, zbrklosť. Najťažší zápas odšermovala v skupine s Poľkou, ktorej sa 
vydarili zo dve náhodné zásahy ale Michala vedela v závere zvýšiť koncentráciu a zápas zakončila akciou 
na jedno svetlo. V eliminácii o postup medzi najlepších 16 pretekárok sa stretla s Nemkou Schmitz, ktorá 
bola mesiac pred Majstrovstvami sveta kadetiek bronzová na Majstrovstvách Európy kadetiek. Nemka patrí 
medzi fyzicky i technicky veľmi dobre pripravené pretekárky, ktorá podobne ako Michala ašpirovala na 
finálové umiestnenie. Vo veľmi dobrom zápase, v ktorom mali obe pretekárky pár naozaj pekných akcií 
však po celý čas dominovala Michala, ktorá na koniec aj hladko zvíťazila. Nemka jej bola rovnocennou 
súperkou čo sa týka fyzickej i technickej pripravenosti, ale zaostávala od Michaly hlavne v sebadôvere 
a chcení zvíťaziť, ako aj po taktickej stránke. V zápase o postup do štvrťfinále Michale spôsob šermu 
Američanky Shaito zjavne nesedel. Škoda, lebo spôsobom, akým sa Michala na MSK prezentovala by 
zaslúžene patrila do finálovej osmičky. Michala absolvovala svoju najlepšiu sezónu, v ktorej k tréningom 
i plánovaným sústredeniam pristupovala zodpovedne, počas sezóny sa naučila ako znášať úlohu jednej 
z favoritiek a postupne rozširovala aj svoj taktický repertoár. Jej akcie sa stávajú vyzretejšímy, čistejšímy.  
Podobne ako na MEK môžem povedať že, kým v minulej sezóne som mal pocit, že dobré výsledky 
z predminulej sezóny (úvaha, že musím) na vrcholoch sezóny škodily jej šermiarskemu prejavu, v tejto 
sezóne si s tým už Michala vedela poradiť. 
Stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 8 členného finále) nesplnila. 
S jej výsledkom ako aj s  celkovým šermiarskym prejavom Michaly som spokojný. 
 
+ pozytíva: rozvoj taktického repertoáru, veľká sebadôvera, bojovnosť, nasadenie, začína zvládať rolu 
favoritky, čistejšie rozvážnejšie akcie   
 
- negatíva: Na MSK asi len jediné. V zápase o postup do štvťfinále za nepriaznivého stavu bola veľmi 
nervózna, aj takto sa snažila, a nešermovala zle, ale k radám trénera sa stavala skôr negativisticky (neviem, 
nejde to, nedá sa), pritom však šermovala koncentrovane akurát s nie dobrou taktikou. Ešte sa musí naučiť 
za krízových situácií, keď si už sama nevie poradiť, skúsiť počúvať a hlavne dôverovať radám trénera.    
 
 
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 1-2. mieste. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Dajcic /CRO/ 5:3, Schultz /RSA/ 5:3, Daw /EGY/ 5:4 a prehrala dve 
zápasy s: Ortner /AUT/ 4:5, a Yasuda /JPN/ 3:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 34. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok vyhrala s Walzhoffer /AUT/ pomerom 15:9 a v zápase o postup medzi 16 
najlepších prehrala s nasadenou č.2. Ranvier /FRA/ 12:15. 
V súťaži skončila na 30. mieste. 
Kristína mala 6 člennú skupinu, v ktorej za optimálnych podmienok mala vyhrať všetky zápasy. Podobne 
ako cez celú sezónu ani teraz sa nedalo dopredu povedať ako zašermuje. Aj keď absolvovala celú záverečnú 
prípravu, pred tým bola tak často chorá, že jej chýbaly aj objemy a hlavne turnaje európskeho pohára 
kadetiek a svetové poháre junioriek, ktoré kvôli chorobám vynechala. Nebol problém zo chcením, keď bola 
na tréningoch tak pracovala príkladne, počas záverečnej prípravy patrila medzi najsvedomitejších. Na 
základe školy pred súťažou som mal dojem že turnaj jej môže vyjsť. Nepôsobila nervóznym dojmom, úlohy 
riešila v kľude s prehladom pri dobrej dynamike. Prvé kolo ako jediná z našich pretekárok šermovala v hale 
kde sa šermovali finálové zápasy. Na začiatku kola nás vôbec nechceli pustiť k pretekárkam, takže pokyny 
sme mohli dávať len z hľadiska, ktoré bolo cca 20-30 metrov od planše. Pritom ostatné skupiny šermujúce 
v druhej hale mali umožnené aby sa tréneri dostali do bezprostrednej blízkosti pretekárok. Až na niekoľkú 



reklamáciu nám organizátori povolili prísť k planšom. Dovtedy už žiaľ Kristína prehrala 2 zápasy so slabou 
Rakušankou, ktorú mala bez problémov poraziť a s Japonkou. Ani jeden z uvedených zápasov som nevidel, 
keďže som vždy stratil veľa času s presunom z jednej haly do druhej. Aj v ostatných zápasoch v ktorých 
Kristína vyhrala bolo veľké množstvo taktických chýb. Pekné zásahy striedali lacňáky.  S pretekárkami, kde 
necítila tlak zašermovala dobre technicky aj takticky, ale v zápasoch kde bola jasnou papierovou favoritkou 
sa vždy trápila (v týchto zápasoch aj keď vyhrala - šermovala zle hlavne takticky) pôsobila nekoncentrovane 
až zbrklo. V eliminácii narazila na papierovo oveľa slabšiu Rakušanku Walzhoffer, s ktorou však naposledy 
vo februári na SPJ v Zagrebe vysoko prehrala. V tomto zápase sa Kristína pozbierala a nakoniec hladko 
zvíťazila, aj keď aj tu obdržala pár lacných zásahov. O 16 člennú elimináciu sa stretla podobne ako na MEK 
s Francúzskou Ranvier, s ktorou teraz zašermovala lepší zápas, žiaľ aj v tomto sa vyskytli lacné obdržané 
zásahy, ktoré nakoniec priklonili váhu víťazstva na stranu Francúzky. V tomto zápase Kristína nešermovala 
zle, bola bojovná, nechýbala razancia, len koncentrácia  veľmi kolísala. 
Stanovený výkonnostný cieľ ( posutp do 16 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: podobne ako na MEK bojovnosť, nasadenie, chcenie, čiastočne vedela ustrážiť a nerobiť pre ňu 
nevýhodný dlhý útok posun výpadom. 
 
- negatíva:   podobne ako na MEK príliš veľká nervozita nekoncentrovanosť, zbrklosť v zápasoch 
s papierovo jasne slabšími pretekárkami  
 
 
Noémi BITTEROVÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3-
4. V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Gokadze /GEO/ 5:1, Sabaly /SEN/ 5:2, Lerch /AUT/ 5:3,  a prehrala tiež 
3 zápasy s Rapynets /UKR/ 4:5, Alexeeva /RUS/ 1:5, Golebiovska /POL/ 0:5. Z prvého kola postupovala do 
neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená ako č. 43. O postup medzi najlepších 32 pretekárok prehrala 
s Češkou Bímovou 10:15. 
V súťaži skončila na 45. mieste. 
Noémi v prvom kole podala výkon ktorý sa očakával. Papierovo slabšie pretekárky z Gruzínska, Rakúska 
a Senegalu porazila a s papierovo silnejšími pretekárkami z Ukrajiny, Ruska a Poľska prehrala, aj keď 
s Ukrajinkou mala víťazstvo na dosah. V 64 člennej eliminácii prehrala s Češkou Bímovou, ktorú veľmi 
dobre pozná. Noémi na Majstrovstvách sveta kadetiek zašermovala svoj štandard. Neprekvapila ani 
v dobrom a ani v zlom zmysle slova. Jej výkon bol stabilný. Je typom pretekárky, ktorá vsádza na dôraz. 
Nepatrí medzi taktičky a ani technicky nie je nad priemerom. Jej štýl je jednoduchý bez prekvapení ale 
dôrazný. V prípade keď nedochádza s obľubou volí rimesu. Uvedený štýl platí na pretekárky z papierovo 
slabších štátov, ale proti takticky vyspelým pretekárkam od momentu , že ju prečítajú už nemá šancu. Preto 
je silnejšia v zápasoch na 5 zásahov ako na 15. Je dobrou treťou alebo štvrtou do družstva, lebo zo začiatku 
zápasu vždy dokáže dať jeden dva, respektíve tri zásahy. Na lepší výsledok však v jednotlivcoch musí 
počkať kým sa jej podarí pretvoriť svoj systém, respektíve spôsob šermu.   
Stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 32 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: dobrá bojovnosť, dynamika, nebojácnosť, koncentrácia 
 
- negatíva:  značná nepresnosť v zakončení (množstvo neplatných zásahov), po kryte začína nohou a ruka 
nasleduje vtedy, keď už pristúpila k súperke preto častokrát nedochádza a rozhodca zastavuje akciu pre 
Corps a corps, jednoduchosť. 
 
 
 
 



MSJ 2010 – Fleuret juniorky            84 pretekárok / 39 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  46 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá               

 Katarína POKORNÁ        - 22 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá 
 Kristína BOKOROVÁ     -   6 bodov do EPK – nominačné kritériá nesplnené 
 Noémi BITTEROVÁ -   4 bodov do EPK – nominačné kritériá nesplnené 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16 miesta, 1 x do 32 miesta 
 
  

Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 3 mieste. 
V skupine vyhrala 5 zápasov nad: Zuppinger /CRC/ 5:0, Carballo Barrera /ESA/ 5:2, Sung /AUS/ 5:2, 
Faragó /HUN/ 5:3, Ramachandran /IND/ 5:3 a prehrala jeden zápas s: Kazikhina /RUS/ 5:2. 
Po prvom kole bola do úplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 17. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárok prehrala s Číňankou Sun pomerom 11:15. 
V súťaži skončila na 34. mieste. 
Kristína mala 7 člennú skupinu, v ktorej papierovo mala skončiť na 3 mieste so 4 výhrami a 2 prehrami 
s Ruskou a Maďarkou. Kristína šermovala lepšie ako v kadetkách, tak ako aj na minulých Majstrovstvách 
sveta sa ukázalo, že akonáhľe šermuje o kategóriu vyššie a necíti tlak na výsledok je jej šermiarsky prejav 
oveľa lepší. Šermuje kľudnejšie, uvoľnenejšie s väčšou rozvahou. Skupinu odšermovala ako najlepšie 
vedela, pričom aj výsledky so slabšímy pretekárkami boli lepšie ako v kadetkách, dokázala sa vyvarovať 
svojich častých chýb (zbrklosť) a aj koncentrácia počas zápasov bola oveľa lepšia. Po prvom kole bola 
nasadená na 17. mieste a los jej priradil 48. nasadenú Číňanku Sun, ktorá sa v kadetkách prebojovala až do 
finále. V tomto zápase už Kristína nešermovala tak dobre ako v kole, cítila proti kadetke šancu, vedela, že je 
to jej rovesníčka a to jej podobne, ako v kadetkách kazilo koncentráciu. Že v zápasoch nebol problém 
s technikou ukazuje aj fakt že 11 zásahov z 15-tich Kristína obdržala do 7 sekúnd od povelu vpred a z toho 
9 zásahov dokonca do 5 sekúnd pričom sama dala do 7 sekúnd len 3 zásahy a do 5 sekúnd len jeden zásah 
z jedenástich.  Uvedené poukazuje na fakt, že u Kristíny pri povely Vpred ešte chýbala koncentrovanosť čo 
súperka aj patrične využila. Keď sa jej už podarilo skoncentrovať a takticky rozohrať zápas. tak oproti 
súperkiným trom zásahom z 15-tich, ktoré padli po viac ako 10 sekundách postavila 7 vlastných zásahov 
z 11-tich daných. Toto je asi aj jej najväčšia chyba, na ktorom musí v budúcnosti vedome zapracovať. Viac 
využívať prácu nôh, pohyb na nohách, ktorý nemá zlý ak nezaspí a je koncentrovaná už od začiatku zápasu, 
respektíve od povelu vpred. Odstránenie uvedeného nedostatku by jej prinieslo asi najväčšie zlepšenie, 
keďže na uvedený nedostatok dopláca veľmi, veľmi často. Škoda, lebo po vysokom vedení 4:7 Japonky sa 
Kristíne na začiatku druhého kola podarilo vyrovnať stav zápasu na 9:9 tu však prišla šnúra 4 súperkyných 
zásahov, ktoré padli veľmi krátko od povelu vpred (3,3,1,5 sekúnd) a tým prakticky proti technicky veľmi 
zdatnej Číňanke pochovala možnosť víťazstva.   
Stanovený výkonnostný cieľ ( posutp do 32 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom som spokojný, s výsledkom však nie. 
 
+ pozytíva: bojovnosť, nasadenie, chcenie, technika, v kole dobre zvolená taktika, sústredenosť. 
 
- negatíva:   v skupine negatíva nevýrazné, v eliminácia, pri povely vpred ešte nebola pripravená, a v tomto 
momente bola najviac zraniteľná, veľké kolísanie sústredenosti, útok posun výpadom začína veľmi rýchlo 
s výrazným stiahnutím ruky čo dáva súperkám veľmi dobrú možnosť predbodu, protiútoku 
 
 
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2. 
V skupine vyhrala dve zápasy nad: Dajcic /CRO/ 5:1, Daw /EGY/ 5:1 a prehrala 4 zápasy s Wong /SIN/ 
3:5, Volpi /ITA/ 2:5, Nehl /GER/ 2:5 a  Flores /CHI/ 2:5. Z prvého kola do úplnej 64 člennej eliminácie 



postupovala ako nasadená č.52. V zápase o postup do 32 člennej eliminácie sa stretla s nasadenou č. 11. 
Ruskou Kazhikinou s ktorou prehrala pomerom 1:15. 
V súťaži skončila na 54. mieste. 
Katka Pokorná vekom naša jediná juniorka na Majstrovstvách sveta junioriek v šerme fleuretom patrí medzi 
skúsené pretekárky. Za posledné tri roky má objazdených najviac svetových pohárov v tejto kategórii. 
Sezónu začala veľmi dobre finálovým umiestnením na prvom svetovom poháry tejto sezóny v Luxemburgu, 
kde sa síce ťažšie rozbiehala, ale po šťastnom postupe medzi najlepších 16  víťazstvom nad Fínkou 
Suponnen 12:11 už do štvrťfinále postupovala bez problémov. Uvedený výsledok bol aj najlepším 
výsledkom počas sezóny. Na ďalších svetových pohároch už končila horšie (v Montreali, v Budapesti 
a v Zagrebe sa prebojovala medzi najlepších 32 pretekárok, v Leszne, Lignane a Lyone končila v 64 člennej 
eliminácii a v Bratislave nepostúpila do 64 člennej eliminácie). Na Mastrovstvách Európy v Odense 
nepostúpila zo skupiny. Katka patrila v posledných rokoch medzi naše najmotivovanejšie pretekárky, ktoré 
dobrému výsledku respektíve šermu podriadili všetko, to v predošlých rokoch prinieslo aj ovocie, lebo 
šermovať začínala neskôr ako Cellerová, Bokorová Bitterová napriek tomu sa k nim dokázala dotiahnuť, 
priblížiť. V tejto sezóne po dobrom začiatku (kvalitne odpracovaná letná príprava) som však mal 
subjektívny pocit, že sa tréningom už nevenuje tak zodpovedne ako v predošlých sezónach, nemyslím tým 
účasť na tréningoch ale skôr mentálnu stránku. Síce prevažnú väčšinu tréningov ešte aj takto odtrénovala na 
lepšej úrovni ako väčšina pretekárov, ale nie na takej ako v predošlých sezónach. Okrem toho podľa mňa 
častejšie chýbalo aj množstvo kvalitného odpočinku čo malo za vplyv stagnáciu. O tom svedčia aj 
všeobecné testy počas a na konci sezóny. Katkina forma vzhľadom k vrcholom nerástla. Jej spôsob šermu 
sa v tejto sezóne už nemenil to znamená že neprišlo k rozvoju taktického repertoáru pritom je z našich 
pretekárok najviac dynamická a aj po fyzickej stránke patrí k tým lepším vo svetovom pohári junioriek. Žiaľ 
z toho nedokázala profitovať. Po vyslovene neúspešnom MSJ 2009, MEJ2009 Katka aj na týchto 
Majstrovstvách sveta bojovala v prvom kole, do ktorého bola nasadená na 2 mieste o to aby vôbec 
postúpila. Nakoniec dve víťazstvá nad Chorvátkou a Egypťankou k postupu stačili, kde sa však stretla 
s Ruskou Kazhikinou s ktorou prehrala rozdielom tried 1:15. Pri pretekárke s takými fyzickými danosťami 
a technickými dovednosťami, skúsenosťami nemôže byť takýto kvalitatívny rozdiel (prehra o 14 zásahov). 
Môže sa stať, že mu niektorá zo súperiek nesedí a potom vysoko prehrá (napr. Hanzelová –Wilette), ale 
v ostatných zápasoch by sa jej pripravenosť mala preukázať. Myslím si, že sa do budúcna musí rozhodnúť 
pre jednu z ciest, ktoré by mohli viesť k úspechu, buď bude stavať na svoju výbušnosť, dynamiku ale v tom 
prípade musí pretvoriť svoj spôsob boja, alebo sa pokúsi pridať na poli taktiky aby jej šerm (síce pekný 
technicky celkom čistý) nebol taký priehľadný, jednoduchý, ľahko čitateľný. V oboch prípadoch však bude 
musieť zapracovať na odbúraní bloku, ktorý ju na vrcholoch zjavne zväzuje.        
Stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 16 člennej eliminácie) nesplnila. 
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: bojovnosť, dynamika 
 
- negatíva:  málo práce na nohách (hlavne smerom dozadu), výpady síce veľmi dynamické, ale z veľkej 
vzdialenosti niekedy v dobrom tempe, inokedy nie (nepracuje vedome so vzdialenosťou a tempom) , pekný 
ale jednoduchý ľahko čitateľný šerm. 
 
 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Gritun /ISR/ 5:1 a prehrala 4 zápasy s Sasaki /JPN/ 3:5, Meyer /DEN/ 2:5, 
Sibert /GBR/ 1:5, Kiefer /USA/ 1:5.  
Po prvom kole bola do úplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 62. mieste. 
V zápase o postup do 32 člennej eliminácie Michala prehrala s Američankou Kiefer nasadenou ako č.3. 
pomerom 5:15.    
Michala skončila na 62. mieste. 



Michala po dobrom výsledku v kadetkách sa zjavne nedokázala poriadne sústrediť na zápasy v juniorkách, 
ktoré nasledovali tretí deň po súťaži kadetiek. V zápasoch pôsobila nekoncentrovane, zbytočne sa ponáhľala 
chýbala jej rozvaha ktorou šermovala tri dni predtým. Škoda zápasov so Sibert, Meyer na ktoré Michala 
určite má. Po prvom kole sa stretla s Američankou Kiefer, ktorá patrí v súčasnosti medzi najlepšie mladé 
šermiarky sveta. V tomto zápase Michala nemala šancu. Jej výsledok i šerm prejav po dobre odšermovanom 
turnaji kadetiek nechcem moc hodnotiť lebo neúspešné učinkovanie v juniorkách  môžeme určite pripísať  
na vrub výbornému šermu a úspechu z turnaja kadetiek. 
 
+ pozytíva:    
 
- negatíva:  nízka koncentrácia, motivácia krátky čas na odpočinutie (mentálne) po kadetkách    
 
 
 
 
MSJ 2010 – Fleuret juniorky družstvá             štartovalo 16 družstiev z 16 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené 
 
Taliansko – Slovensko   45/39 
 
Po výkone na turnaji jednotlivkýň bolo naše fleuretové družstvo kadetiek klasifikované na 13. mieste zo 16 
družstiev. V boji o postup do elitnej osmičky sme za súpera dostali 4 nasadené družstvo Talianska. 
Oproti jednému z najsilnejších týmov sveta v tejto kategórii, ktoré veľmi dobre poznáme, často sa s nimi 
stretávame sme doteraz nemali žiadnu šancu. Teraz však Taliansky tým nešermoval v takej pohode ako 
zvykne, čo naše dievčatá hneď na úvod vycítili a proti silným Taliankám sa nám darilo udržať výsledok 
v prijatelnej forme až do konca. Zápas dobre rozbehla Michala POKORNÁ, ktorá porazila Callisi pomerom 
5:4. Aj Bokorovej a Cellerovej sa podarilo vyhrať po zápase. Bokorová porazila Pascucci pomerom 7:5 
a Cellerová Callisi pomerom 6:5. Síce sme sa držali, ale nakoniec tri naše tesné víťazstvá nestačili proti 
šiestim tiež tesným víťazstvám Talianok. Pomerne tesná prehra 45:39 však vzbudila v očiach odborníkov 
uznanie. Že Talianky neboli v dobrej forme potvrdil ich ďalší zápas v ktorom ich družstvo USA deklasovalo 
pomerom 45:27.  Tu však musíme spomenúť, že len mesiac pred MSJ sme na MEK o postup medzi 
najlepšie 4 družstvá prehrali práve s družstvom Talianska pomerom 19:45. Takže so skoro identickým 
družstvom sme za mesiac urobili kus práce. Myslím si, že družstvo má perspektívu tvoria ju pretekárky dosť 
vyrovnané, pričom v budúcnosti sa budeme snažiť družstvo neustále dopĺňat mladými ambicióznymi 
pretekárkami. 
 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová  -     1  ( 14/15  - 4/5, 3/5, 7/5 )    

Pokorná -     2  ( 12/14  – 5/4, 3/5, 4/5 ) 
Cellerová -     3  ( 13/16  – 3/6, 4/5, 6/5 )  

 
 
Na MSJ sme sa zase stretli s družstvom Talianok, ale s tým rozdielom, že sa nám s ním podarilo 
odšermovať skoro rovnocennú partiu. 
 
V konečnom poradí sme skončili na 13. mieste. 
S výkonom družstva som spokojný. 
 
 
 
 



Príprava na MSKaJ pre fleuret kadetov, juniorov na základe plánu prípravy na sezónu 2009-10 
prebiehala formou : 

- začiatok sezóny 03.augusta 2009 
- 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  (03.VIII.-

31.VIII. 2009)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (1.IX.-07.IX.2009)  
- reprezentačné zrazy od 16. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín    
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Halle, Salzburg, Cabries, Pisa, 

Warszawa, Bratislava. Turnaje SPJ Bratislava, Leszno, Lignano, Mődling/ 
- Záverečné sústredenie pred MSK spolu s nem. reprezentáciou v Tauberbischofsheime                

/16.-19.II.2010/ (Szikela)  
- Záverečné sústredenie pred MSKaJ spolu s maď. reprezentáciou v Tate  /17.-21.III.2010/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený dobre. Pretekári SZIKELA a JONIAK absolvovali trénermi 
stanovený plán bez väčších výpadkov. U Jakuba JONIAKA sa oproti minulým sezónam veľmi zlepšil 
zodpovedný prístup k tréningom, a nominačným turnajom, u Nikolasa SZIKELU, ktorý skoro nikdy 
nechýbal však boli veľké výkyvy v kvalite tréningu (nevie na sebe skutočne tvrdo a hlavne systematicky 
pracovať) kvalitné tréningy príliš často striedal so slabým nasadením. Napriek tomu, aj vďaka špeciálnym 
cvičeniam na školách, ktoré mu boli maximálne prispôsobené išiel na MSK po dobrom výsledku z MEK 
dobre pripravený.  
 
Kadetské turnaje - kadeti 
26.09.09 Máď. rebríček Budapest   58 pret./    5 štátov 7.m. Szikela  
03.10.09 EPK Budapest 168 pret./  18 štátov  7.m. Szikela  
17.10.09 Coupe de Samaria Šamorín   86 pret./  12 štátov 9.m. Szikela  
08.11.09 EPK Halle 275 pret./  15 štátov 40.m. Szikela  
14.11.09 EPK Salzburg 142 pret/   22 štátov        10.m. Szikela 
29.11.09 EPK Cabries 436 pret./  18 štátov  89.m. Szikela  
16.01.10 EPK Pisa 226 pret./ 16 štátov 77.m. Szikela 
30.01.10 EPK Warszawa 165 pret./ 14 štátov 28.m. Szikela 
13.02.10 EPK Dunajský pohár Bratislava 171 pret./ 20 štátov 15.m.Szikela 
02.03.2010 MEK Atény   78 pret./ 28 štátov 15.m. Szikela  
 
 
MT + Svetové poháre juniorov 
12.09.09 SPJ  Luxemburg   60 pret./ 15 štátov 29.m. Joniak, 52.m. Szikela  
13.09.09 MT Frankfurt   31 pret./ 4 štáty 3.m. Joniak, 11.m. Szikela 
19.09.09 MT seniorov Graz   71 pret./ 9 štátov 37.m. Joniak, 44.m. Szikela 
11.10.09 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 124 pret./ 22 štátov 25.m. Joniak, 100.m. Szikela 
17.10.09 SPJ Londýn 103 pret./ 18 štátov 10.m. Joniak 
18.10.09  Satelit – seniori Londýn   89 pret./ 21 štátov 38.m. Joniak 
01.11.09 MEJ Odense   75 pret./ 24 štátov 23.m. Joniak 
29.11.09 SPJ Leszno   77 pret./ 12 štátov 40.m. Joniak 
06.12.09 SPJ Lignano 112 pret./ 20 štátov 53.m. Joniak 
04.01.10 SPJ Budapest 180 pret./ 30 štátov 39.m. Joniak, 166.m. Szikela 
16.01.10 SP seniori  Kodaň 103 pret./ 20 štátov 74.m. Joniak 
23.01.10 MT Graz   50 pret./   7 štátov 3.m. Joniak, 11.m. Szikela 
06.02.10 SPJ Mődling 137 pret./ 26 štátov 58.m. Joniak, 129.m. Szikela 
20.02.10 SPJ Viana do C.   91 pret./     štátov 39.m. Joniak 
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cielov:  
1 x  postup do 32 člennej eliminácie či už u kadetov alebo juniorov  
 



MSK 2010 – Fleuret kadeti            81 pretekárov / 41 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Nikolas SZIKELA           -  29 bodov do EPK – splnené nominačné kritériá A              

  
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie 
  

 
Nikolas SZIKELA – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bol nasadený na 2-3 mieste. 
V skupine vyhral 3 zápasy nad: Tsoronis /DEN/ 5:1,  Melaragno  /BRA/ 5:3, Dunham /AUS/ 5:3 a prehral 2 
zápasy s: Oishi /JPN/ 3:5, Kulhánek /NED/ 2:5. 
Po prvom kole bol do úplnej 64 člennej eliminácie nasadený na 34. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 32 pretekárov prehhral nad Sudilovskis /ISR/ pomerom 7:15.  
 V súťaži skončil na 41. mieste. 
Nikolas posledným rokom kadet sa zúčastnil svojich druhých Majstrovstiev Sveta Kadetov. Podobne ako 
tréningová morálka aj jeho výsledky boli počas sezóny dosť kolísavé, ale s tým, že minimálny štandard 
odšermoval skoro vždy. Jeho výsledky v priemere kolísali od 32-dvojky až po 8 členné finále. Po dobrom 
výsledku z Mjastrovstiev Európy kadetov absolvoval Nikolas záverečnú prípravu na veľmi slušnej úrovni. 
Či už na domácich tréningoch či už na záverečnom sústredení s maďarskou reprezentáciou v Tate pracoval 
Nikolas s chuťou a s dobrým nasadením. Nikolas je typom pretekára, ktorý na nohách pracuje menej a jeho 
dobré výsledky vychádzajú z veľmi dobrej ťažko priestrelnej obrany. Pokým na to Nikolas myslí a udrží 
koncentráciu ako aj minimálnu potrebnú prácu na nohách šermuje veľmy úspešne. Akonáhľe však podcení 
súpera, alebo súper nadobudne náskok o viac ako 2-3 zásahy odchádza taktika a potom už býva rozdiel 
v skóre veľmy vysoký. Ako pretekár, na tréningu, ale aj na pretekoch patrí medzi typy, ktoré si nedajú 
poradiť a len veľmi ťažko akceptujú rady, alebo dokonca príkazy staršieho skúsenejšieho. Veľmi by 
potreboval zlepšiť prácu nôh a všeobecnú kondíciu, ale má obrovské motivačné problémy. Pre nášho 
pretekára ale aj pretekárku je veľmi dôležité úspešné zvládnutie prvého kola, keď chceme pomýšlať na 
úspech tak v prvom kole musí náš pretekár vyhrať minimálne 4 – 5 zápasov (v závislosti od veľkosti 
skupiny), aby dosiahol výhodné nasadenie. Uvedené nie je nemožné o čom svedčia aj výsledky pretekárov 
z minulých sezón, ale dá sa to len pri 100% nasadení a sústredení. Nikolas začal na Majstrovstvách sveta 
veľmi dobre. Hneď na úvod porazil veľmi silného dána Tsoronisa (ktorý sa nakoniec prebojoval až do finále 
a aj v Európskom pohári sa pohyboval v prvej desiatke), tento zápas odšermoval Nikolas veľmi 
zodpovedne, sústredene. Očakával som, že uvedený výsledok ho ešte viac ukľudní. Žiaľ uvedené víťazstvo 
vyvolalo skôr stratu koncentrácie. V ďalších zápasoch nešermoval Nikolas technicky horšie, ale v každom 
zápase sa prejavovaly veľké výkyvy koncentrácie. Po veľmi pekných zásahoch často obdržal veľmi lacné 
zásahy. Či už Kulhánek, alebo japonec Oishi síce predstavujú veľmi dobrých šermiarov, ale si myslím že pri 
koncentrovanejšom výkone mohol uvedených súperov Nikolas poraziť. Izraelčan Sudilovskij, s ktorým sa 
stretol v zápase o postup do 32 člennej eliminácie mu zjavne nesedel. Nikolasa predčil veľmi v práci nôh 
a v dôkladnej príprave akcií.   
S jej výkonom i umiestnením nie som spokojný, očakával som postup medzi najlepších 32 pretekárov. 
 
+ pozytíva: pokiaľ šermuje koncentrovane kvalitná obrana, keď útočí len zriedka tak aj útokom dokáže 
prekvapiť 
 
- negatíva:  útoky s kupé sú veľmi dlhé (mnoho posunov) preto často dostáva predbody, slabá práca na 
nohách, neexistuje výpad, len torzo akéhosi polvýpadu, veľké výkyvy v koncentrácii, ak stratí hlavu už sa 
nedokáže vrátiť do zápasu. 
 
 
 
 



MSJ 2010 – Fleuret juniori            106 pretekárov / 47 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Jakub JONIAK           -  14 bodov do SPJ – splnené nominačné kritériá A              

  
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie 
  

 
Jakub JONIAK – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny bol nasadený na 2 mieste. V skupine 
vyhral všetky zápasy nad: Kamphaus /LUX/ 5:1,  Akalcin /TUR/ 5:1, Ma /CHN/ 5:2, Komissarov /RUS/ 5:4 
a  Bundschuh /GER/ 5:4. 
Po prvom kole bol do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadený na 8. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 64 pretekárov mal volný los, v zápase o postup medzi 32 pretekárov vyhral nad Babaoglu /TUR/ 
pomerom 15:7, v zápase o postup medzi najlepších 16 vyhral nad Simmons /CAN/ 14:13 a v zápase 
o postup do štvrťfinále prehral s neskorším bronzovým Američanom Wilettem pomerom 5:15.  
 V súťaži skončil na 9. mieste. 
Jakub posledným rokom junior patrí medzi našich najskúsenejších pretekárov, ktorý v minulosti už na 
Majstrovstvách sveta kadetov dokázal zvíťaziť. V uplynulých sezónach sa však potýkal so stratou motivácie 
a jeho tréningy i výsledky nespĺňali očakávania. V tejto sezóne sa to však zmenilo. Jakub pracoval počas 
sezóny s chuťou, pravidelne absolvoval reprezentačné tréningy i sústredenia a jeho výsledky na 
medzinárodných turnajoch , svetových pohároch a aj na Majstrovstvách Európy juniorov 2009 sa pozvolna 
zlepšovali pričom pravidelne patril do tej najlepšej tretiny pretekárov. Zodpovedným prístupom k tréningom 
dokázal Jakub zlepšiť svoju šermiarsku kondíciu čo sa odzrkadlilo na dosiahnutom výsledku. Jakub vždy 
patril medzi pretekárov s veľmi dobrým citom pre taktiku, technicky sa jedná o pretekára, ktorý si skôr 
vytvoril vlastný technický štýl rozdielny od klasickej, ale vzhľadom na jeho danosti mu ten štýl veľmi 
vyhovuje. Väčšinu zásahov dosahuje skôr taktickou vyspelosťou než dynamikou, pracuje so súperom vo 
veľmi krátkej vzdialenosti, čo si vyžaduje jednak veľmi vysokú mieru koncentrácie a veľmi rýchľu svalovú 
prácu. Preto je pre neho doležitá kvalitná príprava počas sezóny aby mal dostatočnú rýchlosť (zrýchlenie) 
hlavne rúk, čiastočne i nôh. V minulých sezónach tým, že trénoval bez nasadenia, tak v dôležitých zápasoch 
mal nedostatky práve po tejto stránke. Teraz na MSJ bola situácia iná. Jakub bol veľmi dobre pripravený po 
psichyckej (mentálnej) stránke ale aj po fyzickej. V každom zápase šermoval so súpermi z takej krátkej 
vzdialenosti, ktorá jemu 100% vyhovovala, ale súperom už menej. Paradoxne uvedená silná stránka 
spôsobila aj jeho prehru s nízkym, ale veľmi dynamickým američanom Wilettem, ktorý bol tak dynamický, 
že Jakub z uvedenej vzdialenosti už nestíhal reagovať. Jakub na MSJ odšermoval veľmi pekné zápasy, či už 
s Rusom Komissarovom, ktorý patrí medzi najlepších šermiarov tejto vekovej kategórie, Číňanom Ma ale aj 
s nemcom Bundschuhom. Veľkú bojovnosť preukázal v zápase s Kanaďanom Simonsom o postup do 16 
člennej eliminácie, kde po vysokom vedení v závere prehrával o jeden zásah, nakoniec dokázal skóre otočiť 
vo svoj prospech.  
S jej výkonom i umiestnením som spokojný. 
 
+ pozytíva: kvalitná obrana i protiútoky, koncentrovanosť, dobre zvolená taktika, šermuje z veľmi malej 
vzdialenosti  
 
- negatíva:  Ak súper pracuje z vôčšej vzdialenosti s velmi dôkladnou prípravou na nohách, tak sa Jakub 
ťažšie realizuje. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Záver: Príprava na uvedený vrchol sezóny sa vydarila dobre, dievčatá i chlapci išli na MSKaJ veľmi 
motivované, pričom nechýbala ani dobre odvedená práca po kvantitatívnej ale aj kvalitatívnej stránke 
(okrem K. Bokorovej). Či už sústredenie v Tauberbischofsheime, v Tate, a krátkodobé tréningové pobyty 
v Maďarsku spoločne s Maďarskou  reprezentáciou, či už absolvované prípravné turnaje mali adekvátnu 
silu a aj dosiahnuté výsledky na uvedených turnajoch naznačovali, že v prípade optimálnych podmienok 
môžeme očakávať výborné výsledky. 
 
 
+ pozytíva: Výborné výsledy Michaly CELLEROVEJ a Jakuba JONIAKA, ktoré patria medzi najlepšie 
v histórii Slovenského šermu.   
 
- negatíva: Veľké nevidím. Všetci fleuretisti/ky dosiahli minilmálne priemerné výsledky, nikto nevypadol 
z prvého kola.    
 
 
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 19.V.2010       


