
Správa o účasti na Majstrovstvách Sveta kadetov a juniorov 2017 v šerme 

fleuretom. 
Plovdiv /BUL/ 31.III.-10.IV.2017 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 31. marca  až 10. apríla 2017 sa v Plovdive /BUL/ konali Majstrovstvá sveta 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, Július KRÁLIK a David 
KRÁLIK. 
 
Fleuret kadetky-juniorky: 
Ciele: 
Dlhodobé : v rokoch 2015-2019 aspoň jedno osemfinálové umiestnenie na MSK-J. 
Dielčie ciele : v sezóne 2016-17 1 x umiestnenie do 32 miesta na MSK, 1 x umiestnenie do 32 miesta na 
MSJ. 
           

sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (3-4) na MSK – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 

          (J. Udvardi              63. m.) 

          (B. Bodová              71. m.) 

           

sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (2-3) na MSJ – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 

          (K. Bitterová            35. m.) 

          (V. Králiková          69. m.) 

          (Ve. Králiková         98.m.) 

 

Príprava na MSKaJ 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, Udine pred MSK - marec 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapešť, Manchester, Šamorín, 

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

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



 
V kategórii kadetiek sme v tejto sezóne disponovali vekovo rozdielnymi pretekárkami (ročníky 2000-až 
2003), ktoré ale boli výkonnostne na veľmi podobnej úrovni. Najstaršia z kadetiek bola   Kitti NAGYOVÁ 
(ročník 2000),  ktorá žiaľ 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 minimálnu 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 urobila značný 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 kolegýň, 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, spolu získala 11 bodov za ktoré 
získala právo štartu na MEK a MSK. Okrem nej ešte na turnajoch Európskeho pohára štartovali aj Rebeka 
CSÉFALVAYOVÁ a Barbora MEDELSKÁ ale zatiaľ  bez väčších úspechov. Najlepší  výsledok na 
Európskych pohároch kadetiek v sezóne 2016-17 získala Boglárka BUDAY, ktorá na nenominačnom 
Európskom pohári v Manchestri skončila na výbornom 12. mieste. Jej výsledky na ostatných turnajoch však 
boli veľmi 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 riešili zmenu jej spôsobu šermu, 
pomaly dostával do rytmu, čo sa týka aj spôsobu vedenia boja (taktiky), ale aj čo sa týka psychiky, 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 naznačili, že je na 
dobrej ceste). Najlepší výsledok dosiahla v Budapešti 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 najlepších 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 Budapešti a v Timisoare získala 3 body a bola bod od 
kvalifikácie. Žiaľ kvôli študijným povinnostiam (príprava na prijímacie pohovory na FTVŠ v Budapešti) 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. Karolína Cséfalvayová na SPJ  nebodovala. 
 
 
MT a EPK - kadetky 
01.10.16 EPK Budapešť 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 
01.03.17 ME – kadetiek Plovdiv   84 pret./  24 štátov 67.m. Bodová, 80.m. Udvardi 
 



 

 
MT + Svetové poháre junioriek 
17.09.16 SPJ  Budapešť 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 Budapešť   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. 
06.03.17 ME junioriek Plovdiv   63 pret./ 21 štátov 24.m. Králiková Vi, 27.m. Bitterová K, 54.m. Králiková Ve. 
11.03.17 EP U23-seniorky Göppingen   71 pret./   8 štátov 34.m. Králiková Vi. 
12.03.2017 EP U23 seniorky Rím   97 pret./ 11 štátov 8.m. Bitterová K. 

 
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 32 člennej eliminácie. 
 

 

MSK 2017 – Fleuret kadetky            91 pretekárok / 40 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 
  

Jázmin UDVARDI – osobný tréner Tibor DOMSITZ. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 6 mieste. 
V skupine vyhrala jeden zápas nad Abou Jaoude /LBN/ 5:2 a prehrala 5 zápasov s: Brugger /AUT/ 4:5, 
Budenko O /UKR/ 3:5, Chang /HKG/ 3:5, Ricci /ITA/ 1:5 a Chaldaiou /GRE/ 0:5. 
Do neúplnej 128 člennej eliminácie bola nasadená ako č. 71. V zápase o postup do 64 člennej eliminácie 
porazila 58. nasadenú Poľku Szabelskú 15:11. V zápase o postup medzi 32 najlepších prehrala s nasadenou 
č. 7. Ruskou Udovichenko 4:12. 
V súťaži skončila na 63. mieste 
Jázmin bola na svojich prvých Majstrovstvách Európy. Počas sezóny sa pravidelne zúčastňovala 
Európskych pohárov kadetiek, absolvovala aj sústredenia v Poľsku, Tate a pred Majstrovstvami sveta v 
Udine. Na Majstrovstvách sveta kadetiek jej skupina patrila medzi priemerné. Papierovo mala 
Libanončanku a nepoznali sme silu pretekárky z Hongkongu, ostatné šermiarky boli silnejšie. Jázmin po 
sústredení v Udine, ktoré bolo tesne pred Majstrovstvami sveta kadetiek a na ktorom pracovala veľmi dobre 
šermovala oveľa lepšie ako na Majstrovstvách Európy kadetiek pred mesiacom. Podarilo sa jej udržať stres 
na úrovni, ktorá ešte výkonu neprekáža. Síce v skupine porazila len slabšiu Libanončanku ale zašermovala 
veľmi prijateľné zápasy s Rakúšankou Brugger a aj Ukrajinkou Budenko, ktoré počas sezóny vykazovali 
oveľa lepšie výkony. Vďaka priaznivému postupovému kľúču Jázmin s jedným víťazstvom postúpila, čo ju 
veľmi povzbudilo a nakoplo do eliminačného zápasu o postup do 64 člennej eliminácie. Poľská súperka 
Szabelská bola vyššie nasadená, ale počas zápasu v ktorom Jázmin zodpovedne plnila taktiku, ktorú sme sa 
dohovorili nemala šancu. Jázmin po celý zápas s prehľadom viedla a nakoniec aj vyhrala. V tomto zápase 
podala výkon na hranici svojich možností. V ďalšom zápase sa stretla s jednou z líderiek tejto kategórie 7. 
nasadenou  Ruskou Udovichenko, konečný výsledok 4:12 nezodpovedá skutočnému priebehu zápasu. 



Jázmin 15 sekúnd pred koncom 2 tretiny prehrávala len 3:5, pričom Ruska už nechcela útočiť, nakoľko 
všetky zásahy obdržala z kryt odbodov. Žiaľ Jázmin občas zaútočila z čoho však vždy profitovala Ruska. 
Rozhodca 15 sekúnd pred koncom 2 tretiny ukončil tretinu pre pasivitu a bez prestávky začal poslednú 
tretinu. Snažil som sa Jázmin povedať aby len pomaly tlačila Rusku na posledný meter a neútočila, ale sa 
snažila vykryť Ruskine útoky, žiaľ pre malú skúsenosť Jázmin občas po 20-30 sekundách zaútočila, čo však 
využila vždy Ruska, na konci tretiny už musela ísť a za posledných 20 sekúnd obdržala 4 zásahy čo 
spôsobilo konečné skóre 4:12 
S výkonom a aj šermom Jázmin som spokojný. 
 
+ pozitíva: agresívnejší typ šermiarky, vo svojom šermiarskom prejave preferuje útočný šerm, vysoká 
pomerne dynamická, na Majstrovstvách sveta kadetiek oproti Majstrovstvám Európy kadetiek zlepšená 
zlepšená obrana, lepšie dodržiavanie taktiky, po sústredení v Udine badať jednoznačný progres. 
 
- negatíva:   slabé výpady, ktoré sú krátke a kŕčovité, kvôli rýchlemu rastu rozpadnutý pohyb na nohách. 
 
 
Barabara BODOVÁ – osobný tréner Jozef NAGY Do 7 člennej skupiny  bola nasadená  na 6.mieste. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Salameh  /LBN/ 5:0 a prehrala 5 zápasov s: Nemcová /CZE/ 3:5, Hernandez 
/VEN/ 3:5, Pöltz /HUN/  3:5, Schmitz /GER/ 2:5 a Park /KOR/ 2:5. 
Z prvého kola postúpila do neúplnej 128 člennej eliminácie ako 68. nasadená. V zápase o postup do 64 
člennej eliminácie prehrala s 61. nasadenou Rumunkou Saveanu  5:15. 
V súťaži skončila na 71. mieste. 
Pre Barbaru boli Majstrovstvá Sveta kadetiek prvé, na ktoré sa kvalifikovala ako staršia žiačka (šermovala s 
o tri roky staršími pretekárkami). Nemala stanovené žiadne výkonnostné ciele, jej úlohou bol len zisk 
skúseností do budúcich sezón. Napriek tomu som dúfal, že zo skupiny postúpi. Pred Majstrovstvami Európy 
bola chorá, takže tréningy boli obmedzené, ale sústredenie v Udine už odpracovala v plnom nasadení. V 
skupine porazila Libanončanku Salameh, čo bolo povinným víťazstvom. Musím dodať, že hoci Barbara na 
ostatné súperky v skupine ešte nemala, šermovala s každou skoro rovnocenné zápasy a dokázala zasahovať 
aj oveľa silnejšie súperky ako napríklad Pöltz, s ktorou zašermovala zápas na 3:5. Žiaľ Barbaru v zápasoch 
zrádza katastrofálna práca nôh. Hoci patrí medzi takticky vyspelejšie pretekárky vzhľadom k svojmu veku, 
práca nôh ju oberá o množstvo dobre vypracovaných zásahov. Vďaka výhodnému postupovému kľúču 
Barbara tiež postúpila s jedným víťazstvom v skupine, ale na Rumunku Saveanu, s ktorou bojovala o postup 
do 64 člennej eliminácie už nemala. 
S výkonom pretekárky som ako tréner spokojný až na prácu nôh. 
 
+ pozitíva: Barbara patrí medzi pretekárky, ktoré málo riskujú, pozná svoje silné stránky a aj slabiny a snaží 
sa ťažiť z toho lepšieho, je veľmi silná v obrane, väčšinou volí vhodnú taktiku 
 
- negatíva:   najväčším negatívom Barbary je práca nôh, nohy sú pomalé, výpad je technicky veľmi zle 
vykonávaný (jej krátky útok ide za trupom, je to skôr výkrok v predklone ako výpad). Ak prehráva a musí 
útočiť je vo veľkej tiesni. 
 
 

MSJ 2017 – Fleuret juniorky             112 pretekárok / 43 štátov. 
 
Nominačné kritériá :   Kitti BITTEROVÁ     -   15 bodov do SPJ – splnený A limit 
               Viktória KRÁLIKOVÁ    -    9 bodov do SPJ – A limit nesplnený               

   Veronika KRÁLIKOVÁ  -    4 body do SPJ – A limit nesplnený  
 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16 člennej eliminácie 
 



 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3. V skupine 
vyhrala 5 zápasov nad: Budenko K /UKR/ 5:0, Bicego /ITA/ 5:2, Castro /ESP/ 5:2, Azuma S /JPN/ 5:3, Hay 
/AUS/ 5:4 a prehrala 1 zápas s Blow /USA/ 4:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadená na 16. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 64 pretekárok mala voľný los a v zápase o postup do elitnej 32-ky prehrala s nasadenou č. 49. 
Američankou Kleiner /USA/ 6:15. 
V súťaži skončila na 35. 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 čo začalo prinášať čiastočné 
ovocie už hneď v úvode sezóny, keď na SPJ v Budapešti 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 Sveta Junioriek mala jednu z priemerných.skupín. Kitti začala veľmi dobre. Úvodné 
zápasy v skupine nastupovala maximálne koncentrovaná a bez problémov zvíťazila nad silnými 
šermiarkami ako sú Talianka Bicego, alebo Japonka Azuma, ktorá na SP senioriek v Gdaňsku bola 
v šestnástke najlepších. Žiaľ po dobre zašermovaných prvých troch zápasoch v skupine prišlo v zápase 
s Austrálčankou za stavu 4:0 pre Kitti, k strate koncentrácie. V ľahko vyzerajúcom zápase Kitti zmenila 
taktiku, chcela zápas rýchlo ukončiť a za krátky okamih Austrálčanka vyrovnala. Tento zápas však ešte Kitti 
na konci doviedla k víťazstvu. Podobný scenár nasledoval aj v zápase s Američankou Blow, ktorá nakoniec 
skončila na 3. mieste. Kitti bo dobre zašermovanom úvode (vyhrávala 4:1) zmenila taktiku (kryla príliš 
skoro, počas úvodných 2 krokov Američankinho útoku) a nakoniec skúsená a sebavedomá Američanka 
vyrovnala a v predĺžení aj zvíťazila. Do eliminácie bola Kitti nasadená ako č. 16 spolu s Brazílčankou 
Cecchini. Po rozlosovaní počítačom ostala Bitterová nasadenou č. 16 a Brazílčanka 17-kou. Obe mali 
v neúplnej 128 člennej eliminácii voľný los. V zápase o postup medzi elitnú 32-ku Brazílčanka obdržala za 
súperku slabšiu Egypťanku a Kitti Američanku Kleiner, na ktorej šermiarsky prejav nevedela nájsť proti 
zbraň. Američankin štýl Kitti zjavne nesedel a počas celého zápasu ťahala za kratší koniec.   
S jej výkonom  som  spokojný, z dosiahnutým výsledkom žiaľ nie. Kitti na Majstrovstvách Európy a sveta 
v kategórii junioriek vždy chýbalo trošku športového šťastia na súperky, väčšinou už v zápase o postup do 
32 člennej eliminácie obdržala súperky, ktoré patria v tejto vekovej kategórii do elity. 
 
+ pozitíva: Veľmi dobre zvládnuté zápasy 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. Kupé, ktoré na 
škole ovláda celkom dobre, nepoužíva. Chýba rýchly prechod z obrany (krytu) do útoku. 
 
 
Viktória KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola 
nasadená ako č.4.  V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Saveanu /ROU/ 5:2, Poon /HKG/ 5:2, Ceres /MDA/ 5:3, 
a prehrala 3 zápasy s : Tsuji /JPN/ 4:5, Rossini /ITA/ 2:4 a Kókai /HUN/ 1:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadená na 61. mieste. 
V zápase o postup do 64 člennej eliminácie  prehrala s nasadenou č. 68. Oliveira /POR/ 4:15.    
Viktória skončila na 69. mieste. 
Viktória mala priemernú skupinu, v ktorej som ju nevidel šermovať, bol pri nej jej osobný tréner a otec 
David KRÁLIK. 
Prikladám hodnotenie osobného trénera Davida KRÁLIKA: 
. 
 



Viktória šermovala v kole veľmi spoľahlivo a s prehľadom, čo sa prejavilo v troch víťazstvách (s 
pretekárkami Rumunska, Moldavska a HongKongu). Aj v zápasoch so silnejšími súperkami dokázala 
potrápiť, najmä Japonku, s ktorou prehrala najtesnejším rozdielom 4:5 a tiež vynikajúcu Talianku Rossini, 
ktorej podľahla 2:4 pričom ešte trisekundy pred koncom zápasu bol stav 2:3. Viktória napokon po štatistike 
3:3 postúpila z prvého kola na 61. mieste. Do eliminácie dostala Portugalku, Carolinu Oliveiru, ktorej štýl 
jej vôbec nesadol a v zápase jej podľahla 4:15. Viktória sa umiestnila na konečnom 69. Mieste, čo je jej 
doteraz najlepší výsledok na juniorských majstrovstvách sveta. 
 
+ pozitíva:  
 
- negatíva:   
 
Veronika KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola 
nasadená ako č.6. V skupine nevyhrala ani jeden zápas, prehrala 6 zápasov s: Rabi /PAR/ 4:5, Kim /KOR/ 
4:5, Bianchin /ITA/ 4:5, Caulfield /CAN/ 2:5, Werner S. /GER/ 2:5 a Butruile /FRA/ 1:5.  
Z prvého kola nepostúpila. 
V súťaži skončila na 98. mieste. 
Veronika šermovala na Majstrovstvách sveta junioriek lepšie ako na Majstrovstvách Európy junioriek. Bola 
menej nervózna. Pracovala lepšie so vzdialenosťou, z ktorej šermovala. Napriek tomu prehrala v zápasoch 
v ktorých boli súperky technicky lepšie, takticky pestrejšie (ITA, KOR, CAN, GER, FRA). Nevidel som 
všetky jej zápasy, ale v tých, ktoré som videl bola Veronika schopná dať vypracovaný zásah, ale tiež často 
(častejšie) aj obdržať zásahy po nevhodných bodoch do súperkiných útokov. Žiaľ často hlavne oproti 
skúsenejším pretekárkam boli body do súperkinho útoku najčastejšie akcie (hoci občas z nich aj profituje, 
ale v situáciách keď rozhoduje posledný zásah tak sa skúsenejšie pretekárky vedeli s týmto vysporiadať. 
Hlavne v úvode zápasov bola Veronika pestrejšia čo sa týka akcií a myslím si, že aj nebezpečnejšia. 
Vzhľadom k tomu, že pri Veronike bol jeden z jej osobných trénerov pán Július Králik nevidel som všetky 
jej zápasy oproti MEJ však vo mne vzbudila pozitívny dojem. 
 
+ pozitíva: V úvode zápasu viac pestrí odvážny šerm, lepšia práca so vzdialenosťou ako na MEJ.  
 
- negatíva:  Ku koncu zápasu, hlavne tých v ktorých je stav tesný stráca sebadôveru, pracuje menej razantne 
väčšinou volí bod do súperkinho útoku s výklonom trupu smerom dovnútra.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava na MSKaJ pre fleuret kadetov, juniorov 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, sústredenie v Udine  pred MSJ  - marec 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapešť, Manchester, Mődling, Halle, 

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

en Provance, Udine/ 
- rehabilitácia, relaxácia /strečing, 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 ktorým 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  Budapešť 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 Budapešť   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 53m. Egyenes, 87.m. Gvoth 
05.03.17 ME juniorov Plovdiv   91 pret./ 28 štátov 17.m. Egyenes, 83.m. Gvoth  
11.03.17 EP U23 – seniori Rím 110 pret./ 17 štátov 46.m. Egyenes 



 

 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cieľov:  
Fleuret juniori: 1 x postup do 32 člennej eliminácie  
 
 
MSJ 2016– Fleuret juniori      175 pretekárov / 60 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 4 zápasi nad:  Khalmuratov /UZB/ 5:0, Jahagirdar /IND/ 5:0, Chim 
/CAM/ 5:1, Zanette /BRA/ 5:4 a prehral 2 zápasy s: De Ruiter /NED/ 1:5, Kumbla /USA/ 1:5.  
Do neúplnej 128 člennej eliminácie bol nasadený na 57 mieste. V zápase o postup do 64 člennej eliminácie 
prehral s nasadeným č. 72 Ukrajincom Haravskim  6:15. 
Henrik skončil na 80. mieste. 
Po vydarených Majstrovstvách Európy juniorov nasledovali Majstrovstvá sveta juniorov o tri týždne. 
Väčšina výsledkov z MSJ ukazuje, že pretekári/ky, ktorý boli vo forme na MEJ len veľmi ťažko udržali 
formu počas troch týždňov na MSJ. Podarilo sa to len super talentom ako napr. Maďarská Majsterka Európy 
v šabli kadetiek (pretekárka bola výkonnostne o toľko nad ostatnými, že prakticky vyvrcholenie formy na 
MEK a MSK ani nepotrebovala).  
Osobne si však myslím, že toto nie je hlavným problémom menej úspešného účinkovania Henrika na MSJ. 
Žiaľ Henrik patrí medzi tých pretekárov, ktorý po dosiahnutí úspechu nepokračujú v nastúpenej technickej 
a taktickej práci, ktorá priniesla úspech, ale  skoro vždy začínajú kopírovať súčasný štýl úspešných 
šermiarov, ktorý pre niektorých prináša vytúžený výsledok ale pre väčšinu je skôr slepou uličkou. Síce 
väčšina pretekárov sa naučí po odraze schovať fleuret a bodnúť až v poslednej intencii ako reakcia na 
súperov protiútok alebo kryt, ale väčšine a hlavne z menších šermiarskych krajín ako sme aj my sa to darí 
len doma na domácich turnajoch alebo na medzinárodných turnajoch nižšieho rangu. V zápasoch 
s pretekármi, zo šermiarsky silných krajín však už toto realizovať nevedia a väčšinou to podvedome vedia aj 
oni, lebo ich šermiarsky prejav v týchto zápasoch sa stáva menej dôrazný skoro neveriaci. Zaujímavé je, že 
toto Henrik už viac rokov vie, po zašermovaných turnajoch a aj po video analýzach niektorých zápasov 
predsa veľmi často, hlavne na tréningu pristupuje k takémuto šermu. Aj teraz po MEJ šermoval tri týždne 
doma aj aj na záverečnom sústredení takouto formou. Zhodou okolností aj s Holanďanom De Ruiterom, 
ktorý sa počas sezóny pripravoval na MSJ v Padove u pána trénera Andreu BORELLU. Henrik aj napriek 
mojim častým prosbám zašermoval celú prípravu inak ako na turnajoch šermuje. Aj na základe tohto 
nastupoval do zápasu s De Ruiterom bez viery vo víťazstvo(čo Kitti Bitterovej aj povedal) ale hlavne s tým, 
že nevedel čo proti Holanďanovi šermovať, keďže toľko rozumu Henrik má, že na Majstrovstvách šermoval 
štýlom na ktorom počas roku pracujeme. Tu chcem povedať, že podľa mňa Holanďan nie je slabší šermiar 
ako Henrik a kľudne s ním mohol aj prehrať, ale keby trénoval po MEJ to čo aj šermuje, a nesnažila sa 
o štýl ktorý jeho povahe, svalovému tonusu a taktickému mysleniu nevyhovuje mohol sa zápas vyvíjať 
úplne inak. Takto bolo od úvodu zápasu jasné, kto ho vyhrá. Holanďan síce tiež nepoznal štýl, ktorým 
Henrik šermoval, ale veľmi dobre zmapoval jeho pohyb na nohách, na ktorý postavil celú taktiku. Okrem 
uvedeného zápasu Henrik v skupine prehral len s Američanom KUMBLOM, ktorý je lepším od Henrika 
lepším šermiarom. V eliminácii žiaľ nemal šťastie ako 57. nasadenému mu los priradil Ukrajinca 
Haravského ako nasadeného č.72. Haravskyj je starším, skúsenejším šermiarom, ktorý Henrika 



 predčí po všetkých stránkach (fyzicky, technicky i takticky). V tomto zápase žiaľ Henrik nemal žiadnu 
šancu na víťazstvo. Napriek tomu sa mi nepáčil spôsob akým prehral. Henrik je typom šermiara, ktorý je 
veľmi náladový, keď cíti, že na súpera nemá, šermu odovzdane absolútne netakticky bez túžby bojovať 
a dosiahnuť aspoň prijateľný výsledok. Ak beriem do ohľadu jeho umiestnenie 80. miesto nie som 
spokojný, ak jeho šermiarsky prejav tak Henrik prakticky vyhral vo všetkých zápasoch, ktoré papierovo 
vyhrať mal a pridal aj zápas z Brazílčanom, ktorý sa šermiarsky pohybuje niekde okolo neho a prakticky 
prehral z Američanom a Ukrajincom, na ktorých nemal. Škoda zápasu s Holanďanom, ktorý si myslím, že 
za iných okolností mohol vyhrať, alebo aspoň neprehrať formou akou prehral.    
 
+ pozitíva: V zápasoch, v ktorých je povinnosť vyhrať pracoval celkom s prehľadom, bez veľkej nervozity  
 
- negatíva:  Oproti MEJ oveľa horší cit pre vzdialenosť, v zápase s Holanďanom a s Ukrajincom 
dekoncentrovaný šerm, bez taktiky, ktorého sa ostatní šermiari jeho kvalít určite nedopúšťajú. 
 
 
Martin GVOTH – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6. V skupine 
vyhral 2 zápasi nad: Saner /RSA/ 5:3, Alomairi /KSA/ 5:2 a prehral 4 zápasi s: Van Campenhout /BEL/ 3:5, 
Charreu  /POR/ 2:5, Borodachev K. /RUS/ 1:5 a Yuno /NED/ 1:5.  
Zo skupiny nepostúpil. 
Martin skončil na 125. mieste. 
Martina som videl šermovať kompletne len jeden zápas s Holanďanom, voči ktorému bol málo dôrazný, 
často vycítil kedy robiť akciu, začal pohyb, ktorý v vzápätí prerušil, alebo postupoval veľmi komplikovane 
čo Holanďan pravidelne využil. Hodnotiť však na základe jedného zápasu bol pri ňom po celý čas osobný 
tréner David Králik. Uvádzam jeho hodnotenie:    
Martin odšermoval zatiaľ svoj najlepší turnaj na veľkých medzinárodných podujatiach (Majstrovstvá 

Európy/ Majstrovstvá sveta). Aj napriek tomu, že sa nedokázal celkom zbaviť stresu, podarilo sa mu 

dosiahnuť „povinné víťazstvá“ s reprezentantmi Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky. Tieto dve 

víťazstvá napokon na postup nestačili a Martin skončil prvý pod čiarou. Martinovi chýba dôraznejšie 

zakončenie, často vypracuje dobrú akciu, no v závere, kedy treba zrýchliť a pritvrdiť, on skôr vypustí. 

Celkovo som s výkonom pretekára spokojný a verím, že urobil ďalší krok k tomu, aby budúcu sezónu 

bodoval vo svetovom pohári. 
 
 
Záver: Príprava počas sezóny 2016-17 bola 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, Udine. 
Bratislavčania Polanica Zdroj, Bystřice nad Pernštejnem, Tauberbishofsheim). Kadetky po neúspešnom 
vystúpení na MEK dokázali postúpiť z kola a Jázmin aj vyhrať eliminačný zápas čo je jednoznačne pokrok 
pre mladé, neskúsené pretekárky. V junioroch sú dosiahnuté výsledky horšie ako predvedený šerm. Myslím 
si, že keby sa šermovalo každý s každým tak by Egyenes určite neskončil na 80. mieste, pravdepodobne ani 
Gvoth na 125. mieste.  V juniorkách je účinkovanie Bitterovej, čo sa šermiarskeho prejavu týka oveľa lepšie 
ako súce na 35. miesto, žiaľ posledné roky sa v tejto kategórii jej lepí smola na päty. 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Davidovi KRÁLIKOVI , Júliusovi KRÁLIKOVI, Tiborovi 
DOMSITZOVI ako aj celému realizačnému tímu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam 
v príprave pomáhali, aj rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov do budúcna. 
 
 
V Šamoríne 14.IV.2017       
 


