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V dňoch 16. a 17. apríla 2016 sa v Českej republike v Prahe konala Olympijská kvalifikácia zóny v šerme 
fleuretom mužov i žien. Na tomto významnom podujatí v šerme nás reprezentovali: Michala CELLEROVÁ 
(STU Bratislava) a Henrik EGYENES PÖRSÖK  ako tréneri boli na turnaji prítomní Jozef NAGY a Július 
KRÁLIK - z poverenia EFC bol organizátorom súťaží. 
 
Cesta na Majstrovstvá sveta bola absolvovaná osobnými autami.  Hneď v deň príchodu sme absolvovali 
kontrolu zbraní, ktorá prebehla bez problémov. 
 
Príprava na kvalifikačný turnaj zóny prebiehala  v kategórii žien už od  októbra 2014, o kvalifikačnú účasť 
súťažili Kitti BITTEROVÁ a Michala CELLEROVÁ. Henrik EGYENES PÖRSÖK vekom ešte len kadet 
sa zvlášť na Kvalifikáciu nepripravoval, absolvoval úvodné sústredenie na sezónu v auguste v Polanica 
Zdroj v Poľsku, sústredenia v Šamoríne s reprezentantmi z Argentíny, ďalšie s rakúskymi pretekármi 
z Grazu, a záverečné sústredenie pred kvalifikáciou s Gruzískym pretekárom, ktorý sa tiež pripravoval 
v Šamoríne. Henrik sa počas sezóny zameral na hlavné turnaje svojej vekovej kategórie, ktorími boli ME 
a MS kadetov.  Dievčatá v rámci prípravy v posledných dvoch sezónach štartovali na väčšine svetových 
pohárov a Satelitných turnajov FIE (viď priloženú tabuľku). V závere prípravy už bolo na základe 
postavenia v Svetovom pohári senioriek jasné, že nás bude na Kvalifikácii zastupovať Michala 
CELLEROVÁ, takže už len ona absolvovala záverečnú prípravu na sústredeniach v Tauberbishofsheime 
a v Taliansku..  
       
OH Kvalifikácia – Fleuret seniori             20 pretekárov / 20 štátov. 
 
Kvalifikácia zóny bola veľmi silná o čom svedží aj to, že na kvalifikácii sa zúčastnili šermiari zo štátov ako 
Polsko, Bielorusko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko. Na základe bodov do svetového pohára bol Henrik 
nasadený na 17. mieste. 
 
Henrik EGYENES PÖRSÖK – v prvom kole dosiahol 1 víťazstvo nad : Kontochristopoulos (GRE) 5:4, 
a prehral štyri zápasi s: Macedo (POR) 4:5,  Pranz (AUT) 3:5, Minuto (TUR) 2:5 a Byk (BLR) 1:5. Do 
priamej eliminácie nepostúpil. 
Skončil na 17. mieste. 
 
Henrik mal značne ťažkú skupinu, ale pre objektívnosť treba poznamenať, že ani ostatné skupiny neboli 
oveľa ľahšie. Šermiari ako Bielorus Byk, Talian v tureckých farbách Minuto, finalista viacerých 
juniorských svetových pohárov Grék Kontochristopoulos predstavujú skúsených, technických pretekárov. 
Henrik šermoval vo svojich zápasoch bez rešpektu, ale väčšina pretekárov zo skupiny ho na základe 
skúseností predčila po taktickej stránke. V každom zápase dokázal prekvapiť v úvode, akonáhle však súperi 
prišli na to, že je zdatným súperom a neradno ho podceňovať, henrikov náskok pomaly zlikvidovali. 
A Zápas dotiahli do zdárneho konca. Škoda prehry s Portugalčanom. V tomto zápase Henrik viedol 4:1 dal 
čistý zásah ale súperova šnúra bola pokazená a signalizovala neplatný povrch, po výmene šnúry sa postupne 
Portugalec chytil a nakoniec vyhral 5:4. Pre Henrika by táto výhra znamenala postup do eliminácie. Dobrý 
zápas odšermoval aj z postupujúcim Rakušanom Pranzom, s ktorým po úvodnom vedení nakoniec prehral 
3:5. Škodachvíľkových dekoncentrácií, ktoré ho v tomto zápase stáli zo dva tri zásahy, je to však daň za 
mladý vek bol jediným kadetom na kvalifikácii vo fleurete mužov, okrem neho sa kvalifikácie zúčastnili 
traja poslednoroční juniori (o tri roky starší ako Henrik) a ostatní patrili medzi seniorov.  
 



OH Kvalifikácia – Fleuret seniorky             21 pretekárok /21 štátov. 
 
V Európskej kvalifikácii na OH 2016 štartovalo 21 pretekárok, pričom na OH 2016 postupovali prvé štyri 
pretekárky. Podľa výsledkov dosiahnutých v svetovom pohári senioriek sa Michala CELLEROVÁ javila 
jednou z adeptiek na postup medzi ktoré patrili: Olivia WOHLGEMUTH /AUT/ ktorej patrilo 45. miesto 
v Svetovom pohári senioriek, Olga LELEIKO /UKR/ - 59. miesto v SP, Irem KARAMETE /TUR/ - 95. 
miesto v SP, Michala CELLEROVÁ /SVK/ 95. miesto v SP, Natalia SHEPPARD /GBR/ - 99. miesto v SP, 
Malina CALUGAREANU /ROU/ - 119. miesto v SP, Andrea BÍMOVÁ /CZE/ - 121. miesto v SP 
a Aikaterini Kontochristopoulou /GRE/ -205 miesto v SP.   
Michala v tejto sezóne prerušila kvôli olympijskej kvalifikácii aj štúdium na Vysokej škole. Tréningový 
plán, podla ktorého trénovala si dohodla z osobným trénerom Júliusom Králikom. Šermu venovala viac ako 
v predošlých rokoch.   
 
Michala CELLEROVÁ – do turnaja bola nasadená na 4 mieste a do skupiny na 2 mieste. V prvom kole 
dosiahla 4 víťazstvá nad: Googlidze (GEO) 5:0, Hatuel (ISR) 5:0, Spanger Ries (DEN)  5:1 a Noguiera 
(POR) 5:3, a prehrala dva zápasi s: Kontochristopoulou (GRE) 4:5 a Karamete (TUR) 3:5. Do priamej 
eliminácie postúpila ako nasadená č.6. V zápase o postup medzi najlepších 8 pretekárok prehrala 
s nasadenou č. 11. Miljou MONDT z Holandska  15:10. 
Skončila na 10. mieste. 
 
Michala v tejto sezóne prerušila kvôli olympijskej kvalifikácii aj štúdium na Vysokej škole. Tréningový 
plán, podla ktorého trénovala si dohodla z osobným trénerom Júliusom Králikom. Šermu venovala viac ako 
v predošlých rokoch. 
 
Michala pravdepodobne podobne ako Gyöngyi Hanzelová v roku 2008 sama cítila obrovskú šancu, ktorá sa 
jej naskytla na tejto kvalifikácii. Aj sama sa určite pasovala medzi tie pretekárky ktoré by z uvedeného 
turnaja mali postúpiť. Okrem Leleyko a Sheppard, ktoré majú zo seniorskej kategórie lepšie výsledky a aj 
viac skúseností mala byť súperkou len rakušanka Wohlgemuth, ktorá šermuje takticky značne vyspelo a  
technicky veľmi nepríjemne, ale nie výnimočne. Nakoniec bolo všetko vyvinulo inak. Leleyko a aj 
Sheppard zhodne prehrali zápasi o postup medzi najlepších 4 Leleiko s Izraelčankou Hatuel nezvládla zápas 
hlavne takticky a Sheppard vo vyrovnanom zápase podľahla v predĺžení na výhodu Grekini 
Kontochristopoulou. Michala šermovala ak v skupine aj v eliminácii veľmi nervózne, po slabšom úvode sa 
zdalo, že sa chytí, ale prakticky v každom zápase okrem zápasu s Izraelčankou urobila viac chýb ako 
zvykne. Eliminačný zápas Mondt začala veľmi nervózne v strede zápasu sa zdalo, že to pôjde, že sa 
Michala dostáva do rytmu, ale žiaľ v ten deň to boli len náhodné zásahy, ktorými kozmeticky upravila 
konečný výsledok. Myslím si, že Michala patrí medzi tých veľmi málo našich pretekárok a pretekárov, 
ktoré aj seniorskej kategórii šermujú pravidelne, nie len z hobby. Je určite jednou z najväčších slovenských 
talentov uplyxnulých rokov. Šerm má rada a vzhľadom k tomu ako trénovala v predchádzajúcom období 
určite urobila viac pre to aby sa na OH 2016 kvalifikovala. Osobne si myslím, že svetový trend je však iný, 
väčšina pretekárok, ktoré sa kvalifikácie zúčastnili mali odtrénované kvantitatívne určite oveľa viac 
a odšermované asi tiež viac. Viem , že v našich podmienkach to až také ľahké nie je, ale predsa si myslím, 
že Michale chýbala trošku tá šermiarska kvantita, čo sa však dala odšermovať asi len v cudzine, u nás 
vhodný sparing prakticky neexistuje.  
Množstvo kavlitne odvedenej práce dáva sebadôveru a sebaistotu, ktorá je na takomto podujatí asi 
najdôležitejšia (viď mladé šermiarky Kontochristopoulou a Calugareanu, ktoré sa na OH spolu s Karamete 
a Hatuel kvalifikovali). 
Ako zaujímavosť: zo štvorice kvalifikovaných pretekárok boli tri v skupine spolu s Michalou.  
 
Záver: Kým v mužskej kategórii sme postavili v súčasnosti nášho najlepšieho pretekára, ktorý je vekom 
ešte len kadet a prakticky nemal šancu na postup, zatial v kategórii fleuret ženy sme vedeli, že máme reálnu 



šancu na postup aká sa v budúcnosti len ťažko naskytne. Žiaľ postúpiť sa nepodarilo a nám neostáva nič iné 
len ďalej čakať na následovníka Kataríny RÁCZOVEJ LOKŠOVEJ.  
 
 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 22.V.2016       


