
Správa trénera z I. Olympijských hier mládeže  
(14.-18.08.2010 – Singapúr)  

 
 
    ŠERM. Fleuretistka Michala Cellerová (KŠ Slávia STU 
Bratislava) nastúpila do súťaží v Singapure medzi prvými 
slovenskými športovcami zo 17 člennej skupiny, ktorej členovia 
sa prebojovali priamo alebo získala divok= karty umžňujúce 
účasť na prvých Olympijských Hrách mládeže 2010. V 
základnej skupine postupne zdolala Číňanku Wang Lian-
lian 5:0, prehrala s Maďarkou Dorou Lupkovicsovou 0:5, 
vyhrala nad Ivaniou Carballovou-Barrerovou z El Salvadoru 
5:2 i nad Juhokórejčankou Duk Ha-čoi 5:2 a prehrala so 
Singapurčankou Je-jing Liana Wong 1:5. Zo skupinového 
kola postúpila do priamej eliminácie nasadená ako č.7. V 
osemfinále znovu zdolala Duk Ha-čoi (15:13), ale jej púť 
zastavila vo štvrfinále Maďarka Lupkovicsová, ktorá ju 
zdolala 15:12. Cellerová celkove obsadila 7. miesto.  
   “Cellerovej štvrťfinálový súboj s Maďarkou 
Lupkovicsovou, ktorá je jej najčastejšou sparingartnerkou, 
bol mimoriadne dramatický. Miška nastúpila famózne a 
získala rýchlo náskok 6:1. Aj potom ešte dlhšie viedla. 
Maďarka prvý raz vyrovnala až na 9:9. Potom však viedla 
ona 12:9, ale v zápase plnom zvratov zase Miška 
vyrovnala na 12:12. Žiaľ, vo chvíli, keď skóre vyrovnala na 

chvíľu povolila v sústredení a v dramatickom závere spravila dve chyby a súboj prehrala. 
Viacerí odborníci (z FIE a tréneri), ktorí ho videli, hodnotili Cellerovej výkon ako veľmi dobrý. 
Samozrejme, mňa mrzelo, že stratila tak výborne rozbehnutý súboj. Veď mohla postúpiť do 
najlepšej štvorky a hrala by o medaily. Myslím si, že skúsenejšia šermiarka by zápas, v ktorom 
vedie 6:1, nestratila,” hodnotil Cellerovej tréner v Slávii STU Bratislava Július Králik a dodal: “Ale 
Miška má v 16 rokoch všetko pred sebou a má potenciál ďalej sa zlepšovať. V kategórii do 20 
rokov je vo svetovom rebríčku na 10. mieste.” (Správa zverejnená SOV.) 
Po súťažiach jednotlivcov sa uskutočnili 18. augusta súťaže zmiešaných družstiev, ktoré sa šermovali 
formou, ktorá mala v Singapure premiéru. Počet družstiev vychádzal z kľúča, ktorý bol použitý na 
pôvodnú nomináciu teda 4 družstvá Európa, 2 Amerika, 2 Ázia a 1 Afrika. Zloženie družstiev však 
vychádzalo z výsledkov v súťažiach jednotlivcov v danej zbrani. Keďže vo fleurete dievčat boli 3 
Európanky na prvých troch miestach, Michala bola ako štvrtá Európanka v družstve Európa 4: 
Cellerová (SVK) – FŽ 
Choupenitch (CZE) – FM 
Tartaran (ROU) – KŽ 
Ciovica (ROU) – KM 
Boudad (FRA) – ŠŽ 
Zatko (FRA) – ŠM 
Kuriozitou družstva bol „česko-slovenský fleuret“ a jednofarebné dvojice v ostatných zbraniach, pričom 
Zatko má slovenský pôvod, ale po slovensky nevie. Družstvo bolo nasadené ako č.6 a začalo rovno 
vo štvrťfinále, keďže v neúplnej 16-ke bojovali dve posledné družstvá Ázia 2/Afrika. Stretnutie s Áziou 
1 bolo dramatické a pomerne vyrovnané, ale keď aj Choupenitch prehral svoj zápas 5:3, stretnutie 
Európa 4 prehrala 24:30. Nasledovalo stretnutie o 5.-8. miesto s Áziou 2, ktoré družstvo EU 4 
spoľahlivo vyhralo 30:20 a posledné stretnutie bolo s favorizovaným družstvom Európa 3 o piate 
miesto. V dramatickom stretnutí to vyzeralo na hladké víťazstvo EU 3, keď v poslednej štafete viedlo 
už 29:25 a chýbal iba zásah do ukončenia. Došlo však ku kurióznemu rozhodnutiu amerického 
rozhodcu v akcii, pri ktorej sa názory rozdelili na 50:50 a bod bol prisúdený EU 4. Potom nasledoval 
ďalší bod pri nesprávnom útoku Lichagina (RUS) s pokrčenou rukou a 3 prekvapujúce čisté, 
jednolampové útoky Choupenitcha, čím EU 4 zvíťazila 30:29 a obsadila konečné 5. miesto. Na 
vysvetlenie treba dodať, že v každom stretnutí sa šermovalo v tom istom poradí zbraní, ktoré bolo 



vylosované pred súťažami jednotlivcov: ŠŽ-KM-FŽ-ŠM-KŽ-FM. Atmosféra bola úplne taká istá, ako 
keby šermovali „čisté“ družstvá, boje boli s maximálnym nasadením, veď v dôsledku toho, že MOV 
v konečnej fáze odovzdalo pre FIE 13 z 18 voľných kariet, ale FIE nominovalo iba na základe 
výsledkov z Baku a nie so snahou o univerzalitu, štartovala tam absolútna svetová kadetská špička vo 
všetkých zbraniach! Analýza a hodnotenie oboch súťaží z pohľadu trénerského by bolo na rozsiahlejší 
text. 
 
 
 
 
Július Králik – osobný tréner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


