
Správa o účasti na Majstrovstvách Sveta kadetov a juniorov 2014 v šerme 

fleuretom . 
Plovdiv /BUL/ 2.IV.-09.IV.2014 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 3. apríla  až 9. apríla 2014 sa v Plovdive /BUL/ konali Majstrovstvá Sveta kadetov a juniorov 
v šerme. Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 

 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky splnený A limit 
 Rita PIRK /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky splnený A limit 
 Viktória KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky splnený B limit 
 
 Henrik EGYENES PÖRSÖK  /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      splnený B limit 
  
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret juniorky splnený A limit 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky splnený B limit 
  
 Dávid VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori  splnený A limit 
 Samuel BLANÁR /STU Bratislava/ - fleuret juniori splnený B limit 

                                    
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
 
Fleuret kadetky: 
Ciele: 
Dlhodobé : v rokoch 2011-2014 aspoň jedno finálové umiestnenie na MSK-J. 
 
Dielčie ciele : 
sezóna 2010-2011  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x finále- splnené 
          (M. Cellerová          5. m.) 
          (A. Herberger        36. m.) 
          (K. Bitterová          55. m.) 
          (S. Szikelová        59. m.) 
sezóna 2010-2011 účasť pretekárok (1-2)na MSK  - umiestnenie 1x finále – nesplnené 

          (M. Cellerová        13. m.) 
          (S. Szikelová        42.m.) 
          (A. Herbergerová   47.m.) 

 
sezóna 2010-2011 účasť pretekárok (2-3) na MSJ umiestnenie 1x do 16 a 1x do 32 miesta –splnené čiast. 
          (K. Pokorná        28.m.) 
          (M. Cellerová        35.m.) 
 
 
sezóna 2011-2012  účasť pretekárok (2-3) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (K. Bitterová          41. m.) 
          (A. Herberger        56. m.) 
sezóna 2011-2012  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 32. miesta - splnené 
          (M. Cellerová       20. m.) 
          (K. Bitterová        32. m.) 



sezóna 2011-2012 účasť pretekárok (1-2)na MSK  - umiestnenie 1x 32. miesto – splnené 

          (K. Bitterová         24. m.) 
          (A. Herberger        35.m.) 
sezóna 2011-2012  účasť pretekárok (2-3) na MSJ umiestnenie 1x do 32. miesta – splnené  
          (M. Cellerová        23.m.) 
          (K. Bitterová        57.m.) 
 
 
sezóna 2012-2013  účasť pretekárok (2-3) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (K. Bitterová          30. m.) 
          (R. Pirk        49. m.) 
          (V. Králiková        58. m. ) 
          (K. Cséfalvayová  64. m. ) 
sezóna 2012-2013  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 
          (M. Cellerová        34. m.) 
          (A. Herberger        50. m.) 
sezóna 2012-2013 účasť pretekárok (1-2)na MSK  - umiestnenie 1x 16. miesta – nesplnené 

          (Vik. Králiková       51.m.) 
          (K. Bitterová          53.m.) 
sezóna 2012-2013  účasť pretekárok (2-3) na MSJ umiestnenie 1x do 16 a 1x do 32 miesta – nesplnené 
          (M. Cellerová        61.m.) 
 

sezóna 2013-2014  účasť pretekárok (2-3) na MEK – umiestnenie 1 x finále - nesplnené 

          (K. Bitterová          11. m.) 
          (R. Pirk                   31. m.) 
sezóna 2013-2014  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 

          (M. Cellerová          23. m.) 
          (K. Bitterová           26. m.)  

sezóna 2013-2014 účasť pretek. (1-2)na MSK  - umiestnenie 1x finále, 1 x do 32miesta  –splnené čiast. 

          (R. Pirk                    26. m.) 

          (K. Bitterová           33. m.) 

          (Vik. Králiková       76. m.) 

sezóna 2013-2014  účasť pretek. (2-3) na MSJ umiestnenie 1x do 16 a 1x do 32 miesta –splnené čiast. 

          (M. Cellerová           26.m.) 

          (K. Bitterová            34.m.) 

 
           
Príprava na MSKaJ pre fleuret kadetky, juniorky prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 

2013-14 formou : 
- začiatok sezóny 01.augusta 2013 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Rostove na Done  (02.VIII.-15.VIII. 2013)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (17.VIII.-08.IX.2013)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- krátkodobé sústredenia v Honvéde Budapest september, október, február, marec 
- sústredenie v Tauberbishofsheime v novembri  
- sústredenie v Šamoríne spolu s pretekármi MDA v januári  
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapešť, Šamorín, Tauberbischofsheim, 

Mődling, Cabries, Poznaň, Satu Mare, Pisa, 
     / Turnaje Svetového pohára junioriek - Luxemburg, Bratislava,  Belehrad, Zahreb, 

Budapešť, Lyon/ 



- účasť na Majstrovstvách Európy 2014 príslušnej vekovej kategórie 
- sústredenie od 17 do 21. marca v Tauberbishofsheime 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
V kategórii kadetiek sme v tejto sezóne disponovali štvoricou pretekárok z ktorých najviac medzinárodných 
skúsenosti z vrcholových turnajov mala Kitti BITTEROVÁ, ktorá  bola kadetkou poslednú sezónu, Za ňou 
nasledovali o rok mladšia Rita PIRK a o dve roky mladšia Viktória KRÁLIKOVÁ, skupinu uzatvárala 
Karolína CSÉFALVAYOVÁ. Na začiatku sezóny s po nevydarenej minuloročnej sezóne začala na sebe 
viac pracovať Kitti BITTEROVÁ, ktorá po zmene trénera Jozefa NAGYA na Kristiána FORGÁCHA 
začala viac počúvať rady osobného trénera ale aj reprezentačného (Jozefa Nagya), čo sa v priebehu sezóny 
rapídne odzrkadlilo v dosiahnutých výsledkoch na turnajoch Európskeho pohára kadetiek a svetových 
pohároch junioriek. Po dobrom výsledku na Európskom pohári  kadetiek v Modlingu sa veľmi zmenil aj 
prístup Rity PIRK k tréningom čo bolo badať hlavne v dosiahnutí dobrých výsledkov v závere prípravy na 
MEK 2014. Naopak slabú sezónu oproti predošlej vyprodukovala Viktória KRÁLIKOVÁ, ktorá v tejto 
sezóne nepridala nič nové k šermiarskemu prejavu spred minulého roku. Nakoniec sa jej podarilo splniť len 
B-limit kvalifikácie na MEK, podobne odšermovala sezónu aj Karolína CSÉFALVAYOVÁ, ktorá síce 
absolvovala 8 turnajov Európskeho pohára kadetiek, ale nedokázala splniť ani limit B. Na turnajoch EPK 
štartovala aj Michala DERZSIOVÁ – poslednoročná kadetka, žiaľ kvôli ťažkému zladeniu tréningu a školy 
(dochádza do školy do Bratislavy a trénuje v Šamoríne), ako aj kvôli nízkej motivácii bola bez šance na 
nomináciu na MEK. 
Okrem uvedených pretekárok sa niektorých turnajov Európskeho pohára zúčastnili aj pretekárky: Veronika 
KRÁLIKOVÁ (STU Bratislava) a Kitti NAGYOVÁ (KŠ Šamorín), ktoré však ešte len zbierali skúsenosti 
v tejto vekovej kategórii..  
 
V kategórii junioriek po vystarnutí K. POKORNEJ a ukončení tréningu K. BOKOROVEJ prakticky zostala 
len jedna pretekárka Michala CELLEROVÁ, ktorej sa počas sezóny snažila sekundovať len kadetka 
BITTEROVÁ, pričom na niektorých turnajoch SPJ štartovala aj Rita PIRK a Viktória KRÁLIKOVÁ. 
Michala produkovala počas sezóny približne podobné výsledky ako v posledných rokoch. až na to že 
v predošlých sezónach sa jej podarilo minimálne raz alebo aj viackrát vybojovať aj finálové umiestnenie na 
SPJ. V tejto sezóne nie. Myslím si, že jej napredovanie v juniorskej kategórii za posledné tri roky už nebolo 
také výrazné ako v kategórii kadetiek. BITTEROVÁ nakoniec bodovaním na SPJ v Leszne a Zagrebe 
splnila B-limit a tým aj možnosť štartu na MEJ 2014. Rita PIRK v tejto kategórii len získavala skúsenosti. 
Kitti bodovala aj v Belehrade a splnila A limit na MSJ 2014.  
 
Kadetské turnaje - kadetky 
21.09.13 EPK Manchester   83 pret./  17 štátov 13.m. Bitterová    
06.10.13 NK Budapest Kupa Budapest 169 pret./  21 štátov  17.m. Bitterová, 61. Pirk,  85. V. Králiková,  119.  Cséfalvay  
17.10.13 Coupe de Samaria Šamorín 142 pret./  16 štátov   8.m. Bitterová, 81. Pirk, 102. V. Králiková, 113.  Cséfalvay  
10.11.13 EPK Mődling 123 pret/   22 štátov        13.m. Bitterová, 22. Pirk,   43. V. Králiková,    96.  Cséfalvay 
24.11.13 EPK Tauber. 195 pret./  16 štátov        10.m. Bitterová, 75. Pirk, 170. Cséfalvay 
07.12.13 EPK Cabries            182 pret./  19 štátov    2.m. Bitterová, 69. Pirk, 174. Cséfalvay 
11.01.14 EPK Poznaň 109 pret./  11 štátov    3.m. Bitterová, 20. Pirk,   78. Cséfalvay 
25.01.14 EPK Pisa 105 pret./  12 štátov  36.m. Bitterová, 61. Pirk,   79. V. Králiková, 100. Cséfalvay 
08.02.14 EPK Satu Mare   70 pret./    9 štátov    2.m. Bitterová, 18. Pirk,    31. V. Králiková,  53. Cséfalvay 
24.02.14  MEK Jeruzalem   61 pret./  19 štátov  11.m. Bitterová, 31. Pirk 

 
MT + Svetové poháre junioriek 
10.11.13 SPJ Louxembourg   76 pret./ 18 štátov 24.m. Cellerová 
16.11.13 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 143 pret./ 26 štátov 64.m. Cellerová, 82. Herberger, 95. Bitterová 
30.11.13  SPJ Bochum  111 pret./ 21 štátov 28.m. Cellerová 
14.12.13 SPJ Leszno   77 pret./ 14 štátov 11.m. Cellerová, 44. Bitterová, 50. V. Králiková 
18.01.14 SPJ Zagreb   91 pret./ 21 štátov 20.m. Cellerová, 35.m. Bitterová, 69. Pirk, 85. V. Králiková 
01.02.14 SPJ  Lyon   85 pret./ 16 štátov 17.m. Cellerová 
15.02.14 SPJ Budapest 122 pret./ 28 štátov 17.m. Cellerová, 121. V. Králiková 
01.03.14 MEJ Jeruzalem 54 pret./  20 štátov 23.m. Cellerová,   26. K. Bitterová 



Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa javilo reálnym  
dosiahnutie dlhodobých výkonnostných cieľov stanovených ešte v roku 2010 a to: 
U kadetiek:  1 x  postup do finále (Bitterová). 
U junioriek: 1 x postup do 16 člennej eliminácie (Cellerová) 
 

 

MSK 2014 – Fleuret kadetky            88 pretekárok / 37 štátov. 

 
Nominačné kritériá : Kitti BITTEROVÁ         -  76 bodov do EPK – splnený A limit               

 Rita PIRK                       -  23 bodov do EPK – splnený A limit 
Viktória KRÁLIKOVÁ   -    9 bodov do EPK – splnený B limit  
  

Výkonnostné ciele : 1 x postup do finále, 1x postup do 32 člennej eliminácie 
  

 
Rita PIRK – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 3 mieste. V skupine 
vyhrala 4 zápasy nad: Campbel /GBR/ 5:0, Joergensen /DEN/ 5:0, Provodnikova /KAZ/ 5:1 a Tsukhisvili 
/GEO/ 5:4 a prehrala 2 zápasy s: Huang Ali /CHN/ 5:1 a Tangerlini /ITA/ 0:5. 
Zo skupiny postúpila do neúplnej 128 člennej eliminácie na 33 mieste. 
V zápase o postup medzi najlepších 64 mala voľný los, o postup do 32 člennej eliminácie porazila nasadenú 
č. 32. Clarke /GBR/ 15:12, v zápase o postup do 16 člennej eliminácie prehrala s Kontochristopoulou /GRE/ 
10:7. 
V súťaži skončila na 26. mieste 
V tejto sezóne začala vlažne, ochota tvrdšie trénovať prišla s lepšími výsledkom dosiahnutým v Mödlingu. 
Potom už začala na sebe tvrdo pracovať. Rita bola v tejto sezóne jedinou pretekárkou, ktorá sa v celom 
priebehu sezóny postupne zlepšovala. Na MEK 2014 v Jeruzaleme postúpila do 32 člennej eliminácie, kde 
dosť potrápila Kontochristopoulou, ktorá ju dokázala poraziť len 13:6. 
Rita mala na Majstrovstvách Sveta kadetiek 7 člennú skupinu, ktorá patrila medzi priemerne silné. 
Papierovo mala na 4 víťazstvá, z ktorých v troch zápasoch vytvorila viac ako sa čakalo. Proti Angličanke 
a Dánke zvíťazila hladko na nulu a aj proti Kazaške vyhrala rozdielom triedy 5:1. Dobre šermovala aj 
z Gruzínkou, žiaľ v tomto zápase Gruzínka dokázala využiť nie úplne dobrú koncentráciu Riti, ktorá tri krát 
darovala súperke zásah po vlastnej dobre vypracovanej akcii, ktorá však končila mimo súperky. Číňanka, 
pracujúca veľmi dobre na nohách s patričným dôrazom však bola vysoko nad sily našej pretekárky. Číňanka 
ju prevýšila hlavne v dôraze a razancii. Z iného súdka je prehra s nepríjemnou Taliankou Tangherlini, ktorá 
prakticky len po odraze ide dopredu a čaká, kedy súperka začne akciu, potom sa nesnaží kryť ale dokončuje 
prípravu bodom. Často v tomto zápase, keď do posunov Talianky so stiahnutou rukou Rita začala výpad 
s vystierajúcou rukou som mal pocit, že útok vychádza od Riti. Rozhodca z Tunisu však konzekventne 
preferoval Taliankinu prípravu ako útok. Žiaľ Rita sa tvrdohlavo držala len tejto akcie, nedokázala zmeniť 
rytmus, alebo prevziať tlak a tak po 5 navlas rovnakých akciách hladko prehrala 5:1.  Rita sa so stresom 
z Majstrovstiev sveta vysporiadala oveľa lepšie ako na Majstrovstvách Európy. Jej výsledky v skupine sa 
javili na posledných turnajoch ako veľmi stabilné. V zápase o postup medzi 32 najlepších sa stretla s 32. 
nasadenou Angličankou Clarke, ktorú po veľmi dobrom úvode a slabšom konci zápasu pomerne hladko 
porazila 15:12. Turnaj 32 člennou elimináciou pokračoval na druhý deň. Poznali sme jej súperku, podobne 
ako na Majstrovstvách Európy ňou bola Ekaterina Kontochristopoulou nasadená ako č.1. Po analýze 
zápasov v skupine a v eliminácii o 32 som dospel k názoru, že Rita má po povele rozhodcu pripravovať 
akciu minimálne 20-25 sekúnd. Keďže Grécka pretekárka šermuje z blízka a snaží sa využiť chyby 
v pohybe súperky musí sa veľmi koncentrovať pri tak blízkej vzdialenosti. Po analýze zásahov z posledných 
turnajov, ktoré som nahral a z zápasov prvého kola a 64 člennej eliminácie bolo badať, je ak zásahy padnú 
skoro po povele rozhodcu väčšinou ich dá Kontochristopoulou, ale pri zásahoch čo podali po 20-25 
sekundách už tento pomer bol podstatne horší. Takže ráno sme školu zamerali na defenzívne akcie a bolo 
Rite poradené aby príprava trvala viac ako 20-25 sekúnd. Toto aj pomerne dobre vychádzalo v prvej tretine 



všetky zásahy padli po viac ako 20 sekundách a tretina skončila stavom 3:2 pre Ritu. V druhej tretine padlo 
5 zásahov po dlhšej príprave ako 20 sekúnd z nich  Rita dala 3 a dostala 2 zásahy /stav by bol 6:4/ a tri 
zásahy padli do10 sekúnd z nich Rita dala 1 a dostala 2, (najviac asi bolí zásah ktorý dostala tri sekundy po 
povele v pred 10 sekúnd pred koncom druhej tretiny) takže tretina skončila nerozhodne 4:4 a celkový stav 
bol 7:6 pre Ritu. V tretej tretine až na posledný zásah, pri ktorom Rita už musela útočiť bez prípravy 6 
sekúnd pred koncom padli tri zásahy, všetky tri po dlhej príprave, škoda zásahu, ktorým 
Kontochristopoulou vyrovnala na 7:7 padol síce po 48 sekundách, ale Rita sa viac priblížila k súperke ako 
bolo bezpečné, trošku asi aj zaspala. Potom síce príprava ostala dlhá Grékyňa nechcela útočiť a Rita nie 
najlepšie zvládla aktívnu defenzívu, veľmi chcela dať zásah a preto bola viac aktívna čo 
Kontochristopoulou po 55 sekundách využila a viedla 8:7. Tu Rita ďalej volila dlhú prípravu čo sa síce 
darilo, Grékyňa neútočila ale stav sa zmenil v tom, že teraz už musela byť aktívnejšia Rita. V konci 8 
sekúnd pred koncom vsadila všetko na jednu kartu, ale zásah nevyšiel a Kontochristopoulou viedla 9:7. Po 
povele rozhodcu skúsila Rita ešte okamžite zaútočiť a zvrátiť nepriaznivý stav, ale proti tak skúsenej 
pretekárky z tej vzdialenosti bez času na prípravu nemala šancu a obdržala 10 zásah.  Musím povedať, že 
z jej účinkovaním na MSK som spokojný, a keby sa jej motivácia zlepšila nie v úvode tejto sezóny, ale 
o rok dva skôr možno mohla skončiť ešte oveľa lepšie.  
Stanovený výkonnostný cieľ ( postup do 32 člennej eliminácie) splnila. 
S jej výkonom  som spokojný. 
 
+ pozitíva: konečne akcie v druhej intencii, zlepšená práca nôh hlavne v obrane, menej zbrklých 
uponáhľaných riešení 
 
- negatíva:    slabý výpad, slabý presing (tlak vyvíjaný na súperku)  
 
 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Kristián FORGÁCH. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2. 
V skupine vyhrala 5 zápasov nad: Chang  /TPE/ 5:0, Icgoren /TUR/ 5:0, Tsimbolinets /UKR/ 5:2, Lazin 
/ROU/ 5:4, Lau /HKG/ 5:4 a prehrala 1 zápas s Mohamed N /EGY/ 4:5. 
Po prvom kole bola do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadená na 13. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 64 pretekárok mala voľný los, v zápase o postup medzi 32 pretekárok sa stretla s nasadenou č.52 
Juliou Chrzanowskou z Poľska. Poľke nakoniec podľahla 15:12 a bola zo súťaže vyradená. 
V súťaži skončila na 33. mieste. 
(viedla po minúte 32 -4:1 
Kitti BITTEROVÁ vo svojej poslednej kadetskej sezóne pracovala viac menej zodpovedne. Zmena trénera 
jej prospela hlavne v prvých dvoch tretinách sezóny. Viac počúvala svojho osobného trénera Kristiána 
Forgácha a keď sa vypýtala na školy ku mne, bola ochotná viac dodržiavať pokyny, ktoré som jej na škole 
dával.  
Okrem EPK v Budapešti a Pise sa na ostaných turnajoch EPK vždy prebojovala do najlepšej 16-ky pričom 
štyri krát bola v prvej osmičke z toho 3 krát na pódiu. Uvedené výsledky dávali predpoklad na veľmi dobré 
umiestnenie na MSK (minimálne v prvej 16-ke). 
Kitti podobne ako na MEK v Jeruzaleme, deň pred súťažou už bola veľmi nervózna. Na škole bola 
nekoncentrovaná a keď boli opravované niektoré chyby tak skôr odvrkla a hľadala zámienku na hádku. Toto 
som jej neumožnil a po spravení základných cvičení, ktoré ako tak zvládla som tréning ukončil s tým, nech 
ide 10 minút vyklusať a potom môže skončiť. Najprv odvrkla, že nepôjde, ale potom výklus absolvovala. 
Uvedené správanie ide na rováš veľmi veľkej nervozite, Kitti patrila určite medzi pretekárky ašpirujúce na 
postup do finálovej osmičky. Žiaľ cez to sa nevedela psychická preniesť. V Maďarsku a aj v iných 
šermiarsky rozvinutých krajinách reprezentantky jej veku a kvality pracujú so športovým psychológom 
zväzu. Škoda, že naše skromné zväzové prostriedky na podobný systém nestačia a tak aj ak sa podarí nájsť 
a vytrénovať talentovaného pretekára pretekárku na MEK, MSK a MEJ, MSJ budeme vždy oproti nim 
v nevýhode.  



Kým na MEK mala jednu z najťažších ak nie najťažšiu skupinu tu na Majstrovstvách sveta kadetiek mala 
možno najľahšiu skupinu v ktorej mala vysoko vyhrať všetky zápasy. Kitti však aj počas rozcvičky a aj 
počas zápasov v skupine šermovala veľmi nervózne. S Rumunkou dorovnala a vyhrala zápas po dvoj 
zásahovom vedení Rumunky, s nepríjemnou Honkongčankou šermovala veľmi nekoncentrovane nakoniec 
sa však v závere oboch zápasov dokázala koncentrovať a dotiahnuť ich do zdarného konca. Z Egypťankou 
už prehrávala o tri zásahy 1:4, potom dokázala kvalitnejšou prípravou a koncentrovanejším prístupom 
vyrovnať v závere však pokazila vlastnú akciu a prehrala 4:5. Uvedená prehra ju stále dobré nasadenie, čo 
z takejto skupiny bolo povinné. Ako 13 sa však hneď v 64 člennej eliminácii stretla s 52. nasadenou Poľkou 
Juliou Chrzanowskou, ktorá síce oveľa viac pokazila úvodné kolo, ale pravdu povediac mala oveľa ťažšiu 
šesťčlennú skupinu. Kitti v tomto zápase o postup medzi 32 najlepších začala celkom dobre. Za minútu aj 
pol úvodnej tretiny dokázala vybudovať trojbodový náskok 4:1. Ďalší zásah padol 9 sekúnd po povele 
rozhodcu vpred a bol to útok od Kitti, ktorým chcela prekvapiť, ale zámer sa nevydaril. Po tomto zásahu 
Poľka zmenšila vzdialenosť a zvýšila tlak čo malo za následok, že do konca tretiny vyrovnala. Rozhodujúca 
bola druhá tretina, v ktorej Kitti strácala sebadôveru a tým aj razantnosť a prehľad a túto tretinu prehrala 
4:2. Prvá polovica poslednej tretiny sa odohrávala presne podľa scenára tej druhej až na to, že zásahy dávala 
väčšinou len Poľka a nakoniec uskočila Kitti (6:3) teda celkový stav bol 9:14 pre Poľku. Tu sa Kitti ešte raz 
pokúsila zvrátiť stav, otvorila hru začala viac tlačiť a útočiť čo striedala s útokom v druhej intenzii. Takto za 
29 sekúnd naniesla súperke tri zásahy a keď to už začalo vypadať zaujímavo, Polka dala rozhodujúci zásah.     
Kitti na týchto Majstrovstvách sveta kadetiek nepodala svoj štandard, šermovala značne pod svoje 
možnosti, čo bolo však daňou veľkej nervozity. Kým na turnajoch Európskeho pohára patrila medzi 
najkľudnejšie a najrozvážnejšie pretekárky, a často dokázala zvrátiť veľmi nepriaznivý stav vo svoj 
prospech, zatiaľ na Majstrovstvách sveta kadetiek produkoval pravý opak. Vinu za jej jednoznačne 
neúspešné účinkovanie si čiastočne kladiem aj sebe, že som takúto nervozitu nepredpokladal a neskúsil do 
práce zapojiť aj športového psychológa. 
 
+ pozitíva: Azda len veľké chcenie 
 
- negatíva:  Prílišná premotivovanosť, nervozita, čo spôsobilo horšiu technickú a taktickú zdatnosť 
pretekárky od tej ktorej je schopná. 
 

 

 

Viktória KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bola nasadená na 3 mieste. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Ceres /MDA/ 1:4 a prehrala 5 zápasov s: Azuma /JPN/ 3:5, Pliota /GRE/ 
2:5, Kwag /AUS/ 2:5 a Bertier /SIN/ 1:5. 
Zo skupiny nepostúpila. 
V súťaži skončila na 76. mieste 
Keďže všetky tri pretekárky šermovali súčasne a s pánom Júliusom KRÁLIKOM sme sa dohodli, že ja 
budem kaučovať Kitti a Ritu a on Viktóriu, tak som mal menej možností ju vidieť. Takže šermiarsku 
stránku ani nechcem hodnotiť. Čo sa výsledku týka, očakával som minimálne postup zo skupiny. Výsledky 
však naznačujú, že k tomu mala pomerne ďaleko. Viktória však patrí medzi veľmi mladé pretekárky 
a verím, že skúsenosti z týchto MSKaJ zúročí v budúcich rokoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MSJ 2014 – Fleuret juniorky             95 pretekárok / 45 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ    -  36 bodov do SPJ – splnený A limit               

  Kitti BITTEROVÁ     -  12 bodov do SPJ – splnený A limit 
 
 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 16 člennej eliminácie, 1x postup do 32 člennej eliminácie 
 
 
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2.  
V skupine vyhrala 4 zápasy nad: Chen /TPE/ 5:0, Pretorius /RSA/ 5:1, Stan /ROU/ 5:1, Barrat /AUS/ 5:1 
a prehrala 2 zápasy s Mancini /ITA/ 4:5 a Knauer /GER/ 4:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadená na 28. mieste. 
Do 64 člennej eliminácie postupovala ako nasadená bez boja, v zápase o postup medzi najlepších 32 
pretekárok Michala zvíťazila nad nasadenou č. 36. Berthier A /SIN/ pomerom 15:9 a v zápase o postup 
medzi najlepších 16 pretekárok prehrala s Huang /CHN/ 13:14.    
Michala skončila na 26. mieste. 
Michala je v tejto sezóne posledným rokom juniorka. Počas sezóny sa snažila absolvovať všetky juniorské 
svetové poháre. Zúčastnila sa spoločného sústredenia v Tauberbishofsheime, okrem toho trénovala len 
v materskom klube, spoločných tréningov sa nezúčastňovala. Posledné dva tri roky však Michala už 
stagnuje. Nešermuje horšie ako pred tým ale ani o moc lepšie. Výsledky sú od spodku lepšie, stabilnejšie, 
ale od vrchu len podobné ako boli v kadetskom veku. Mala dobrú skupinu, kde podľa papierového 
nasadenia bola nad ňou len Talianka Mancini. V skupine odšermovala povinné zápasy s prehľadom, 
súperkám nedala šancu. V zápase s Nemkou Knauer, ktorú Michala veľmi dobre pozná však bola často 
nepresná, čo ju stálo stratu istoty a nakoniec tento zápas prehrala 4:5, aj keď šermiarsky bola v zápase isto 
lepšia, chýbalo však presné zakončenie. Naopak v zápase s jasnou jedničkou Taliankou Mancini šermovala 
Michala rozvážne, zápas nakoniec vyhrala Mancini ale mohla ho vyhrať aj Michala, ktorá šermovala veľmi 
razantne, motivovane. V zápase o postup medzi najlepších 32 pretekárok s mladou Singapúrčankou Berthier 
sa zápas rozbiehal pomalšie ale ku koncu už bolo badať veľkú prevahu skúsenej Michaly. V ďalšom zápase 
o postup medzi najlepších 16 pretekárok sa stretla s výbornou Číňankou Huang Ali, z ktorou po slabšom 
začiatku, keď sa podarilo Číňanke odskočiť Michala zmenila a v závere jej ku konečnému víťazstvu chýbal 
jeden jediný zásah.  Michala sa na Majstrovstvá sveta dostavila v pomerne dobrej forme v zápasoch buď 
jasne dominovala alebo prehrávala len tým najtesnejším rozdielom. Mne trošku chýba lepší pohyb na planši 
čo ale Michala značne koriguje taktickou vyspelosťou. Práca z čepeľou nebola zlá, ale už som od nej videl 
aj presnejšiu. Tu ale treba povedať, že 32 členná eliminácia je už veľmi silná, často tu končia aj lepšie 
pretekárky ako Michala 
Stanovený výkonnostný cieľ splnila čiastočne. 
S jej výsledkom som čiastočne spokojný, s celkovým šermiarskym prejavom som tiež čiastočne spokojný. 
 
+ pozitíva: široký taktický repertoár, veľká bojovnosť, nasadenie, prehľad pri boji zblízka   
 
- negatíva:  niekedy je ochotná riskovať viac ako by bolo potrebné, nie veľmi dobrá práca na nohách, preto 
radšej volí kontry, veľa nepresných zásahov s najlepšími čo často spôsobí stratu istotu. 
 
 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Kristián FORGÁCH. Do 7 člennej skupiny  bola nasadená ako č.3. 
V skupine vyhrala 5 zápasov nad: Pino /BOL/ 5:0, Wong /SIN/ 5:0, Summugan /MAS/ 5:0, Ondarts /ARG/ 
5:1, Calugareanu /ROU/ 5:2 a prehrala 1 zápas s Ranvier /FRA/ 3:5.  



Po prvom kole bola do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadená na 7. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 64 pretekárok mala voľný los a v zápase o postup medzi 32 pretekárok prehrala s nasadenou č. 58 
 - Yanaoka /JPN/ pomerom 15:8.  
V súťaži skončila na 34. mieste. 
Kitti nastupovala do súťaže junioriek oveľa kľudnejšia ako v kadetkách. To bolo cítiť aj počas rozcvičenia 
a krátkej školy. Veľmi chcela dokázať, že patrí medzi oveľa lepšie šermiarky ako naznačila súťaž kadetiek. 
Vo veľmi prijateľnej ba až výbornej skupine dosahovala víťazstvá úplne hladko bez vynaloženia veľkého 
úsilia. Šermovala koncentrovane a aj takticky a technicky veľmi dobre. Snažiť sa musela prakticky len 
v zápase s Calugareanu, ktorú ale zvolením dobrej taktiky porazila prekvapivo vysoko 5:2. Dobre 
zašermovala aj z nasadenou č. 1. v skupine s Francúzkou Ranvier, ktorá sa už pýši viacerými medailami zo 
súťaží SPJ, MEKaJ, MSKaJ. Takticky šermovala minimálne tak dobre ako Francúzska malý rozdiel však 
bolo badať v razantnosti, kde ju súperka prevýšila. Práve spomenutá razantnosť Francúzky spôsobila aj 
niektoré nepresné zakončenia, ktoré viedli k jedinej porážke, ktorú Kitti v kole utrpela. Do eliminácie bola 
nasadená na výbornom 7. mieste a za postup medzi najlepších 32 pretekárok sa stretla s Japonkou 
Yanaokou, ktorá patrí medzi skúsené a takticky vyspelé pretekárky. Kitti zahájila zápas veľmi dobre po 
prvej tretine viedla rozdielom troch zásahov a vhodnou taktikou mala dobre vyšliapnuté k víťazstvu. 
V druhej tretine jej však veľmi uškodila Švajčiarska rozhodkyňa ktoré jej po Kittinom kryte smerom 
k súperke a odbodu  ponad hlavu v tesnej vzdialenosti, ktorá mimochodom 3 x zasiahla súperku Kitti 
a rozsvietila jedinú lampu, jej dala 3 žlté karty za sebou a namiesto navýšenia skóre o tri zásahy  obdržala 
Kitti dve trestné zásahy. Zaujímavé je, že uvedenými akciami operuje značné množstvo pretekárok, medzi 
iným aj Miška Cellerová a mnoho ďalších pričom rozhodcovia tento odbod tak nevyhodnocujú. Ostatne 
v ďalších zápasoch, ktoré Švajčiarka rozhodovala za podobné odbody už kartu nedávala. Týmto počínaním 
veľmi uškodila našej pretekárke. Môj osobný názor je, že uvedená rozhodkyňa svojimi vedomosťami 
a rozhodnutiami vôbec nepatrí na Majstrovstvá sveta a tobôž nie na mládežnícke. Po týchto rozhodnutiach 
sa Kittin šerm veľmi rozhodil, nedokázala vhodne zmeniť taktiku, zakončenia sa stali pomalšími, neistými, 
kvôli čomu Japonka náskok postupne stiahla a nakoniec veľmi jednoznačne vyhrala 8:15. Škoda po veľmi 
dobre rozohratom úvode turnaja zase slabší výsledok.       
 
S jej výkonom som čiastočne spokojný. Dobre zašermované prvé kolo, a začiatok eliminačného zápasu, ale 
potom postupne nervozita a odídenie taktiky. Stanovené výkonnostné ciele nesplnila. 
 
+ pozitíva: Koncentrovaný šerm v kole, dobrá práca so vzdialenosťou.  
 
- negatíva:  Práca len v kontrách, sama na nohách nevie nikoho rozhýbať, akcie si nepripravuje ale na ne 
čaká, postupne po vyrovnaní alebo vedení súperky odchádza taktika, čo sa po celú sezónu nestávalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava na MEKaJ 2014 pre fleuret kadetov a juniorov prebiehala na základe plánu prípravy na 

sezónu 2013-14 formou : 
- začiatok sezóny 01.augusta 2013 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Rostove na Done  (02.VIII.-15.VIII. 2013)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (17.VIII.-08.IX.2013)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín  
- Krátkodobé sústredenia v Honvéde Budapest september, október, február, marec 
- Sústredenie v Tauberbishofsheime v novembri 
- Sústredenie v Šamoríne spolu s pretekármi MDA v januári  
- Sústredenia v Tate (David Végh) v o februári 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Halle, Mődling, Cabries, 

Bratislava Varšava, Pisa, 
     / Turnaje Svetového pohára juniorov - Luxemburg, Bratislava,  Mödling, Leszno, 

Udine/ 
       -   Sustredenie v Tauberbishofsheime od 17.-21. marca (Henrik Egyenes Pörsök) 

- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 
 
 

Počas sezóny bol plán prípravy u kadetov plnený dobre. Príkladnú dochádzku prístup k tréningom mal 
hlavne Henrik Egyenes Pörsök, na začiatku sezóny sa sním držali aj Gyula Farkas, Dominik Soóky, 
Krisztián Kirner a Laszlo Baráth. Postupom sezóny však začali vypúšťať tréningy ako aj nasadenia Dominik 
Soóky, Krisztián Kirner a László Baráth. Jediný ktorý sa naďalej pravidelne zúčastňoval tréningov bol 
okrem Henrika Gyula Farkas, ktorý však počas sezóny nedosahoval adekvátne výsledky. Slabý prístup 
k tréningom sa ukázal na výkonnosti Dominika Soókyho, ktorý bol azda najhorúcejším kandidátom na 
splnenie nominačných kritérií, žiaľ ako klesalo jeho nasadenie adekvátne sa kazili aj výsledky na 
nominačných turnajoch, takže nakoniec s 5 bodmi do kvalifikačného rebríčka ďaleko zaostal za B limitom. 
Veľkým sklamaním tejto sezóny je aj prístup k tréningom a účasť na nominačných turnajoch jedného 
z nádejných Bratislavských pretekárov. Jedná sa o Adama ZEMANA z klubu STU Bratislava, ktorý 
v minulej sezóne preukázal veľký výkonnostný rast, na ktorý však v tejto sezóne už nevedel nadviazať, skôr 
jeho výkonnosť padla. 
V junioroch sme v tejto sezóne počítali zo štvoricou pretekárov David Végh, tento rok prvým rokom študent 
vysokej školy, David Pokorný, Samuel Blanár a Ján Galan. Prvá trojica absolvovala značnú časť 
nominačných turnajov, Galan sa ich zúčastnil už v menšom počte. Nakoniec sa A limit podarilo splniť 
Davidovi Véghovi, a B limit Samuelovi Blanárovi, Galan a Pokorný žiaľ nesplnili ani B limit. Návšteva 
tréningov však bola dobrá len u Dávida Pokorného, ostaní sa kvôli študijným povinnostiam zúčastňovali 
tréningov v materskom klube max 3 x za týždeň. Galan a Blanár sa reprezentačných zrazov a sústredení 
nezúčastnili.   
 
 
 
 
Kadetské turnaje - kadeti 
28.09.13 MT Budapest   47 pret./   4 štáty 12.m. Egyenes, 14.m. Soóky, 24.m. Farkas, 28. Kirner  
05.10.13 EPK Budapest 204 pret./  27 štátov  45.m. Soóky, 81.m. Egyenes, 134.m. Kirner, 165.m. Farkas (ze) 
09.11.13 EPK Mődling 181 pret/   25 štátov        20.m. Egyenes, 87. Zeman, 94. Soóky, 124. Kirner, 153. Farkas     
23.11.13 EPK Halle 198 pret./  20 štátov 87.m. Egyenes, 135.m. Soóky, 150.m. Farkas, 196.m. Kirner  
07.12.13 EPK Cabries 218 pret./  21 štátov  202.m. Farkas 
11.01.14 EPK – Dunajský poh.  Bratislava 180 pret./ 22 štátov 25.m. Egyenes, 85.m. Soóky, 98.m. Zeman, 146.m. Farkas  
26.01.14 EPK   Pisa 121 pret./ 14 štátov 54.m. Egyenes, 69. Soóky, 94. Zeman, 120. Farkas 
08.02.14 EPK Warszawa 140 pret./ 15 štátov 67.m. Egyenes 
23.02.14  MEK Jeruzalem 69 pret./  23 štátov 62. m. Egyenes 

 



MT + Svetové poháre juniorov 
21.09.13 MT  Budapest   32 pret./   4 štáty 15.m. Végh, 23.m. Pokorný 
28.09.13 MT seniorov Graz   67 pret./   9 štátov 10.m. Végh, 30.m. Galan, 31.m. Blanár, 63.m. Pokorný  
12.10.13 MT  Budapest   34 pret./   4 štáty 14.m. Végh, 29.m. Pokorný 
26.10.13 MT Peterov mem. (sen)  Praha   22 pret./   2 štáty   5.m. Végh, 6.m. Blanár, 8.m. Pokorný 
09.11.13 SPJ Luxemburg 105 pret./ 19 štátov 60.m. Blanár, 62.m. Végh, 79.m.Galan, 87.m. Pokorný  
17.11.13 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 182 pret./ 30 štátov 57.Végh, 78.m. Blanár , 83.m.  Pokorný, 123.m. Galan  
30.11.13 SPJ Eden Cup Londýn 140 pret./ 23 štátov 93.Végh, 118.m.  Pokorný 
15.12.13 SPJ Leszno 84 pret./ 15 štátov 13.m. Végh, 21.m. Blanár, 65.m. Galan 
05.01.13 SPJ Udine 87 pret./ 19 štátov 49.m. Galan, 54.m. Blanár, 85.m. Pokorný 
18.01.14 SPJ Mődling 115 pret./ 29 štátov 87.m. Pokorný, 88. Galan, 95.m. Végh, 106.m. Blanár 
28.02.14 MEJ Jeruzalem   70 pret./ 23 štátov 50.m. Végh, 52.m. Blanár 
 

 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cieľov: 1 x  postup do 64 člennej eliminácie.  
 
 

 

MSK 2014 – Fleuret kadeti            121 pretekárov / 50 štátov. 

 
Nominačné kritériá : Henrik EGYENES PÖRSÖK  -  15 bodov do EPK – splnený B limit              

  
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 64 člennej  eliminácie  
Henrik EGYENES PÖRSÖK – osobný tréner Kristián FORGÁCH. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 6 
mieste. V skupine vyhral 2 zápasy nad: Alarcon /CHI/ 4:1, Burov /BUL/ 5:4  a prehral 4 zápasy s Kuceba 
/LAT/ 4:5, Rzadkowski /POL/ 3:5,  Hovhanesyan /ARM/ 2:5, Hassan /EGY/ 0:5. 
Do neúplnej 128 člennej eliminácie bol nasadený na 87. mieste. 
V zápase o postup medzi najlepších 64 pretekárov prehral s nasadeným č. 42 – Haglundom /USA/ 6:15.  
 V súťaži skončil na 90. mieste. 
Henrik na Majstrovstvá sveta kadetov šiel ešte veľmi mladý, v tejto vekovej kategórii bude pôsobiť ešte dve 
sezóny. Oproti Majstrovstvám Európy kadetov, ktoré sa konali mesiac pred Majstrovstvami sveta, však bolo 
vidieť, že Henrik na sebe značne zapracoval. Bohatší o skúsenosti MEK na Majstrovstvách sveta už 
nepôsobil dojmom nováčika,  prvé kolo odšermoval veľmi dobre. Dokázal vybojovať dve víťazstvá nad 
Chilanom jasne 4:1 a tesne nad Bulharom, ktorý sa tešil z výhody domáceho prostredia, Značne potrápil 
skúseného Kucebu z Latvie a aj neskoršieho víťaza Poliaka Rzadkovského. Arméncovi tiež dokázal zasadiť 
dva zásahy a len rýchli Egypťan bol zjavne nad jeho sily. Henrik je technicky ešte veľmi neohrabaný, ale 
dokáže ťažiť z dobre vybudovanej taktiky zakladajúcej sa na veľmi silnom kvart kryte. Oproti MEK sa už 
síce zlepšil jeho pohyb na planši ale ešte vždy patrí medzi pohybovo slabších. Pracuje veľkými pohybmi 
s tuhou rukou a aj nohami, ale čo je pozitívne od začiatku tejto sezóny sa tieto jeho slabiny stále zmenšujú. 
V zápase o postup medzi najlepších 64 pretekárov Henrik prehral z Američanom Haglundom, na ktorého 
rýchlosť Henrik nevedel nájsť protizbraň. Nižšieho Haglunda zle nasmerovanou zbraňou často púšťal veľmi 
blízko odkiaľ už na bleskurýchle útoky Američana reagoval Henrik neskoro. Ak sa mu podarilo udržať 
Haglunda na väčšej vzdialenosti, tak Henrik často Američanove útoky vykryl a odbodol. Treba si ale 
otvorene priznať, že Američan bol lepším vyzretejším šermiarom a zápas vyhral opodstatnene.     
 
+ pozitíva: lepší v obrane a kontrách, útok výpadom úspešný len ak prekvapí, často rimesu z čoho je 
pomerne úspešný, je ľavák, je takticky veľmi disciplinovaný 
 
- negatíva:  značné technické  nedostatky. Je veľmi kŕčovitý, slabšie nohy, veľké pohyby. 
 
 
 
 



MSJ2014– Fleuret juniori      135 pretekárov / 58 štátov. 

 
Nominačné kritériá : Dávid VÉGH                   -   12 body do SPJ – splnený  A limit              

 Samuel BLANÁR            -     8 bodov do SPJ – splnený  B limit 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 64. člennej eliminácie  
 
David VÉGH – osobný tréner Tamás HORONY. Do 6 člennej skupiny bol nasadený ako č.3. V skupine 
vyhral 3 zápasy nad Georgescu /ROU/ 5:1, Ciuti /ITA/ 5:3, Gomez Perona /ARG/ 5:4 a prehral 2 zápasy s: 
Abozeid /EGY/ 1:5, Ong  /SIN/ 0:5.  
Do neúplnej 128 člennej eliminácie bol nasadený na 63 mieste. V zápase o postup do 64 člennej eliminácie 
zvíťazil nad 66. nasadeným Pfannom /NED/ 15:2 a v zápase o postup medzi najlepších 32 pretekárov 
prehral s nasadeným č. 2 – Gryglewskym /POL/ 10:15. 
David skončil na 52. mieste. 
David Végh patrí medzi najskúsenejších reprezentantov v kategórii juniorov. Zúčastnil sa už 3 majstrovstiev 
Európy v kategórii kadetov a dvoch v kategórii juniorov. V tejto sezóne však jeho príprava nebola 
optimálna. Prvým rokom navštevuje vysokú školu v Bratislave, kvôli čomu len ťažko vie zladiť tréningy zo 
štúdiom. Tréningov sa vedel zúčastňovať len 2 respektíve 3 krát za týždeň. V konkurencii akú pretekári na 
Svetových súťažiach predstavujú je toto však žalostne málo. Nie je zriedkavosťou, že najlepší juniori 
trénujú 5 až 8 krát v týždni.  
Napriek uvedeným skutočnostiam David postupom do šestnástky najlepších na SPJ v Leszne si zaistil 
splnenie A limitu na MSJ. Ostatné výsledky už žiaľ také dobré neboli. 
David mal na Majstrovstvách sveta skôr ľahšiu skupinu. V skupine hladko vyhral s Rumunom, porazil aj 
silného Taliana Ciuttiho pomerne hladko. Natrápil sa s razantným Argentínčanom a hladko prehral 
s Egypťanom a Singapurčanom. Spoločným pre obe prehraté zápasy bolo, že aj Egypťan a aj Singapurčan 
boli minimálne tak rýchly ako David. Keďže Davidov šerm je v maximálnej miere založený na rýchlosti, 
snaží sa skôr útočiť, respektíve predbodnúť alebo bodnúť do útoku môže v zápasoch na 5 zásahov tento štýl 
a jeho razancia a rýchlosť prekvapiť, nie však technicky dobre vybavených rýchlych šermiarov akými 
Egypťan a Singapurčan nesporne sú. Žiaľ v týchto zápasoch David nevedel zmeniť rytmus, spomaliť 
pracovať taktickejšie, takže obe zápasy končili do 1 minúty čistého času. V zápase o postup do 64 člennej 
eliminácie bol súperom Davida Holanďan Pfan, ktorý Davidovmu štýlu veľmi dobre sedel. Zápas sa po celý 
čas vyvíjal jednoznačne v prospech Davida bol od Holanďana jednoznačne rýchlejší, agresívnejší 
a nenechával Pfanovi čas na prípravu vlastných akcií. Skóre 15:2 verne odzrkadľuje Davidovu prevahu. 
V ďalšom zápase o postup medzi tridsaťdva najlepších bol súperom Davida Poliak Gryglewsky, s ktorým 
v úvode zápasu dokázal David držať krok. Ako ho postupne Gryglewsky spoznával tak sa pomaly aj 
výsledkovo odpútaval od Davida. Na konci zápasu šermoval už Poliak s prehľadom. David doplatil na 
veľmi jednoduchý, jednostranný šerm, založený len na rýchlosti. V krízových situáciách len málokedy vie 
zmeniť.  
Z jeho umiestnením a ani so šermiarskym prejavom nie som spokojný.    
 
+ pozitíva: bojovnosť, výbušnosť, veľké nasadenie 
 
- negatíva: vlastné akcie málo pripravené väčšinou spolieha na to že bude rýchly, preto kladie menej 
významu vhodnému načasovaniu, nepracuje so zmenou rytmu, ľahko čitateľný a vyprovokovateľný 
(prakticky to isté ako v ostatných rokoch),  v obrane slabý, často volí skôr bod do útoku ako kryt, takticky 
zaostáva za touto vekovou kategóriou. 
 
 
Samuel BLANÁR – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 4 mieste. 
V skupine vyhral 3 zápasy nad: Megat Zariman /MAS/ 5:1,  Tsevan /BLR/ 5:4, Biren /TUR/ 5:4  a prehral 3 
zápasy s:  Beltran /MEX/ 4:5,  Perelmann /GER/ 1:5, Chen /CHN/ 1:5.  



Po prvom kole bol do neúplnej 128 člennej eliminácie nasadený na 78. mieste. V zápase o postup medzi 
najlepších 64 pretekárov zvíťazil nad  Mora /VEN/ 15:7 a v zápase o postup medzi najlepších 32 pretekárov 
prehral s nasadeným č. 14 - Lee /KOR/ pomerom 11:15.  
 V súťaži skončil na 58. mieste. 
Samuel bol na Majstrovstvách sveta juniorov ako poslednoročný junior. Patrí medzi najskúsenejších 
pretekárov tejto vekovej kategórie. Po nie najvydarenejšej sezóne sa na Majstrovstvách sveta prezentoval 
v lepšom svetle ako počas sezóny. V skupine hladko prehral s Nemcom Perelmanom a Číňanom Chenom, 
z ostatnými pretekármi bol v partii. Nakoniec po prvom kole bola jeho bilancia vyrovnaná 3 výhry a 3 
prehry. Odšermoval 3 ťažké zápasy na 5:4 z ktorých dve vyhral a jeden prehral. V eliminácii o postup 
medzi najlepších 64 pretekárov s prehľadom porazil Venezuelčana Moru, ale ďalší zápas o postup do 
najlepšej tridsaťdvojky proti Korejčanovi Lee-ovi už bol nad jeho sily. Samuel patrí fyzicky medzi slabších 
pretekárov, napriek tomu štýl jeho šermu založený na dobrej obrane, pričom vie aj v dobrom momente 
zaútočiť je veľmi nepríjemným pre väčšinu súčasného juniorského štartového poľa. Samuel si počas 
posledných rokov vybudoval veľmi osobitný štýl, ktorým dokáže často znepríjemniť zápas aj lepším 
šermiarom ako je on. Žiaľ podľa mňa je veľmi závislý na mnohých turnajoch,  potrebuje sa vyšermovať 
viac, podobne ako väčšina pretekárov STU.  Na Majstrovstvách sveta juniorov  Samuelovi chýbala práve 
táto vyšermovanosť, takticky dobre zvládnuté akcie končili veľmi často na neplatnom povrchu, čo malo za 
následok väčšie zneistenie a obdržanie zbytočných zásahov. Škoda, lebo takticky jeho šerm mal hlavu aj 
pätu, trošku zaostával technicky a hlavne nebol dobre vyšermovaný.     
S jeho výkonom i umiestnením nie som spokojný. 
 
+ pozitíva: lepší v obrane a kontrách, dôraz v zakončení, dobre zvolená taktika, trpezlivosť. 
 
- negatíva:   nepresné vedenie hrotu a tým aj nepresné zakončenie akcií, slabšia práca na nohách 
 
 
 
Záver: Príprava na uvedený vrchol sezóny sa po fyzickej stránke vydarila dobre, dievčatá i chlapci išli na 
MSKaJ po kvalitne odtrénovanej sezóne (Bitterová, Pirk, Egyenes), nechýbala dobre odvedená práca po 
kvantitatívnej ale aj kvalitatívnej stránke (okrem D. Végha, a Samuela Blanára.) Škoda veľkej nervozity 
Kitti BITTEROVEJ, ktorá po dobre odšermovaných MEK, prišla na MSKaJ veľmi nervózna, 
premotivovaná. Naopak výhodu ľahkej skupiny a výhodného lósu dobre zvládla Rita PIRK, ktorej postup 
do elitnej tridsaťdvojky je dobrým výsledkom. Škoda najtesnejšej prehry Michaly CELLEROVEJ o jediný 
zásah s Číňankou, postup do elitnej šestnástky by si zaslúžila. Chlapci nezaostali za svojim štandardom, ale 
ani neprekvapili.  
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI a Tamásovi HORONYOVI, ako aj 
celému realizačnému týmu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam v príprave pomáhali, aj 
rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov na nadchádzajúcich Majstrovstvách sveta kadetov 
a kadetiek.  
 
 
 
 
 
V Šamoríne 25.IV.2014       
 


