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Správa činnosti RRT za rok 2019 
 
 
Zloženie RRT 
 Ján Gregor, ml.: tréner seniorskej reprezentácie a U23, hlavný tréner VŠC 
 Jozef Krnáč: tréner reprezentácie U21, tréner NŠC a ZCPM 
 Alexandra Péterová: trénerka reprezentácie U18 
 Marek Matuszek: tréner VŠC  
 Branislav Babic:  tréner ZCPM 
Tréneri CTM: 
CTM juh:  Branislav Slaný 
CTM západ:  Martin Tománek 
CTM sever:  Miroslav Šenkár 
CTM východ: Viliam Kohút 
 

Príprava bola podriadená dvom základným cieľom: 
 
1. Vrcholné podujatia: MS, EH, ME23, MSJ, MEJ, MSd, MEd, EYOF 
2. kvalifikácia na OH 
 

Jednotlivé výkonnostné ciele a ich plnenie je uvedené v správach trénerov 
zodpovedných za jednotlivé reprezentačné zložky, resp. jednotlivé CTM. 
 
 
Reprezentácia seniorov: 
 Pre reprezentáciu seniorov bola hlavným cieľom roku 2019 kvalifikácia na OH 
a špeciálne MS v Tokiu, kde sa dalo získať najviac bodov do rankingu IJF. V prvom polroku 
podával najlepšie výkony Milan Randl kedy získal výborné 7. miesto na EH Minsk, BLR 
a následne 3. miesto na GP Montreal, CAN.  Vytvorila sa tak dobrá konkurencia v kategórii -
90kg s Petrom Žilkom, ktorý zabral na MS, kde prehral až s neskorším finalistom z JPN. 
Žilka následne získal 3. miesto na GP Tashkent, UZB, 7. miesto AO Perth, AUS a dostal sa 
tak na záverečný turnaj Masters Quindao, CHN. Striedavé výkony podávali ostatní pretekári 
kedy napr. Matej Poliak získal niekoľko umiestnení do 9. miesta a až na AO Perth, AUS sa 
konečne prebojoval do finálových bojov a získal 5. miesto. Na GS Osaka tiež podal výborný 
výkon a prehral až s výborným Abe, JPN. Štancel mal viacero zdravotných problémov a po 
dobrých výkonoch na turnajoch SP (5. a 7. miesto na EO) využil šancu na MS, kde získal 
výborné 9. miesto. 
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Pretekári U23 sa na začiatku roka dokázali presadiť na turnajoch SP a Fízeľ 

a Blahušiak získali výborné 5. miesta na EO Varšava, POL (umiestnenia počas OH 
kvalifikácie sú pre nich zvlášť cenné). Na ME 23 však podali nepresvedčivé výkony 
a prehrali v prvých kolách. 
 

Pretekári mohli mať lepšie výsledky v rankingu nebyť nevyužitých šancí  na 
viacerých turnajoch, kde poprehrávali tesné zápasy po vlastných chybách. Viacerí sú ešte 
v hre v kvalifikácii na OH, avšak podobné „výpadky“ v príprave alebo na turnajoch si už 
nemôžeme dovoliť. 
 
IJF ranking ku koncu roka 2019:  
-66kg Matej Poliak 49. 
-81kg Filip Štancel 49. 
-90kg Milan Randl 40. 
-90kg Peter Žilka  25. 
-90kg Miroslav Blahušiak 159. 
-100kg Matej Hajas 105. (po GP HUN nepokračoval v kvalifikácii) 
-100kg Márius Fízeľ 78. 
-57kg Viktória Majorošová          126. (dlhodobé zranenie) 
 
Reprezentácia U21: 
 Najlepšie výkony na turnajoch EPJ dosahoval Márius Fízeľ, -100kg, ktorý vyhral 3 
turnaje EPJ a získal jedno 3. miesto. Pred vrcholnými podujatiami bol 2. vo svetovom 
rankingu. Na vrcholných podujatiach však neuniesol tlak, s ktorým sa nedokázal vyrovnať. 
Na MSJ obsadil síce pekné 7. miesto ale ambície boli vyššie. Príjemným „prekvapením“ boli 
výborné výkony Barta a Banského na MEJ, kde Bartovi chýbalo málo do medaile (obsadil 5. 
miesto po vynikajúcom bojovnom výkone) a Banský po výbornom výkone obsadil pekné 7. 
miesto. Viac sa čakalo od Turaca a Geršiovej ale nepodarilo sa im presadiť sa. Barto podal 
dobrý výkon aj na MSJ, kde mu chýbalo kus šťastia alebo skôr priazne rozhodcov. 
 

Juniorská reprezentácia pod vedením reprezentačného trénera Jozefa Krnáča dokázala 
urobiť výrazný posun na vrcholných podujatiach a členovia reprezentačného družstva môžu 
byť základom tímu do ďalšieho olympijského cyklu. 
 
Reprezentácia U18: 
 Reprezentácia U18 mala v roku 2019 až tri vrcholy – MEd, EYOF a MSd. Lídrom bol 
Benjamín Maťašeje, ktorý podával stabilné výkony na turnajoch EPd kde získal 3 medailové 
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umiestnenia. Tesne pred MEd mu trhali zuby „múdrosti“ a výkony na MEd a EYOF boli 
značne slabé. Na EYOFe však zabrali pekne Samuel Ret a Viktor Ádám ktorí získali 7. 
miesta a Miloš Krajči 9. miesto. Maťašeje však zabojoval na októbrovom MSd v Almate, 
KAZ a o tretie miesto prehral v GS po veľmi vyrovnanom zápase. Maťašeje skončil rok na 4. 
mieste v rankingu IJF dorastencov a je ešte v kategórii U18 v roku 2020. Silvia Tománková 
obsadila 3. miesto na EP v Antaylyi, TUR avšak na vrcholných podujatiach sa jej veľmi 
nedarilo aj kvôli častým zdravotným problémom.  
 

Dôležité je, že do juniorskej reprezentácie prešli viacerí pretekári, z ktorými sa dá 
rátať do budúcnosti. 
 
CTM: 
 CTM-ky pracovali na dobrej úrovni a na viacerých akciách spolupracovali 
s reprezentáciou U18. Vedenie pretekárov CTM v jednotlivých regiónoch  a ich smerovanie 
do reprezentácie U18 je kľúčové v napredovaniu talentovaných pretekárov, ktorí majú 
v prvom rade záujem na práci na sebe. 
 
 
 Záver 

V rámci porovnania s ostatnými športmi na Slovensku je pre judo dobré, že ako 
olympijský šport máme po výsledkoch v roku 2019 až piatich pretekárov v TOP tíme  
(Randl, Fízeľ, Barto, Banský, Maťašeje) a troch v juniorskom JOT tíme (Barto, Maťašeje, 
Geršiová). Aj napriek nesplnenému cieľu (traja pretekári do 30. miesta IJF rankingu) máme 
zatiaľ v prvej 100 IJF rankingu 5 pretekárov, z toho Žilka je na postupovej pozícii na OH 
(dnes už 2021). 

V porovnaní s nedávnou minulosťou vidno u väčšiny pretekárov posun v myslení, 
cieľavedomosti, dodržiavania životosprávy a snahe zlepšovať sa vo všetkých zložkách 
prípravy. 

Len spoločná práca nás všetkých posunie nás a našich pretekárov dopredu. 
 

 
V Banskej Bystrici,  Vypracoval: Ján Gregor, ml. 

1.9.2020  0907 413 287, jangregor77@gmail.com  
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