
JUDO   CLUB   ZTS   MARTIN – CTM SEVER 
ČSA 10,  03601  MARTIN,  SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          
                 

   

  SPRÁVA ČINNOSTI  CTM  SEVER   ZA ROK 2020 
 

                  

                 Hlavný tréner    : Šenkár Miroslav  - JC ZTS Martin 

                                            Lipová 54 Martin 03608 

                                            senkar@tipnet.sk 

                                            Mob.:   0905294330                             

               

               Realizačný tím   :  Ivan RÝDZY                -    SPARTAK DUBNICA N/V                                              

                                             Ivan MINARIK            -   JC ZTS MARTIN  

                                             Stanislav KUCHÁR     -   JS KYSUCKE N/MESTO 

                                             Peter POZNIK              -  JK SPARTA POV.BYSTRICA 

                                             Ľudovít ŠKULTETY   -  TJ SOKOL PRIEVIDZA 

                                             Peter KORBEL ml.      -  TJ ML.ŽILINA 

                                             Ján   PETEJA                -  TJ SL.ŽILINA 

 
           
 

CIELE CTM  SEVER PRE ROK 2020  

 

 

Hlavným zámerom pri zostavovaní plánu , výbere pretekárov a pretekárok  na rok 

2020 bolo pripraviť sa na EYOF 2021 v Banskej Bystrici .Vybrať  čo najviac pretekárov 

ročníkov  2004 – 2005/ príloha č.1/. 

Vo výbere bolo až 9 pretekárov 2004-2005,1pretekárka 2003 a 6 mladších pretekárov 

2006-2007. 
 

 

     

 

 

PLÁN AKCII A ČERPANIE ROZPOČTU/príloha č.2,príloha č.4/ 

 

 

Rok 2020 sme začali veľmi dobre, Na akciách /príloha č.2/v januári a februári boli 

naplánované VT  v spolupráci s reprezentačným výberom , CTM VYCHOD a CTM JUH 

v Banskej Bystrici a Bratislave. Účasť nominovaných pretekárov a pretekárok CTM SEVER 

bola veľmi dobrá ,skoro na 100%.Začiatkom marca kvôli pandémii  COVID 19 sa zrušili 

všetky akcie .Trošku nádeje bolo v lete ,kedy sme stihli absolvovať  dalšie dva VT a tým sa aj 

skončil rok 2020. 

        Naplánované  akcie sa podarilo sa podarilo zabezpečiť najmä veľmi dobrou 

spoluprácou s TJ MLADOSŤ ŽILINA, ktorá mala najviac pretekárov vo výbere CTM 

SEVER .Na akcie  zabezpečila klubový mikrobus a veľkým prínosom bola účasť trénera 

Petra KORBELA ml. ako aj pretekárov na náklady klubu. Z tejto kategórie o nomináciu do 

výberu CTM SEVER zabojovala najviac Nina KOTVASOVÁ /roč.2005/ 

                 Na zúčastnených akciách spolu s reprezentáciou bolo u našich pretekárov vidieť 

chuť pracovať na sebe a približovať sa k reprezentantom. Chorôbky a drobné zranenia ku 

koncu VT nebolo vidieť a pracovali počas celého VT, čo ma veľmi potešilo. 

 

 



 

 
 

          DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY  

 

          S výberom  CTM SEVER sme sa stihli zúčastniť iba jedného turnaja a to :ČESKÝ 

POHÁR OSTRAVA 29.2.2020 /príloha č.3/ 

         Čakal som aspoň jednu medailu ,ale zaostali sme za očakávaniami a s dvoma výhrami 

sa najlepšie umiestnila Vanesa SABADKOVA / Spartak DUBNICA N/V/ -  obsadila 7 

miesto ako aj Nikola ČELKOVÁ/Sparta Považská Bystrica/. 

         

 

ZÁVER 

          Vo výbere CTM SEVER 2021 sa udrží veľká časť pretekárov z výberu 2020,bude len 

na nich ako sa vysporiadajú  s prerušovaním sezóny a ako príjdu  pripravený na VT po 

uvoľnení opatrení po pandémii  COVID  19. Pre kluby ,ktoré nemajú vlastnú telocvičňu 

a nemajú možnosti trénovať na tatami je ťažké udržať pripravených pretekárov aspoň v takej 

výkonnosti akú mali v tomto roku a o to je viac dorazu na individuálne trénovanie 

a motivovanie pretekárov sa pripravovať na začiatok sezóny.  

         Spokojný som bol s prístupom a výkonmi na akciách : 

KUBICA,HAJNECKY,MACOVÁ/Martin/,SEKOVA/Pov.Bystrica/,SABADKOVA/Dubnica

/,ŠKVARENINOVA,BABČANSKA,KOČUTA,MILOVÁ /Žilina/, KLOPAN/Prievidza 

         Viac aktivity a bojovnosti som očakával  : 

KOTRČ /Kysucké n/m/HOMOLA,/Prievidza/,FRIČ,ZVRŠKOVEC/Žilina/. 

         Za svojimi možnosťami zaostali: 

STOLARIK,/Martin/ ,ČELKOVÁ/ Považská Bystrica/. 

        Z pretekárov ,ktorí neboli zaradení vo výbere CTM SEVER 2020 a za krátku sezónu  

zabojovali , dostanú možnosť v 2021 : KOTVASOVÁ Nina nar 2005/ TJ Ml.Žilina/ 

a LAZAR Milan nar.2008 / JC ZTS Martin/. 

         

 

 
  

V Martine  31.12.2020  

 

 

                                                                                                   Šenkár Miroslav 

                                                                                                    tréner CTM SEVER                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


