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Ján Krišanda 

Predseda SZJ 

 

 

Vec: Stručné zhodnotenie roku 2020 a návrh rozpočtu na financovanie ZCTM Bratislava na 

rok 2021 

 

Začiatkom roka sa funkcie hlavného trénera ZCTM BA vzdal pán Krnáč. Jeho 

funkciu od 01.03.2020 prevzala Péterová. Druhým trénerom ostal pán Babic.  

V roku 2020 nás všetkých postihla vlna pandémie vírusu COVID 19, čo malo za 

následok prerušenie turnajov, sústredení či pravidelného tréningového procesu. Napriek tomu 

sa podarilo zo zaradených pretekárov v ZCTM BA v roku 2020 nominovať na vrcholné 

podujatia  piatim pretekárom. Menovite: Blahušiak Miroslav (ME 23 Poreč), Turac Denis 

(MEj a ME 23 Poreč), Bajtoš Jakub (MEd Riga), Jankovič Juraj (MEd Riga) a Gažiová 

Natália (MEd Riga). Zaradených pretekárov v ZCTM BA a ich výsledky za rok 2020 

prikladám v prílohe č.1. 

Tak ako pominulé roky aj tento rok sa z financií, ktoré boli schválené VV SZJ, ZCTM 

BA vyplácali mzdy trénerom a prenájom posilňovne v ŠH Mladosť v počte dvoch hodín za 

týždeň. V prílohe č.1 uvádzam celkové čerpanie financií za rok 2020.  

Keďže ZCTM BA nemá financie na prípravu ani na materiálne zabezpečenie, tak sa 

snažíme zabezpečiť účasť na domácich aj zahraničných akciách jednotlivých športovcov z 

iných zdrojov a to z džudo klubu STU Bratislava a NŠC. V rámci dopravy využívame 

mikrobusy STU a mikrobusy ŠG Ostredkova. 

 

Na rok 2021 predkladám návrh rozpočtu (príloha č.2) na jeho ďalšie financovanie 

v tom istom objeme ako v roku 2020. Jedná sa o náklady na prenájmy posilňovne v objeme 

dve hodiny týždenne. Po rekonštrukcii posilňovne stúpla cena na 60 € za hod. Tieto náklady 

nie sú v mesiacoch júl a august. Prenájom haly na tréningy džudo, zvyšné hodiny v 

posilňovni a regeneráciu vykrývajú STU Bratislava, NŠC Bratislava a SŠŠ Ostredkova. Tak 

ako aj v tomto roku aj v budúcom budú tieto prenájmy a služby trénerov využívať aj 

reprezentanti seniorskej kategórie Žilka, Randl a Majorošová.  

Návrh na zaradenie pretekárov do ZCTM BA na rok 2021 uvádzam v prílohe č.2. 

Taktiež ich týždenný tréningový harmonogram. Viacerí z nich sú žiakmi na SŠŠ Ostredkova, 

kde je džudo kmeňovým športom  a študentmi FTVŠ UK v Bratislave s odborom trénerstvo 

džuda. Taktiež viacerí sú zaradení v reprezentačných zložkách juniorov, dorastencov 

prípadne v NŠC a JOT teame.  

 

 

 

 

 

V Bratislave 14.12.2020      Mgr. Péterová Alexandra 
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