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SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

TEL.: 0910 729 433     E-MAIL:  SZJ@JUDO.SK     WEB:  WWW.JUDO.SK 

 

 

                      Zápisnica zo zasadnutia RRT. 

                                   Dňa 31.8.2021. 

 

 

Prítomní:   Ján Krišanda, Pavol Krejčí, Ján Gregor, Jozef Krnáč, Branislav Slaný, 

Rastislav Mezovský, Jozef Tománek, Gabo Čopák, Martin Hajás, Miroslav 

Šenkár, Martin Tománek, Branislav Babic, Marek Matuszek. 

 

Program zasadnutia:  

 

1.   Otvorenie.                                                                                        J. Krišanda 

2.   Vyhodnotenie kvalifikácie na OH 2020.                                         J. Gregor 

3.   Návrhy na zlepšenie fungovania reprezentácií a CTM. 

4.   Diskusia. 

5.   Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie. 

 

      Predseda SZJ, pán Ján Krišanda, privítal prítomných na zasadnutí rozšírenej 

komisie RRT a odovzdal slovo Jánovi Gregorovi predsedovi RRT. 

 

2. Vyhodnotenie kvalifikácie na OH 2020. 

   Ján Gregor poinformoval prítomných o priebehu prípravy slovenskej 

reprezentácie na kvalifikačné turnaje na  OH 2020 pričom špecifikoval problémy 

jednotlivých pretekárov počas prípravy  a analyzoval dôvody prečo sa nedostal na OH 

ani jeden z možných uchádzačov. 

 

       Otázka od Jozefa Tománka na J. Gregora: 

     Akým spôsobom bude do budúcna pracovať reprezentačná príprava a na čom bude 

stavať? 

 

        Odpoveď J. Gregor: 

 Chceme stavať na juniorskej reprezentácii. Tu sa nám ukazuje lepšia disciplína, lepší 

prístupu k tréningovému procesu a životospráve u samotných pretekárov. 

 
3. Návrhy na zlepšenie fungovania reprezentácií a CTM plynule prešiel do 

diskusie.... . 

mailto:szj@judo.sk


Strana 2 z 2 

Ján Krišanda -  upozornil že sa nám stráca veľký počet pretekárov pri prechode 

z dorasteneckej do juniorskej kategórie čo bude mať vplyv na kvalitu juniorskej a neskôr 

seniorskej reprezentácie.... 

 

         Gabo Čopák – upozornil na veľký odliv detí (počas pandémie COVID) do iných športov. 

 

         Martin Tomanek – navrhol nech povie každý zo zúčastnených svoj návrh na zlepšenie 

situácie (príprava v reprezentácii a CTM) 

 

        Rasťo Mezovský- Navrhuje obmedziť financovanie presne stanovenými pravidlami, 

(percentami) ako a na čo sa môžu používať zdroje CTM. Navrhol že pripraví podklady k tím to 

pravidlám. 

 

        RRT- Navrhuje ponechať súčasný stav financovania CTM. 

 

Brano Babic -  poinformoval o činnosti ZCTM . 

 

Jozef Tomanek – upozornil na to že, financovanie ZCTM a teda  podpora pretekárov, ktorí sú 

v ZCTM nemá požadovaný výsledok. Ďalej poukázal na to že množstvo klubov a aj Judo klub 

Pezinok, kde financuje prípravu pretekárov z vlastných zdrojov prináša SZJ väčší prínos  

(úspešných reprezentantov). 

 

Na základe širokej debaty o činnosti ZCTM, RRT navrhuje prehodnotiť činnosť ZCTM 

a zvážiť iné využitie prostriedkov, ktoré sú poskytované ZCTM. 

 

RRT – Zadalo členom pripraviť návrh na pretrvanie,  alebo zrušenie  činnosti ZCTM. 

 

RRT  vyhodnotilo toto stretnutie,  rozšírenej rady RRT, ako prínosné a navrhlo aby sa  

ďalšie stretnutie rozšírenej RRT konalo v priebehu októbera 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

       Zapísal: Pavol Krejčí       Schválil: Ján Krišanda 


