
Vyhodnotenie olympijskej kvalifikácie na OH 2020 
 

Základná myšlienka „Spolu do Tokia“:  

 

Vytvorenie tímu pre OH 2020 až 2024 na základe koordinácie centrálnej  prípravy a 

financovania reprezentačných družstiev seniorov a U21. 

 

OH 2016 

Mali sme jedného pretekára v TOP 100 v IJF rankingu: 

-90kg Milan Randl: 40. miesto  

 - 28 štartov OH kvalifikácie (2 roky) 

 

Randl nepostúpil, kedy skončil „prvý pod čiarou“.  

Na OH 2016 priamo postupovalo 22 pretekárov (22 mužov a 16 žien z každej kategórie + 

kontinentálne kvóty). 

 

OH 2020 (v roku 2021) 

-90kg Peter Žilka 35. miesto  

 – 23 štartov (3 roky) 

Žilka vypadol z kontinentálnej kvóty na poslednom turnaji (MS Budapest) a ostal „prvý pod 

čiarou“. 

 

-90kg Milan Randl 38. miesto  

 – 23 štartov (3 roky) 

-66kg Matej Poliak 43. miesto  

 – 26 štartov (3 roky) 

-81kg Filip Štancel 58. miesto (neštartoval prakticky od MS 2019 na veľkých 

turnajoch pre rôzne zranenia – aspoň nie riadne 

pripravený) – najlepšie bol na 46. mieste IJF rankingu 

 - 15 štartov (3 roky) + 4 štarty na EO 

 

-100kg Márius Fízeľ 78. miesto OH rankingu na konci roka 2019  – pri 

mladých pretekároch vstupujúcich do rankingu bol 

dôležitý OH ranking 2019 (po „korone“ prešiel do 

kategórie +100kg).  

-100kg Matej Hajas 83. miesto IJF ranking na konci roka 2018  

 - 8 štartov (3 roky) + 4 štarty na EO 

-57kg Viktória Majorošová 73. miesto IJF ranking na konci roka 2018 

-52kg Andrea Krišandová 2019 – základný vojenský výcvik 

 2020 - materská 



 

Na OH 2020 priamo postupovalo už len 18 pretekárov (18 mužov a 18 žien z každej 

kategórie + kontinentálne kvóty). 

 

Záver kvalifikácie z rôznych dôvodov absolvovali už len traja pretekári (Poliak, Žilka, Randl). 

Je dobré, že sa dokázali dostať na úroveň okolo 40. miesta v IJF rankingu – vyššie 

umiestnenie je výsledok mnohých detailov, ktoré rozoberám pri hodnoteniach jednotlivých 

pretekárov počas kvalifikácie. 

 

Príprava: 
 

Čo sa týka zabezpečenia športovej prípravy ohľadom prípravy (spoločné sústredenia, 

kondičná príprava, kvalitné zahraničné sústredenia a zabezpečenie zdrojov pre účasť na 

turnajoch) sme sa v poslednom OH cykle značne posunuli. Môžem povedať, že naši pretekári 

mali dobrú prípravu porovnateľnú s inými krajinami. Je to z veľkej časti o vôli a snahe využiť 

existujúce zdroje, kontakty a samozrejme možnosti. RTC bol rozdelený na bloky v rámci 

ktorých prebiehala príprava. 

 

V spolupráci so SZJ, TOP tímami,  VŠC DUKLA a v menšej miere s NŠC sa nám podarilo každý 

rok v maximálnej možnej miere zabezpečiť prípravu – tak ako som písal v „Spolu do Tokia“. 

Samozrejmosťou bola účasť fyzioterapeuta VŠC na takmer všetkých sústredeniach, ktorého 

služby využívali všetci pretekári (teda mohli, pokiaľ mali záujem). Nie je to o masírovaní ale 

o príprave na tréningy, práca po tréningoch, práca pri poúrazových stavoch, každodenné 

cvičenia (niektorí pretekári aj 2 krát za deň), DNS a pod. 

 

Zabezpečili sme špičkové sústredenia v džudisticky vyspelých krajinách – okrem OTC to boli 

Netanya, ISR, Ulaanbaatar, MGL, Koln, GER, Tokio, JPN, Osaka, JPN, Gori, GEO... Vždy sme sa 

snažili „pribaliť“ mladých pretekárov aby tak využili tieto možnosti a mohli džudisticky rásť. 

 

Naplno sme využívali program IJF support na zabezpečenie účasti na vybraných turnajoch 

(IJF hradí po odsúhlasení letenky a pobyt pre výpravu, resp. Vybraných pretekárov): 

2016 – GP Almaty, KAZ a GS Baku, AZE 

2017 – GS Tokio, JPN 

2018 – GP Cancun, MEX 

2019 – GP Montreal, CAN a GS Osaka, JPN 

2021 – GS Tashkent, UZB a GS Kazan, RUS 

 

Konexie a dobré vzťahy nám pomohli zaradiť do EJU support (program EJU – hradia 

pobytové náklady na OTC) 3 pretekárov (Poliak, Žilka, Majorošová a neskôr Štancel). 

 



Ušetrili, resp. využili sme programy, ktoré nám umožnili prípravu za desiatky tisíc euro ročne, 

keďže ani pri využití všetkých domácich zdrojov to na riadnu prípravu nestačí. 

 

 OH 
solidarita 

TOP 
tím*** 

SZJ VŚC** NŚC SPOLU: 

2017  5 000 16 000 31 000 5 300 57 300€ 

2018 6 000 25000 20 000 20 500 1 830 73 330€ 

2019 9 000 56 000 20 000 29 000 1 000 115 000€ 

2020* 9 000 25 000 20 000 40 000 0 94 000€ 

2021 5 000 32 500 20 000 42 000  99 500€ 

*v roku 2020 sme presúvali financie zo seniorskej zložky SZJ (nákup mikrobusu), taktiež z VŠC 

na položky materiál a kapitálové výdaje; TOP tímy sa využívali do marca 2021 

**Z rozpočtu VŠC sú financované aj vekové kategórie U21 a U18 – zaradení pretekári.  

*** Z rozpočtu TOP tím a SZJ boli na viacero akciách financovaní pretekári U21. 

 

Detailnejšie zhodnotím 7 najvyššie postavených pretekárov v rankingu IJF. 

 

-90kg Peter Žilka 
2017 

Žilka mal úspešný úvod roka, kedy získal prvé medaile na turnajoch SP: 

2. miesto EO Katowice, POL 

3. miesto AO Cassablanca, MAR 

Slušné výkony podal na MS Budapest a v závere roka na GS Tokio – 9. miesto. Bolo vidno 

u neho rast výkonnosti. Od začiatku roka bol zamestnaný vo VŠC DUKLA ale trénovať ostal 

v Bratislave pod trénerom Jozefom Krnáčom – bola to nová koncepcia, kedy sa podporila 

tréningová skupina v Bratislave a mohli sa tak pretekári profesionálne pripravovať nielen 

v Banskej Bystrici. 

 

2018 

Na začiatku roka podal dobrý výkon na: 

7. miesto GS Tunis, TUN 

Avšak potom mal tréningové výpadky najskôr kvôli štúdiu a potom. Neabsolvoval VT 

Zakopane (bol nominovaný ale na poslednú chvíľu sa ospravedlnil kvôli „existenčnej“ 

skúške). Potom sa však odmlčal mne a aj trénerovi Krnáčovi na 2 týždne a museli sme za 

neho na GS + VT Paris nominovať narýchlo Hajasa, keďže to už bolo zaplatené. V priebehu 

prvého polroka mal viacero tréningových výpadkov. Na turnajoch a na ME bolo vidno pokles 

výkonnosti a mal som s ním vážny pohovor.  

V máji 2018 začala OH kvalifikácia. 

Druhú časť prípravy – viacero výborných sústredení (Štrbské Pleso, BB, OTC Poreč, VT 

Netanya, Izola, VT Brugg) zobral vážne (boli sme prakticky celý čas na sústredeniach) a podal 

výborný výkon na MS Baku (množstvo bodov do rankingu): 

9. miesto MS Baku, AZE  



A hlavne potom výborný výkon na novembrovom GP Hague, NED, kde porazil viacero 

pretekárov svetovej úrovne. 

7. miesto GP Cancun, MEX 

3. miesto GP Hague, NED 

Žilka mal výbornú formu a je škoda, že nás vtedajší generálny sekretár zabudol nahlásiť do 

JUDOBASE na GS Abu Dhabi, UAE kde sme tým pádom nemohli štartovať. 

 

2019 

Úvod roka mal znova slabší a prehral napríklad s Nhabalim, s ktorým na GP Hague jasne 

dominoval – na GP Tel Aviv však bol od začiatku slabší. Na turnajoch sa nevedel presadiť – 

evidentne mu dochádzali sily v záveroch zápasov, čo vychádzalo aj z jeho nízkej hmotnosti. 

Po výbornej príprave na EH Minsk – VT Št. Pleso, OTC Minsk, VT Ulaanbaatar sa to prejavilo 

naplno: na EH Minsk a následnom GP Montreal mal cca 87kg a na súperov fyzicky nestíhal 

v záveroch zápasov. 

Dohodli sme sa, že si vyrieši osobné problémy a nachystá sa na MS Tokio – vynechal letné 

turnaje GP (išiel len sústredenia) a na MS podal vcelku dobrý výkon – v 3. kole prehral 

s japonskou jednotkou Mukaiom, JPN vo vyrovnanom zápase. Následne sme ho nominovali 

na GP Taskent, kde získal svoju druhú medailu: 

3. miesto GP Tashkent, UZB 

A pokračoval dobrými výkonmi: 

GS Abu Dhabi, UAE (porazil silného Kochmana, ISR) 

7. miesto OO Perth, AUS – body ako na GP 

V závere roka absolvoval turnaj Masters v Qing Dao, CHN, kde mal dobrý zápas so Zgangom, 

TUR, s ktorým v závere zápasu vyrovnal wazari a škoda, že mu súper ušiel z osaekomi. V GS 

mal však viac síl TUR. 

 

2020 

V roku 2020 sme sa chceli sústrediť na záver kvalifikácie (koniec mal byť v máji) a sústredili 
sme sa na prípravu. Po dobrých sústredeniach sme museli všetci plány meniť kvôli korone. 
Počas celoštátneho lock downu sa pripravoval doma v Martine. Spoločná príprava začala až 
v júli v Banskej Bystrici; dovtedy sa pripravoval v Bratislave od konca mája. Vyhral dobre 
obsadený MT SNP, kde porazil medailistov z turnajov SP a za ním skončil aj Nikiforov, BEL – 
Majster Európy, 2. miesto MS): 
1. miesto MT SNP Banská Bystrica, -100kg 
V závere prípravy pred ME dostal COVID-19 a na ME štartoval tesne po chorobe: 
9. miesto – prehral v postupe do štvrťfinále s Majdovom, SER. 
 
2021 
Od začiatku roka sa nevedel presadiť voči silnejším súperom, aj keď mal ťažké losy: na 
Masters – Toth, HUN, GS Tashkent – Gwak, KOR, ME Lisabon – Zgank, TUR, GS Kazan – 
Murao, JPN, MS Budapest – Klammert. 
Viac mrzelo to, že v zápasoch evidentne kondične nestíhal a nevedel sa agresívnejšie pobiť 
o úchop. Keď aj prešiel prvým kolom, v druhom so silnejším súperom už nemal síl. 



Vyvrcholilo to na MS, kde s Klammertom síce prehrával po minúte na wazari ale viedol na 2 
šídá a a za 1´40´´ nedokázal už urobiť tlak na súpera ani zaútočiť (prehral s ním prvý krát). 
Z kontinentálne kvóty vypadol až na MS Budapest a ostal ako „prvý pod čiarou“. 
 

Peter Žilka je veľký talent slovenského džuda – možno najväčší za posledné obdobie. Od 
začiatku kvalifikácie, kedy tesne prehrával s TOP pretekármi vo vyrovnaných zápasoch som 
sa mu snažil vysvetliť, že ďalší krok je on sám – profesionálny prístup ku svojim 
povinnostiam. Stále však ostávalo pri tom, že chýbal kúsok, pretože to nebol ochotný zo seba 
vydať na tréningoch – hlavne počas domácej prípravy. Problémy začali v prvom polroku 2018 
aj keď sa potom spamätal a mal svoje najlepšie obdobie – od MS. Po koronovej pauze sa síce 
vrátil oddýchnutý ale evidentne (mimo MT SNP, kde podal vynikajúci výkon) nie úplne 
nastavený na podávanie maximálnych výkonov. K tomu ochorel pred ME na COVID-19. 
V roku 2021 sa prejavil naplno jeho postoj k príprave (hlavne domácej) počas posledných 
troch rokov a nedokázal vyhrať ani jeden zápas s top pretekármi (to koniec koncov od roku 
2018 – GP Hague). Musím žiaľ konštatovať, že v Bratislave nedokázali udržať jeho domácu 
tréningovú disciplínu pod kontrolou, aj keď na druhej strane je to dospelý človek 
(profesionál) a má si zvážiť priority. Pokiaľ má pokračovať vo VŠC DUKLA a tým zrejme aj 
v reprezentácii, tak len pod podmienkou kompletnej prípravy v Banskej Bystrici. Uvidíme ako 
sa k tomu postaví a či nájde motiváciu na to aby sa pripravoval zodpovedne do ďalšej sezóny. 

 
 

-66kg Matej Poliak 
2017 
Začiatkom roka podával nepresvedčivé výkony a dali sme mu šancu ešte na GP Tbilisi, kde sa 
mohol nominovať na ME. Na poslednom turnaji pred ME podal výborný výkon a pokračoval 
v tom aj na ME, kde porazil viacero pretekárov svetovej špičky: 
5. miesto GP Tbilisi, GEO 
3. miesto ME Varšava, POL 
V druhej časti prípravy sa zranil na júnovom OTC Poreč – operácia ramena. Na základe 
výsledku na ME bol prijatý do VŠC DUKLA (s tým, že ostane trénovať v Bratislave)  na 
vojenské miesto a po rekonvalescencii absolvoval základný vojenský výcvik, takže bez džuda 
bol od júna do decembra. 
 
2018 
Začiatkom roka sme sa sústredili na prípravu a sústredenia a svoj prvý štart absolvoval až na 
GP Antalya, TUR v apríli, kde podal solídny výkon a rozhodcovia mu neuznali jasný hod 
(potvrdili to na OTC aj Blach, De Moore a turecký hlavný rozhodca). 
9. miesto GP Antalya, TUR 
V máji 2018 začala OH kvalifikácia 

Absolvovali sme dobrú letnú prípravu. Na MS Baku, AZE prehral zápas s pretekárom 
z Mozambiku, avšak aj tu mu po zápase maďarský rozhodca sám poslal foto, že to nemalo 
platiť – súper hádzal s obtočenou nohou dozadu – prečo to však uznal nepovedal. 
Dobrý výkon podal na GP Cancun, kde porazil veľmi dobrých súperov a bil sa naozaj dobre: 
5. miesto GP Cancun, MEX. 



Na viacerých turnajoch v roku podal kolísavé výkony (to robil v podstate od juniorov – jeden 
turnaj super, druhý slabo) a pár krát doplatil na zmeny pravidiel, prípadne kontroverzné 
rozhodnutia.  
 
2019 
V prvom polroku mal na turnajoch nevyrovnané výkony, kedy sa nedokázal výraznejšie 
presadiť a dostať sa do finálových bojov. Často prehrával vyrovnané súboje po vlastných 
chybách. Obsadil však 3 x 9. miesto na GP Tel Aviv, GS Yekaterinburg a GP Antalya. 
Absolvoval výbornú letnú prípravu ale nedokázal vyhrať zápas na piatich turnajoch za sebou 
– riešili sme situáciu aj s psychológom a musel sa vyrovnať, respektíve zmeniť prístup 
k zápasom na tréningu aj na turnajoch (zväzoval ho strach z prehry – avšak aj na tréningoch – 
mal pocit, že si nesmie za žiadnych okolností padnúť a potom to bolo celé ustráchané). Na 
tréningoch sa to postupne darilo ale na turnaji to dokázal až na OO Perth v novembri, kde 
porazil viacerých top džudistov: 
5. miesto OO Perth, AUS – body ako na GP 
A podal výborný výkon na GS Osaka, kde prehral až s dvojnásobným majstrom sveta Abem, 
JPN: 
9. miesto GS Osaka 
V júni sa z vlastnej iniciatívy presťahoval do Banskej Bystrice a začal sa pripravovať na DUKLE. 
 
2020 
Tak ako u Žilku sme sa rozhodli orientovať sa na záverečné turnaje kvalifikácie avšak korona 
plány zmenila. Turnaje začiatkom roka pretekári absolvovali z plnej prípravy a na GS Paríž 
prehral v treťom kole v 2´ GS s Iadovom, UKR. Počas lock downu sme a pripravovali spoločne 
v Banskej Bystrici – kondičná príprava. Kondične a silovo bol po dlhej príprave výborne 
pripravený a na turnajoch v Banskej Bystrici a Brne potvrdil dobré nastavenie aj na tatami. 
Koncom septembra ochorel na covid-19 a postupne sme sa chceli pripraviť na GS Budapešť 
a hlavne ME Praha. Prípravu skomplikovali problémy s pocitom vyčerpanosti na a po každom 
tréningu, vysokými pulzami a veľmi pomalou regeneráciou. Po úprave hmotnosti na GS 
Budapešť bol vo veľmi zlom stave a museli sme prerobiť celú prípravu. Pomocnú ruku podali 
kolegovia z iných reprezentácií, ktorí nám poskytli interné materiály k rekonvalescencii po 
ochorení covid-19 a takisto absolvoval viacero špecializovaných vyšetrení. Postupným 
zvyšovaním záťaže sme ho dostali do „formy“ pred ME, kde však len 7 dní pre štartom 
absolvoval tréning s plnou záťažou. Na ME Praha, CZE napriek tomu podal dobrý výkon 
a prehral v postupe do štvrťfinále s neskorším víťazom z AZE vo veľmi vyrovnanom zápase, 
ktorý rozhodol jeden moment, kde na chvíľu stratil Poliak kontrolu nad súperom. 
 
2021 
Na začiatku roka mal bližšie k priamemu postupu na OH ako Peter Žilka. Na turnajoch bolo 
vidno, že si verí a je dobre pripravený. Takisto už nemal problémy s „prvými zápasmi“ a vedel 
sa dobre biť s top pretekármi od prvého kola. Výborný výkon podal v Tashkente: 
7. miesto GS Tashkent, UZB 
Výborne zápasil aj na GS Kazan, RUS kde v prvom zápase s neskorším víťazom Chopanovom, 
RUS hodil súpera do „čistého“ mosta ale rozhodcovia dali len wazari. To isté bolo 
v Tashkente, kde hodil Sherikzhanova, KAZ v repasáži na čistý chrbát. Oba zápasy však 
nedokázal udržať a prehral. Na ME Lisabon tiež vyhrával so silným Shikalizadhom, AZE na 
wazari ale neudržal to. 



Na MS Budapest porazil v prvom zápase legendu svetového džuda Zantaraaiu, UKR a neskôr 
prehral s kontroverznom zápase s Francúzom. Bola to škoda, lebo pri tejto forme sme mohli 
pomýšľať na postup na OH a dobrý výsledok na MS. 
 

Poliak džudisticky dospel a veľká škoda niektorých zápasov v tomto roku – či už hodnotenie 
zo strany rozhodcov alebo chyby, ktorými prehral zápasy kde viedol. Možno len trochu 
športového šťastia v závere kvalifikácie.  Z našich „starších“ pretekárov sa najviac posunul, 
ale musí ešte popracovať na koncentrácii a vedení zápasu keď vyhráva – je to skôr 
o nastavení ako na kondícii alebo sile. Určite patrí do tímu smerom k OH 2024. Kondične je 
pripravený na vysokej úrovni a už musí vystupovať sebavedomejšie na turnajoch. Je 
v najlepších džudistických rokoch, vo vynikajúcej kondícii a vysokej technickej vyspelosti. 

 

 

-90kg Milan Randl 
 

2017 

Po neúspešnej kvalifikácii na OH 2016 prešiel do váhovej kategórie -100kg. Dokázal urobiť 

slušné zápasy a napríklad na GP Zahreb obsadil 5. miesto. 

5. miesto GP Zahreb, CRO 2016 

Avšak na súperov zo svetovej špičky mal stále málo kilo (cca 102kg) a aj jeho džudo nebolo 

na túto kategóriu stavané. 

 

2018 

Po ME Tel Aviv usúdil, že pokiaľ chce urobiť dobrý výsledok a prípadne sa nominovať na OH, 

musí znova prejsť do kategórie -90kg.  

V máji 2018 začala OH kvalifikácia 

Hneď na prvých dvoch turnajoch bolo vidno, že je to dobrý krok: 

7. miesto GP Zahreb, CRO 

9. miesto GP Budapest, HUN 

Škoda, že na MS sa necítil dobre a podal slabší výkon. Po narodení dcérky mal po MS dlhšiu 

pauzu a pripravovali sme sa na rok 2019. 

 

2019 

Dobrý výkon podal na GS Dusseldorf, kde v dobrom zápase prehral až so Silva Morales, CUB: 

9. miesto GS Dusseldorf, GER. Sadla mu dobrá príprava na EH Minsk (VT Tatry, Minsk, 

Ulaanbaatar) a podal výborné výkony na troch po sebe idúcich podujatiach: 

7. miesto EH Minsk, BLR (škoda prehry na tretie šido v poslednej sekunde v repasáži, kedy 

suverénne vyhrával na wazari) 

3. miesto GP Montreal, CAN 

Štartoval aj na GP Budapest – po prílete z GP a VT Montreal – vyhral síce 2 zápasy a obsadil 

9. miesto a GP Zahreb. Mali sme sa radšej sústrediť na prípravu na MS Tokio, JPN, ktoré boli 

pre neho dôležitejšie. Myslím, že veľa štartov Randlovi v tomto veku a s týmito skúsenosťami 



už škodí a na MS vypadol po pár sekundách so silným Bozbaevom, KAZ. Záver roka už mal 

slabý a na turnajoch sa už nevedel presadiť. 

Jeho dobré výsledky však nakopli Žilku. 

 

2020 

Začiatok sme venovali príprave a neskôr bol počas lock downu doma v Pezinku a pripravoval 

sa individuálne. Po letnej príprave vyhral MT Brno, kde porazil českú jednotku Klammerta. 

Pred ME Praha prekonal COVID-19 a prehral v závere s Estónskym pretekárom. V závere roka 

absolvoval sústredenie v Izraeli a pripravoval sa na záver kvalifikácie. Od septembra sa 

z rodinných dôvodov v rámci domácej prípravy striedavo pripravuje v Bratislave a v Banskej 

Bystrici. 

 

2021 

Hneď na prvom turnaji podal vynikajúci výkon a porazil aj svetovú štvorku Gviniaschviliho, 

GEO a dostal sa do hry o OH: 

5. miesto GS Tel Aviv, ISR 

Na GS Takskent prehral s neskorším víťazom Nagasawa, JPN vo vyrovnanom súboji 

ovplyvnenom rozhodcami (šido Japonec nemôže dostať). Neskoršie turnaje už nezvládal 

dobre – na ME Lisabon mal slabší deň, kde sa vytrápil so súperom z Islandu a prehral 

s Igolnikovom, RUS. Na GS Kazan prehral po 30´´ s Trippelom, GER, ktorého pred tým dva 

krát porazil. Na MS Budapest, HUN som mu dával veľkú nádej, keďže bol dobre pripravený 

(výborné výkony na sústredeniach) a v celku vyhovujúcemu losu. Nezvládol však zápas 

s pohyblivým Peruáncom a vypadol v 1. kole. 

 

Randl je veľký profesionál a ide príkladom ostatným pretekárom. O to viac ma mrzia 

„zbytočné“ prehry po veľkých taktických a technických chybách vo vyhratých zápasoch, 

respektíve zápasoch kde mal do určitého momentu veľkú prevahu (záver OH kvalifikácie 

2016, GP Cancun 2018, GS Paris 2019,  GS Dusseldorf 2019, EH Minsk 2019, ME Praha 2020, 

či MS Budapest 2021). Stále však dokáže poraziť súperov zo svetovej špičky a na tréningoch 

odvádza maximum. Oproti minulej kvalifikácii mal menej štartov (takisto sa nebil ligy) ale 

myslím, že účasť na niektorých turnajoch bola pre neho stále navyše a mohol sa spoľahnúť 

na to, že sa vie dobre pripraviť a nie štartovať na čo najviac turnajoch. Sedí mu systematická 

dlhšia príprava a dúfam, že sa takto bude vedieť pripraviť ešte na rok 2022. Momentálne je 

po artroskopii kolena a v procese rekonvalescencie. 

 

-81kg Filip Štancel 
Filip sa koncom roka 2016 rozhodol presťahovať sa do Vranova nad Topľou a venovať sa 

svojej mladej rodine. V polovici roka 2018 však našiel novú motiváciu vrátiť sa do súťažného 

džuda a zabojovať v OH kvalifikácii. 

 

2018 



Dododli sme sa na financovaní prípravy ktorú z veľkej časti (cca 90%) do MS Baku pokrylo 

MŠK Vranov nad Topľou. Podal výborný výkon na GP Budapest: 

9. miesto GP Budapest, HUN 

7. miesto EP Bratislava – vtedy výborne obsadenom (zranil sa a musel odstúpiť zo súťaže) 

Na MS Baku, AZE zápasil prakticky jednou rukou a vyhral jeden zápas. Po neskoršom: 

9. mieste GP Hague, NED sa dostal na 83. Miesto v rankingu IJF za 5 mesiacov. 

Za dobré výkony a profesionálny prístup bol znova zamestnaný vo VŠC DUKLA. 

 

2019 

Začal štartom na turnaji SP aby sa dostal do zápasovej formy a podal hneď dobré výkony: 

5. miesto EO Ovidelas, POR 

7. miesto EO Cluj, ROU 

Na ostatných turnajoch sa však trápil, hlavne preto, že nemal súvislú prípravu pre zranenia 

(členok, rameno...). Najvážnejšie prišlo posunutie krčných stavcov o skoro 2 cm – 

nasledovala dlhšia rekonvalescencia s fyzioterapeutmi. Dal sa dokopy ale na EH Minsk 

štartoval prakticky bez prípravy. Cez leto sme sa sústredili na prípravu a na MS podal výborný 

výkon, kde prehral až s neskorším finalistom Cassem, BEL (v súčasnosti svetový jednotka): 

9. miesto MS Tokio, JPN 

V závere roka sa sústredil na domácu prípravu a doliečenie, keďže družka Andrea Krišandová 

bola na základnom vojenskom kurze. 

 

2020 

Orientovali sme sa na záver kvalifikácie (apríl, máj) ale tak ako u ostatných sme museli plány 

zmeniť. Počas lock downu sme pokračovali v kondičnej príprave v Banskej Bystrici, kde si 

doliečil zranenia a stabilizoval problematické partie. Na prvom sústredení v BB si zranil rebrá. 

Zranenie bolo liečené MUDr. Cabanom, avšak stále sa to nezlepšovalo a na konci októbra 

navrhol operačné riešenie... Vypadol tak z celej letnej prípravy a taktiež z jesenných podujatí 

vrátane ME. Operáciu museli navyše opakovať, keďže rebro mu stále „vyskakovalo“. 

Následne dostal do rany baktériu a mal otvorenú ranu prakticky mesiac. 

 

2021 

V januári začal s džudom a bolo jasné, že mal dlhú pauzu a k tomu blok zo zranenia. Zlepšoval 

sa postupne z turnaja k turnaju a na sústredení v Šamoríne pred GS Kazan, RUS vyzeral byť už 

na dobrej ceste. Na poslednom tréningu sa mu obnovilo zranenie krčnej chrbtice a vypadol 

tak z GS Kazan ale aj MS Budapešť. 

 

Po jeho návrate v roku 2018 mu nemám čo vyčítať – pristupoval svedomito k tréningom, 

práci z fyzioterapeutmi, výborne kondične pripravený. Dosiahol slušné výsledky a mal 

výborný zápasový prejav, avšak nemal dlhšie súvislé obdobie bez zranení a tým nemohol 

systematicky výkonnostne rásť. Je škoda takéhoto talentovaného pretekára – zranenia sa 

s ním vliekli od dorasteneckej kategórie. 



 

-100kg Matej Hajas 
2017 

Sezóny nebola pre neho veľmi vydarená ale v tréningovej oblasti sa výrazne posunul a do 

prípravy daj všetko. Prerušil na jeden rok štúdium na VŠ aby sa mohol naplno venovať džudu. 

 

2018 

V tomto roku urobil pokrok aj na turnajoch, kde dokázal poraziť viacero kvalitných súperov 

a obsadil 9. miesta: 

9. miesto GP Tunis, TUN 

9. miesto EO Praha, CZE 

V máji 2018 začala OH kvalifikácia 

9. miesto GP Budapesť, HUN – kde podal veľmi dobrý výkon 

Prehrával väčšinou po vlastných chybách v zápasoch kde viedol, čo bola škoda, lebo mohol 

dosiahnuť oveľa lepšie výsledky aj v začatej OH kvalifikácii. Bol nominovaný aj na MS Baku , 

AZE, kde však prehral s úradujúcim majstrom sveta Wolfom, JPN. 

 

2019 

Rok začal dobrými výkonmi na turnajoch SP: 

5. miesto EO Ovidelas, POR 

9. miesto EO Varšava, POL 

9. miesto EO Cluj, ROU 

Avšak nestačilo to na nomináciu na EH Minsk, BLR (postup z rankingu IJF), kde ostal „prvý 

pod čiarou“. Tým vypadol aj z nominácie na MS Tokio, JPN.  

 

2020 

Pripravoval sa na nomináciu na ME a záver kvalifikácie. Cez lock down sa pripravoval 

v Banskej Bystrici spoločne so skupinou a začal pomáhať s mladšími pretekármi. V lete si 

zranil koleno na sústredení v Prahe a vypadol z nominácie na ME. Postupne sa viac zapájal do 

trénerskej činnosti, keďže sa nemohol kvôli zraneniu pripravovať na súťaže.  

 

2021 

Stále je dôležitou súčasťou tréningového procesu aj ako sparing pre „ťažšie“ váhy – hlavne 

Máriusa Fízeľa, Viktora Ádáma, Benjamína Maťašejeho. V súčasnosti sa venuje príprave 

mladých pretekárov – hlavne Ema Fízeľová, Adam Kossuth, Viktor Ádám, Benjamín Maťašeje, 

Alex Maruška a ďalších. 

 

Hajas doplatil na zbytočné chyby, ktoré ho stáli oveľa lepšie výsledky či už v kategórii U21 

alebo U23. Fyzicky aj technicky je to veľmi dobre disponovaný pretekár, avšak ako som 

spomínal vyššie robil na turnajoch veľké chyby v rozhodujúcich chvíľach. Tým, že sa nedostal 

na EH Minsk 2019, vypadol z kvalifikácie na OH a po „korona“ pauze prišli problémy s 



kolenom. Postupne začal spolupracovať na trénerskej pozícii na DUKLE, či CTM, kde vidím 

u neho veľký potenciál.  

 

-100kg Márius Fízeľ (+100kg od druhého  polroka 2020) 
2019 

Mal dobré vyhliadky na vstup do rankingu, kedy body na MSJ 2019 sa rátali ako body z Grand 

Prix. Preto som sa rozhodol ho nominovať na MS Tokio, JPN koncom augusta spojené 

s prípravným sústredením v Beppu, JPN. V tom roku vyhral 3 turnaje EPJ a taktiež obsadil 

výborné: 

5. miesto EO Varšava, POL  

Na MS Tokio dostal do prvého kola neskoršieho finalistu Iliyashova, RUS, s ktorým prehral. 

Na MSJ však ako svetová juniorská trojka obsadil „iba“ 7. miesto a nezískal tak viac bodov do 

IJF rankingu (a OH kvalifikácie).  

 

2020 

Začiatkom roka absolvoval základný vojenský kurz a koncom roka obsadil v hmotnostnej 

kategórii +100kg výborné: 

5. miesto ME23 Porec, CRO. 

 

2021 

Začať sme chceli na turnaji EO Praha, kde sme neočakávali súperov z top rankingu. Prvé kolo 

však šiel s Krpálkom, ktorý je svetová jednotka. Aj na ďalších turnajoch GS a ME mal dobré 

zápasy avšak do ťažkej hmotnostnej kategórie musí ešte „dorásť a dozrieť“.  Preto sme ho 

nestavali ani na MS a radšej sme sa sústredili na kondičnú prípravu a nárast hmotnosti. 

V súčasnosti má už cca 123kg a silové parametre výrazne zvýšené. 

 

-57kg Viktória Majorošová 
 

2017 

Po slušných výsledkoch a hlavne snahe o napredovanie aj napriek zdravotným problémom 

(zranenie lakťa) bola nominovaná na MS Budapešť, HUN, kde podala pekný bojovný výkon. 

Na turnajoch EP sa vedela presadiť. 

 

2018 

Dostala šancu sa pripravovať naplno a podarilo sa ju zamestnať na NŠC. Hneď na prvom 

turnaji SP – EO Rím, ITA získala výborné 3. Miesto a tým sa nominovala na ME a MS. Neskôr 

sa však už nevedela na turnajoch presadiť a v kvalifikácii vyhrala len jeden zápas na GP 

Cancun, MEX. 

 

2019 



Na turnajoch SP sa jej nedarilo – absolvovala len turnaje EO. Na EH ju donominovali na 

poslednú chvíľu ale keďže absolvovala plnú prípravu vrátane sústredení, nešla tam na výlet. 

Nešťastne sa však zranila na tréningu s Poliakom deň pred štartom, takže sme ju museli 

odhlásiť zo súťaže a po návrate na SVK sa zistilo, že má roztrhnutý LCA v kolene. Do konca 

roka tak nemohla štartovať nikde. 

 

2020 

Po zranení v júni 2019 sa začiatkom roka nestihla vrátiť na tatami a naplno mohla začať 

trénovať až po uvoľnení opatrení koncom mája. Na sústredeniach bolo vidno chuť zápasiť 

a podala tiež dobré výkony na prípravných turnajoch v Hraniciach a v Banskej Bystrici. Záver 

prípravy na ME sa skomplikoval kvôli opatreniam. Na ME si nevedela poradiť so známou 

súperkou z POL, avšak bol to prvý turnaj po vyše roku a pol. 

 

2021 

Absolvovala dobrú prípravu vrátane výborných sústredení, avšak na turnajoch sa nedokázala 

presadiť. Pred nomináciou na ME absolvovala jeden turnaj EO Praha, keďže iné turnaje sa 

zrušili. Aby mala šancu obhájiť sa na stredisku NŠC dostala šancu na ME avšak ani tam 

nepresvedčila.   

 

S Viktóriou nebol problém na tréningoch a sústredeniach či už počas domácej prípravy alebo 

v zahraničí. Tu mohla byť príkladom pre ostatné dievčatá. Žiaľ na turnajoch nevedela predať 

to čo mala natrénované a prehrávala po zbytočných chybách – väčšinou z toho, že sa 

súperkám prispôsobovala v kumikate (v tomto sme sa žiaľ nevedeli pohnúť ďalej).  

 

 

V Banskej Bystrici, 15.8.2021 

     Ján Gregor 


