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Koncepcia CTM-JUH 

 pracovať s výberom najperspektívnejších pretekárov z oddielov z BBSK 

 zabezpečiť kompatibilitu s prípravou dorasteneckej reprezentácie 

 zabezpečiť prechod pretekárov z materských oddielov do užšej dorasteneckej 

reprezentácie 

 otvorene a aktívne komunikovať s klubmi BBSK 

Schéma realizačného tímu 

Hlavný tréner: Matej Hajas 

Realizačný tím: tréneri jednotlivých klubov podľa zámeru konkrétnej akcie 

 

Výber a vyradenie z CTM 

 výber bude navrhnutý na začiatku kalendárneho roka po zverejnení výberu 

dorasteneckej reprezentácie na rok 2022 

 počet členov výberu je 16, v priebehu roka sa meniť nebude 

  podmienky výberu pre rok 2022: 

o ročník narodenia 2004-2008  

o predchádzajúce výsledky a výkonnosť - minimálne 3.miesto z MSR  alebo 

7.miesto z MT Brno, Ostrava, Budapešť, Varšava, Koroška 

o aktuálna výkonnosť, aktivita v tréningovom  procese, chuť na sebe pracovať 

záujem o džudo 

 podmienky pre vyradenie: 

o  pre zníženú výkonnosť – zlú tréningovú morálku a nezáujem  

o  zo zdravotných dôvodov ( návrh lekára – vážne zranenie – ochorenie )  

o na vlastnú žiadosť a na žiadosť rodičov , ukončenie športovej činnosti 

o hrubé porušenie morálky športovca a dohodnutých pravidiel počas akcií CTM 

 

 

Ciele: 

 minimálne požadované ciele na každého člena CTM: umiestnenie na MSR do 3. 

miesta a aspoň jedno umiestnenie do 7.miesta na MT Ostrava, Brno, Varšava, 

Budapešť, Koroška 

 zvyšovanie technickej kvality pretekárov 

 odovzdať čo najviac perspektívnych pretekárov do dorasteneckej reprezentácie 
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Harmonogram športovej prípravy 

V rámci harmonogramu športovej prípravy budem vychádzať z rámcovej prípravy 

reprezentácie U18, pretože časť členov CTM  môže byť zaradená do širšieho 

reprezentačného výberu. Z domácich turnajov sú medzi povinné zaradené Majstrovstvá 

Slovenska dorastencov a kolá dorasteneckej ligy,  kvôli kompatibilite so sledovaním  

reprezentačného trénera U18. Zo zahraničných turnajov sú to odsledované medzinárodné 

turnaje s kvalitnou účasťou v blízkosti Slovenska s relatívne nízkymi nákladmi. Sústredenia 

budú nastavené opäť kompatibilne s plánom prípravy reprezentácie a na posilnenie 

technickej prípravy pretekárov. 

Ako náhle nám to momentálna situácia dovolí  v rámci spoločných regionálnych tréningov 

navrhujem využiť štruktúru tréningov Dukla a UMB v ŠH na Štiavničkách v členení utorky a 

štvrtky randori tréningy, stredy tréningy techniky.  

Harmonogram CTM JUH pozostáva: 

 z povinných akcií v nasledovnom rozsahu:  

- domáce turnaje - MSR dorastencov, 3.kolá ligy dorastencov 

- zahraničné  sledované turnaje - MT Ostrava (CZ), Olomouc (CZ), Brno (CZ), Varšava 

(POL), - domáce VT -, Banská Bystrica letné sústrednie, Ružiná – letné sústredenie  

- zahraničné VT – Bialsko Biala, VT Brno 

 z odporúčaných akcií: 

- domáce bodované turnaje 

- zahraničné kvalitné turnaje, ktorých sa zúčastňujú kluby v rámci vlastného 

programu  

 

 

 

Financovanie športovej prípravy 

Cieľom je zabezpečiť finančné prostriedky na účasť na povinných akciách CTM. V súčasnosti 

je to možné len kombináciou prostriedkov CTM a klubových prostriedkov. Z prostriedkov 

CTM sa zaplatí prioritne úhrada za sústredenia. Účasť na povinných turnajoch bude na 

náklady klubov. V prípade nižšieho objemu financií a podľa povahy akcie môže byť na ňu na 

náklady CTM nominovaný aj nižší počet pretekárov, prípadne môže byť realizovaná 

kombinácia nákladov CTM a kluby. 

 

Kalendár akcií 
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termín akcia zameranie 

náklady 
(oddiel, 
CTM, 
repre...) 

15.1.-
16.1.2022 TC Banská Bystrica testy, technika, randori CTM 

12.3.- 
15.3.2022 MT+VT Ostrava Súťaž + VT  CTM 

23.5-
24.5.2022 VT Bialsko Biala VT, randori CTM 

3.7.- 
15.7.2022 VT Banská Bystrica VT, technika, randori CTM 

7.8. - 
12.8.2022 VT Ružiná technika, kondícia CTM 

10.9. -
12.9.2022 MT + VT Brno Súťaž + VT, randori CTM 

 

Výber pretekárov 

p.č. meno m/f váha rok nar. oddiel 

1 Lili Krížová f 48kg 2007 Junior LC 

2 Martina Luptáková f 48kg 2007 ŠK DUKLA BB 

3 Elizabet Vinklerová f 48kg 2008 ŠK DUKLA BB 

4 Paula Matuszeková f 52kg 2008 ŠK DUKLA BB 

5 Margareta Szabová f 52kg 2005 ŠK DUKLA BB 

6 Natália Kissová f 52kg 2008 Mladosť RS 

7 Diana Fekiačová f 70kg 2006 ŠK DUKLA BB 

8 Nina Filkorová f 70kg 2007 ŠK DUKLA BB 

9 Martin Zvara  m 60kg 2008 Mladosť RS 

10 Lukáš Zvara m 66kg 2006 Mladosť RS 

11 Attila Šuli m 66kg 2005 Junior LC 

12 Jakub Martiš m 81kg 2008 Junior LC 

13 Adrián Meša m 66kg 2005 ŠK DUKLA BB 

14 Tomáš Dovičič m 66kg 2005 ŠK DUKLA BB 

15 Samuel Pentka m 73kg 2005 Junior LC 

16 Tomáš Zacharovský m 81kg 2004 UMB BB 

 


