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Vyhodnotenie juniorskej reprezentačnej zložky za rok 2021 
 

Tréner: Krnáč Jozef 

Realizačný tím:, Ján Gregor ml., Pulc Libor, Babic Branislav 

 

V roku 2021 mala v pláne juniorská reprezentácia dva vrcholy sezóny: 

 

1. MEJ Luxemburg, LUX 6.9.-12.9.2021 

2. MSJ  Olbia, ITA  4.10.-10.10.2021 

 

V prípade dobrých výsledkov možnosť štartovať aj na ME do 23 rokov: 

 

3. ME 23 Budapešť, HUN  1.11.-7.11.2021 

 

Výkonnostné ciele: 

 

1. MEJ Luxemburg, LUX 6.9.-12.9.2021 

- Účasť 3 pretekárov z toho 1 x umiestnenie do 5.miesta a 1 x umiestnenie do 

7.miesta. 

 

2. MSJ Olbia, ITA  4.10.-10.10.2021 

- Účasť 2 pretekárov z toho a 1 x umiestnenie do 7.miesta. 

 

Plnenie: 

 

1. MEJ – na MEJ sa zúčastnili na náklady SZJ 3 pretekári Barto, Maťašeje, Ádám, 

(Ádám až po jeho výsledku na MEJ) a na oddielové/vlastné jeden pretekár Maruška. 

Z nich sa Ádám umiestnil na 5.mieste, ostatní vyhrali po jednom zápase a všetci 

obsadili delené 9.-16.miesto. Splnili sme tak ciel čo sa počtu pretekárov týka a 1 x 

umiestnenia do 5.miesta. No nesplnili sme 1 x umiestnenie do 7.miesta. 

 

2. MSJ – na MSJ sa zúčastnili na náklady SZJ 3 pretekári. Z nich sa umiestnil na 

5.mieste Ádám. Delené 9.-16.miesto obsadil Barto. Maťašeje vypadol v prvom kole. 

Výkonnostný cieľ sme tak splnili. 

 

3. ME U23 – na turnaji štartoval z juniorov len Barto. 1 x vyhral a 1 x prehral a obsadil 

delené 9.-16.miesto. Na ME U23 sme ako U21 nemali stanovené žiadne výkonnostné 

ciele. 

 

 

 

 

 

mailto:szj@judo.sk


SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492 491 98     fax: 02 / 492 495 81     e-mail:  szj@judo.sk     web:  www.judo.sk 
 

Bankové spojenie - dotačný účet MŠ SR  1785260359 / 0200   VÚB Polus Bratislava 
Bankové spojenie - účet SZJ    4040032101 / 3100   ĽUBA Polus Bratislava 
IČO/DIČ      17308518 / 2021856199 
Registrácia      MV SR  VVS / 1 – 9020 / 90 – 339 – 4 z 
1.8.2002 

 

 

Hodnotenie zápasov: 

 

MEJ Luxemburg, LUX: 

 

Váha do 81 kg 31 pretekárov 

1. Maruška – Golubovic Vidoje, MNE    10:0 

Maruška bol od začiatku zápasu veľmi aktívny. Z každého úchopu v podstate okamžite 

nastupoval. Hlavne do soto-maki-komi. MNE bol postupne trestaný. 3:17 dostal prvé šido za 

pasivitu 1:0, 2:38 druhé šido za pasivitu 2:0 a nakoniec aj tretie šido 0:53 tak isto za pasivitu 

3:0 a 10:0. 

2. Maruška – Bonferroni Aurelien, SUI    0:10 

Úplne iný priebeh zápasu ako s MNE. SUI bol od začiatku aktívny a ohrozoval Marušku 

nástupmi do seoi-nage a tomoe-nage. 2:42 hodil SUI seo-nage 0:7. SUI sa veľmi dobre hýbal 

a Maruška sa nevedel presadiť do silného úchopu. Stále ostával v predklone a súpera držal 

len za bok a rukáv. To SUI vyhovovalo presne do jeho techník. 2:05 dostal Maruška šido za 

pasivitu 0:1. No hneď ďalší nástup mu nevyšiel a tak dostal za predstieranú seoi-nage šido 

1:0. To nakoplo Marušku a mal dva dobré nástupy. No nevydržal tlak a 0:35 ho SUI znovu 

hodil na seoi-nage 0:7 a 0:10. 

1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 

 

1. Barto – Borzecki Bartosz, POL     1:1 GS 10:0 

Veľmi vyrovnaný celý zápas. Obaja sa snažili byť veľmi aktívny. 1:33 dostal za pasivitu šido 

Barto 0:1. No začalo sa mu dariť zatvárať POL do horného úchopu a POL sa bránil 

predstieranou seoi-nage a 0:32 dostal za to šido 0:1. Zápas išiel do GS. Tu začal lepšie POL, 

keď sa mu po sérii nástupov do sumi-gaeši podarilo získať šido za Bartovu pasivitu 0:2. 

Barto však znovu začal dominovať v úchope. Dvakrát mal akciu blízko hodnotenia a 1:50 

nakoniec hodil sumi-gaeši 10:0. 

2. Barto – Ihanamaki Eetu, FIN     0:10 

S FIN pretekárom sa Barto stretol na posledných dvoch ECJ. Obaja tak zo začiatku bojovali 

hlavne o úchop. 2:00 dostali obaja šido za pasivitu 1:1. Barto však preberal aktivitu a snažil 

sa FIN zavrieť do horného úchopu a nastupovať do ouči-gari a sumi-gaeši. Po jednej z akcii 

si bez vyzvania rozhodcu rozviazal opasok a dostal tak 0:43 šido 0:2. Pokračoval však v tlaku 

a 0:04 hodil ouči-gari za čo najprv dostal wazari no následne to rozhodca zrušil a 0:00 dostal 

FIN druhé šido za odtláčanie 2:0. Zápas išiel do GS. Aj tu bol hneď od začiatku aktívnejší 

Barto a mal znovu sériu dobrých nástupov. No po jednej z akcii vypadli obaja do autu 

a Bartovi sa vyhrnulo kimono. Riešil to zase rozviazaním opasku, keď si neuvedomil, že za to 

je trest a tak 0:19 dostal tretie šido za rozviazanie opasku 0:3 a 0:10. 

1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 

 

Váha do 90 kg 31 pretekárov 

1. Maťašeje – Janczylik Dymitrij, POL    7:0 

Maťašeje mal veľmi dobrý úvod zápasu.  Predbiehal POL a z každého úchopu sa snažil 

nastúpiť. 3:19 dostal POL prvé šido 1:0 a 2:35 druhé šido 2:0 za pasivitu. Maťašeje 

pokračoval v tom istom no nevyšlo mu pár nástupov a tak 2:22 dostal prvé šido za sťahovanie 

0:1 a 1:25 aj druhé šido 0:2 tak isto za sťahovanie. No 1:00 sa mu podaril dobrý nástup do 

soto-maki-komi 7:0. Následne dobre zabojoval v ne-waze a podarilo sa mu nazbierať čas. 

V závere si už postrážil vedenie veľmi dobrým pohybom a opäť prácou v ne-waze. 
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2. Maťašeje – Kharazishvili Nika, GEO    0:10 

S GEO sa Maťašeje nechal hneď zavrieť do horného úchopu a GEO si ho v predklone 

v pohode naviedol 3:35 do harai-maki-komi 0:10. GEO neskôr vyhral celú súťaž. 

1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 

 

Váha do 100 kg 23 pretekárov 

1. Ádám – Yershov Oleksii, UKR     7:0 

Po úvodnom boji o úchop sa 3:12 podarilo Ádámovi presadiť a hodil o-goši 7:0. UKR 

okamžite prevzal iniciatívu. 2:00 dostal Ádám šido za odtláčanie 0:1. Ádámovi pri jednom 

z nástupov UKR odrel koreň nosa až do krvi. A tak musel byť 1:33 ošetrovaný. Oficiálny 

doktor EJU sa rozbehol mu to ošetriť miesto normálnej zdravotnej služby. Obviazal mu však 

nos tak, že Ádám nemohol až do konca zápasu poriadne dýchať.. Stále však bojoval a snažil 

sa hlavne pohybom držať vedenie. 0:52 dostal Ádám šido za sťahovanie po nepodarenej seoi-

nage 0:2. v závere zápasu 0:28 bol znovu ošetrovaný. No po ošetrení sa mu podarilo zápas 

udržať až do víťazného konca. 

2. Ádám – Veg Zsombor, HUN     0:10 

Obaja sa dobre poznajú. HUN sa tak Ádámovi nepodarilo znovu prekvapiť (ako ECJ 

Sarajevo). Prvá minúta tak bola vyrovnaná. Obaja mali pár dobrých akcii. No hneď z prvej 

nepodarenej 2:51 dostal Ádám šido za sťahovanie (tomoe-nage) 0:1. Ádám chcel pokračovať 

v napádaní HUN no 1:56 podal HUN zbytočne ruku a vykročil do súpera čo on využil a hodil 

uči-matu 0:7. Pri ďalšom boji sa Ádám pokúsil znovu o tomoe-nage no HUN ho zablokoval 

a následne prešiel do boja v ne-waza. Tu sa mu podarilo 1:03 nasadiť kesa-gatame 0:7 a 0:10. 

Veg nakoniec skončil na druhom mieste. 

3. Rep. Ádám – Vissers Lars, NED     10:0 

Zápas bol veľmi vyrovnaný a otvorený. Obaja pretekári sa snažili veľa nastupovať. NED sa 

snažil zatvoriť a podržať si silný horný úchop a Ádám mu to pohybom a aktivitou nedovolil. 

No 2:24 sa NED podarilo dostať Ádáma do predklonu a hodiť dotláčanú goši-gurumu, keď 

najprv spadli na kolená 0:7. Ádám sa však nevzdal zabojoval a keď sa mu podarilo zavrieť 

NED dobrým jednostranným úchopom 1:43 hodil joko-sumi-gaeši 10:0. 

4. Rep. Ádám – Sulamanidze Ilia, GEO    0:10 

Ádámovi sa podarilo chytiť si poriadny horný úchop len na začiatku zápasu. GEO sa ubránil 

tým, že spadol na kolená. No nedostal trest. Potom však predbiehal Ádáma v úchope a chytal 

mu oba rukávy. S tým sa nevedel za celý zápas Ádám vyrovnať. 2:25 dostal šido za pasivitu 

0:1 a v závere zápasu hodil GEO 0:32 sode-curi-komi-goši z tohto úchopu 0:10. 

2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto. 

 

MSJ Olbia, ITA: 

 

Váha do 81 kg 44 pretekárov 

1. Barto – Piccolo Leonardo, ITA    2:0 GS 10:0 

V zápase bol aktívnejší Barto. ITA dostal 2:47 šido za pasivitu. Barto však na súpera 

nevyvíjal agresívny tlak. Skôr sa snažil zápas stále kontrolovať. 0:47 dostal ITA druhé šido 

2:0. Keď mal Barto úchop tak si súpera držal a dlho mu trvalo kým nastúpil. Zápas išiel do 

GS. Tu už Barto pridal na dôraze a 2:09 hodil sumi-gaeši 10:0. 

2. Barto – Janfaoui Emir, FRA    0:7 

V podstate hneď z prvého úchopu sa obaja zavreli do horného úchopu zavesený trupom na 

rukávovú ruku. Z toho sa podarilo FRA hodiť sasai-curi-komi-aši 3:33, keď Barto ostal viac 

mailto:szj@judo.sk


SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492 491 98     fax: 02 / 492 495 81     e-mail:  szj@judo.sk     web:  www.judo.sk 
 

Bankové spojenie - dotačný účet MŠ SR  1785260359 / 0200   VÚB Polus Bratislava 
Bankové spojenie - účet SZJ    4040032101 / 3100   ĽUBA Polus Bratislava 
IČO/DIČ      17308518 / 2021856199 
Registrácia      MV SR  VVS / 1 – 9020 / 90 – 339 – 4 z 
1.8.2002 

 

 

navážený vpredu čo FRA využil. Potom sa FRA už len dobre takticky bránil. Bartovi sa 

nepodarilo zvýšiť tlak na FRA. 0:41 dostal síce FRA šido za pasivitu 1:0, no to nestačilo na 

obrat v zápase. 

1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto. 

 

Váha do 100 kg 27 pretekárov 

1. Ádám – Deswal Deepak, IND    10:0 

Ádám dobre vybojoval hneď od začiatku úchop. IND si dobre bral za sebou no potom 

zbytočne uponáhľal nástup do harai-goši. IND sa dostal 3:20 do proti pohybu a práve vtedy 

Ádám nastúpil. IND ho tak z toho poľahky podtočil 0:7. Ádám, ale pokračoval dobre v boji 

o úchop a postupne pridával na obrátkach. IND vo všetkom predbiehal a 2:33 hodil osoto-

gari 10:0. 

2. Ádám – Jedrzejewsky Michal, POL    10:0 

Aj v tomto zápase Ádám dobre predbiehal POL v úchope a zatváral ho do horného úchopu. 

POL tak nastupoval pod tlakom čo Ádám dobre kontroloval. 2:57 po takomto nástupe Ádám 

zablokoval POL a prešiel do tatešiho-gatame 7:0. Ádám ďalej pokračoval v agresívnom 

presadzovaní si úchopu a POL robil chyby. 1:08 znovu po zablokovaní nástupu POL prešiel 

Ádám do ne-waza a nasadil ude-hišigi-žuži-gatame 10:0. 

3. Ádám – Rajabov Sukhrob, UZB     1:0 GS 0:10 

Vo veľmi vyrovnanom zápase Ádám pokračoval stále v agresívnom presadzovaní sa 

v úchope. Dobre sa potom s UZB hýbal a ten sa nedostával do žiadnej veľkej akcie. 2:12 

dostal UZB šido za sťahovanie 1:0. Bolo vidieť, že UZB dochádzajú sily. Ádámovi museli 

ošetrovať krvácajúci prst a UZB sa zatiaľ vydýchal. Hneď po ošetrení UZB nastúpil do harai-

goši na Ádám to zablokoval no spadol na koleno a pri tom si ho zranil. To ho obmedzovalo 

v ďalšom priebehu zápasu. Bol síce stále aktívnejší no nedokázal UZB hodiť. Ťažko sa mu so 

zranenou nohou robili veľké techniky. Zápas tak išiel do GS. Aj tu mal stále viac zo zápasu 

Ádám no UZB netrestali za pasivitu. Ádámovi začali dochádzať sily a UZB ho 1:57 hodil na 

o-goši 0:10. 

4. Rep. Ádám – Saparbaev Khamzat, FRA    10:0 

Zápas išiel v podstate po 10 min pauze. Ádám sa ledva stihol prezliecť a trochu zachladiť 

koleno. Takticky sme sa dohodli, že bude útočiť hneď z prvého úchopu aby to s kolenom 

zvládol. Vyšlo to úplne výborne. 3:36 hodil Ádám z prvého úchopu uki-goši 7:0.  Následne 

hneď z druhého úchopu hodil Ádám uči-matu 7:0 a 10:0. 

5. Rep. Ádám – Kanikovskiy Matvey, RUS    0:10 

Úradujúci juniorský majster Európy sa nedal prekvapiť. Zápas celý čas kontroloval a Ádáma 

do ničoho nepúšťal. 2:06 podtočil RUS Ádáma z uči-maty 0:7. A 1:27 hodil RUS harai-goši 

0:10. 

3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto  

 

1. Maťašeje - Turoboyev, Utkirbek, UZB    0:10 

Maťašeje sa s veľmi vysokým UZB nevedel presadiť. UZB ho hneď chytal do krýžového 

horného úchopu a okamžite z toho nastupoval. 3:43 hodil UZB soto-maki-komi 0:7. 3:28 

dostal Maťašeje šido 0:1 za chytenie nohavice keď sa bránil v predklone. A 2:31 hodil UZB 

znovu soto-maki-komi 0:7 a 0:10. 

1 x prehral a vypadol v prvom kole. 

 

Záver: 
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Aj v tomto roku sme museli bojovať s pandémiou corona vírusu. Vynechali sme tak tradičné 

úvodné sústredenie v Banskej Bystrici. A začínali prvým medzinárodným sústredením 

v Tate, HUN. 

V rámci Slovenska sme na začiatok sezóny využívali hlavne možnosti trénovania v X-Bionix 

Šamorín. Absolvovali sme tu viaceré sústredenia spolu s ostatnými zložkami reprezentácii. 

U18, U23 aj seniormi.  

Ako prvý turnaj sme absolvovali seniorský European open Záhreb, CRO. Tu podal výborný 

výkon Barto, keď sa mu po 6 výhrach a jednej prehre podarilo obsadiť 3.miesto. Bojovný 

výkon podali aj Maruška spolu s Maťašejem, keď obaja vyhrali svoj úvodný zápas, no 

v druhom už na svojich súperov nestačili. 

Nasledovalo znovu domáce sústredenie v Banskej Bystrici. Po ňom sme absolvovali prvý 

štart na ECJ Sarajevo, BIH. Veľmi dobre sa tu ukázal Ádám, keď za 12 sekúnd dokázal hodiť 

svetovú jednotku z HUN. Celkovo obsadil 5.miesto po dvoch výhrach a dvoch prehrách.  

Po tomto ECJ sme mali domácu prípravu na OTC Šamorín a TC Banská Bystrica.  

Ďalší ECJ sme absolvovali v Prahe, CZE. Na turnaj som nominoval viac pretekárov. Hlavne, 

aby si takýto turnaj vyskúšali, respektíve sa pobili aj na nasledujúcom sústredení 

v Nymburku. Na turnaji sa opäť presadil Barto, keď po 5 výhrach obsadil výborné 3,miesto. 

Dobrý výkon podali aj Maťašeje s dvoma výhrami a Maruška s Murčom s jedným vyhratým 

zápasom. 

Ako ďalšie sme absolvovali prvýkrát sústredenie v DEN. Sem nás pozval organizátor 

a hradili sme tak len letenky a PCR testy. Toto sústredenie bolo zamerané aj na techniku, keď 

tréningy pozostávali z nácviku techniky a až potom randorovej časti. Toto sústredenie 

absolvovali aj vybraný dorastenci s trénerom Hajásom. 

Posledný nominačný ECJ sme boli v Udine, ITA. Na akciu sme cestovali na dve skupiny 

s trénerom Gregorom. Bol to najúspešnejší z nominačných turnajov. Svoju výkonnosť 

potvrdil znovu Barto, keď obsadil po 4 výhrach 3.miesto. Výborne sa darilo aj Maťašejemu, 

ktorý po 3 výhrach obsadil tiež 3.miesto. Dobre sa bil aj Ádám, ktorý po 2 výhrach skončil 

na 7.mieste. Po jednej výhre si pripísali Maruška a Ret. Obaja tak obsadili delené 9.-

16.miesto. 

Prvý vrchol sezóny boli MEJ Luxemburg, LUX. Tu prekvapivo skončil najlepšie Ádám, 

keď po 2 výhrach obsadil výborné 5.miesto. Bartovi sa nedarilo ako na nominačných 

turnajoch, keď dokázal vyhrať len svoj prvý zápas a obsadil tak delené 9.-16.miesto. Prvý 

zápas vyhrali aj Maťašeje a Maruška. Tak ako Barto ja oni obsadili delené 9.-16.miesto. 

Nasledovala domáca príprava na sústredení v Banskej Bystrici po turnaji SNP. Posledné 

sústredenie pred MSJ v Gruzínskom Gori. Tu sme sa pripravovali spolu s celou juniorskou 

GEO reprezentáciou. 

Na MSJ Olbia, ITA sa opäť najviac darilo Ádámovi, keď zopakoval svoj výkon z MEJ a po 

3 výhrach obsadil 5.miesto. Barto tak ako na MEJ vyhral len svoj prvý zápas a obsadil tak 

delené 9.-16.miesto. Maťašeje kvôli chorobe tesne pred MSJ štartoval vo vyššej váhovej 

kategórii a prehral už v prvom kole. 

 

Celkovo som so sezónou a výsledkami spokojný. Podarilo sa nám vyrovnať s nepriaznivými 

podmienkami v príprave kvôli covidovej pandémii. Po výborných výkonoch na nominačných 

turnajoch som čakal medailu od Barta na MEJ. No nepodarilo sa mu predať na čo má. Skôr to 

je problém v hlave a stres na vrcholných podujatiach. Na nominačných turnajoch sa mu to 

darí vytesniť v hlave, no na vrcholoch s tým má ešte problém. Výborne sa ukázal Ádám 
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s dvomi 5.miestami z MEJ a MSJ. Predviedol ako sa bojuje o dobrý výsledok a dúfam, že sa 

mu bude dariť aj v budúcej sezóne. 

Ostatní majú dobré základy a určite budeme mať na kom v budúcom roku stavať. 

 

 

 

 

2.12.2021         Krnáč Jozef 
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