
Vážení členovia Slovenského zväzu judo. 

➢ Rok 2021 nás opäť zastihol v nepriaznivej pandemickej situácii, no boli sme už na tento stav 

lepšie pripravení.  Akonáhle to skutočnosť umožnila, naštartovali sme súťaže jednotlivcov ako 

aj ligové súťaže, ktoré sa nám riadne podarilo ukončiť. Bol to pre nás prioritný záujem. 

V prvom rade išlo o to, aby nám znova neodišla v dôsledku zákazu súťaží ďalšia generácia, 

najmä mladých športovcov. Všetky reprezentačné zložky sa začali zúčastňovať vrcholných 

podujatí.  Vrcholné podujatia sa však veľmi predražovali kvôli COVID testom (1 test na osobu 

100€). Ak ste boli na turnaji viac ako 3 dni, tak ďalší test za 100€. Zdraželo samozrejme aj 

ubytovanie a cestovné.  

➢ Kvôli správnosti informácií uvádzam, že Slovenský zväz judo mal kontrolu Úradu vládneho 

auditu.  Úrad vlády nenašiel žiadne, ešte raz podotýkam žiadne porušenia zákona. Audit 

v predloženej správe konštatuje, že všetky prostriedky, do posledného centu, boli poukázané 

na športovú činnosť, nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona o účtovníctve, no došlo 

k prekríženiu platieb, keď  z účtu na bežné výdavky sa hradila činnosť TOP teamu, a keď nám 

tieto prostriedky ministerstvo poukázalo, tak  sa platby vyrovnali. Audit v tomto prípade vidí 

a konštatuje porušenie zmluvy medzi SZJ a MŠVVaŠ SR. SZJ podal vyjadrenie k auditu, mali 

sme už aj sedenie na MŠVVaŠ SR a teraz čakáme na stanovisko Vládneho auditu, a na ich 

prípadné vyjadrenia sme pripravení podniknúť ďalšie kroky. Keďže nedošlo k žiadnemu 

porušeniu zákona, reálne nám hrozí vrátenie časti dotácie, alebo finančná pokuta, alebo 

súbor prijatých opatrení, o čom vládny audit doteraz nerozhodol. 

➢ Slovenský zväz judo sa snažil aj v tejto situácii zabezpečiť prípravu a  účasť športovcov na 

vrcholných podujatiach. SZJ dlhodobo dostáva štátnu dotáciu vo výške cca 300.000€. 300 tis. 

€ pred štyrmi rokmi malo inú hodnotu, ako 300 tis. € v súčasnosti. Prípravu dospelých 

a juniorov sa podarilo zabezpečiť aj vďaka aktívnemu vystupovaniu predsedu SZJ Jána 

Krišandu a predsedu RRT Jána Gregora hlavne pri obhajobe zaradenia športovcov do TOP 

teamu MŠVVaŠ SR, pri obhajobe HŠP na VŠC Dukla Banská Bystrica, TOP teamu NŠC, 

olympijského teamu a v neposlednom rade aj s vedením IJF a EJU, ktoré nám poskytli 

významnú podporu vo forme bezplatnej účasti niektorých pretekárov na Grand slam, 

Grand Prix, EO a samozrejme na OTC. 

➢ Som veľmi rád, že napriek núdzovému stavu, ktorý trval viac ako 30 dní, kedy nie je zákonom 

daná povinnosť zväzov finančne podporovať kluby, SZJ, ako jeden z mála zväzov, poukázal na 

podporu oddielov  rovnakú sumu ako v roku 2019,  vo výške 44.629€. K tomu treba prirátať aj 

podporu vo forme dodania tatami pre 21 oddielov v celkovej sume 150.000€. Spolu teda na  

podporu oddielov  v roku 2021 bola poukázaná suma vo výške 194 629 €!  

➢ Ďalšou dôležitou vecou, ktorú zväz zachoval v plnej výške, bolo financovanie 4 CTM (Centrum 

talentovanej mládeže) vo výške 12.000€ , ZCTM (Zväzové centrum talentovanej mládeže) vo 

výške 3000€ a na mzdy celkovo šiestich trénerov ide ďalších cca. 27.000€. Celkovo teda na 

podporu talentovanej mládeže za rok 2021 SZJ poukázal 42.000€! 

➢ Aj keď našim pretekárom ušla účasť na OH doslovne o maličký kúsok, potešili nás výsledky 

dorastencov, kde pravidelne Ema Fízelová obsadzovala na EC medailové umiestnenia a bola 

až do zranenia (podstúpila operáciu ramena) vo svojej váhe svetovou jednotkou. Jozef 

Tománek tak isto dosahoval na EC medailové umiestnenia. Škoda, že svoju výkonnosť 

nepremietli medailovým umiestením na ME. Naši juniori tak isto dosahovali na EC medailové 

umiestenia. Darilo sa najmä Alexovi Bártovi, Benimu Maťašeje, Alexovi Maruškovi a Viktorovi 

Adamovi. Obrovskú radosť nám urobil Viktor Adam, keď na Majstrovstvách Európy 

a Majstrovstvách sveta obsadil zhodne 5. miesta, keď doslovne v oboch prípadoch siahal na 

medaile. V kategórii seniorov po neúspešnej kvalifikácii na OH, keď boli do poslednej chvíle 



v hre traja pretekári: Matej Poliak, Peter Žilka a Milan Randl, sa reprezentácia začala 

sústreďovať na doliečenia zranení a prípravu na rok 2022.  

➢ Na základe uznesenia  GZ v r. 2021 bola zvolaná komisia RRT rozšírená o  trénerov CTM, 

ZCTM a trénera z Pezinka, kde rozoberali a hodnotili činnosť jednotlivých reprezentačných 

zložiek, CTM a ZCTM. Za účelom zlepšenia práce s mládežou, bola na základe predneseného 

návrhu Jánom Petejom,   uznesením VV SZJ č. 019/P03, zriadená komisia mládeže pod 

vedením Jozefa Tománka, ml., ktorá  má pracovať pod gesciou TMK. 

➢ V roku 2021 sme prvýkrát v histórii z poverenia EJU v Šamoríne zorganizovali Olympic trainig 

camp, ktorý mal medzi účastníkmi vynikajúcu odozvu a v hodnotení EJU sme boli 

vyhodnotení ako jedny z najlepších. V Šamoríne sme organizovali ešte niekoľko 

medzinárodných sústredení, ktoré boli vyznaným príjmom SZJ, z ktorého bola možnosť 

dofinancovania zvýšených reprezentačných nákladov a  vyvrcholila až do organizácie OTC 

(Olympijského tréningového campu), ktoré organizuje iba niekoľko federácii vo svete. 

➢ V roku 2021 sa naša pozornosť začala zameriavať najmä na organizáciu European Youth 

Olympic Festival https://eyof2022.com/, ktorý sa uskutoční v roku 2022 v Banskej Bystrici. 

Slovenský zväz judo robí po organizačnej a športovej stránke všetko pre úspešné pôsobenie 

našich športovcov na tomto podujatí. Absolvovali sme už niekoľko stretnutí s organizačným 

štábom, ako aj so zástupcami EJU. Sú to veľmi ťažké, náročné stretnutia a pracovné debaty, 

ale v prospech veci. Držím našim pretekárom palce, lebo konkurencia bude obrovská a veľká 

konkurencia je aj medzi našimi pretekármi. Verím, že postavíme to najlepšie čo máme 

a verím v medailové umiestnenia našich pretekárov. 

➢ Keďže v roku 2021 bol núdzový stav a nestretávali sme sa na súťažiach, kvôli lepšej 

informovanosti a spolupráci som každý prvý utorok v mesiaci zaviedol on line zasadnutia VV 

SZJ. Dúfal som, že takéto zasadnutia umožnia VV SZJ prednášať návrhy na zlepšenie práce 

(keďže počas väčšiny roka bola rozhodnutím Mikasa zakázaná športová činnosť). Opak bol ale 

pravdou. Začali sa osobné napádania, začali sa presadzovať záujmy jednotlivých členov VV 

SZJ, niektorí členovia VV SZJ dokonca blokovali zasadnutie VV SZJ s čím sa aj vedeli pochváliť! 

Som z ich prístupu veľmi smutný a rozčarovaný, lebo zo strany vedenia SZJ sa napriek 

výraznému obmedzeniu činnosť klubov zachovala, ba ešte zvýšila podpora oddielov, 

zachovala podpora talentovanej mládeže a 21 oddielov obdržalo tatami. 

 

Vážení priatelia, 

všetkým Vám želám pevné zdravie, našim športovcom vynikajúce výsledky, aby ich obchádzali 

zranenia,  našim organizátorom podujatí veľa trpezlivosti, trénerom veľa radosti zo svojich zverencov, 

rozhodcom správne verdikty,  funkcionárom oddielov správne rozhodnutia a objektívne vnímanie 

vykonanej práce  v prospech nášho juda!  Verím, že rok 2022 sa vráti do normálu a všetci sa 

stretneme v športových halách, kde patria naši zverenci a fanúšikovia. 

Rei! 

 

Mgr. Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo 

https://eyof2022.com/

