
Správa RRT za rok 2021 
 

Zloženie RRT 
 Ján Gregor, ml.: tréner seniorskej reprezentácie a U23, hlavný tréner VŠC 
 Jozef Krnáč: tréner reprezentácie U21, tréner NŠC a ZCPM 
 Branislav Slaný: tréner reprezentácie U18 
 Marek Matuszek: tréner VŠC  
 Alexandra Péterová trénerka ZCPM 
 Branislav Babic:  tréner ZCPM 
 Rastislav Mezovský koordinátor (v priebehu roka) 
Tréneri CTM: 
CTM juh:  Matej Hajas 
CTM západ:  Martin Tománek 
CTM sever:  Miroslav Šenkár 
CTM východ:  Gabriel Čopák 
 
Rok 2021 bol olympijský rok a žiaľ nemali sme na OH zastúpenie. V tíme došlo za posledné 
obdobie pozitívnom zmenám, či už prístupe pretekárov alebo možnostiam prípravy. Pre 
porovnanie uvádzam   výsledok OH kvalifikácie 2016 a 2021:  
 

OH 2016 

Na OH 2016 priamo postupovalo 22 pretekárov v redukovanom rebríčku IJF (22 mužov a 16 

žien z každej kategórie + kontinentálne kvóty). 

 

Mali sme jedného pretekára v TOP 100 v IJF rankingu: 

-90kg Milan Randl: 40. miesto  

Randl nepostúpil, kedy skončil „prvý pod čiarou“.  

 

OH 2020 (v roku 2021) 

Na OH 2020 priamo postupovalo už len 18 pretekárov v redukovanom rebríčku IJF (18 

mužov a 18 žien z každej kategórie + kontinentálne kvóty). 

 

-90kg Peter Žilka 35. miesto  

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

čiarou“. 

-90kg Milan Randl 38. miesto  

-66kg Matej Poliak 43. miesto  

-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 

 



-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  

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

 

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. 

 

Myslím si, že ako tím sme si nezaslúžili neúčasť na OH, avšak vo vyhodnotení som 

identifikoval jednotlivé individuálne zlyhania, ktorých výsledkom bola naša neúčasť na OH. V 

tíme sú momentálne mladí, draví pretekári a verím, že sa spolu dopracujeme lepších 

výsledkov. Nasadenie pretekárov na sústredeniach a v tréningu je dobré a treba tomu 

prispôsobiť aj súťažné nasadenie a byť si vedomý svojich silných stránok. 

 

V druhom polroku mali seniori VŠC vrchol na Armádnych Majstrovstvách sveta v Paríži, kde 

obsadili zhodne smolné 5. miesto Randl, Poliak a Fízeľ.  

 

Reprezentácia U23: 

Hlavný tréner: Ján Gregor 

 

Mrzí ma, že v kategórii U23 nám vypadlo z nominácie na ME23 viacero pretekárov, buď so 

zdravotných dôvodov (Ďurčo) alebo kombinácii zdravotných a tréningových dôvodov (Turac, 

Bokorová). 

Na ME23 nakoniec štartovali len: 

-73kg Bruno Banský (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – prehral v prvom kole 

 -81kg  Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) - 9. miesto (prehral v 3. kole 

s Grigalashvilim) – Barto bol v minulom roku ešte junior 

+100kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 5. miesto 

  

Reprezentácia U21 

Hlavný tréner: Jozef Krnáč 

Juniori začali rok len na seniorských EO (svetových pohároch), keďže iná možnosť súťažiť 

nebol – turnaje juniorov začali až koncom júna. Juniori predviedli na nich veľmi bojovné 

výkony (Maťašeje, Maruška), avšak najlepší výsledok dosiahol na EO Zahreb, CRO: 

-81kg  Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 3. miesto (6 vyhratých zápasov) 

 

Na juniorských EO si najlepšie počínali: 



-81kg  Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 3. miesto EPJ Praha a Lignano 

-81kg Alex Maruška (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 9. miesto EPJ Lignano, Praha 

-90kg Benjamín Maťašeje (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 3. miesto EPJ Lignano 

-100kg Viktor Ádám (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) – 5. miesto EBP Sarajevo, 7. miesto 

EPJ Lignano 

 

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. Barto jednoznačne 

ašpiroval na medailu ale v druhom zápase dostal 2 x šido za rozviazanie si opasku a vypadol 

tak zo súperom, ktorého v tom roku 2 krát jasne porazil. Prvý zápas vyhrali aj Maťašeje 

a Maruška. Tak ako Barto ja oni obsadili delené 9.-16. miesto. 

Na MSJ Olbia, ITA sa opäť najviac darilo Ádámovi, keď zopakoval svoj výkon z MEJ a po 3 

výhrach obsadil vynikajúce 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 v prvom kole. 

 

Reprezentácia U18 

Hlavný tréner: Branislav Slaný 

 

EJU už uvoľnila kalendár dorastencov až v júni (tak ako U21) a nasledoval sled Európskych 

pohárov U18 v dvojtýždňových rozostupoch za sebou – Poreč (CRO), Teplice (CZE), Bukurešť 

(ROM), kde mali krajiny pridelené kvóty počtu pretekárov. Nebola to ideálna situácia opäť, 

pretože pred tým nebola možnosť sa zúčastniť na žiadnom testovacom medzinárodnom 

turnaji a išlo sa hneď do EP (okrem pár turnajov v lete 2020 nebola prakticky možnosť pre 

dorastencov súťažiť od začiatku 2020). 

 

Hlavnou prioritou roku 2021 bola pracovať s čo najširším výberom z dôvodu kreovania 

teamu na EYOF 2022, kde môže Slovensko nominovať pretára v každej váhovej kategórii. To 

bolo možné len za masívnej finančnej spoluúčasti klubov. 

K úzkej špičke patrili pretekári Fízeľová -63kg (1.miesto EP Zahreb, 3.miesto EP Teplice) 

a Tománek -50kg (2.miesto EP Zahreb, 3.miesto EP Teplice), ktorí boli vo svetovom rebríčku 

vo svojich váhach vysoko (Fízeľová pred zranením vo váhe do 63 kg dokonca na 1. mieste IJF 

rankingu). Dopĺňali ich pretekári s vybojovaným jedným 7.miestom na EP – Tománková -

57kg, Klobučník -55kg, Kossuth -90kg. 

Na ME štartovali niektorí pretekári na vlastné/oddielové náklady: 

Jozef Tománek – 50kg , 16 pretekárov, 1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto 
Lenka Tománková – 57kg, 29 pretekárok, 1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto 
Matej Klobučník – 55kg, 28 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia 
Samuel Háger – 66kg, 32 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia 
Adam Kossuth – 90kg, 25 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia 



 

Organizačná práca: 

V spolupráci so sekretariátom SZJ sa nám podarilo zorganizovať viacero vynikajúcich 

sústredení v Šamoríne pre našich pretekárov, hlavne v čase keď sa prakticky u nás trénovať 

nedalo.  

11. – 15.3.2021 – U18 a U21 

15. – 21.3.2021 – seniori, U21 

29.3. – 3.4.2021 - seniori, U21, U18 

22. – 29.4.2021 – seniori, U21 

21. – 27.6.2021 – OTC  

 

Bez týchto sústredení by sa naši pretekári nemali ako pripravovať, prípadne by to stálo veľké 

financie na zahraničnú prípravu – a aj to len pre naozaj pár pretekárov. Úsilie vyvrcholilo 

získaním práva organizovať OTC. 

 

To, aby sme zorganizovali takéto sústredenia a OTC – hlavne v takejto dobe – nie je vôbec 

samozrejmosť, ľahká vec alebo dokonca rozmar ako sa dalo čítať v niektorých komentároch. 

Je za tým množstvo práce, využívania získaných kontaktov a neustálej komunikácie 

zainteresovaných ľudí. V konečnom dôsledku sústredenia priniesli okrem sparingu a dobrého 

mena zväzu aj financie. Ďakujem sekretariátu SZJ za spoluprácu. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 5.6.2022 

     Ján Gregor 


