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Plán prípravy reprezentácie na rok 2022 
 

 

Realizačný tím: hlavný tréner: Ján Gregor, ml. 

Hlavný asistent: Matej Hajas – VŠC,  

Asistenti: Marek Matuszek – VŠC, Jozef  Krnáč – tréner U21 

športový psychológ: Peter Bielik, Adam Kocian 

lekári: MUDr. Vachalík – hlavný lekár VŠC, MUDr. Lukáč – 

traumatológ, MUDr. Straňák – traumatológ, MUDr. Caban- ortopéd, 

MUDr. Haymássy 

fyzioterapeut: Claudia Hladíková a tím VŠC 

 

Hlavný cieľ: 
Na konci roka mať 2 pretekárov na postupovom mieste v olympijskom rankingu. 

 

Financovanie: 
 

1. Do stredísk športovej prípravy máme momentálne zaradených nasledovných pretekárov 

na zamestnaneckých miestach: 

 

VŠC: Randl, Žilka, Poliak, Fízeľ , Barto – U23 (v januári ide do kurzu PrV), Ádám – U23 

(pol úväzok), Maťašeje – U21 (pol úväzok) 

  

- cieľom je aby všetci títo pretekári splnili nominačné kritériá na vrcholné podujatia (ME, 

MS) a potvrdili tak svoje opodstatnenie v systéme štátnej športovej reprezentácie, tým by 

bola zabezpečená kontinuita prípravy tímu smerom k OH Tokio 2024, 

- na základe výsledkov na SP a vrcholných podujatiach sú pridelené financie na konkrétnych 

pretekárov. 

 

NŠC: nie je zaradení žiadny pretekár 

  

2. TOP tím Slovakia 

Do projektu TOP tím Slovakia sú na základe výsledkov na rok 2023 zaradení: 

 

Márius Fízeľ 

Viktor Ádám  

Benjamín Maťašeje (U21) 
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Títo pretekári musia potvrdiť TOP tím výsledkom do 7. miesta na vrcholnom podujatí (ME, 

MS, prípadne ME23), preto je v našom záujme aby tam boli nominovaní. Jedine Maťašeje 

má zatiaľ vybojovaný TOP tím aj na rok 2024. 

 

3. EJU support a IJF support 

- pretekári musia byť do 80. miesta v rankingu IJF (väčšinou; robia výnimky). 

 

4. Slovenský zväz judo 

 

Plán prípravy: 
 

Budúci rok je kalendár z hľadiska vrcholných podujatí otočený ako ešte nebol: 

MS – v máji 

ME – november 

 

Tomu navrhujem prispôsobiť nominačné kritériá – máme skupinu pretekárov, ktorí môžu 

zabojovať o OH a je nelogické nedať im šancu na MS, kde je možnosť najväčšieho bodového 

zisku. Čiže MS sú z hľadiska kvalifikácie veľmi významné a pokiaľ budú pretekári zdraví, 

mali by tam všetci štartovať (A tím). Príprava v prvom polroku je stavaná pre všetkých 

smerom k MS. 

 

Ročný cyklus je rozdelený na 3 bloky: 

- Príprava na MS 

- Príprava na augustové GS (GS Budapest, GP Zahreb) 

- Príprava na ME a následne turnaje smerom ku kvalifikácii na OH (GS Abu 

Dhabi, AO Perth, prípadne GS Tokyo)  

-  

Len Poliak je v kontinuálnej príprave (Žilka artroskopia, Fízeľ kondičná príprava, Barto kurz 

PrV, Ádám problém s kolenom, Randl operácia lakťa) od novembra 2022 a preto prvé turnaje 

SP absolvuje iba on. Maťašeje ako najlepší junior (v príprave a bez zdravotných obmedzení) 

má v pláne štarty na turnajoch SP začiatkom roka. 

 

Podľa výkonnosti a výsledkoch v prvom polroku budeme prispôsobovať plán a sústrediť sa 

v OH kvalifikácii na tých, čo majú najlepšie šance. Momentálne je najvyššie v rankingu 

Fízeľ, avšak pretekári Žilka, Poliak, Barto sú schopní sa pri dobrej príprave a v zdraví na 

neho dotiahnuť, prípadne ho preskočiť. Maťašeje má dobré body v OH rankingu z MSJ 2022 

a čakajú ho MSJ 2023 so 100% bodmi do rankingu. Je fyzicky dobre stavaný a kondične 
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dobre pripravený aby mohol zabojovať na seniorských podujatiach a tiež sa pokúsiť 

o kvalifikáciu. Ádám sa musí stabilizovať predovšetkým po zdravotnej (a psychickej) stránke 

a budeme sa s ním orientovať hlavne na ME23.  

 

Testy fyzickej a kondičnej pripravenosti: dôraz na aktuálny stav a vývoj pretekárov, 

priebežné testovanie v tréningovom procese (PF, laktát a pod.). Termíny spiroergometrických 

vyšetrení, testov kondičnej pripravenosti a pod. budú individuálne podľa prípravy pretekárov. 

 

U23 
Momentálne je mimo pretekárov Barta a Ádáma v kategórii U23 len Richard Murčo (-81kg) 

na úrovni, že môže zabojovať na turnajoch EC prípadne EO. Z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov bude musieť byť jeho príprava krytá hlavne z prostriedkov klubu. 

Nominácia na ME23 bude doplnená o najlepších juniorských pretekárov podľa ich 

výkonnostnej úrovne, zdravotného stavu a momentálnej pripravenosti, keďže sú ME23 po 

juniorských vrcholoch. 

 

Vrcholné podujatia: 
 

1. MS Doha, QAT (7. – 13.5.2023)  
 

Výkonnostný cieľ: 

- účasť  5 pretekárov 

- 2 x postup do štvrťfinále 

 

Kvalifikačné kritériá:  

- do 100. miesta v IJF ranking Musia spĺňať dané umiestnenie v rankingu IJF aby 

mohli byť nominovaní (podmienka IJF) 

Na náklady SZJ: Márius Fízeľ (33. IJF ranking, 5. miesto GS Abu 

Dhabi) 

Peter Žilka (49. IJF ranking) 

Matej Poliak, Alex Barto – potvrdenie výkonnosti 

 umiestnenie SP do 3. Miesta 

 IJF ranking do 50. Miesta 

 umiestnenie ME, GP, GS do 7. Miesta 

 posúdenie RRT + výsledky na SP a EP, resp. vyhraté 

zápasy, MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva 

smerom k OH 2024 
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Na podielové náklady: rozhodne VV SZJ na základe odporučenia RRT pri 

schvaľovaní nominácie na konkrétnu akciu – rozhodujúce 

sú výsledky na SP a EP, resp. vyhraté zápasy, 

MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva. 

 

 

2. ME Montpelier, FRA (3. – 5.11.2023) 
 

Výkonnostný cieľ: 

- účasť  5 pretekárov 

- 1 x do 5. miesta 

- 2 x postup do štvrťfinále 

 

Kvalifikačné kritériá:  

Na náklady SZJ: umiestnenie SP do 5. Miesta 

 umiestnenie ME, GP, GS do 7. Miesta 

 posúdenie RRT + výsledky na SP a EP, resp. vyhraté 

zápasy, MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva 

smerom k OH 2024 

Na podielové náklady: rozhodne VV SZJ na základe odporučenia RRT pri 

schvaľovaní nominácie na konkrétnu akciu – rozhodujúce 

sú výsledky na SP a EP, resp. vyhraté zápasy, 

MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva. 

 

 

3. ME23 Postdam, GER (17. – 19.11.2023) 
 

Výkonnostný cieľ: 

- účasť  5 pretekárov 

- 1 x do 3. miesta 

- 3 x postup do štvrťfinále 

 

Kvalifikačné kritériá:  

Na náklady SZJ: ME, MEJ, MSJ, SP, GP, GS do 7. Miesta 

 EP do 3. miesta, alebo 2 x 5. miesto a min. 3 vyhraté 

zápasy pri každom umiestnení 

 EPJ do 3. miesta, alebo 2 x 5. miesto a min. 3 vyhraté 
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zápasy pri každom umiestnení 

 posúdenie RRT + výsledky na SP a EP, resp. vyhraté 

zápasy, MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva 

smerom k OH 2024 a 2028 

Na podielové náklady: rozhodne VV SZJ na základe odporučenia RRT pri 

schvaľovaní nominácie na konkrétnu akciu – rozhodujúce 

sú výsledky na SP a EP, resp. vyhraté zápasy, 

MT, prístup k tréningom, testy a perspektíva. 

 
 

4. Majstrovstvá sveta CISM Santo Domingo, DOM (20. – 27.7.2023) 

 
Zúčastniť sa môžu len profesionálni vojaci (v súčastnosti Randl, Poliak, Fízeľ, po ukončení 

kurzu Barto). 

- prednosť bude mať OH kvalifikácia, 

- podľa priebehu roka a podľa prípadných zmien plánu uvidíme, či sa niektorí pretekári 

zúčastnia (križuje sa to s OTC Papendal a prípravou na GS Budapest a GP Zahreb) 

 

5. Letná svetová Univerziáda Chengdu, CHN (27.7. – 8.8.2023) 
 

Počet pretekárov stanovuje SAUŠ 

Kvalifikačné kritériá:  

 Výsledky a vyhraté zápasy na turnajoch SP, EP, EPJ 

 Výsledky na MT (Olomouc, USK Cup Praha, Ostrava, 

Budapešť a pod.) 

 Perspektíva pre reprezentáciu, prístup k tréningom, účasť 

na sústredeniach, testy 

 
Rozhodnutie o nominácii je na rozhodnutí RRT. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 

prednosť bude mať OH kvalifikácia a príprava na iné vrcholné podujatia. Minulý rok, kedy 

bola LSU preložená na 2023 sme dostali 3 miesta + tréner. 

 

Predbežná termínová listina a výber pretekárov je v prílohe. 

 

 

V Banskej Bystrici,  Vypracoval: Ján Gregor, ml. 

3.1.2023  0907 413 287, jangregor77@gmail.com  

mailto:szj@judo.sk
mailto:jangregor77@gmail.com

