
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sokol Cup Bratislava 9.4.2022 
Turnaja sa zúčastnilo 410 pretekárov zo 6. krajín. Sláviu 
STU reprezentovalo 59 našich zverencov od kategórie 
Supermini až po Dorastencov. Medailová bilancia bola 
nasledovná: 1.m 5x, 2.m 4x, 3m 9x. 

Foto =>    

EC Teplice 9.4.2022 
Európsky pohár dorastencov v Tepliciach absolvovalo 5 
našich zverencov. Presadiť sa na takomto turnaji nie je 
vôbec jednoduché. Podarilo sa 7. miesto, ktoré 
vybojoval Timo Štefánik. 
 

Viac =>      

Piatkové spoločné tréningy 
Ďalšou z foriem ako napredovať a zlepšovať sa sú 
spoločné tréningy prípraviek. Každý piatok sa v športovej 
hale Mladosť stretávajú na spoločnom tréningu vybrané 
deti z ostatných našich skupín prípraviek. 

Video & Foto =>  
 

 

Spoločný tréning, Trnava 4.4.2022  
Jednou z foriem ako napredovať a zlepšovať sa sú 
spoločné tréningové zrazy. Naši tréneri pravidelne 
organizujú tieto spoločné tréningy aj vďaka dlhodobej 
spolupráce s Judo clubom AŠK Slávia Trnava. 
4.4.2022 sa v Trnave stretli judisti z Bratislavy, Trnavy, 
Kolárova a Galanty. 

Video z akcie =>  

Foto => 

 
 

 

2Q 2022 

Český pohár mužov Ostrava 2.4.2022  
Pod vedením trénera Doda Krnáča sa v Ostrave 
prezentovali naši najstarší reprezentanti klubu a 
vybojovali prvenstvo v hodnotení klubov spomedzi 19. 
zúčastnených. Denis Turac 1.m, Martin Turanský 3.m, 
Richard Murčo 5.m, David Neshoda 6.m. Svojimi 
kvalitnými výsledkami náš tím podporili Lukáš Kurák 2.m 
(Junior Lučenec), Denis Škultéty (Sokol Prievidza), ktorý 
tiež patria do nášho tímu Slávie STU Bratislava. 
 

Viac =>  

 
 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XNk8zJF7PSTehqRkumz3ztUYmjMuyDFKFQ6t2GdQ13kwW9mfqeuxFDNyVp8sW9zQl&id=391829234467
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xNQBojVfzmZeWGY2K6btt5uzb3z5MSXzW6uN7NJXGEzwvTFzeZFwssGcx2xXR4EWl&id=391829234467
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160110309944468/?d=n
https://www.facebook.com/1438873059/posts/10228362654278319/?d=n
https://www.facebook.com/1064402429/posts/10225685719824149/?d=n
https://www.facebook.com/1064402429/posts/10225685719824149/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06rcRaNz5bB2FHHV8KUwAQBtxEEXwJwx2b7LYqWWPXxGMgf9iJqSySwpJoD2oUQZYl&id=391829234467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorené MSR Judo Masters 30.4.2022  
Mali sme zastúpenie aj v Považskej Bystrici na 
medzinárodných majstrovstvách Slovenska v kategórii 
judo Masters. Na turnaji sa stretlo 8 štátov,25 klubov, do 
stovky účastníkov a Slávista Martin Pisoň, ktorý si odniesol 
zlato. 
 

Foto => 
Foto => 

Spoločný tréning, Bratislava 27.4.2022  
Ďalší spoločný tréning organizovaný v rámci Zväzového 
Centra Talentovanej mládeže, ktoré funguje v našom 
klube sa uskutočnil na Sokole v Bratislave. Kvalitný tréning 
a kvalitný sparing je predpokladom napredovania a 
zlepšovania sa. 
 

Video => 
Video => 

Mini Cup Slávia STU 23.4.2022 1.kolo 
Turnaja sa zúčastnilo 117 našich zverencov (Tréningové 
skupiny: Prípravka šh Mladosť, ZŠ Česká, ZŠ Za kasárňou, 
ZŠ Mudroňova, ZŠ Žitavská, Baby judo šh Mladosť), jedná 
sa o výchovný, motivačný turnaj, ktorého cieľom je, aby 
úplný začiatočníci v bezpečnom prostredí získali 
skúsenosť, ako vyzerá turnaj v jude. 
Na 1.kole deti zápasia iba v ne-waza (zápas na zemi) v 
trojčlenných skupinách, každé dieťa má garantované 2 
zápasy a zároveň medailové umiestnenie. 

Viac =>     

 
 

 

Náročný výkend 23.-24.4.2022 
Za jeden víkend sme absolvovali 4 turnaje, na ktorých sa 
zúčastnilo dokopy 151 našich zverencov. 
Európsky Pohár Dubrovnik 23.4.2022 
Náš zverenec Rišo Murčo vo váhe 81 kg porazil Chorváta 
Roziča, nestačil však na Francúza Metifiota 
Turnaj Prípraviek Galanta 24.4.2022 
Účasť 11 našich zverencov (2x 1.m., 5x 2.m., 2x 3.m.) 
MSR Dorast, Martin 23.4.2022 
Mini Cup Slávia STU 23.4.2022 

Viac =>     

 
 

 

M-SR dorastencov, Martin 23.04.2022 
Účasť našich 15 zverencov na Majstrovstvách Slovenska 
Dorastencov asi netreba príliš komentovať, stačí zoznam 
výsledkov. 
1. miesta: Natalka Gažiová, Zuzka Zelenáková, Timo 
Štefánik 
2. miesta: Saša Kliuchkovych, Ivan Kuran, Rajko Maslač,  
3. miesta: Matej Kysel, Matej Pecha, Nasťa Meshykova, 
Davyd Salhalov 
5. miesta: Danko Drábik, Maťo Berešík 
7. miesto: Maxim Kraus   
 

Viac =>     

 
 

 

https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160159396649468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160159396649468/?d=n
https://www.facebook.com/SlovakiaJudoMastersTeam/posts/pfbid02ycvB8VaU3LtSBs5Ah6HEkiD7qNVvogDsYfmN9QwNagwKZ6VVuKA4QBtFeVF8oA9Yl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TRsm3NgEn2xFEkgmq4DuNpTcSPqLoraqnmoRnA9LfQio9MZu58Nbct6W6jzPHtVl&id=391829234467
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TRsm3NgEn2xFEkgmq4DuNpTcSPqLoraqnmoRnA9LfQio9MZu58Nbct6W6jzPHtVl&id=391829234467
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160153001454468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160159366324468/?d=n
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n
https://www.instagram.com/p/CcvqBrALUy1/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n
https://www.facebook.com/100000127108204/posts/5790567814290731/?d=n
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n
https://www.facebook.com/349356061768572/posts/4829439833760150/?d=n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVC Rimavská Sobota 14.5.2022 
Turnaj potvrdil svoje kvality, nielen výbornou 
organizáciou turnaja, ale aj účasťou (8 krajín, 52 klubov, 
631 súťažiacich). Náš tím zo Slávia STU v počte 36 získal 
3x 1.m, 2x 2m, 5x 3.m, 6x 5.m, 3x 7.m. Ako judo klub sme 
sa umiestnili na 7. mieste (poradie Slovenských klubov: 
1.m JC Pezinok, 2.m Slávia STU, 3.m JK Levice). Účasť na 
turnaji sme pojali ako dvojdňovú akciu s prespávačkou a 
programom, nechýbala návšteva sokoliarstva Kanát a 
Rimavskosobotskej hvezdárne.. 

Video => 

Video => 
 

EC Bukurešť 7.-8.5.2022 
Na Európskych pohároch štartujú len najlepší pretekári 
jednotlivých krajín, preto je cenný každý vyhratý zápas. 
V Bukurešti sa predstavili Natalka Gažiová (-52 kg), Jakub 
Bajtoš (-60kg) a Timo Štefánik (-90kg). 

Nakoniec si Timo odniesol 7. miesto. Viac => 
     Viac => 
 

Vyhodnotenie výsledkov 2021 
Záver roka 2021 bol ovplyvnený COVID opatreniami a 
tak vyhodnotenie sezóny 2021 prišlo neskôr.  
Pre staršie vekové kategórie (Juniori a Dorast) a 
Džudistu roka sme pripravili darčekové poukážky. 
Pre mladšie vekové kategórie (St. žiaci, Ml. žiaci, Mini, 
Super Mini) sme pripravili 
Akčnú oslavu v Hangair 8.5.2022. 

Výsledky 2021 => 
 

Video z akcie => 
 

MT + TC Budapešť Cup 30.4. – 2.5.2022 
Prestížny medzinárodný turnaj v Budapešti kvalitne preveril 
aj formu judistov Judo clubu Slávie STU Bratislava, po turnaji 
sme zostali na krátkom sústredení.  
Turnaja sa zúčastnilo 15 našich zverencov a niektorí si 
odniesli aj pekné umiestnenia: 
Striebro: Nela Cibulková a Denis Turac 
Bronz: Zuzka Zelenáková 
Maťo Turanský 4. m, Rišo Murčo 5. m, Saša Kliuchkovych 9. 
m, Nasťa Menshykova 9.m 
 

Foto => 
 

Foto => 
 

Foto => 
 

Foto => 

https://www.facebook.com/watch/?v=724534848745399&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=724534848745399&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QsU17TpYSsQ
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160171074829468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160171074829468/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Kuz2m7iDfyTnUDEnAKTkHG7Y8CSLrEu33m868uCwsoGzinSTVouic3Z5i1CAv9vml&id=391829234467
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Kuz2m7iDfyTnUDEnAKTkHG7Y8CSLrEu33m868uCwsoGzinSTVouic3Z5i1CAv9vml&id=391829234467
http://www.judostu.sk/sr/2021/vyhodnotenie.pdf?fbclid=IwAR16jeVCJnTC5qxmXY50LhksUNGvo3S3WsMExs2wLbw9u6tKABqWZBvY9Mk
http://www.judostu.sk/sr/2021/vyhodnotenie.pdf?fbclid=IwAR16jeVCJnTC5qxmXY50LhksUNGvo3S3WsMExs2wLbw9u6tKABqWZBvY9Mk
https://www.youtube.com/watch?v=i_TVf257yeQ
https://www.youtube.com/watch?v=i_TVf257yeQ
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160159264029468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160159264029468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160163169614468/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cMc9Qp4GCKNV6vF5Z1BApRRUoB3ne6ppoxJ7tY76EkMMp384bCsYkMTvTMmH77dfl&id=391829234467
https://www.facebook.com/1419133005/posts/10227744286818861/?d=n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločný tréning 9.6.2022 
Opäť po roku nás navštívili naši kamaráti z Bulharska. 
Snažíme sa z tohto stretnutia urobiť tradíciu. 

Viac => 
 
 

Bardejov Judo Open 4.6.2022 
Na Medzinárodnom turnaji v Bardejove sa zišlo viac ako 
400 účastníkov zo 40. klubov ôsmich krajín. 
Za Sláviu STU Bratislava štartovalo 8 súťažiacich a 
podarilo sa nám získať:  2x 1.m, 1x 2.m, 2x 3.m, 1x 4. m. 

Viac => 

Video => 
 

MSR žiakov 28.5.2022 
Majstrovstiev Slovenska žiakov vo Svite sa zúčastnilo 298 
súťažiacich z 33. oddielov. 
Zo Slávie STU Bratislava sa predstavilo 19 pretekárov a 
odniesli si: 
2 × zlato: Jarka Kormyšová, Saša Kliuchkovych 
2 × striebro: Sárka Hargašová, Matej Rajčány 
7 × bronz: Meli Babicová, Nelka Cibulková, Artem 
Kliuchkovych, Timur Prokeš, Lucia Brezinová, Max Kraus, 
Dianka Matušková 
2 × 5.miesto: Dominik Drábik, Matej Ďurža 

Foto => 

Viac => 
 

MVC Levice 21.5.2022 
Medzinárodná veľká cena Levíc bol opäť skvelo 
zorganizovaný turnaj, ktorého sa zúčastnilo 318 
športovcov.  
Za Sláviu STU Bratislava štartovalo 14 súťažiacich 
a podarilo sa nám získať:  1.m 4x, 2.m 1x, 3.m 5x. 

Viac => 
 

MSR juniorov, Galanta 15.5.2022 
V nedeľu 15.5.2022 sa v Galante organizovali 
Majstrovstvá Slovenska juniorskej kategórie. 
Náš klub reprezentovalo 12 súťažacich. Medailové 
umiestnenia si odniesli: 1.m - Matúš Gašparovič,  2.m - 
Timo Štefánik a Maťo Turanský, 3.m -  Zuzka Zelenáková. 
Nasťa Menshykova – bohužiaľ bez titulu “Majster”, 
nakoľko bola sama v kategórii do 52 kg 

Viac => 
 

TC Gori 7.- 14.6.2022 
Naši zverenci Jakub Bajtoš, Timotej Štefánik, Martin 
Turanský vycestovali na sústredenie v meste Gori vo 
východnom Gruzínsku v rámci prípravy na blížiace sa 

Majstrovstvá Európy dorastencov. Viac => 
 
 

https://www.facebook.com/100011407599674/posts/1921315838258651/?d=n
https://www.facebook.com/100011407599674/posts/1921315838258651/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160228049594468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160228049594468/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=d2pmBiHd4V4
https://www.youtube.com/watch?v=d2pmBiHd4V4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02M4AVGiBUqQXYroXGQNTuQyteBKZMRKMyWWPKYhRJBcdHD3AE18egztcqV6PNeCPNl&id=391829234467
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02M4AVGiBUqQXYroXGQNTuQyteBKZMRKMyWWPKYhRJBcdHD3AE18egztcqV6PNeCPNl&id=391829234467
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160213848524468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160213848524468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160197794454468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160197794454468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160192447084468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160192447084468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160236968659468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160236968659468/?d=n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME Poreč 23. - 26. 06.2022 
Majstrovstvá Európy dorastencov Poreč 2022, Slovenské 
farby hájili aj dvaja pretekári Judo clubu Slávia STU BA 
JAKUB BAJTOŠ (-60kg) a TIMO ŠTEFÁNIK (-90kg). Jakub 
podal proti Moldavskému judistovi vynikajúci výkon a dlho 
bol lepší ale žial malá chyba rozhodla, že ďalej postúpil 
Moldavský pretekár. Timo svojho súpera z Čiernej Hory 
svojim obetavým výkonom porazil a aj keď cez ďalšieho 
pretekára už neprešiel, bolo z toho krásne 9.MIESTO 
 

Viac =>    

Absolventi FTVŠ 
24.Júna 2022 pribudli do našich radov ďalší absolventi FTVŠ 
Klubový odchovanec Bc. Denis Turac.- absolvent prvého 
(bakalárskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na FTVŠ 
Klubový odchovanec Mgr. Dávid Neshoda – absolvent FTVŠ 
s titulom Mgr. 
Stále platí, že naši tréneri sú z radov aktívnych, alebo 
bývalých reprezentantov SR a majú najvyššie trénerské 
kvalifikácie.   

MINI CUP & GUĽÁŠ PÁRTY 2022 
V sobotu 18.6.2022 sme organizovali tradičné ukončenie 
školského roka pre členov Judo clubu Slávia STU 
Bratislava. 
Doobeda prebehlo 2. Kolo turnaja pre začiatočníkov Mini 
Cup, ktorého sa zúčastnilo 98 detí zo siedmych 
tréningových skupín nášho klubu. Medzitým prebiehala 
súťaž vo varení gulášu, do ktorej sa prihlásili 3 tímy z 
radov rodičov našich zverencov. Po obede od 13:00 začala 
voľná zábava, počas ktorej sme využili krásny školský 
areál na ZŠ Drieňová. Deti si užili krásne počasie, grilované 
špekáčiky a rôzne zábavné aktivity. Nechýbala čapovaná 
kofola a pivo.  
Celkovo sa akcie zúčastnilo približne 280 ľudí. 
 

Foto =>    

Turnaj olympijských nádejí, Bratislava 
19.6.2022 
Turnaj olympijských nádejí Bratislavského krajského zväzu 
judo, naši zverenci absolvovali v počte 16.  
Medailové umiestnenia: 6x 1.miesto, 5x 2.miesto, 1x 
3.miesto 

Foto =>    

https://www.facebook.com/391829234467/posts/pfbid0LrvFUugbe1bUB9vDC3PzetyqrgF1voGapNqci82ndzLe7pUvk6zM3SYdb99Bt4oil/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160254862419468/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/10160254866329468/?d=n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby judo 30.6.2022 
Posledný tréning pred prázdninami 30.6.2022 v skupine 
"Baby judo" už tradične absolvovali deti spolu s rodičmi. 
Ďakujeme všetkým rodičom za aktívny prístup. 

Viac =>  
Video =>   

Nákup tatami 
30.6.2022 sme dokončili ďalší úspešný projekt „Nákup 
materiálno - technického zabezpečenia“ za pomoci 
dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja 
na podporu športu. 
Na ZŠ Mudroňova sme zakúpili nové tatami (žinenku pre 
judo). 
Judo club Slávia STU Bratislava pôsobí na Mudroňke už 8 
rokov, za ten čas nám prešlo rukami viac ako 100 žiakov 
tejto školy, viaceré deti, ktoré tu začínali, trénujú v starších 
pokročilých skupinách. 

Viac =>    

SPLAV MALÝ DUNAJ 24. – 26.6.2022 
Ďalšia skvelo zorganizovaná akcia (Športová škola BA, 
Zväzové centrum talentovanej mládeže BA, Judo club 
Slávia STU BA, AŠK Slávia TT) 
Kým naši traja pretekári potili krv na Majstrovstvách 
Európy v Poreči, ostatní sme im silno držali prsty a využili 
čas na trojdňový splav Malého Dunaja. Prvá noc a opekačka 
na lúke, druhá strávená v kempe v Jelke a ukončenie v 
Orechovej Potôni. Množstvo zážitkov z nečakaných situácií, 
z plánovaného aj neplánovaného kúpania a z divokej 
prírody Malého Dunaja. Unavený ale spokojní. Tak sme 
ukončili tento školský rok. 

Foto =>    

Vystúpenie na ZŠ Mudroňova 24.6.2022 
Ukončenie školského roka na ZŠ Mudroňova 24.6.2022 
sme si užili vystúpením našich detí z Mudroňky pod 
taktovkou trénera Števa Gábora 
 

Viac =>    

https://www.facebook.com/391829234467/posts/pfbid0887dRGjrFssoKQHEV5jSx7CgYrMswzirY6NXtmFjeGi8sF6PH1MLiPjpTWKE9ckjl/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=P0gtHziyxn0
https://www.facebook.com/391829234467/posts/pfbid0SYQZi4dx3pFCawvQNU9qGo2DuUWX2YJRGwHhfE5rmUpmzT8ZmdW4KNy1hKDR4164l/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/pfbid02q4833wMECnW2UsJVamcd5SYyAwQ51kVeefSdzKinwgk8jYGWgXqAZ59Mh1cKX2Mfl/?d=n
https://www.facebook.com/391829234467/posts/pfbid0ypAZHKoFXwT7UW1MPrvPVJNKvg7FBYqEA1fL89c4bXgnHbm53a4YFEUnLqsBvwrZl/?d=n

