
JUDO 

Olympijský šport a zároveň všestranná športová príprava 

vhodná pre správny fyzický a psychický  vývoj Vášho dieťaťa 

 

 

 

ZŠ Staničná 13 v spolupráci so športovým oddielom Judo Košice pripravuje v 

školskom roku 2016/2017 krúžok športovej prípravy pre deti 1. až 4. ročníka 

so zameraním na judo. Ide o všestrannú pohybovú prípravu, ktorej cieľom 

bude, aby si deti osvojili základy gymnastiky, atletiky  a všestranne 

rozvíjajúcich cvičení, na ktoré budú postupne nadväzovať základné prvky 

juda. Budeme sa učiť správne a bezpečne padať, správne držať a pracovať 

s vlastným telom. Budeme sa učiť duchu fair-play a úcty k sebe i súperovi. 

Hry a zábava na našom krúžku nemôžu chýbať. Tréningy budú viesť  tréneri 

s dlhoročnými skúsenosťami, špecializujúci sa na prácu s deťmi.    

 

ČO  BUDE  VAŠE  DIEŤA  POTREBOVAŤ?  

Prvé 4 týždne pre dieťa stačia obyčajné tepláky a tričko, kedy si dieťa 

osvojuje pohyb na boso na špeciálnej tatami (žinenke). Osvojuje si správnosť 

a bezpečnosť padania a všestrannú pohybovú prípravu. Postupne bude 

užitočné zadovážit pre dieťa džudogi (kimono) a opasok. Popri chuti učiť sa 

nové veci je kimono to jediné, čo malý judista pre svoj tréning potrebuje. 



                           

 

PREČO  JUDO?  

Judo je tradičné japonské bojové umenie, ktoré v roku 1882 vytvoril a postupne 
zdokonaľoval  profesor Jigoro Kano. Judo v preklade do slovenčiny znamená 
„jemná cesta“. Judo predstavuje cestu vnútorného prepojenia fyzickej 
a psychickej energie a efektívneho využitia takejto synergie vo všetkých 
oblastiach života. Primárnym účelom juda nie je útok alebo obrana. Zmyslom juda 
je zdokonaľovanie seba samého, rozvoj osobnosti a poznávanie svojich fyzických 
a psychických možností. Profesor Jigoro Kano hovoril o dvoch princípoch judo: 
o najlepšom využití energie a o vzájomnom blahobyte. 

Tradičné, športové i rekreačné judo stojí na pilieroch úcty, zdvorilosti, odvahy, 
čestnosti, tolerancie, priateľstva, odvahy, skromnosti, cti, sebakontroly 
a úprimnosti. 

Judo je viac ako šport. Je to šport pre všetkých. Pre malých, veľkých, deti i pre 
seniorov. Výhody a pôžitok z cvičenia vnímajú telesne či duševne hendikepovaní, 
tuční, chudí, ženy aj muži. Judo nediskriminuje, judo spája. 

 
  


